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 اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 
 لدول األطرافالتقرير الدوري السادس املقدم من ا  

 
 *اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  

 

 .ييصدر هذا التقرير دون حترير رمس * 
لالطالع علـى التقريـر األويل املقـدم مـن حكومـة اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا                  

اليت نظرت فيها اللجنة يف دورهتـا   Amend 1-4  وCEDAW/C/5/Add.52الشمالية انظر الوثيقة 
يـا  ولالطالع على التقرير الـدوري الثـاين املقـدم مـن حكومـة اململكـة املتحـدة لربيطان          . التاسعة

 اليت نظرت فيها اللجنـة يف دورهتـا         CEDAW/C/UK/2العظمى وأيرلندا الشمالية، انظر الوثيقة      
ولالطــالع علــى التقريــر الــدوري الثالــث املقــدم مــن حكومــة اململكــة املتحــدة  . الثانيــة عــشرة

 Add.1, and( وإضـافتيها  CEDAW/C/UK/3لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، انظر الوثيقـة  
Add.2 (       ولالطالع على التقريـر الـدوري      . اليت نظرت فيها اللجنة يف دورهتا احلادية والعشرين

الرابع املقدم من حكومـة اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية، انظـر الوثيقـة                     
CEDAW/C/UK/4 وإضافاهتا)  Add.1, Add.2, Add.3, and Add.4 ( اليت نظرت فيها اللجنة يف

ولالطالع على التقرير الدوري اخلامس املقدم مـن حكومـة اململكـة    . والعشرين ا الرابعةدورهت
 وإضــافتيها CEDAW/C/UK/5، انظــر الوثيقــة  املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية    

)Add.1, and Add.2.( 
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   دة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاتفاقية األمم املتح  

التقرير الـدوري الـسادس املقـدم مـن اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى                   
 وأيرلندا الشمالية

 ٢٠٠٧مايو /أيار  
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 تصدير -أوال  
 على مجيع يسعدنا كوزيرات للمرأة أن نقدم للجنة األمم املتحدة املعنية باتفاقية القضاء

أشكال التمييز ضد املرأة التقرير الدوري السادس للمملكة املتحدة، والذي يلخص التدابري 
 . للقضاء على التمييز ضد املرأة٢٠٠٣اليت اختذهتا هذه احلكومة منذ عام 

وهي قضية جتد كل التعاطف من حكومة حزب العمل احلاكم يف الوقت الراهن، وكما 
ذا التقرير، فقد كنا نعمل على جبهات متعددة لتحسني حياة ستالحظون عند قراءتكم هل

 .املرأة
، مشلت ٢٠٠٣وعلى سبيل املثال، قمنا بإدخال عدد هائل من التغيريات التشريعية منذ عام 

 الذي استحدث واجبا جديدا متثل يف املساواة بني ٢٠٠٦قانون املساواة بني اجلنسني لعام 
لطات العامة أن تعمل بنشاط من أجل تشجيع املساواة ويتطلب هذا من مجيع الس. اجلنسني

يف الفرص بني الرجال والنساء وإجراء عمليات تقييم لآلثار اجلنسانية جلميع السياسات 
وسيكون هذا أداة مهمة لتعميم املنظور اجلنساين يف كامل القطاع . والتشريعات يف املستقبل

 .العام
ة وحقوق اإلنسان، لكي تبدأ العمل كهيئة جديدة لن كما ميهد القانون الطريق للجنة املساوا

يقتصر دورها على توفري املعلومات وإسداء املشورة يف مجيع املسائل املتعلقة باملساواة والتنوع 
 .بل ستكون مسؤولة أيضا عن النهوض حبقوق اإلنسان

ور ومن خالل قانون العمل واألسر، أدخلنا حتسينات كبرية على نظام اإلجازات واألج
القانونية املتاحة للموظفات يف مرحلة احلمل مع استحداث حق جديد للقائمني بالرعاية يف 

وحديثا فقط، قمنا مبد مظلة احلماية ضد التمييز بسبب . املطالبة بنظام عمل يتسم باملرونة
 .التوجه اجلنسي لتشمل تقدمي السلع واخلدمات

لغكم أن احلكومة قد قررت مؤخرا تبين كما يسعدنا، على مستوى اجلبهة التشريعية، أن نب
فنحن . لغة حمايدة بقدر اإلمكان فيما يتعلق بنوع اجلنس عند صياغة التشريعات الرئيسية

نعتقد أن هذه املمارسة قد عززت القوالب النمطية اجلنسانية يف املاضي، وهو أمر تعمل هذه 
 .احلكومة جبد من أجل مقاومته
صالحات الواسعة اليت أدخلناها يف جمال املعاشات التقاعدية، ونود أن نوجه عنايتكم إىل اإل

وكذلك إىل النهج االستراتيجي الذي . واليت يعود الكثري منها بالنفع املباشر على املرأة
اعتمدناه يف معاجلة مسألة العنف ضد املرأة، جبميع أشكاله، مع نشر خطط العمل الوطنية 

ونؤكد بشكل خاص على . ات تشريعية ملموسةعلى مجيع مستويات العمل وإدخال حتسين
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 يف املائة من ٧١جناح حماكم العنف املرتيل املتخصصة اليت استطعنا توفريها بنسبة وصلت إىل 
 .معدالت اإلدانة يف احلاالت املسجلة للعنف املرتيل

امنا وندرك أن الطريق أمامنا اليزال طويال قبل حتقيق املساواة للمرأة، ولكننا نبقى على التز
اليت استطعنا (فال نزال، مثال، معنيني حبجم الفجوة يف األجور . بتحقيق املزيد من التقدم

، ولكن هذه النسبة التزال أعلى )١٩٩٧ يف املائة منذ تولينا احلكم يف ٤,٨تقليصها بنسبة 
 يف املائة ١٧,٢املتوسط بالنسبة للعمال املتفرغني و( يف املائة ١٢,٦مما ينبغي حيث بلغت 

 لتقصي ٢٠٠٤وشكل رئيس الوزراء جلنة املرأة والعمل يف ). باستخدام املتوسط احلسايب
وبناء على تقرير هذه اللجنة، املنشور يف . الفجوة يف األجور والفرص بالنسبة للمرأة

، تعمل احلكومة يف الوقت الراهن لتنفيذ جمموعة كبرية من املبادرات ٢٠٠٦فرباير /شباط
جور بدرجة أكرب مع التركيز بشكل خاص على الفجوة يف األجور عن لتقليص الفجوة يف األ
 .العمل لبعض الوقت

وباعتبارنا وزيرات لشؤون املرأة، فإننا يف وضع فريد يساعدنا على كفالة وجود نظرة 
وبصفتنا أعضاء . مستقبلية لدى احلكومة جتاه املساواة بني اجلنسني على املستوى االستراتيجي

 جملس الوزراء ميكننا كفالة وضع القضايا اليت هلا آثار كبرية على املرأة يف يف عدد من جلان
 .االعتبار عند إعداد السياسات وتقدمي اخلدمات

) انظر الصفحة التالية(وللمساعدة على اإلحاطة حبجم عملنا، فقد كتبنا ملخصا قصريا 
 .لخصونأمل أن يفيدكم هذا امل. ٢٠٠٣إلجنازات احلكومة املهمة منذ عام 

 
 مقدمة -ثانيا  

يلخص هذا التقرير السادس املقدم مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز  - ١
التمييز ضد املرأة التدابري التشريعية، والقضائية، واإلدارية الرئيسية اليت اختذهتا احلكومة منذ 

 املتخذة ويتضمن استعراضا مفصال لإلجراءات. ٢٠٠٣عرض التقرير اخلامس يف عام 
والتقدم احملرز، ويعكس التزامنا بتحقيق قدر أكرب من املساواة للمرأة يف بريطانيا العظمى 

 .وأيرلندا الشمالية يف القطاعني العام واخلاص
وقامت جبمع التقرير وحدة املرأة واملساواة، بالتعاون الوثيق مع املسؤولني يف كل  - ٢

 اليت نقلت إليها السلطة يف أيرلندا الشمالية إدارة من اإلدارات احلكومية، واإلدارات
كما ساعدت يف إعداده مدخالت من عدد من . واسكتلندا وويلز واألقاليم فيما وراء البحار

الوكاالت األخرى، السيما اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص، واستفيد من مسؤول االتصال التابع 
وحنن نقدر . املنظمات النسائية غري احلكوميةلنا مع اللجنة الوطنية للمرأة ومن خالهلا بشبكة 
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كثريا عالقتنا هبذه اهليئات اليت مكنتنا من إدراج آراء املرأة وأوليت العناية الواجبة لتقرير 
الظل بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وكذلك مجيع التقارير 

 .املواضيعية املقدمة
حات بسبعني صفحة وتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على ونظرا لتحديد عدد الصف - ٣

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، مل ندرج معلومات خط األساس املتعلقة بالتدابري املتخذة 
وبدال من ذلك، فقد مت التركيز فقط على السرد التفصيلي . للقضاء على التمييز ضد املرأة

جع القارئ على الرجوع إىل املرفق للحصول  ونش٢٠٠٣ألهم املبادرات املعتمدة منذ عام 
على مزيد من التفاصيل، وكذلك التقارير السابقة لتكوين صورة شاملة لإلجراءات املتخذة 

 .من قبل اململكة املتحدة عرب فترة زمنية أطول
 ٢٠٠٣ومن الواضح أن احلكومة قد أدخلت جمموعة مهمة من التدابري بني عامي  - ٤
عكس التزامها بتنفيذ مواد االتفاقية، وكذلك اإلجراءات امللخصة يف ، األمر الذي ي٢٠٠٧و

وحنن ملتزمون متاما أيضا باملشاركة يف االتفاقية املعنية . ٥+ منهاج عمل بيجني، وبيجني 
بوضع املرأة لدفع هذا الربنامج قدما، وعلى وجه التحديد يف جماالت االهتمام املهمة االثين 

للربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال وسوف يساعد قبولنا . عشر
التمييز ضد املرأة بصفة خاصة مجيع النساء يف اململكة املتحدة، أو من ميثلهن، على اللجوء 
إىل اللجنة إذا ما اعتقدن أهنن وقعن ضحايا حلاالت خرق التفاقية القضاء على مجيع أشكال 

 .التمييز ضد املرأة
ا نتفهم متاما أن اإلجراءات والتدابري الفردية، وحدها، ال تكفي يف ومع ذلك، فإنن - ٥

 باعتبارها الغاية –حد ذاهتا إلحداث التغريات التدرجيية الالزمة لتعميم املساواة بني اجلنسني 
 وهذا هو السبب يف أن كثريا من التغيريات الواردة يف هذا التقرير تنفذ على –النهائية 

 .املستوى االستراتيجي
وقد أحرز الكثري من التقدم يف السنوات األربع املاضية ويرد يف امللخص التايل موجز  - ٦

 .للتطورات اليت حدثت يف عدد من اجملاالت الرئيسية
 

 ملخص -ثالثا  
 تعميم املنظور اجلنساين من أجل القضاء على التمييز ضد املرأة

 وزيرات لشؤون املرأة
احلكومة ملسألة القضاء على التمييز ضد املرأة يف تعيني تتجلى األمهية اليت توليها  - ٧

وزيرتني لشؤون املرأة، مها الرايت أونورابل روث كيلي، عضوة الربملان ووزيرة الدولة 
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للمجتمعات احمللية واحلكم احمللي، وميج مان، عضوة الربملان ووكيلة الوزارة الربملانية ونائبة 
لوزيريت شؤون املرأة دور حمدد، هو زيادة الوعي يف مجيع و. الوزيرة لشؤون املرأة واملساواة

قطاعات احلكومة باحلاجة إىل مواجهة أوجه عدم املساواة بني اجلنسني وباملزايا اليت ستترتب 
ويتضمن ذلك اشتراك الوزيرتني يف جمموعة كبرية من جلان جملس الوزراء يغطي . على ذلك

لطفولة، والسياسات املتعلقة بالشيوخة، نشاطها جماالت كالصحة العامة، وسياسات ا
واللجوء السياسي واهلجرة، والعنف ضد املرأة، واجملتمعات احمللية لكفالة املراعاة التامة 
الحتياجات املرأة ومصاحلها يف االعتبار بالكامل بطريقة استراتيجية عند وضع السياسات 

 .وبرامج العمل الوطنية
ن تصبح املساواة بني اجلنسني من األمور اليت يتعني وهلذا أمهية كربى يف كفالة أ - ٨

وعلى . تعميمها بصورة مطردة يف عمل مجيع اإلدارات احلكومية، وعلى كل املستويات
سبيل املثال، أن تنظر اإلدارات بصورة روتينية يف اآلثار اليت قد حتدث نتيجة إلدخال سياسة 

ا عددا من التدابري كواجب املساواة بني وقد استحدثت احلكومة مؤخر. معينة بالنسبة للمرأة
 .اجلنسني، الذي سوف يساعد مجيع السلطات العامة بدرجة أكرب على حتقيق هذه الغاية

 واجب املساواة بني اجلنسني
 كجزء من قانون ٢٠٠٧أبريل /استحدث واجب املساواة بني اجلنسني يف نيسان - ٩

لى السلطات العامة لتعزيز املساواة بني وهو يفرض واجبا قانونيا ع. ٢٠٠٦املساواة لعام 
 بضرورة القضاء على التمييز غري “االهتمام الواجب”الرجل واملرأة يف كل ما تفعل، وإيالء 
ويقضي الواجب اجلديد بصفة أساسية بأن تفكر . القانوين والتحرش بني الرجل واملرأة

امة وكيفية حتسينها من خالل السلطات العامة بطريقة خمتلفة يف طريقة أدائها لوظائفها الع
ويشمل ذلك إعداد ونشر برامج للمساواة بني اجلنسني . الفحص املنهجي لكل ما تفعله

مدهتا ثالث سنوات مع تفصيل غاياهتا احملددة، وإجراء عمليات تقييم لألثر اجلنساين جلميع 
 .خلدماتالسياسات والتشريعات اجلديدة، مبا يف ذلك التوظيف والتغيريات يف تقدمي ا

والتزاما هبذا الواجب، يتعني على السلطات العامة أن تتشاور بصورة كاملة مع  - ١٠
. املوظفني وأصحاب املصلحة وتثبت من خالل إجراءاهتا التزامها باملساواة بني اجلنسني

ويرتكز الواجب على احلاجة إىل حتليل البيانات حبسب نوع اجلنس، لتحديد جماالت 
ون اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص مسؤولة عن إنفاذ الواجب حىت تشرين وسوف تك. االهتمام
 .، عندما تتوىل املسؤولية اللجنة املعنية باملساواة وحقوق اإلنسان٢٠٠٧أكتوبر /األول

 مواجهة التمييز بطريقة كلية
 اللجنة املعنية باملساواة وحقوق اإلنسان
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وقد أعربت احلكومة منذ عدة سنوات ليس من السهل حتقيق املساواة بني اجلنسني  - ١١
واعترفت بأن عامل الستينات وأوائل السبعينات، الذي . عن عدم رضائها عن التقدم احملرز

تكونت فيه اللجان األوىل املعنية بتكافؤ الفرص وباملسألة العرقية، كان خيتلف كثريا عن 
 .العامل يف بداية القرن احلادي والعشرين

املا يشهد تغريا يف الدميوغرافيا، وتغريا يف أمناط اهلجرة، وتعدد وهي تواجه اآلن ع - ١٢
اهلويات، واملعتقدات، والثقافات، وتغريت العالقات بني الرجل واملرأة، كما تظهر فيه 

وكان معىن ذلك أن عليها أن تنظر من جديد يف احلواجز اليت تؤدي . أشكال خمتلفة لألسرة
وهي حتتاج، بصفة خاصة، إىل إطار جديد متاما . ختالفإىل احلرمان وطرائق للتعامل مع اال

 .ملواجهة التحديات املعاصرة
وهكذا، وبعد كثري من التشاور، أنشأت احلكومة جلنة املساواة وحقوق اإلنسان اليت  - ١٣

وسوف حتل حمل اللجان القائمة املعنية . أكتوبر من هذا العام/ستبدأ عملها يف تشرين األول
اجلنسني، والعنصرية، واإلعاقة وتتحمل مسؤوليات إضافية عن التمييز بسبب باملساواة بني 

وسوف تكون يف وضع فريد . العمر، والدين أو املعتقد، والتوجه اجلنسي وحقوق اإلنسان
يتيح هلا مساعدة بريطانيا على االستجابة للتحديات اليت تواجهها يف القرن احلادي 

 .والعشرين
ة اجلديدة بني اخلربات الواسعة املوجودة يف اللجان القائمة، سوف تربط هذه اهليئ - ١٤

وتكفل االستمرارية لربامج العمل الراهنة هلذه اللجان وبرامج العمل اليت ستضطلع هبا جلنة 
وحتقيقا هلذا اهلدف، سوف يعني يف جملس جلنة املساواة وحقوق . املساواة وحقوق اإلنسان

ات القائمة، مبا يف ذلك اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص اإلنسان مفوض مؤقت من كل من اهليئ
 .يشغل هذا املنصب ملدة تصل إىل عامني
 سد الفجوة يف األجور بني اجلنسني

عند قياس الفجوة يف األجور بني اجلنسني يف اململكة املتحدة، تستخدم احلكومة  - ١٥
وسط ميكن أن يتأثر بالقيم منهجية القيمة الوسطية وليس منهجية املتوسط، نظرا إىل أن املت

 يف املائة ٥٠أما القيمة الوسطية فهي قيمة يقع . املتطرفة والتوزيع املنحرف لبيانات األجور
ونتيجة لذلك . ولذلك فهي ال تتأثر بالقيم املتطرفة.  يف املائة حتتها٥٠من املوظفني فوقها و

ولذلك، . القيمة الوسطيةقام يوصي املكتب الوطين لإلحصاء يف اململكة املتحدة باستخدام أر
 يف هذا التقرير، غري أننا القيمة الوسطيةومتشيا مع السياسة الداخلية سوف نستخدم أرقام 

سنستخدم أيضا املتوسط للمساعدة على إجراء مقارنة مباشرة بالتقرير السابق والدول 
 .األعضاء األخرى يف االحتاد األورويب
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  جلنة املرأة والعمل–د طرائق ملواجهتها فحص أسباب الفجوة يف األجور إلجيا
، تقلصت الفجوة يف متوسط أجور ١٩٧٥منذ تطبيق قانون املساواة يف األجر يف  - ١٦

على النحو املبني يف  (٢٠٠٢ يف املائة يف ٢٠ يف املائة إىل حنو ٣٠العمال املتفرغني من 
 يعادل هذا ،القيمة الوسطيةوباستخدام . ٢٠٠٦ يف املائة يف ١٧مث إىل حنو ) التقرير األخري

ومع ذلك فإن هذا الرقم اليزال . ٢٠٠٦ يف املائة يف ١٢,٦ إىل ٢٠٠٢ يف املائة يف ١٥,٥
 أن يطلب من البارونة بروسري ٢٠٠٤وهلذا قرر رئيس الوزراء يف عام . مرتفعا أكثر مما ينبغي

جوة بني اجلنسني أن ترأس عملية استعراض مستقلة، بلجنة املرأة والعمل، لفحص أسباب الف
 .والفجوة يف الفرص إلجياد طرائق عملية لسدها

، إىل رئيس الوزراء يف تشكيل مستقبل أكثر إنصافاقدمت اللجنة تقريرها،  - ١٧
وبناء على حتليل دقيق جلميع األدلة املتاحة، قدرت اللجنة أن زيادة . ٢٠٠٦فرباير /شباط

دوار ذات األجور األعلى ميكن أن متثل ما مشاركة املرأة يف سوق العمل ويف الوظائف واأل
ووافقت وزيرتا .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل القتصاد اململكة املتحدة سنويا٢قيمته 

 . لألخذ هبذه التوصيات٢٠٠٦سبتمرب /شؤون املرأة على خطة عمل يف أيلول
 

 املضي قدما يف تنفيذ توصيات جلنة املرأة والعمل
ومة فعال تقدما كبريا يف عدد من اجملاالت ونشرت تقريرا بعنوان عام أحرزت احلك - ١٨

، أبرز التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات وعلق على ٢٠٠٧مارس /من التقدم يف هناية آذار
 :وحىت اآلن تشمل املبادرات ما يلي. فعاليتها
يادة توفري  ألف جنيه استرليين لدعم املبادرات الرامية إىل ز٥٠٠إنشاء صندوق قيمته  •

 العمل املتميز، لغري املتفرغني؛
اشترك فيه حىت اآلن مائة (قيام أصحاب األعمال بإنشاء برنامج للمبادرات املثالية  •

، يتطلب من أصحاب األعمال تقدمي التزام واضح بتقليص )من أصحاب األعمال
 الفجوة يف األجور بني اجلنسني من خالل جمموعة من املشاريع؛

يني جنيه استرليين يف العامني القادمني يف مبادرة مسارات املرأة  مال١٠استثمار  •
 وقطاع العمل؛

إنشاء فريق عمل معين مبشاريع املرأة لتوفري قيادة رفيعة املستوى للمساعدة يف تطوير  •
مشاريع املرأة، مبا يف ذلك وحدات مشاريع النساء اإلقليمية الرائدة لتشجيع إنشاء 

 ة لإلناث؛وتنمية املشاريع اململوك
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وهي معادلة تقريبا (مشاريع رائدة لتقدمي مهارات املرأة من املستوى الثالث  •
 ؛٢٠٠٦أعلن عنها يف ميزانية ) للمستويات املتقدمة

 تقدمي الدعم ملمثلي املساواة من خالل صندوق حتديث النقابات؛ •

 وهي أداة تعرف خفيفة يستطيع أصحاب – “وسيلة قياس للمساواة”إعداد  •
  استخدامها لتحديد القضايا اليت تتطلب اختاذ إجراء لكفالة املساواة؛األعمال

أن يطلب من مجيع السلطات العامة عند امتثاهلا لواجب املساواة بني اجلنسني أن  •
تنظر فيما إذا كان أحد أهدافها معاجلة القضايا املتعلقة باملساواة يف األجر أو أسباب 

 .الفجوة يف األجور بني اجلنسني
 
 جراءات اليت اختذهتا اإلدارات احلكوميةاإل

 إدارة ٨٨، أكملت اإلدارات والوكاالت احلكومية البالغ عددها ٢٠٠٣يف عام  - ١٩
ومثة تشجيع أكرب لإلدارات . ووكالة استعراضات للمساواة يف األجر وخطط العمل

ساواة يف الستعراض أنظمة األجور اليت تتبعها بعد تنفيذ جوائز األجر وتنفيذ إثبات امل
 .السياسات واملمارسات املتعلقة مبنح املكافآت كل ثالث سنوات

 يف املائة يف ٢٢,٩زاد عدد النساء يف وظائف اإلدارة العليا يف اخلدمة املدنية من  - ٢٠
متجاوزا أول مقاصد اتفاق القطاع . ٢٠٠٥أبريل / يف املائة يف نيسان٢٥,٥ إىل ٢٠٠٣

وحدد يف االتفاق احلايل للقطاع العام .  يف املائة٢٥سني وهو العام لتحقيق املساواة بني اجلن
وكان آخر  (٢٠٠٨ يف املائة حبلول عام ٣٠لتحقيق املساواة بني اجلنسني هدف جديد هو 

وتقوم احلكومة حاليا )  يف املائة٢٦,٨ هو ٢٠٠٦أكتوبر /رقم سجل لشهر تشرين األول
وقد وضعت فعال سلسلة من .  خبطى التقدمباستعراض ما ميكنها اختاذه من إجراءات للتعجيل

 .املبادرات على مستوى الشركات واإلدارات لتحقيق أهدافها
 احلد األدىن لألجر الوطين

يؤدي احلد األدىن لألجر الوطين أيضا دورا يف تضييق الفجوة يف األجور بني  - ٢١
قطاعات معينة اجلنسني، لذلك فقد استحدثت احلكومة استراتيجية لإلنفاذ املستهدف يف 

 جنيهات استرلينية يف الساعة منذ تشرين ٥,٥٢منخفضة األجور، وكذلك زيادة املبلغ إىل 
 .٢٠٠٧أكتوبر /األول

 مساعدة النساء يف حتمل مسؤوليات الرعاية
 سياسات التوظيف املراعية لألسرة
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ياة تلتزم احلكومة مبساعدة األمهات واآلباء على حتقيق التوازن بني العمل واحل - ٢٢
 كجزء من قانون ٢٠٠٦، مث يف ٢٠٠٣ولذلك استحدثت عددا من احلقوق يف . األسرية

 .العمل واألسر
، أصبح حيق لوالدي األطفال دون سن السادسة أو والدي ٢٠٠٣أبريل /منذ نيسان •

األطفال ذوي اإلعاقة دون سن الثامنة عشرة التقدم بطلب للعمل بنظام يتسم 
العمل واجب يتمثل يف النظر يف هذه الطلبات باملرونة، وأصبح على أصحاب 

 جبدية؛
 ؛٢٠٠٧أبريل / نيسان٦مت توسيع نطاق هذا احلق ليشمل من يرعون بالغني منذ  •

، زيدت مدة إجازة األمومة جلميع األمهات ٢٠٠٦أكتوبر /ومنذ تشرين األول •
 أو بعد هذا ٢٠٠٧أبريل / نيسان١املوظفات الالئي يتوقعن والدة أطفاهلن يف 

  أسبوعا إىل عام كامل بصرف النظر عن مدة خدمتهن؛٢٦تاريخ من ال

 أسبوعا ٣٩ إىل ٢٦زيد أجر األمومة وبدل األمومة اللذان يدفعان حبكم القانون من  •
أبريل /للنساء الالئي يبدأ األسبوع املتوقع لوالدة أطفاهلن يف األول من نيسان

  أو بعد هذا التاريخ؛٢٠٠٧

 ٥٢صبح حيق للمتبنني احلصول على إجازة تبين مدهتا  أ٢٠٠٣أبريل /ومنذ نيسان •
 زيد أجر التبين الذي يدفع حبكم ٢٠٠٦أكتوبر /أسبوعا، ومنذ تشرين األول

 أسبوعا فيما يتعلق باألطفال الذين يتوقع أن يكون تاريخ ٣٩ إىل ٢٦القانون من 
  أو بعد هذا التاريخ؛٢٠٠٧أبريل /تبنيهم يف األول من نيسان

 استفاد املوظفون املؤهلون أيضا من إجازة أبوة مدفوعة ٢٠٠٣أبريل /ومنذ نيسان •
 األجر ملدة أسبوعني يف فترة تراوح الفترة اليت تلد فيها قريناهتم؛

 سلطات ملنح اآلباء املؤهلني استحقاقا ٢٠٠٦يتضمن قانون العمل واألسر لعام  •
 دفع أجرها إذا ميكن)  أسبوعا٢٦تصل إىل (جديدا لفترة إضافية من إجازة األبوة 
وتعتزم احلكومة تنفيذ هذا االستحقاق قبل . عادت القرينة إىل العمل يف وقت مبكر

 .هناية الدورة الربملانية احلالية يف اململكة املتحدة

 يف املائة من األمهات فقط على إجازة أمومة ملدة ستة ٩، حصلت ٢٠٠٢ويف عام  - ٢٣
، زادت ٢٠٠٥ويف عام .  عام واحد أو أكثر يف املائة على إجازة ملدة٥أشهر، وحصلت 

 يف املائة ١٤هذه األرقام لتحصل نصف األمهات على إجازة ملدة ستة أشهر بينما حصلت 
 شهرا من ١٧ومل تتغري نسبة األمهات العائدات إىل العمل بعد . إضافية على إجازة ملدة عام
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ومع .  يف املائة٨٠  وتراوحت هذه النسبة حول٢٠٠٥ و٢٠٠٢والدة أطفاهلن بني عامي 
.  يف املائة من األمهات للعمل عند صاحب عمل خمتلف٤١، عادت ٢٠٠٢ذلك، ففي عام 

 . يف املائة فقط٢٠ اخنفضت هذه النسبة إىل ٢٠٠٥ويف عام 
 

 استراتيجية السنوات العشر –توفري رعاية شاملة عالية اجلودة ميسورة التكلفة لألطفال 
 لرعاية الطفولة

كومة يف أن هتيء جلميع األطفال أفضل بداية ممكنة للحياة، مع دعم ترغب احل - ٢٤
وهي تؤمن بأنه ينبغي أن يتاح للوالدين . الوالدين اللذين يعمالن، أو يدرسان، أو يتدربان

اختيار الطريقة اليت يوازنان هبا بني كسب العيش ورعاية األسرة، والعمل بأجر والعمل بدون 
حلكومة أن سياسة األسرة احلديثة ينبغي أن تعين بكل من توفري وبعبارة أخرى، تدرك ا. أجر

 .الرعاية لألطفال وتوفري وقت للوالدين لقضائه مع أطفاهلما
ونتيجة لذلك، نشرت احلكومة استراتيجية السنوات العشر لرعاية الطفولة يف كانون  - ٢٥

 التكلفة لألطفال من  اليت تضمنت التزاما بتوفري رعاية شاملة ميسورة٢٠٠٤ديسمرب /األول
.  سنة، وإنشاء مركز للبداية الواثقة لألطفال يف كل جمتمع حملي١٤ سنوات إىل سن ٣سن 

ويعد برنامج البداية الواثقة حجر الزاوية يف اجلهود اليت تبذهلا احلكومة ملعاجلة فقر األطفال 
لوالدة وبعدها، واالستبعاد االجتماعي، عن طريق حتسني صحة ورفاه األطفال واألسر قبل ا

 .حبيث حيقق األطفال جناحا يف البيت وعندما يذهبون إىل املدرسة
 

 اخلدمات واملعلومات املتكاملة الشاملة من خالل مراكز البداية الواثقة لألطفال
مراكز البداية الواثقة لألطفال هي أماكن يستطيع فيها األطفال دون سن اخلامسة  - ٢٦

ات واملعلومات املتكاملة الشاملة، وميكنهم فيها احلصول هم وأسرهم احلصول على اخلدم
وبلغ عدد مراكز البداية . على املساعدة من أفرقة من الفنيني من ذوي االختصاصات املتعددة

 أكثر من ألف مركز، تقدم خدماهتا ٢٠٠٦ديسمرب /الواثقة لألطفال العاملة يف كانون األول
  سيصل هذا العدد إىل٢٠٠٨وحبلول .  طفل صغري وأسرهم٨٣٨ ٠٠٠لنحو 
وكان توفري البداية الواثقة حجر زاوية مهم يف اتفاق القطاع العام .  مركز يف إنكلترا٢ ٥٠٠

، وجتاوز مجيع األهداف احملددة له، )الوارد يف التقرير الكامل(لتحقيق املساواة بني اجلنسني، 
 .وأجنز قبل املوعد احملدد له

 الطفل، ضاعفت احلكومة رصيد األماكن املسجلة مقارنة وفيما يتعلق بأماكن رعاية - ٢٧
ويعين ذلك أهنا . ٢٠٠٦سبتمرب /حبلول أيلول)  مليون مكان١,٢٨أكثر من  (١٩٩٧بعام 

والتزمت بتمويل أماكن لرعاية .  مكان مسجل رمسيا لرعاية الطفل٦٤٤ ٠٠٠أنشأت حنو 
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، وعندها سيكون ٢٠١٠  سنة حبلول عام١٤ سنوات و٣األطفال جلميع األطفال بني سن 
 .١٤هناك أكثر من مليوين مكان لرعاية األطفال لألطفال حىت سن 

 
 –تشريع يستهدف إعطاء القوة القانونية الستراتيجية السنوات العشر لرعاية الطفل 

 ٢٠٠٦قانون رعاية الطفل لعام 
تراتيجية  قوة قانونية لاللتزامات الرئيسية الس٢٠٠٦منح قانون رعاية الطفل لعام  - ٢٨

وهو يضع احتياجات األطفال ووالديهم يف بؤرة االهتمام، . السنوات العشر لرعاية الطفل
ويعطي السلطات احمللية دور املدافع عنهم، لكفالة مساع آراء األسر عند التخطيط للخدمات 

كما يضع يف إطار قانوين توقع الوالدين بتوفري رعاية طفل عالية اجلودة جلميع . وتقدميها
 .لراغبني يف العملا

 
 
 
 

 معاجلة الفجوة يف أجور املعاشات التقاعدية بني اجلنسني
 جلنة املعاشات التقاعدية ومشروع قانون املعاشات –إصالح نظام املعاشات التقاعدية 

 التقاعدية
 الستعراض نظام املعاشات ٢٠٠٢شكلت احلكومة جلنة املعاشات التقاعدية يف  - ٢٩

وطلب إليها صراحة معاجلة املشكالت اليت تواجه األشخاص .  املتحدةالتقاعدية يف اململكة
الذين يؤدون عمال مدفوع األجر لفترات متقطعة والذين يضطلعون مبسؤوليات الرعاية، 

 .وخباصة النساء
وبعد عام واحد نشرت . ٢٠٠٥نوفمرب /وقدمت اللجنة تقريرها يف تشرين الثاين - ٣٠

 : التقاعدية الذي يهدف إىلاحلكومة مشروع قانون املعاشات
مساعدة النساء ومقدمي الرعاية على ادخار معاش تقاعدي حكومي بطريقة تتسم  •

 بالبساطة واإلنصاف من خالل االعتراف باملسامهات االجتماعية؛
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زيادة قيمة املعاش التقاعدي احلكومي زيادة سخية من خالل إعادة االرتباط بني  •
مي األساسي؛ ورفع سن املعاش التقاعدي املكاسب واملعاش التقاعدي احلكو

 .احلكومي حىت ميكن مواجهة تكاليف التغيريات
 

 زيادة أعداد النساء املستحقات للمعاش التقاعدي احلكومي األساسي الكامل

نتيجة هلذه اإلصالحات، سوف حيق لنحو ثالثة أرباع النساء الالئي يصلن إىل سن  - ٣١
 احلصول على املعاش التقاعدي احلكومي األساسي ٢٠١٠املعاش التقاعدي احلكومي يف 

وبغري هذه اإلصالحات لن .  يف املائة يف الوقت الراهن٣٠مقابل نسبة . ٢٠١٠الكامل يف 
 ٢٠١٠حيق إال لنحو نصف النساء الالئي يصلن إىل سن املعاش التقاعدي احلكومي يف 

، سوف حيق ٢٠٢٥ عام وحبلول. احلصول على املعاش التقاعدي احلكومي األساسي الكامل
الذين يصلون إىل سن املعاش التقاعدي ) والرجال( يف املائة من النساء ٩٠ألكثر من 

 أي بزيادة تبلغ حنو –احلكومي احلصول على املعاش التقاعدي احلكومي األساسي الكامل 
 .نصف مليون امرأة

 
 مساعدة مقدمي الرعاية على ادخار معاشات تقاعدية أفضل

ترحات إصالح املعاش التقاعدي حزمة شاملة تساعد عددا أكرب من تشمل مق - ٣٢
وعلى سبيل . مقدمي الرعاية، ومعظمهم من النساء، على ادخار معاشات تقاعدية أفضل

 :املثال
ختفض احلكومة عدد السنوات املؤهلة املطلوبة للحصول على املعاش التقاعدي  •

يصلون إىل سن املعاش  سنة بالنسبة ملن ٣٠احلكومي األساسي الكامل إىل 
 وتظهر مزيدا من االعتراف الواضح بالرعاية ٢٠١٠التقاعدي احلكومي بدءا من 

 واألبوة؛
، سوف يكون هناك ائتمان أسبوعي جديد يتاح ملن يقومون ٢٠١٠اعتبارا من  •

لعشرين ساعة أو أكثر كل أسبوع برعاية شخص يعاين من إعاقة شديدة؛ مع منح 
مرونة للوالدين اللذين حيصالن على عالوة األطفال حىت ائتمانات أسبوعية أكثر 

 . سنة وملقدمي الرعاية املعتمدين بالنيابة عن آخرين١٢يصل األطفال إىل سن 
 

 مساعدة النساء السود والنساء الالئي ينتمني إىل أقليات عرقية

تقل فرص بعض مجاعات النساء الالئي ينتمني إىل أقليات عرقية، وخباصة  - ٣٣
كستانيات والبنغالديشيات، يف تكوين استحقاق للمعاش التقاعدي احلكومي األساسي البا
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وقد يواجهن عوائق ثقافية حتول دون . من خالل إيراداهتن، عن فرص النساء يف املتوسط
مشاركتهن يف العمل املأجور، غري أنه ميكنهن اإلسهام بطرائق أخرى من خالل تقدمي رعاية 

وتزداد فرصهن يف . اص املسنني أو الذين يعانون من إعاقة شديدةاألطفال أو رعاية األشخ
استحقاق من خالل محاية املسؤوليات املرتلية اليت تقلل من عدد سنوات التأهيل املطلوبة 

ومع ذلك، جيب، يف الوقت الراهن، استيفاء لشروط . للحصول على معاش تقاعدي أساسي
ستحقاق للمعاش التقاعدي احلكومي األساسي من املسامهة الدنيا وال يستطيع الفرد تكوين ا

 .خالل محاية املسؤوليات املرتلية أو االئتمانات وحدها
يف إطار اإلصالحات، سوف تصبح محاية املسؤوليات املرتلية ائتمانا أسبوعيا إجيابيا  - ٣٤

وسوف يكفي عام تأهيلي واحد من خالل اإليرادات . وسوف تلغى شروط املسامهة الدنيا
 .االئتمانات لتكوين استحقاق للمعاش التقاعدي احلكومي األساسيأو 
 

  ائتمان املعاش التقاعدي–ضمان حد أدىن للدخل األسبوعي 
، هو ٢٠٠٣أكتوبر /ائتمان املعاش التقاعدي، الذي بدأ العمل به يف تشرين األول - ٣٥

 وتفيد منه املرأة .جزء رئيسي من استراتيجية احلكومة ملكافحة الفقر بني أصحاب املعاشات
 يف املائة ٦٠ فنحو ثلثي األشخاص الذين حيصلون عليه هم من النساء وحنو –بصفة خاصة 

ويرجع السبب يف ذلك إىل أن النساء الالئي حيصلن على املعاشات . منهم نساء عزباوات
 التقاعدية أقل احتماال من الرجال فيما يتعلق بتكوين استحقاق للمعاش التقاعدي احلكومي

ويكفل االئتمان . يف الوقت الراهن وعادة ما حيصلن على دخل معاش تقاعدي شخصي أقل
 أن يعيش على دخل ٢٠٠٧أبريل /عدم اضطرار أي شخص بلغ الستني أو جتاوزها يف نيسان

ومبوجب ).  للزوجني١٨١,٧٠( جنيها استرلينيا ١١٩,٠٥أسبوعي مضمون يقل عن 
التقاعدية يف املساعدة على توفري شبكة أمان ألكثر اإلصالح، سوف يستمر ائتمان املعاشات 

 .أصحاب املعاشات فقرا من العاجزين عن تكوين استحقاق معاش تقاعدي كاف
 

  استحداث احلسابات الشخصية–االدخار لزيادة املعاش التقاعدي احلكومي 
، قدمت احلكومة مقترحات تسهل على الناس ٢٠٠٦ديسمرب /يف كانون األول - ٣٦

وسوف تساعد احلسابات الشخصية الناس على زيادة املعاش . ر من أجل التقاعداالدخا
التقاعدي احلكومي من خالل خطة مدخرات للمعاشات التقاعدية تتسم باملرونة واخنفاض 

ومن احملتمل أن يساعد ذلك كثريا من النساء ذوات . التكلفة مبسامهة من صاحب العمل
ملتفرغات أو الالئي يعملن بأجر منخفض والالئي ال التاريخ الوظيفي املتقطع، أو غري ا
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ويقدر عدد النساء . يستطعن احلصول على خطة مناسبة للمعاش التقاعدي احلكومي املهين
 . ماليني امرأة٣,٤ مليون و٢,٢الالئي سيشاركن يف احلسابات الشخصية بني 

 
 التصدي للعنف ضد املرأة

 النهج االستراتيجي
العنف ضد املرأة مشكلة اجتماعية معقدة تؤدي إىل الفقر، تدرك احلكومة أن  - ٣٧

واعتالل الصحة، واالستبعاد االجتماعي، واملوت كما تعترف بأن العنف القائم على نوع 
وتتعاون نائبة الوزيرة لشؤون . اجلنس هو اعتداء أساسي على حقوق اإلنسان املتعلقة باملرأة

املساواة، مع مجيع قطاعات احلكومة لكفالة مواجهة املرأة واملساواة، بدعم من وحدة املرأة و
العنف ضد املرأة بطريقة استراتيجية وذلك من خالل املشاركة بنشاط يف ثالث جمموعات 
وزارية مشتركة تعين بكل جوانب العنف ضد املرأة كالعنف املرتيل، والزواج القسري، 

واالغتصاب، والبغاء، واالجتار والقتل دفاعا عن الشرف، وختان اإلناث، واالعتداء اجلنسي 
ومتثل نقطة تركيز جنسانية قوية للعمل يف كل اجملموعات من خالل كفالة املراعاة . بالبشر

الكاملة ملنظور املساواة بني اجلنسني وبطريقة منسقة يف مجيع مراحل إعداد السياسات 
 .والربامج الوطنية

 من اإلدارات احلكومية الرئيسية، وتكفل هذه اجملموعات، اليت تضم وزراء من عدد - ٣٨
وأنشطتها املشتركة وخطط عملها الداعمة، أن يكون للمملكة املتحدة هنج استراتيجي يتعلق 

وهي جتمع معا اإلدارات الرئيسية املعنية مبعاجلة . بالسياسات وبتقدمي خدماهتا وطرح مبادراهتا
ستوى، فتدفع بالعمل قدما وتستعرض العنف ضد املرأة كما توفر القيادة واملساءلة الرفيعة امل

 .التقدم وترصده
 

 استخدام واجب املساواة اجلنسانية وحتديد األهداف الرفيعة املستوى
عملت وحدة املرأة واملساواة أيضا على رفع الوعي بالطرائق اليت ميكن هبا التصدي  - ٣٩

التنفيذ التابعة للعنف ضد املرأة يف مجيع قطاعات احلكومة، من خالل جمموعات الرصد و
التفاق اخلدمة العامة لتحقيق املساواة بني اجلنسني الذي يتضمن مؤشرا للعنف ضد املرأة 
ومن خالل املفاوضات اليت ترمي إىل التوصل إىل اتفاق خدمة عامة لتحقيق املساواة يف مجيع 

 الوعي كما تعمل على رفع. القطاعات احلكومية، بتوجيه من اجملتمعات واحلكومات احمللية
بكيفية االستفادة من واجب املساواة بني اجلنسني ملعاجلة العنف ضد املرأة بإقامة لقاءات مع 

 .أصحاب املصلحة املستهدفني، كوزارة اخلزانة يف حكومة صاحبة اجلاللة
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 التشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة
 ٢٠٠٤قانون العنف املرتيل واجلرمية وضحايامها لعام 

 أكرب عملية إصالح ٢٠٠٤نون العنف املرتيل واجلرمية وضحايامها لعام  شهد قا– ٤٠
للتشريعات املتعلقة بالعنف املرتيل يف الثالثني سنة املاضية، ليوفر محاية ودعما إضافيني 

 :ومشلت أحكام القانون املنفذة. للضحايا ويساعد يف تقدمي مرتكبيه للعدالة
 لقبض على مرتكبها؛اعتبار االعتداء العادي جرمية تستوجب ا •
 .اعتبار العالقات بني أفراد من نفس اجلنس يف إطار قانون األسرة عالقات متساوية •

 : ما يلي٢٠٠٧يوليو /وتشمل األحكام اليت ستنفذ يف متوز - ٤١

جعل خمالفة أوامر عدم التعرض جرمية جنائية يعاقب مرتكبها بالسجن ملدة مخس  •
 سنوات؛

 حلرية لتشمل مجيع اجلرائم العنيفة؛توسيع صالحيات أوامر تقييد ا •

إعطاء احملاكم سلطة إصدار أمر عند اهتام شخص ينتظر احملاكمة، أو يف حالة عدم  •
 .إدانة الشخص عندما ترى احملكمة أن إصدار أمر حلماية الضحية مسألة ضرورية

 
 )٢٠٠٣(قانون اجلرائم اجلنسية 

 إصالح شامل لإلطار القانوين  عملية٢٠٠٣تضمن قانون اجلرائم اجلنسية لعام  - ٤٢
فقد وسع من دائرة تعريف بعض اجلرائم، فجعل إدخال عضو . للتعامل مع اجلرائم اجلنسية

الذكر يف الفم بغري الرضا يندرج حتت تعريف االغتصاب، وجرَّم سلوكيات مل تكن مشمولة 
الرغبة بالتعريف بشكل حمدد يف املاضي، كدفع مقابل ملمارسة اجلنس مع طفل وإشباع 

 سنة بالنسبة ١٨ إىل ١٦ من “األطفال”كما رفع سن . اجلنسية من خالل اختالس النظر
كما مت إصالح ). كاجلرائم اجلنسية األسرية مثال(لبعض اجلرائم اليت ترتكب ضد األطفال 

القانون أيضا حبيث يعامل نشاط املثلية اجلنسية بنفس الطريقة اليت يعامل هبا نشاط ممارسة 
 .ع شخص من اجلنس اآلخراجلنس م

والذي كان يعترب يف املاضي (، يصنف كشف العورة اآلن ٢٠٠٣مبوجب قانون  - ٤٣
والسبب يف ذلك أن البحث قد أثبت أن كشف العورة . كجرمية جنسية) إزعاجا للجمهور

ميكن أن ميثل اجلزء األول من جمموعة من اجلرائم األكثر خطورة، وخباصة عندما حيدث يف 
نعزلة أو مغلقة، األمر الذي ميكن أن يترك الضحية يف حالة خوف من التعرض ألذى أماكن م
واهلدف من ذلك أن يسهم هذا اإلطار القانوين األقوى يف حتقيق املزيد من حاالت . جسيم
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اإلدانة، عند استخدامه جنبا إىل جنب مع األحكام املتعلقة بالشهود املعرضني للخطر يف 
 يف قانون “بالشخصية السيئة” واألحكام املتعلقة ١٩٩٩اجلنائية لعام قانون الشباب واألدلة 

 .٢٠٠٣العدالة اجلنائية لعام 
. ٢٠٠٤مايو / حيز النفاذ يف األول من أيار٢٠٠٣دخل قانون اجلرائم اجلنسية لعام  - ٤٤

بل وكانت اجملموعة الوزارية املشتركة بني الوزارات املعنية باجلرائم اجلنسية قد وافقت من ق
على إجراء حتليل كامل للبيانات اإلحصائية ونشره بعد دخول القانون حيز النفاذ بعامني، 

 ونشر يف ٢٠٠٥غري أن ذلك ينبغي أن يسبقه مجع بيانات بشكل غري رمسي وهو ما مت يف 
 .(http://www.crimereduction.gov.uk/sexual/sexual24.pdf) ٢٠٠٦فرباير /شباط

 مشورة  
بات أصيلة يف إثبات أن النشاط اجلنسي غري القانوين قد حدث وفقا توجد صعو - ٤٥

. للمعيار الذي وضعه القانون اجلنائي، وخباصة إذا كان ذلك يف وجود شخصني فقط
وينطبق هذا بشكل خاص على النشاط اجلنسي بني البالغني، والذي يتوقف على مسألة 

ت مجع اآلراء املتعلقة مبجموعة ، نشرت دراسة مشورة حاول٢٠٠٦مارس /ويف آذار. الرضا
من التدابري، تشمل ما إذا كان قانون الرضا حيتاج إىل توضيح بإدخال تعريف قانوين 

، وخباصة عندما يكون لتعاطي اخلمر أثره على قدرة الشاكي على املوافقة على “للقدرة”
لخص وجيري حاليا النظر يف الردود على هذه املشورة وسوف ينشر م. النشاط اجلنسي

 .بالنتائج يف املستقبل القريب
 

  قانون اجلرائم اجلنسية وجملس االتفاقية األوروبية–االجتار بالبشر 
 أيضا جرائم نقل البشر داخل حدود البلد ٢٠٠٣أدخل قانون اجلرائم اجلنسية لعام  - ٤٦

 .أو خارجها ألغراض االستغالل اجلنسي
مارس من هذا العام عضوا / آذار٢٣ة يف باإلضافة إىل ذلك، أصبحت اململكة املتحد - ٤٧

ويعتمد هذا على استراتيجية احلكومة . يف اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر
ملكافحة االجتار بالبشر بوضع املعايري الدنيا حلماية الضحايا ودعمهم يف مواجهة مجيع أشكال 

ملباشر مع املنظمات غري احلكومية وأصحاب وسوف يتم التنفيذ من خالل التعاون ا. االجتار
املصلحة الرئيسيني اآلخرين وسوف تقوم اجملموعة املشتركة بني الوزارات املعنية باالجتار 

 .بالبشر برصد التنفيذ
 الزواج القسري جرمية مدنية وليست جنائية
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 عما إذا كان الزواج القسري يشكل جرمية ٢٠٠٥يف أعقاب مشورة جرت يف  - ٤٨
وباإلضافة إىل استطالع الوسائل الالزمة . ية حمددة، قررت احلكومة عدم اعتباره كذلكجنائ

لالستفادة بصورة أفضل من التشريعات القائمة، وهي احللول املدنية وحماكم األسرة، تعمل 
الوحدة يف تعاون مباشر مع املنظمات غري احلكومية واإلدارات احلكومية األخرى يف إعداد 

 . يصبح الزواج القسري مبقتضاها جرمية مدنيةتشريعات جديدة
 ٢٠٠٣قانون ختان اإلناث لعام 

وهذا . ٢٠٠٤مارس / آذار٣ حيز النفاذ يف ٢٠٠٣دخل قانون ختان اإلناث لعام  - ٤٩
القانون يلغي ويعيد سن التشريعات السابقة ويسد ثغرة بأن يعترب يف حكم اجلرمية بالنسبة 

يمني فيها بصفة دائمة إجراء عملية ختان اإلناث خارج البالد أو ملواطين اململكة املتحدة واملق
املساعدة أو التحريض أو النصح أو االشتراك يف إجراء ختان اإلناث يف اخلارج، حىت يف 

 .البلدان اليت تكون فيها هذه العملية قانونية
 االستراتيجيات الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة/خطط العمل

  العنف املرتيلخطة اإلنقاذ من
 ٢٠٠٥مارس /نشرت اخلطة الوطنية احلكومية لإلنقاذ من العنف املرتيل يف آذار - ٥٠

وهي مبثابة استجابة شاملة من مجيع . ٢٠٠٧مارس / وآذار٢٠٠٦مارس /وُحدِّثَت يف آذار
قطاعات احلكومة للعنف املرتيل مبا فيه ختان اإلناث، وجرائم القتل دفاعا عن الشرف، 

 :وهتدف اخلطة إىل. القسري وتوفر اإلطار االستراتيجي لإلنقاذوالزواج 
 خفض عدد حاالت القتل املرتبطة بالعنف املرتيل؛ •
 احلد من انتشار العنف املرتيل وخباصة يف املناطق اليت يزيد فيها معدل وقوعه؛ •

زيادة معدل اإلبالغ عن العنف املرتيل، وخباصة يف املناطق اليت يزيد فيها معدل  •
 ه؛حدوث

زيادة معدل اإلبالغ عن جرائم العنف املرتيل املقدمة للمحاكمة، وخباصة يف املناطق  •
أو اجملتمعات احمللية اليت يكثر فيها حدوثها واملناطق اليت ترتفع فيها معدالت /و

 تناقص هذا املعدل؛

 .كفالة محاية ودعم ضحايا العنف املرتيل بالشكل املناسب على مستوى البلد •

 : على موقع اإلنترنت٢٠٠٦الطالع على التقرير املرحلي لعام ميكن ا - ٥١

www.crimereduction.gov.uk/domesticviolence/domesticviolence61.pdf 

http://www.crimereduction.gov.uk/domesticviolence/domesticviolence61.pdf
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 : على موقع اإلنترنت٢٠٠٧وتقرير عام 
www.crimereduction.gov.uk/domesticviolence/domesticviolence066.pdf 

 خطة العمل املتعلقة بالعنف اجلنسي واالستغالل
 ٢٠٠٣د املرأة لعام أشار تقرير اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ض - ٥٢

 ٢٠٠٢إىل التدابري اليت كان جيري تنفيذها من خالل خطة العمل املعنية باالغتصاب لعام 
وقد اختذت هذه التدابري بالتنسيق . لتحسني عمليات التحري واحملاكمة املتعلقة باالغتصاب

تابعة عن  تفتيش م٢٠٠٧يناير /مع الشرطة ودائرة التقاضي احلكومية ونشر يف كانون الثاين
ونفذ ذلك لتحسني . طريقة إجراء التحريات يف حاالت االغتصاب وعن حماكمة مرتكبيه

وتنفذ . إجراءات احملاكمة على االغتصاب من قبل الشرطة ودائرة التقاضي احلكومية
التوصيات املستخلصة من التفتيش من خالل خطة العمل املعنية بالعنف اجلنسي واالستغالل 

 حلكومةيف مجيع قطاعات ا
(www.homeoffice.gov.uk/documents/Sexual-violence-action-plan)املنشورة يف نيسان ، /

 .، مع حتديد إجراءات لكل من الشرطة ودائرة التقاضي احلكومية٢٠٠٧أبريل 
 خطة العمل املتعلقة باالجتار يف البشر يف اململكة املتحدة واالحتاد األورويب

، نشرت احلكومة خطة عمل اململكة املتحدة بشأن ٢٠٠٧مارس / آذار٢٣يف  - ٥٣
 وتلخص .(www.homeoffice.gov.uk/documents/human-traffick-action-plan)االجتار يف البشر 

هذه اخلطة التدابري احلالية للتصدي لالجتار يف البشر وحتدد اجتاه العمل يف املستقبل يف جماالت 
 .توفري احلماية واملساعدة للضحايا من البالغني واألطفالواملالحقة القضائية و/املنع، واإلنفاذ

، جعلت احلكومة مكافحة ٢٠٠٥أثناء رئاسة اململكة املتحدة لالحتاد األورويب يف  - ٥٤
فاضطلعت بتنفيذ خطة عمل . االجتار بالبشر من أولوياهتا يف جمال العدالة والشؤون الداخلية

ة باالجتار واليت وافق عليها باإلمجاع يف كانون االحتاد األورويب الواسعة اجملال املعني
 جملس الوزراء وكانت من أهم جناحات رئاسة اململكة املتحدة ٢٠٠٥ديسمرب /األول
 .لالحتاد

 استراتيجية البغاء
يناير /تتحدى استراتيجية احلكومة بشأن البغاء، واليت نشرت يف كانون الثاين - ٥٥

وبدال من ذلك، ركزت على . ع مسألة ال مفر منها، الرأي القائل بأن بغاء الشوار٢٠٠٦
تفكيك أسواق اجلنس مبنع استدراج األفراد وخباصة األطفال والشباب إىل البغاء؛ ومبساعدة 

http://www.crimereduction.gov.uk/domesticviolence/domesticviolence066.pdf
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من تورطوا فعال يف اإلفالت منه؛ وبكفالة تقدمي من يتحكمون يف األشخاص من خالل 
 .البغاء إىل احملاكمة

ط باالستراتيجية هذا العام التحديث املقرر إجراؤه وتشمل جماالت العمل اليت ترتب - ٥٦
لتوجيهات محاية األطفال املشتغلني بالبغاء وتوفري التوجيه والنصح ملشاريع الدعم 
والشراكات احمللية املكرسة لتحسني احلصول على العالج من املخدرات وخدمات التعميم 

 .األخرى
 ةأمثلة على مبادرات حمددة تتعلق بالعنف ضد املرأ

 احملاكم املتخصصة يف العنف املرتيل  
أدركت احلكومة يف أعقاب سلسلة من احملاكم الرائدة املتخصصة يف العنف املرتيل،  - ٥٧

أن هنجا متخصصا يف العنف املرتيل ميكن أن حيقق مزايا حقيقية بتقدمي املزيد من اجملرمني إىل 
 أعدت برنامج احملاكم املتخصصة لذلك فقد. العدالة وجعل سالمة الضحايا حمورا للعملية

. للعنف املرتيل الذي يشكل الركيزة األساسية خلطة العمل الوطنية املتعلقة بالعنف املرتيل
وتوجد اآلن حمكمة واحدة على األقل متخصصة يف العنف املرتيل يف كل إقليم ويف ويلز، مع 

ويف . لى طريقة دعم الضحايامستشارين مستقلني يف جمال العنف املرتيل تلقوا تدريبا نوعيا ع
، استطاعت احملاكم املتخصصة للعنف املرتيل حتقيق معدل إدانة ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول

 يف املائة يف احملاكم غري ٥٩ يف املائة من احلاالت املسجلة للعنف املرتيل مقابل ٧١وصل إىل 
املستوى الوطين كما أسهمت هذه احملاكم يف زيادة القضايا الناجحة على . املتخصصة

 يف املائة يف ٤٦اليت زادت من ) اعترافات بالذنب، واإلدانة بعد احملاكمة، واإلثبات الغيايب(
 .٢٠٠٦ديسمرب / يف املائة يف كانون األول٦٥ إىل ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول

 االستجابة اجملتمعية املنسقة للعنف املرتيل
تمعية املنسقة للعنف املرتيل يف مجيع ، مت تطوير االستجابة اجمل٢٠٠٦يف خريف  - ٥٨

قطاعات احلكومة استنادا إىل منوذج احملاكم املتخصصة للعنف املرتيل، مع االعتماد على 
االستفادة بشكل موسع من املستشارين املستقلني يف جمال العنف املرتيل واملؤمترات املتعددة 

بة املخاطرة بينهم وكفالة الوكاالت لتقييم األخطار لتحديد الضحايا الذين ترتفع نس
وهتدف االستجابة اجملتمعية املنسقة إىل تنسيق اخلدمات للضحية، ومرتكب . سالمتهم

 .اجلرمية، واألطفال أيا كانوا
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 وحدة الزجيات القسرية  
، أنشأت وزارة الداخلية ووزارة اخلارجية والكومنولث وحدة ٢٠٠٥يف عام  - ٥٩

جممعة إلعداد السياسات، وتنسيق املشاريع، وإسداء مشتركة للزواج القسري تكون وحدة 
وتتعامل هذه الوحدة مع حنو . املشورة العملية لألشخاص املعرضني خلطر الزواج القسري

وتقدم سفارات اململكة املتحدة ومفوضياهتا السامية املساعدة لنحو .  حالة يف السنة٣٠٠
 أوطاهنم، تبلغ نسبة النساء من  شخص كل عام، أو تعمل على إنقاذهم أو إعادهتم إىل٢٠٠

 . يف املائة٨٥هؤالء حنو 
 

 مركز اململكة املتحدة املعين باالجتار بالبشر  
. ٢٠٠٦أكتوبر /أنشئ مركز اململكة املتحدة املعين باالجتار بالبشر يف تشرين األول - ٦٠

ة وكان هذا املركز هو األول من نوعه يف أوروبا، وسوف يصبح مركزا متميزا للشرط
وتعمل احلكومة مع مركز اململكة املتحدة لالجتار بالبشر، الذي . للتعامل مع االجتار بالبشر

عني منسقا للضحايا لكفالة تركيز أي إجراء يتخذ إلنفاذ القانون على الضحية ودعم 
 .الضحايا احملددين

 
 برنامج اإليواء والدعم للنساء ضحايا االجتار  

ة الداخلية ومجعية إيفز اخلريية إلسكان املرأة بإعداد ، قامت وزار٢٠٠٣منذ عام  - ٦١
وإدارة برنامج حيظى باحترام كبري لتقدمي املأوى والدعم لإلناث البالغات الالئي يقعن ضحايا 

، اتفاقا للتمويل مببلغ ٢٠٠٦، لعام POPPY وشهد مشروع بويب –لالجتار هبن يف البغاء 
 أماكن إلعادة ١٠اكن األزمات للمشروع، و مكانا من أم٢٥ مليون ملواصلة توفري ٢,٤

 امرأة على ١٦٢وحصلت . التوطني، وأول خدمة ممتدة لضحايا االجتار يف اململكة املتحدة
 .الدعم حىت اآلن

 فريق التوجيه املعين باالجتار يف األطفال  
جتار شكل فريق التوجيه املعين باالجتار يف األطفال لتوعية الشرطة بكيفية مكافحة اال - ٦٢

وجيري العمل املشترك بني الوكاالت الرئيسية عند موانئ الدخول الرئيسية للبلد . باألطفال
ساعدت مبادرات كتعيني ضباط شرطة حلماية األطفال . لتحديد األطفال املعرضني للخطر

يف املوانئ على تنفيذ مزيد من العمل املشترك بني دائرة اهلجرة، والدوائر االجتماعية، 
 .والشرطة
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 التحريات واملالحقة القضائية يف حاالت االغتصاب واجلرائم اجلنسية  
 ٥٢٠لتحسني مستوى اإلدانة يف حاالت االغتصاب، عينت دائرة النائب العام  - ٦٣

 ٢٠٠٣حماميا متخصصا يف االغتصاب تلقوا تدريبا على تنفيذ قانون اجلرائم اجلنسية لعام 
 من دوائر التقاضي احلكومية منسقا يقدم خرباته وتضم كل دائرة. والقضايا املتصلة هبا

كما . للمتخصصني يف املناطق ويكون مرتبطا باملنسقني اآلخرين لتبادل أفضل املمارسات
بدأت دائرة التقاضي احلكومية يف اعتماد املستشارين الذين يتولون احملاكمة يف حاالت 

اب اجلرائم اجلنسية مث ويتطلب ذلك منهم حضور دورة تدريبية حول ارتك. االغتصاب
 .وقد زاد عدد حاالت التقاضي الناجحة منذ ذلك الوقت. اخلضوع لعملية رصد دقيقة

لتحسني عملية التحري يف حاالت العنف اجلنسي، أصدرت مجعية رؤساء ضباط  - ٦٤
ونتيجة .  حول التحري عن اجلرائم اجلنسية اخلطرية٢٠٠٥الشرطة دليال إرشاديا يف عام 

 . اآلن إعداد برنامج تدريب وطين للشرطةلذلك، جيري
 

 دعم ضحايا العنف اجلنسي  
 ماليني جنيه استرليين لتحسني اخلدمات املقدمة للضحايا يف ٧قدمت احلكومة حنو  - ٦٥

 :ويشمل ذلك. السنوات الثالث املاضية
توسيع شبكة مراكز اإلحالة املعنية باالعتداء اجلنسي حيث ميكن عرض ضحايا  •

اجلنسي على الطب الشرعي لفحصهم، واحلصول على عالج للصحة االعتداء 
 اجلنسية واملشورة والدعم؛

دعم القطاع التطوعي املعين بالعنف اجلنسي واالعتداء من خالل صندوق الضحايا  •
 التابع لوزارة الداخلية؛

تعيني وتقييم مستشارين مستقلني يف جمال العنف اجلنسي يقومون بتقدمي اخلدمات  •
 .الستقطاب الدعم لضحايا العنف واالعتداء اجلنسينياحليوية 

 
 البحوث املتعلقة بالعنف ضد املرأة

 العنف املرتيل  
نشرت وحدة املرأة واملساواة حبثا لألستاذة سيلفيا واليب عن التكلفة االقتصادية  - ٦٦

تتحملها ويقدر هذا البحث التكلفة اليت . ٢٠٠٤سبتمرب /واالجتماعية للعنف املرتيل يف أيلول
نظام العدالة اجلنائية، دوائر الصحة والدوائر االجتماعية، واإلسكان والدوائر املدنية (الدوائر 
 باليني جنيه استرليين كما يقدر تكلفتها على ٣,١بسبب العنف املرتيل مببلغ ) والقانونية
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ث إىل إطار وتستند املنهجية املستخدمة يف البح.  باليني جنيه استرليين٢,٧االقتصاد مببلغ 
وزارة الداخلية حلساب تكلفة اجلرائم كما تساعد يف تطوير هذا اإلطار ليشمل التكاليف 

ويزودنا هذا التقدير مبنظور مايل إضايف لفحص اآلثار املدمرة . احملددة املتعلقة بالعنف املرتيل
 :للعنف املرتيل على اجملتمع وعلى الضحايا وميكن الرجوع إليه يف هذا املوقع

www.womenandequalityunit.gov.uk/research/cost_of_dv_Report_sept04.pdf 
 

 االغتصاب واجلرائم اجلنسية  
ئم اجلنسية املرتكبة  التكلفة الكلية للجرا٢٠٠٥يقدر حبث وزارة الداخلية املنشور يف  - ٦٧

 يف املائة ٢٣ باليني جنيه استرليين أي ٨,٥ بنحو ٢٠٠٤-٢٠٠٣يف إنكلترا وويلز يف الفترة 
من التكلفة اإلمجالية املقدرة للجرائم املرتكبة ضد األفراد واألسر، حيث بلغت تكلفة كل 

 . جنيه استرليين٧٦ ٠٠٠حالة من حاالت االغتصاب 
 

 االجتار بالبشر  
م الباحثون بوزارة الداخلية بعمل مبتكر لتحديد حجم أسواق اجلرمية املنظمة يف قا - ٦٨

وسوف ينشر تقرير كامل حول هذه الدراسة يف . اململكة املتحدة واألضرار املرتبطة هبا
؛ ومع ذلك، فإن النتائج اليت مت التوصل إليها حديثا تشري إىل أنه كان يوجد يف أي ٢٠٠٧

 حنو أربعة آالف ضحية لالجتار بالبشر من أجل البغاء يف ٢٠٠٣ وقت من األوقات يف عام
 .اململكة املتحدة

ترمي الدراسة أيضا إىل حتديد القيمة املالية للتكلفة االجتماعية واالقتصادية لالجتار  - ٦٩
وتقدر بطريقة متحفظة التكلفة االجتماعية . بالبشر ألغراض البغاء يف اململكة املتحدة

 . مببلغ يراوح بليون جنيه استرليين٢٠٠٣مجالية يف عام واالقتصادية اإل
 التحفظات على االتفاقية –رابعا  

يف أعقاب استعراض حكومي للوثائق الدولية حلقوق اإلنسان، قررت اململكة  - ٧٠
املتحدة قبول الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال 

ويعطي هذا الربوتوكول احلق يف التقدم بالتماس فردي للنساء من . املرأةالتمييز ضد 
مواطنات اململكة املتحدة الالئي يعتقدن أهنن كن بصفة شخصية ضحايا ملخالفات اتفاقية 
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، أو ملمثلني أفراد ينوبون عن هؤالء الضحايا يف 

ووقع وزير . مم املتحدة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةالتقدم بشكوى إىل جلنة األ
 .٢٠٠٤ديسمرب /اخلارجية على الربوتوكول االختياري يف كانون األول

http://www.womenandequalityunit.gov.uk/research/cost_of_dv_Report_sept04.pdf
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أسفر االستعراض أيضا عن سحب التحفظ العام املتعلق باهلجرة وتعديل التحفظ  - ٧١
من ) ة من الفقرة ألف جوسحبت اململكة املتحد. العام املتعلق بالعرش والقوات املسلحة

 ووضعت بدال منها هذه “لاللتحاق بالقوات املسلحة امللكية أو اخلدمة فيها”التحفظ عبارة 
 حبيث “أي عمل يؤدى بغرض كفالة فعالية القدرة القتالية للقوات املسلحة امللكية”العبارة 

 :من حتفظ اململكة املتحدة) أصبح نص الفقرة ألف ج
رد يف املادة األوىل، يراعى يف تصديق اململكة املتحدة أن أيا من يف ضوء التعريف الوا”

التزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية لن ينظر إليه كما لو كان ميتد إىل خالفة العرش، وطبقة 
النبالء، وألقاب الشرف، وحق التصدر، والشعارات احملمولة، أو حيازهتا أو التمتع هبا، أو 

علق بالتسميات الدينية أو الطبقات الدينية أو أي عمل يؤدى كما لو كان ميتد إىل أمور تت
 .“بغرض كفالة فعالية القدرة القتالية للقوات املسلحة امللكية

 
 املؤسسات اليت تشجع النهوض باملرأة واملساواة بني اجلنسني –خامسا  

 وحدة املرأة واملساواة
اخل احلكومة عن السياسات تتحمل وحدة املرأة واملساواة املسؤولية الرئيسية د - ٧٢

وتشكل جزءا من . املتعلقة باملرأة، واملساواة بني اجلنسني، والتوجه اجلنسي، وتنسيق املساواة
الفريق املعين بأشكال املساواة املنشأة حديثا داخل اجملتمعات وباحلكومة احمللية وتساند التزام 

ساواة يف جماالت العمل الثالثة من وتسهم وحدة املرأة وامل. اإلدارة بإنشاء جمتمعات مستدامة
 :حيث
 متكني األشخاص من أن يصبحوا أكثر سيطرة على حياهتم؛ •
 هتيئة الفرص االقتصادية واالجتماعية، وخباصة ألكثر األشخاص حرمانا؛ •

إنشاء جمتمعات متساحمة، ومتماسكة، وتسمح بالتنفيذ املنصف لسياسات اإلدارة  •
 .وخدماهتا

تان بشؤون املرأة مها الرايت أونورابل روث كيلي، عضوة الربملان الوزيرتان املعني - ٧٣
ووزيرة الدولة للمجتمعات واحلكم احمللي، وميج مان، عضوة الربملان ووكيلة وزارة الدولة 

ومها مسؤولتان، بدعم من وحدة املرأة . بالربملان ونائبة الوزيرة لشؤون املرأة واملساواة
كما . زايا التنوع يف االقتصاد ويف جماالت أكثر اتساعاواملساواة، عن تشجيع وحتقيق م

تقومان بإعداد السياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وتكفالن تنسيق العمل يف جمال 
والبارونة أندروز هي املتحدثة باسم املساواة يف . املساواة يف مجيع القطاعات احلكومية ككل
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سؤولون أيضا مع اإلدارات واإلدارات اليت نقلت كما يعمل الوزراء وامل. جملس اللوردات
 .إليها السلطة يف جماالت املسؤولية املشتركة

وتعمل . هدف الوحدة هو احلد من العوائق أمام إتاحة الفرص للجميع وإزالتها - ٧٤
وحدة املرأة واملساواة مع املسؤولني يف مجيع قطاعات احلكومة إلدخال حتسينات كبرية يف 

فيد منها اجملتمع بصفة عامة ولتشجيع املساواة بني اجلميع، وبصفة خاصة يف وضع املرأة ي
 :وتشمل األدوار احملددة للوحدة. جمال إعداد وتنفيذ سياسات احلكومة وخدماهتا

قيادة وضع هنج أكثر تكامال يف مجيع قطاعات احلكومة وهيئاهتا يف جمال املساواة  •
 لزيادة الفرص للجميع؛

يع يف جماالت املساواة اليت تتوىل اإلدارة قيادة سياستها داخل قيادة عملية التشر •
احلكومة، مبا يف ذلك منع التمييز بسبب الدين أو املعتقد أو التوجه اجلنسي يف 
جماالت خارج التوظيف، وتنفيذ التوجيه اجلنساين لالحتاد األورويب واالضطالع 

 للمساواة؛باستعراض لقانون التمييز هبدف وضع مشروع قانون وحيد 

 ؛)اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص واللجنة الوطنية للمرأة(رعاية اهليئات األخرى  •

التعاون مع مجيع قطاعات احلكومة للمساعدة يف تنسيق برامج العمل لتعظيم أثرها  •
وجيري التعامل على كفالة العمل يف جمال العنف ضد املرأة . على النساء الضعيفات

مثال العنف املرتيل، الزواج القسري، جرائم (راتيجي بصفة خاصة على أساس است
 ؛)القتل دفاعا عن الشرف، اجلرائم اجلنسية، االغتصاب، البغاء، واالجتار بالبشر

ويتم إدراج تشجيع العمل بأجر متساو، والتقسيم املهين للعمل، وتشجيع العمل  •
دعم مقدمي العايل اجلودة لغري املتفرغني، وأصحاب اخلربات غري التقليدية، و

الرعاية، واملشاركة املدنية وكفالة التركيز على النساء الالئي ينتمني إىل األقليات 
 العرقية يف مجيع قطاعات العمل؛

 اإلسهام يف إعداد سياسات جديدة للمساواة؛ •

تشجيع املساواة بني اجلنسني يف مجيع بلدان أوروبا وعلى املستوى العاملي على حنو  •
ملكة املتحدة جزءا ال يتجزأ من صنع القرار املتعلق يكفل أن يكون صوت امل

وإدماج العمل . باملساواة بني اجلنسني كما يكفل االعتراف مبمارستنا اجليدة
األورويب والدويل يف األهداف األساسية لألعمال التجارية لكفالة تزويدها للسياسة 

 الداخلية باملعلومات؛
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ملنظور اجلنساين واملبادرات اجلنسانية يف االضطالع باملسؤولية عن أدوات مراعاة ا •
وتشمل هذه واجب املساواة بني اجلنسني؛ واتفاق اخلدمة . مجيع قطاعات احلكومة

العامة لتحقيق املساواة بني اجلنسني؛ وخطة العمل احلكومية لتنفيذ توصيات جلنة 
للجان املرأة والعمل؛ ودعم وزيرات شؤون املرأة املشاركات يف جمموعة كبرية من ا

 ).٤للمزيد من التفاصيل عن التعميم، انظر املادة (الرفيعة املستوى مبجلس الوزراء 

 اللجنة الوطنية للمرأة

 كهيئة استشارية رمسية مستقلة لعرض آراء ١٩٦٩أنشئت اللجنة الوطنية للمرأة يف  - ٧٥
كامل من وهي هيئة عامة استشارية ال تتبع أي وزارة، وممولة بال. املرأة على احلكومة

 .احلكومة وتتمتع بصالحية التعليق بكل حرية على سياسات احلكومة
، نسقت اللجنة الوطنية للمرأة االجتماعات الدورية بني منظمات ٢٠٠٣منذ عام  - ٧٦

املرأة، والوزراء وكبار املسؤولني بشأن قضايا تشمل التجارة الدولية، والصحة، والرياضة، 
املرأة، وسياسة اهلجرة واللجوء السياسي، والزواج القسري، والسياسة املالية، والعنف ضد 

. واالجتار، واملرأة يف احلياة العامة، والفجوة يف األجور بني اجلنسني، وحتليل األثر اجلنساين
وساعد ذلك على تزويد احلكومة مبعلومات تستفيد منها يف وضع سياساهتا وعلى تعميم 

وعقدت اللجنة الوطنية للمرأة مشاورات . ساتاملنظور اجلنساين يف عملية صنع السيا
ونشرت نتائجها يف تقارير تتعلق مثال بالقضايا اليت تواجه النساء املسلمات يف اململكة 
املتحدة؛ ومقترحات احلكومة بشأن التشريعات املتعلقة بالقضايا الرئيسية اليت تواجه املرأة 

وأدارت اللجنة . ؛ والعنف ضد املرأةكاللجنة اجلديدة املعنية باملساواة وحقوق اإلنسان
الوطنية للمرأة أيضا سلسلة من برامج التدريب أثناء العمل للنساء الصغريات، تشمل برناجما 

 .عن القيادة للنساء العراقيات بتمويل من اجمللس الربيطاين
 من منظمات املرأة ٥٠٠تتمتع اللجنة الوطنية للمرأة بعضوية واسعة تضم أكثر من  - ٧٧
طي اململكة املتحدة بالكامل، ومتثل قناة فريدة لتقدمي آراء املرأة، واحتياجاهتا، وشواغلها، تغ

وتتفق اللجنة الوطنية للمرأة مع وزيرة شؤون املرأة على برنامج عملها . وأولوياهتا للحكومة
 .السنوي وهي مسؤولة أمام الوزيرة عن حتقيق األهداف والغايات

من املفوضني يعينون يف إطار نظام التعيني الوطين العام لكفالة وللجنة رئيسة وجملس  - ٧٨
وللجنة الوطنية للمرأة مكاهنا يف اجملتمعات ويف احلكومة احمللية جنبا إىل . العدالة والشفافية

جنب مع وحدة املرأة واملساواة وميكن أن تعمل كحلقة اتصال بالوحدة كما تستشريها 
 .الوحدة وإدارات حكومية أخرى

 



CEDAW/C/UK/6  
 

07-39865 35 
 

 للجنة املعنية بتكافؤ الفرصا
اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص هي وكالة رائدة هلا مكاتب يف إنكلترا، واسكتلندا،  - ٧٩

 مبوجب ١٩٧٥وقد أنشئت هذه املنظمة يف . وويلز، وتعمل للقضاء على التمييز بني اجلنسني
 :اليةقانون التمييز بني اجلنسني كهيئة قانونية مستقلة تتمتع بالصالحيات الت

 العمل على القضاء على التمييز بسبب اجلنس أو الزواج؛ •
 تشجيع تكافؤ الفرص بني النساء والرجال؛ •

 مواصلة استعراض قانون التمييز بني اجلنسني وقانون املساواة يف األجر؛ •

 .تقدمي املشورة القانونية واملساعدة لألفراد الذين تعرضوا للتمييز •

رص هي هيئة عامة ال تتبع أي إدارة ومتول مبساعدات على اللجنة املعنية بتكافؤ الف - ٨٠
واإلدارة اليت ترعاها هي وحدة املرأة واملساواة يف اجملتمعات واحلكومة احمللية . هيئة منح

ورغم استقالل اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص عن احلكومة، فإهنا مسؤولة أمام وزيرة شؤون 
 .املرأة

جنة املعنية بتكافؤ الفرص تشجيع املساواة واحلد من ، واصلت الل٢٠٠٣منذ عام  - ٨١
 :التمييز بنشاط من خالل استخدام صالحياهتا القانونية من أجل

وتشمل أهم القضايا اليت دعمتها . دعم القضايا وااللتماسات القانونية االستراتيجية •
ىل اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص يف السنوات الثالث املاضية واليت يصل عددها إ

وقضية كادمان ضد ) ٢٠٠٥( قضية أو حنو ذلك قضية إيغن ليميتد ضد وونغ ١٠٠
) ٢٠٠٥(، وقضية أالباستر ضد مجعية وولويتش للتشييد )٢٠٠٦(إتش إس إي 

ملزيد من ) (٢٠٠٥(وقضية فليتشر وآخرين ضد وحدة املنح الطالبية إن إتش إس 
 ؛)١التفاصيل، انظر املرفق 

 هيئات القطاع العام واخلاص اليت ثارت فيها شواغل تتعلق إجراء حتقيقات قانونية يف •
 ٤٢، نفذت اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص ٢٠٠٥يوليو /ومنذ متوز. مبمارسة التمييز

 اتفاقات رمسية مع منظمات قانونية، يعمل ٩عملية تقييم متهيدية أسفرت عن عقد 
الربيد امللكي،  موظف، وهيئات عامة كربى عديدة تشمل ١٠٠ ٠٠٠هبا أكثر من 

ملزيد من التفاصيل، انظر . والدوائر املسلحة) ٨انظر املادة (ووزارة الدفاع 
 ؛١ املرفق
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وفيما بني عامي . البحث وممارسة النفوذ لدفع جدول األعمال املتعلقة باملساواة قدما •
، اضطلعت اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص خبمسة حتقيقات رمسية ٢٠٠٦ و٢٠٠٤

وميكن . لدراسة العوامل الرئيسية الكامنة وراء الفجوة يف األجورعامة قانونية 
الرجوع إىل كل تقارير البحوث األساسية واملنشورات يف موقع اللجنة املعنية بتكافؤ 

 :والتحقيقات الرمسية العامة اخلمسة هي. www.eoc.org.uk: الفرص على اإلنترنت

o ٢٠٠٥-٢٠٠٣(سيم املهين للرجال والنساء يف التدريب والعمل التق .(
ونتيجة لذلك تتخذ احلكومة اآلن إجراءات باستخدام عدد من الطرائق 
املختلفة لفتح اجملال الختيارات أكرب ولفرص أكرب أمام الفتيات والنساء يف 

 املدارس ومكان العمل؛
o  ذا التحقيق درجة أبرز ه). ٢٠٠٥-٢٠٠٣(الفصل والتمييز بسبب احلمل

ونتيجة لذلك، تكفل . التمييز ضد النساء احلوامل يف أماكن العمل
احلكومة اآلن حصول النساء وأصحاب األعمال على املزيد من املعلومات 

 ٢٠٠٦عن حقوقهم ومسؤولياهتم؛ وذكرت يف قانون العمل واألسر لعام 
دهتا من أن أصحاب العمل ميكنهم أن يطلبوا من املرأة حتديد موعد عو

 إجازة األمومة؛

o  ونتيجة لذلك ). ٢٠٠٥-٢٠٠٤(العمل يف ظروف مرنة وبغري تفرغ
وسعت احلكومة نطاق احلق يف طلب العمل يف ظروف مرنة ليشمل 

 ؛٢٠٠٦مقدمي الرعاية يف قانون العمل واألسر لعام 

o  يناير /نشر التقرير املؤقت يف كانون الثاين). ٢٠٠٧-٢٠٠٥(تغيري العمل
 ترد احلكومة يف الوقت املناسب؛ وسوف ٢٠٠٧

o  مشاركة النساء الالئي ينتمني إىل أقليات عرقية، وأجورهن، وتقدمهن
 وسوف ٢٠٠٧مارس /نشر التقرير النهائي يف آذار). ٢٠٠٧-٢٠٠٥(

 .ترد احلكومة يف الوقت املناسب

 ١ملزيد من التفاصيل، انظر املرفق 

وبصفة خاصة بناء الدعم . خلاص هباالضغط على احلكومة فيما يتعلق بربنامج العمل ا •
، وإصالح التشريعات املتعلقة باملعاشات ٢٠٠٦لقانون العمل واألسر لعام 

التقاعدية، والتفاوض مع احلكومة لتغيري قواعد بدالت الباحثني عن الوظائف ملد 
 ساعة إىل أسبوع؛ وتنظيم محالت ناجحة ٤٨الفترة السابقة على بدء التوظيف من 

http://www.eoc.org.uk/
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أبريل / املساواة بني اجلنسني يف مجيع اهليئات العامة بدءا من نيسانإلدخال واجب
وتقدم اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص، باعتبارها اهليئة املسؤولة عن تشجيع . ٢٠٠٧

ملزيد من . وإنفاذ هذا التشريع، التوجيه القانوين وغري القانوين للقطاع العام
 .١التفاصيل، انظر املرفق 

، عندما ٢٠٠٧أكتوبر /اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص يف تشرين األولسيتم إلغاء  - ٨٢
 .تتوىل وظائفها ومسؤولياهتا جلنة املساواة وحقوق اإلنسان

 جلنة املساواة وحقوق اإلنسان
منذ نشر التقرير الدوري اخلامس، الذي خلص الربنامج الرامي إىل إنشاء هيئة وحيدة  - ٨٣

 واسعة النطاق مع أصحاب املصلحة الرئيسيني، مبا يف ذلك للمساواة، مت االضطالع مبشاورة
ويف تشرين . املنظمات غري احلكومية للمرأة بشأن التحديات اليت تواجه املساواة يف املستقبل

، سوف تنشأ جلنة مساواة قانونية وحيدة هي جلنة املساواة وحقوق ٢٠٠٧أكتوبر /األول
نة املعنية بتكافؤ الفرص، واللجنة املعنية وسوف تتوىل وظائف ومسؤوليات اللج. اإلنسان

حبقوق املعوقني، واللجنة املعنية باملساواة العنصرية، كما تتوىل مسؤوليات جديدة عن التمييز 
 .بسبب العمر، والدين أو املعتقد، والتوجه اجلنساين

نية سوف يشارك مفوض انتقايل من كل جلنة من اللجان القائمة، مبا فيها اللجنة املع - ٨٤
بتكافؤ الفرص يف جملس جلنة املساواة وحقوق اإلنسان وسوف يكلفون بكفالة االستمرار يف 

ويبقى املفوضون االنتقاليون يف . برامج جلنة املساواة وحقوق اإلنسان واهليئات السابقة عليها
 .وظيفتهم لعامني بعد حل اللجان القائمة

يع حقوق اإلنسان وتشجيع ستضطلع اللجنة اجلديدة أيضا مبسؤوليات تشج - ٨٥
وسوف تكون اللجنة اجلديدة قادرة . العالقات الطيبة بني مجاعات األشخاص يف اجملتمع

 :على
مبا يف ذلك (توفري املعلومات، واملشورة، واملساعدة فيما يتعلق باملساواة والتنوع  •

، وحقوق اإلنسان، والقضايا املتعلقة )الشؤون املتصلة باملساواة بني اجلنسني
 بالعالقات الطيبة يف اجمللس؛

إصدار التوجيهات واملمارسات اجليدة ملساعدة أصحاب العمل ومقدمي اخلدمات  •
يف القطاعني اخلاص والعام، واملنظمات التطوعية واالحتادات النقابية على إعمال 

 مبدأ املساواة وحقوق اإلنسان؛



CEDAW/C/UK/6
 

38 07-39865 
 

، وقضايا تتعلق إجراء حتقيقات رمسية حيث توجد أوجه انعدام للمساواة دائمة •
حبقوق اإلنسان أو العالقات الطيبة حتتاج إىل إلقاء الضوء عليها؛ والتحقيقات 

 الرمسية حيث توجد أدلة على التمييز بصورة غري قانونية؛

تقدمي الدعم االستراتيجي لألفراد الذين تكون هلم مطالب تتعلق مبكافحة التمييز،  •
 بشأن املساواة وحقوق اإلنسان للتدخل يف احلاالت اليت تتطلب إجراء حوار

واالستعراض القضائي للقرارات اليت تتعارض مع حقوق اإلنسان أو التشريعات 
 املتعلقة باملساواة والعمل على التوفيق بينها عند االقتضاء؛

 التشاور مع مجيع أصحاب املصلحة عند صياغة خطتها االستراتيجية؛ •

يوضح جوانب القصور يف بريطانيا  كل ثالث سنوات “حالة األمة”نشر تقرير عن  •
فيما يتعلق باملساواة وحقوق اإلنسان، والنتائج املطلوبة للعمل على حتقيقها ومعايري 

 التقدم؛

رصد مجيع جرائم الكراهية مبا يف ذلك االعتداء على املسنني وجرائم الكراهية  •
 املرتكبة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

 ضعها يف قوالب منطية؛التصدي للتحيز ضد مجاعات معينة وو •

إنشاء كيان إقليمي يعاجل القضايا املتصلة باحلياة اليومية لألشخاص على مستوى  •
 املنظمات الشعبية؛

تشجيع العالقات الطيبة بني أعضاء اجلماعات املختلفة وداخل هذه اجملتمعات،  •
 واستخدام شبكتها اإلقليمية يف هذه املبادرات؛

 من أجل حتقيق أهداف اللجنة؛تقدمي منح للهيئات اليت تعمل  •

إنشاء قاعدة أدلة قوية وفهم التمييز لالستفادة من ذلك عند إعداد السياسات  •
 .وأفضل املمارسات يف املستقبل

 
 أيرلندا الشمالية

 جلنة املساواة أليرلندا الشمالية
وجب جلنة املساواة أليرلندا الشمالية هي هيئة حكومية غري تابعة لإلدارات أنشئت مب - ٨٦

وتعمل اللجنة أيضا على القضاء على التمييز غري . ١٩٩٨قانون أيرلندا الشمالية لعام 
ومنحت اللجنة جمموعة كبرية . القانوين، وتشجيع تكافؤ الفرص للجميع واملمارسات اجليدة
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من الصالحيات واملسؤوليات، مبا فيها إسداء املشورة للشاكني ومساعدهتم، والتحري 
 .ية، واستعراض التشريعات املتعلقة باملساواةواإلنفاذ، والتوع

 
 مجعية أيرلندا الشمالية

يف اتفاقية اجلمعة احلزينة، أكدت األطراف السياسية يف أيرلندا الشمالية حق املرأة يف  - ٨٧
ويف أعقاب تعليق اإلدارة اليت . املشاركة السياسية الكاملة وعلى قدم املساواة مع الرجل

، واصلت احلكومة نشر وثيقة ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٤ يف انتقلت إليها السلطة
، كان من األولويات ٢٠٠٨-٢٠٠٦ويف وثيقة . سنوية عن األولويات وامليزانية

مجعية تقوم على أساس الشراكة، واملساواة، واالستيعاب، االستراتيجية الرئيسية إنشاء 
ر رفيعة املستوى تكفل مراعاة وخضعت مجيع السياسات لتقديرات أث. واالحترام املتبادل

االعتبارات املتعلقة باملساواة، والعالقات الطيبة، واالحتياجات االجتماعية املستهدفة اجلديدة 
 .عند إعداد مقترحات السياسات، مبا فيها حقوق املرأة

 
 وحدة املساواة املعنية بنوع اجلنس، والعمر، والتوجه اجلنسي

كتب نائب رئيس الوزراء وثيقة مشاورة استراتيجية أصدر مكتب رئيس الوزراء وم - ٨٨
 ونشرت ٢٠٠٤سبتمرب /تتعلق باملساواة بني اجلنسني حتت عنوان مسائل جنسانية يف أيلول

وأطلقت االستراتيجية النهائية يف كانون . ٢٠٠٥الردود على املشاورة يف صيف 
 خالل عمل إدارات  وهي تركز على تشجيع املساواة بني اجلنسني من٢٠٠٦ديسمرب /األول

 من قانون ٧٥وسوف تعتمد على أنشطة هذه اإلدارات مبوجب القسم . أيرلندا الشمالية
، وسوف تشكل إطارا ميكن من خالله إجراء املعاجلة املنتظمة ١٩٩٨أيرلندا الشمالية لعام 

 ألوجه انعدام املساواة بني اجلنسني وتقدمي صورة أكثر مشوال ملا تقوم به من أجل تشجيع
 .املساواة بني اجلنسني

 
 اسكتلندا

 وحدة املساواة
الدور الرئيسي لوحدة املساواة هو تشجيع ومد نطاق ملكية قضايا املساواة من  - ٨٩

، أنشأت ٢٠٠٥ويف . خالل اجلهات التنفيذية ودعم مصاحل اجلماعات املعنية باملساواة
دة املساواة لدفع العمل يف جمال اجلهات التنفيذية االسكتلندية فريقا لتعميم املساواة يف وح

دعم ومتكني أفرقة السياسات التابعة للجهات التنفيذية االسكتلندية إلدماج االعتبارات 
ويف إطار برنامج العمل املعين بدعم تنفيذ واجبات املساواة يف . املتعلقة باملساواة يف عملها
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ة أتيحت هليئة املسؤولني القطاع العام، وضع الفريق جمموعة أدوات لتقدير أثر املساوا
ويتوقع أن تكون مجيع سياسات . ٢٠٠٦أكتوبر /التنفيذيني االسكتلنديني يف تشرين األول

اجلهات التنفيذية االسكتلندية اليت تؤثر على األشخاص قد جرى تقدير أثرها فيما يتعلق 
. د، والعمرباملساواة يف جماالت نوع اجلنس، واإلعاقة، والعرق، والتوجه اجلنسي، واملعتق

كما نظم الفريق سلسلة من واجبات القطاع العام وإفادات لتقدير األثر سلمت إىل مجيع 
 حتديث ٢٠٠٦ومت يف . ٢٠٠٧ و٢٠٠٦إدارات اجلهات التنفيذية يف اسكتلندا خالل عامي 

موقع على اإلنترنت حيتوي على عدد من املوارد اإللكترونية لتعميم املساواة، مبا يف ذلك 
سبتمرب /وأعيد إطالق بوابة موارد إلكترونية لتعميم املساواة يف أيلول.  اجلنسانيةاملسألة
٢٠٠٦. 

 الفريق االستشاري املعين بالسياسات وامليزانية إلثبات املساواة
قدم الفريق االستشاري املعين بالسياسات وامليزانية إلثبات املساواة املشورة للجهات  - ٩٠

ورغم أن الفريق ينظر يف ستة فروع للمساواة، فقد . ٢٠٠١عام التنفيذية االسكتلندية منذ 
وأحرز تقدم يف العمل لدعم األدوات الالزمة لتحليل . كان التركيز مييل إىل نوع اجلنس

امليزانية من منظور جنساين من خالل عمل رائد مع إدارة الصحة يف اجلهات التنفيذية 
ومت . يم التابعة للجهة التنفيذية االسكتلنديةاالسكتلندية ومع قسم الرياضة يف إدارة التعل

تطوير املشاريع الرائدة مبا يتفق مع هنج يبدأ مبدئيا باالستقصاء وتقدمي األدلة املتعلقة بقضية 
سياساتية عامة، مث تطبيق حتليل األثر اجلنساين على السياسة وعملية ختصيص املوارد فيما 

 ٢٠٠٦أكتوبر /ملشروع الرائد يف تشرين األولونشر تقرير عن هذا ا. يتعلق هبذه القضية
 .وجيري العمل لتنفيذ الدروس املستفادة من هذا العمل

 اتفاقية املرأة االسكتلندية
) ٢٠٠٣اليت وضعت يف (واصلت السلطة التنفيذية متويل اتفاقية املرأة االسكتلندية  - ٩١

 معينة والتأثري يف القرارات واليت هتيئ الفرص للمرأة لالشتراك يف النقاش حول قضايا مهمة
واليزال هذا العمل يتيح لنا نشر املعلومات على نطاق . املتعلقة بالسياسات يف اسكتلندا

واسع ووضع أساس للتشاور مع النساء حول اجملموعة الكاملة جملاالت سياسات السلطة 
 .التنفيذية االسكتلندية

 
 الفريق االستراتيجي املعين باملرأة

 كجماعة صغرية، مستقلة، قصرية ٢٠٠٣فريق االستراتيجي املعين باملرأة يف أنشئ ال - ٩٢
األجل من أفراد من النساء لبحث ما ميكن أن تفعله السلطة التنفيذية أكثر من ذلك لتحسني 
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التوظيف واألجور، ورعاية : ومشلت القضايا الرئيسية اليت حددها الفريق. فرص النساء
الرعاية، والفقر، واالستبعاد االجتماعي، والعنف، والسالمة، األطفال واألشكال األخرى من 

وتضمن تقرير الفريق توصيات للعمل يف األجل القريب، واملتوسط، . والتأثري، وصنع القرار
 .والبعيد
استجابت السلطة التنفيذية االسكتلندية لتقرير الفريق االستراتيجي املعين باملرأة يف  - ٩٣
ونظرا إىل . ٢٠٠٦مارس /تحديث إضايف لإلجراءات يف آذار وقامت ب٢٠٠٤مارس /آذار

أهنا قد ألقت الضوء على ضرورة االهتمام بالنساء املنتميات إىل أقليات عرقية، والنساء 
املعوقات، واملسنات، والسحاقيات، واخلنثوات، واملسترجالت، والنساء الالئي ينتمني إىل 

تماعات املائدة املستديرة يف اسكتلندا يف مجاعات دينية خمتلفة، فقد عقدت سلسلة من اج
 . من أجل مواصلة البحث يف توصيات الفريق بشأن هذه املنظورات املختلفة٢٠٠٦-٢٠٠٥

، دعت السلطة التنفيذية االسكتلندية مرة أخرى إىل ٢٠٠٦أكتوبر /يف تشرين األول - ٩٤
املعين باملرأة ونساء اجتماع مع عدد كبري من األعضاء األصليني يف الفريق االستراتيجي 

أخريات مهتمات هبذا اجملال، للتدبر يف التوصيات األصلية والنظر يف األولويات ملزيد من 
. اإلجراءات والتغيري يف سياق واجب اجلنسانية وتوصيات جلنة املرأة والعمل باململكة املتحدة

 تؤخذ يف االعتبار وقدم الفريق عددا من التوصيات إىل السلطة التنفيذية االسكتلندية سوف
 .عند إعداد وتنفيذ خطة السلطة التنفيذية االسكتلندية للمساواة بني اجلنسني

 
 ويلز

 الوحدة االستراتيجية للمساواة والتنوع
دور الوحدة االستراتيجية للمساواة والتنوع هو تقدمي الدعم، واملشورة، والتوجيه  - ٩٥

اتيجيات وبرامج وممارسات حكومة مجعية فيما يتعلق بتعميم املساواة يف سياسات واستر
وتقوم الوحدة بدور حلقة االتصال مع اجلماعات الداخلية واخلارجية لتحديد مبادرات . ويلز

ووافقت الوحدة على تقدمي . معينة، مبا فيها املبادرات املعنية باملنظور اجلنساين للمضي قدما
 ودعم متويل االحتفال بيوم ٢٠٠٨ التمويل الرئيسي للتحالف الوطين لنساء ويلز حىت عام

 .املرأة العاملي
 مجعية ويلز

اختاذ الترتيبات املالئمة هبدف ”يقع على حكومة مجعية ويلز واجب قانوين يتمثل يف  - ٩٦
التأكد من ممارستها لوظائفها فيما يتعلق باملبدأ القائل بوجوب تكافؤ الفرص جلميع 

 ).١٩٩٨لعام ، قانون حكومة ويلز ١٢٠القسم  (“األشخاص
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إقامة الروابط، ويتأكد التزامها بتكافؤ الفرص يف مجيع وثائقها االستراتيجية مبا فيها  - ٩٧
ودعما لذلك، أعدت استراتيجية لتعميم املنظور اجلنساين . بلد أفضل: واخلطة املكانية، وويلز

ز يف  هتدف إىل كفالة تقدمي تقرير سنوي بأثر رجعي حول التقدم احملر٢٠٠٦-٢٠٠٥يف 
قضايا املساواة، وليس هذا فحسب، بل أيضا كفالة وجود خطط عمل مستقبلية معنية 

 فما بعدها، حبيث توضع األهداف والتدابري اليت تكفل هلا ٢٠٠٧باملساواة، اعتبارا من 
 .النجاح يف بداية خطة العمل، ويبلغ عنها يف سياق التقرير السنوي

 
 خطة املساواة بني اجلنسني

، دخل الواجب العام لتشجيع تكافؤ الفرص بني الرجال ٢٠٠٧أبريل /سانيف ني - ٩٨
، نظمت حكومة اجلمعية الوطنية لويلز ٢٠٠٦يونيه /ويف حزيران. والنساء حيز النفاذ يف ويلز

. سلسلة من لقاءات املشاركة يف مجيع أحناء ويلز لتحديد قضايا  الرجال والنساء الرئيسية
اعدة حكومة اجلمعية الوطنية لويلز يف إعداد مشروع خطتها واستخدمت هذه املعلومات ملس

كما نوقش يف سلسلة من اجتماعات . ٢٠٠٧يناير /الذي عرض للتشاور يف كانون الثاين
 .٢٠٠٧فرباير /لألفرقة املتخصصة يف شباط

 
 أنصار املساواة

وجرى . ال يزال أنصار املساواة ميثلون دعما رئيسيا هليئة املوظفني يف اإلدارات - ٩٩
 عندما صدر توجيه جديد يطلب من كل وزارة أن ٢٠٠٦استعراض لدور أنصار املساواة يف 

وسوف يكفل هذا أن تكون املساواة مسألة . ترشح نصريا يكون له مقعد يف فريق إدارهتا
 .رئيسية تؤخذ يف االعتبار عند اختاذ مجيع القرارات املتعلقة باألعمال

 
 صاللجنة املعنية بتكافؤ الفر

الدور الرئيسي للجنة املعنية بتكافؤ الفرص التابعة للجمعية الوطنية يف ويلز هو  -١٠٠
مراجعة  العمل الذي قامت به حكومة اجلمعية الوطنية لويلز واجلمعية الوطنية لويلز لتشجيع 
املبدأ القائل بوجوب املساواة بني مجيع األشخاص، وجتنب التمييز ضد أي شخص بسبب 

 .نس، أو اإلعاقةالعرق، أو اجل
ويف السنوات العشر املاضية أظهرت اللجنة اهتماما كبريا بالنهوض باملساواة من  -١٠١

وتلقت عروضا سنوية من تشواري . أجل النساء يف ويلز والقضاء على التمييز بسبب اجلنس
 عن عملها يف جمال دعم،) ١١هيئة قطاعية تطوعية، ملزيد من التفاصيل، انظر املادة (تيج 

، قدمت اللجنة تقرير ٢٠٠٤مايو /ويف أيار. وتنمية، وتوسيع دور املرأة يف اقتصاد ويلز
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 للفحص الدقيق ومن مث ٢٠٠٤املفوضية األوروبية بشأن املساواة بني الرجل واملرأة لعام 
كتبت إىل املفوضية لتوجيه عنايتها إىل الوثائق االستراتيجية الرئيسية املتعلقة بقضايا املساواة 

 . ويلز، السيما االستراتيجية املتعلقة مبقدمي الرعاية يف ويلزيف
، نظرت اللجنة يف التقرير ٢٠٠٤نوفمرب /أكتوبر وتشرين الثاين/يف تشرين األول -١٠٢

املؤقت للفريق العامل املعين برعاية الطفل ووافت بآرائها وزير الصحة واخلدمات االجتماعية 
وواصلت اللجنة ممارسة ضغوطها على . ته رئيسا للفريقحبكومة اجلمعية الوطنية لويلز، بصف

حكومة اجلمعية الوطنية لويلز وحكومة اململكة املتحدة للتصدي ألوجه انعدام املساواة يف 
 .األجور بني اجلنسني يف ويلز

، أعادت اجلمعية الوطنية لويلز تكوين الفريق العامل ٢٠٠٥يونيو /يف حزيران -١٠٣
وتتمثل والية الفريق يف القيام بعملية تدقيق . ملعين باملساواة يف األجوراملشترك بني األحزاب ا

للعمل الذي تضطلع به حكومة اجلمعية الوطنية لويلز فيما يتعلق باملرحلة الثالثة من محلة سد 
. الفجوة يف األجور، وتقدمي التوجيه الالزم للعمل الذي جيري االضطالع به يف إطار احلملة

 . تتلقى التقارير املرحلية من الوزير املعين بأوجه املساواة يف هذه احلملةوال تزال اللجنة
، قامت اللجنة بفحص دقيق لألمر الصادر ٢٠٠٦سبتمرب /يونيو وأيلول/ويف حزيران -١٠٤

السلطات  (١٩٧٥ بشأن القانون اخلاص بالتمييز على أساس نوع اجلنس لسنة ٢٠٠٦يف 
قت باإلمجاع على التوصية بأن ترفض اجلمعية الوطنية هذا وواف) الواجبات القانونية) (العامة

ونتيجة لذلك . التشريع، الذي شعرت أنه مل يكن كافيا للتصدي ملسألة املساواة يف األجور
السلطات العامة اليت تعمل بشكل كامل ومنفرد يف (استبعد وزير اخلارجية اهليئات يف ويلز 

وطنية لويلز على البدء يف مفاوضات إلصدار أمر من األمر ووافقت حكومة اجلمعية ال) ويلز
 .بنقل الوظائف املتعلقة بواجب املساواة بني اجلنسني

 
 القضاء على التمييز: ١املادة   

 من االتفاقية وتواصل ١تؤيد حكومة اململكة املتحدة تعريف التمييز الوارد يف املادة  -١٠٥
وتعترب . رأة كلما استطاعت إىل ذلك سبيالالتزامها الكامل هبدف القضاء على التمييز ضد امل

 .األحكام الواردة يف هذا التقرير مؤشرا على تصميمنا املتواصل على ذلك
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 االلتزامات املتعلقة بالقضاء على التمييز: ٢املادة   
 استخدام لغة حمايدة لنوع اجلنس يف التشريع  

 جتعل الكلمات اليت تشري لسنوات كثرية كانت التشريعات الرئيسية تصاغ بطريقة -١٠٦
وكان معىن ذلك يف التطبيق العملي ظهور ضمائر . إىل نوع الذكور تشمل أيضا نوع اإلناث

املذكر فقط يف السياقات اليت تكون اإلشارة فيها إىل املرأة والرجل أيضا، كما كانت 
.  تستخدم لإلشارة إىل وظائف ميكن أن يشغلها رجل أو امرأةChairmanكلمات مثل 

 .ويعتقد الكثريون أن هذه املمارسة متيل إىل تعزيز القوالب النمطية اجلنسانية التارخيية
. ومن مث، وافقت احلكومة بإيقاف هذه املمارسة بدءا من الدورة الربملانية القادمة -١٠٧

ولذلك طلب إىل مستشار الربملان استعمال أسلوب يف صياغة مسودات مشاريع القوانني 
 .حمايدا جتاه نوع اجلنس بقدر اإلمكان من الناحية العمليةاحلكومية يكون 

 
 التشريعات اليت استحدثت أو عدلت منذ تقدمي آخر تقرير  

 ٢٠٠٦قانون املساواة لسنة 
، الذي أنشأ جلنة املساواة وحقوق اإلنسان، عددا ٢٠٠٦أدخل قانون املساواة لسنة  -١٠٨

وبقدر ما يتعلق األمر باملساواة بني . بريطانيامن التغيريات الكبرية يف قانون املساواة يف 
اجلنسني، فإن أهم ما يف األمر هو استحداث واجب جديد للمساواة بني اجلنسني على 

 القانون ٢٠٠٧أبريل /مستوى القطاع العام يف اجلزء الرابع الذي عدل اعتبارا من نيسان
طات العامة أن تعمل  وطلب من السل١٩٧٥اخلاص بالتمييز على أساس نوع اجلنس لسنة 

 .بنشاط على تشجيع تكافؤ الفرص بني النساء والرجال
 التمييز يف بريطانيا العظمى بسبب ٢٠٠٦حيظر اجلزء الثاين من قانون املساواة لسنة  -١٠٩

الدين أو املعتقد فيما يتعلق بتوفري السلع، واملرافق، واخلدمات، وإدارة املباين والتخلص منها، 
حمكمة مفوض (ويتم إنفاذ هذا اجلزء من خالل حمكمة املقاطعة . ائف العامةوالتعليم، والوظ

وحيظر التمييز هلذه األسباب عند . وتشمل احللول منح التعويضات). األمن يف اسكتلندا
 املتعلقة باملساواة يف التوظيف ٢٠٠٣التوظيف وذلك من خالل القواعد التنظيمية لسنة 

 ).الدين أو املعتقد(
اجلزء الثالث من القانون سلطة ختول للحكومة حظر التمييز بسبب التوجه يشمل  -١١٠

اجلنسي فيما يتعلق بتوفري السلع، واملرافق، واخلدمات، وإدارة املباين والتخلص منها، 
وقد دخلت األجزاء الثاين . والتعليم، وممارسة الوظائف العامة وذلك عن طريق وضع القواعد

 .٢٠٠٧أبريل / حيز النفاذ يف نيسان٢٠٠٦ملساواة لسنة والثالث والرابع من قانون ا
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، سوف )٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول(وبعد تشكيل جلنة املساواة وحقوق اإلنسان  -١١١
متارس واجباهتا فيما يتعلق بالتمييز بسبب العرق، واإلعاقة، ونوع اجلنس، والدين واملعتقد، 

 مثال، برصد فعالية التشريعات وإنفاذها، فسوف تقوم هذه اللجنة،. والعمر، والتوجه اجلنسي
 .وسوف تكون قادرة على إجراء حتقيقات يف حاالت معينة

 
القانون اخلاص بالتمييز   بشأن٢٠٠٦ األمر الصادر يف –واجب املساواة بني اجلنسني 
 )الواجبات القانونية) (السلطات العامة (١٩٧٥على أساس نوع اجلنس لسنة 

 بشأن القانون اخلاص بالتمييز على أساس نوع ٢٠٠٦ر يف يتضمن األمر الصاد -١١٢
واجبات معينة ضرورية ملساعدة ) الواجبات القانونية) (السلطات العامة (١٩٧٥اجلنس لسنة 

. السلطات العامة على االمتثال لواجب القطاع العام اجلديد املتعلق باملساواة بني اجلنسني
 : على السلطات العامة، سيتعني٢٠٠٧أبريل / نيسان٦واعتبارا من 

حتدد ) ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣٠حبلول (إعداد ونشر خطة للمساواة بني اجلنسني  •
أهدافها فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني وتوضح اخلطوات اليت تتخذها اهليئة 

كما يطلب من السلطات العامة النظر فيما إذا كان ينبغي ألحد أهدافها . لتحقيقها
 .ساواة يف األجور أو أسباب الفجوة يف األجور بني اجلنسنيالتصدي لقضايا امل

كفالة قيامها بتقييم أثر التشريعات اجلديدة وذلك بتنفيذ عمليات تقييم لألثر  •
كما جيب نشر . اجلنساين على التغريات يف السياسات، والتوظيف، وتقدمي اخلدمات

 .هذه التقييمات

لسلطات العامة أن تتشاور مع املوظفني امتثاال للواجبات احملددة، جيب على ا -١١٣
وأصحاب املصلحة عند وضع خطط املساواة بني اجلنسني والقيام بعمليات تقييم لألثر وإذا 
كانت تتصدى ألسباب أي فجوة يف األجور بسبب نوع اجلنس؛ وأن تنشر ما تفعله وتكون 

وسوف . ني اجلنسنيمسؤولة عنه؛ وأخريا أن تثبت من خالل أعماهلا التزامها باملساواة ب
تكون اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص مسؤولة عن إنفاذ واجب املساواة بني اجلنسني حىت 

ملزيد (، عندما تتوىل جلنة املساواة وحقوق اإلنسان املسؤولية ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
 ).٤من التفاصيل، انظر املادة 

 
 EC/2000/78توجيه االحتاد األورويب اخلاص بالتوظيف 

يف بريطانيا العظمى نفذت النظم املتعلقة بالتوجه اجلنسي والديين أو املعتقد يف  -١١٤
ومسح بفترة إضافية ملدة ثالث سنوات لتنفيذ ). انظر أدناه (٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول

ونفذت غالبية . األحكام املتعلقة بالسن واإلعاقة واستفادت اململكة املتحدة من ذلك
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 من خالل القواعد التنظيمية ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١باإلعاقة يف األحكام املتعلقة 
 ٢٠٠٦سبتمرب /املعدلة لقانون التمييز على أساس اإلعاقة بينما نفذت بقية األحكام يف أيلول

ودخلت القواعد التنظيمية اليت حتظر التمييز على أساس السن يف التوظيف ). انظر أدناه(
، باستثناء تلك املتعلقة باألحكام ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١ يف والتأهيل املهين حيز النفاذ

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون الثاين١ذات الصلة باملعاشات التقاعدية املهنية، واليت بدأ سرياهنا يف 
 .ودخلت أحكام مماثلة حيز النفاذ يف أيرلندا الشمالية). انظر أدناه(
 

 ٢٠٠٣يف التوظيف لسنة ) ن أو املعتقدعلى أساس الدي(القواعد املتعلقة باملساواة 
، وهي حتظر ٢٠٠٣ديسمرب /استحدثت هذه القواعد التنظيمية يف كانون األول -١١٥

 .التمييز واملضايقة على أساس الدين أو املعتقد
 

والصادرة ) بصيغتها املعدلة (١٩٧٠القواعد التنظيمية لقانون املساواة يف األجور لسنة 
بصيغتها  (١٩٧٥يمية لقانون التمييز على أساس اجلنس لسنة  والقواعد التنظ٢٠٠٣يف 

 ٢٠٠٣الصادرة يف ) املعدلة
، دخلت القواعد التنظيمية حيز النفاذ معدلة قانون املساواة ٢٠٠٣يوليو / متوز١٩يف  -١١٦

بغية مراعاة األحكام ١٩٧٥ وقانون التمييز على أساس اجلنس لسنة ١٩٧٠يف األجور لسنة 
 .ة العدل األوروبيةالصادرة عن حمكم

 :إن القواعد املنظمة للمساواة يف األجور ‐١١٧
زادت املدة الزمنية اليت كانت تبلغ ستة أشهر واليت جيب على املرأة أن تتقدم خالهلا  •

 “إخفاء املعلومات”بدعوى للمساواة يف األجور أمام حمكمة توظيف يف حاالت 
 .“اإلعاقة”و

كانت تبلغ عامني للفترة اليت ميكن خالهلا حملكمة زادت املدة الزمنية السابقة اليت  •
التوظيف أن تأمر بصرف أجر بأثر رجعي إىل مدة تصل إىل ست سنوات يف 

وميكن زيادة املدة الزمنية الستحقاق . إنكلترا وويلز، ومخس سنوات يف اسكتلندا
 .“اإلعاقة” و “إخفاء املعلومات”األجور بأثر رجعي يف حاالت 

ديدة تتيح التقدم بدعاوى املساواة يف األجور أثناء فترة عالقة استحدثت قاعدة ج •
ويف املاضي، كان يتعني إقامة . التوظيف الثابتة أو خالل ستة أشهر من انتهائها

 .دعاوى املساواة يف األجور عند هناية كل عقد على حدة

 :إن القواعد التنظيمية للتمييز على أساس اجلنس -١١٨
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عد انتهاء عالقته الرمسية بصاحب العمل إذا كان التمييز جترم التمييز ضد شخص ب •
 .ناجتا عن هذه العالقة، أو كان وثيق الصلة هبا

جتعل كبار ضباط الشرطة مسؤولني عن أعمال التمييز غري القانونية على أساس  •
اجلنس واليت يرتكبها كونستبالت الشرطة ضد كونستبالت الشرطة اآلخرين أثناء 

 .تأدية عملهم

، دخلت قواعد تنظيمية منفصلة، وإن كانت مشاهبة إىل ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٨يف  -١١٩
وهذه القواعد هي القواعد التنظيمية لقانون . حد كبري، حيز النفاذ يف أيرلندا الشمالية

 ٢٠٠٤الصادرة يف ) أيرلندا الشمالية) (بصيغتها املعدلة (١٩٧٠املساواة يف األجور لسنة 
الصادرة ) بصيغتها املعدلة (١٩٧٦مر التمييز على أساس اجلنس لسنة والقواعد التنظيمية أل

 .٢٠٠٤يف 

) بصيغتها املعدلة) (الدستور والقواعد اإلجرائية(القواعد التنظيمية حملاكم التوظيف 
 .٢٠٠٤الصادرة يف 

 وأضافت جدوال ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١دخلت هذه القواعد حيز النفاذ يف  -١٢٠
 إىل القواعد الرئيسية اليت تتضمن قواعد اإلجراءات وتطبق على مجيع ٦دول جديدا هو اجل

كما أهنا . احلاالت املقدمة للمحكمة مبا فيها مسألة ما إذا كانت الوظائف ذات قيمة متساوية
 .٦تعدل القواعد الرئيسية املترتبة على إضافة اجلدول 

 :وترد فيما يلي أهم اإلصالحات -١٢١
اجلديدة لرؤساء حماكم التوظيف لتعيني جلان احملكمة اليت متلك استخدام السلطات  •

 .املعرفة املتخصصة بقضايا القيمة املتساوية
األوامر املوحدة اليت تتطلب تبادل املعلومات اخلاصة باحلقائق يف وقت مبكر، مع  •

اشتراط أن تتقدم األطراف ببيان مكتوب باحلقائق املتفق عليها، حيدد نقاط االتفاق 
 .ها، وكذلك نقاط اخلالفبين

حتسينات يف إدارة القضايا مع استخدام جلسات االستماع املتعلقة بالقيمة املتساوية  •
لوضع بارامترات، واالتفاق على اجلداول الزمنية والتعامل مع حاالت التأخري 

 .واالختالف

 .االستخدام األكثر فعالية للخرباء املستقلني •
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ات التحقق واالستعانة باخلرباء الذين يتلقون اختصار الوقت الذي ينفق يف عملي •
تعليماهتم من األطراف يف جلسة االستماع من خالل الكشف يف وقت مبكر عن 

 .شهادات اخلرباء اخلطية وزيادة استخدام األسئلة اخلطية
 

 ٢٠٠٥لسنة ) التمييز على أساس اجلنس(قواعد املساواة يف التوظيف 

 رقم  بالتوجيه(EEC/76/207)ساواة يف املعاملة رقم ُعدِّل التوجيه املتعلق بامل -١٢٢
2002/73/EC . ويف بريطانيا العظمى، دخلت القواعد التنظيمية لتنفيذ هذا التوجيه حيز النفاذ

 ٥ مع إنفاذ التشريع التنفيذي يف أيرلندا الشمالية يف ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١يف 
 .٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول

 القانون املعين باملساواة بني الرجل واملرأة يف مكان العمل ملراعاة حدث التوجيه -١٢٣
التغيريات املدخلة على معاهدة االحتاد األورويب والتطورات يف قانون القضايا األورويب منذ 

واستلزم قانون اململكة املتحدة إدخال تغيريات . نشر التوجيه األول للمساواة يف املعاملة
 لينص صراحة ١٩٧٥كتعديل قانون التمييز على أساس اجلنس لسنة طفيفة فقط لاللتزام، 

على أن التمييز بسبب إجازة احلمل واألمومة واملضايقة اجلنسية بسبب نوع اجلنس هي أمور 
 .وكانت احملاكم يف املاضي تعتمد على قانون القضايا. خمالفة للقانون

 
 ٢٠٠٦التوظيف لسنة ) املساواة يف(القواعد التنظيمية لسن  

 ١التوظيف، اليت دخلت حيز النفاذ يف )املساواة يف(جترم القواعد املنظمة لسن  -١٢٤
، التمييز غري املربر على أساس السن يف التوظيف والتدريب ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول

وتوفر هذه القواعد احلماية للعمال من مجيع األعمار وختول أصحاب العمل واملوظفني . املهين
.  حقوقا ومسؤوليات مهمة فيما يتعلق بالتعيني يف الوظائف، والترقية، والتدريبيف بريطانيا

 .وتطبق أحكام مماثلة على أيرلندا الشمالية أيضا
 

 ٢٠٠٦قانون العمل واألسر لسنة 
ميثل قانون العمل واألسر األساس التشريعي للتغيريات يف املدفوعات واإلجازات  -١٢٥

ما ميثل وسيلة لآلباء للحصول على إجازة أبوية إضافية يف القانونية لألمومة والتبين، ك
احلاالت اليت تنهي فيها األم إجازة األمومة وتعود إىل العمل، ولتوسيع نطاق احلق يف طلب 

 .العمل بنظام مرن
 تشرين ١دخلت القواعد التنظيمية إلجازة ومدفوعات األمومة والتبين حيز النفاذ يف  -١٢٦
وطبقت على األمهات الالئي يبدأ األسبوع املتوقع لوالدة أطفاهلن يف ، ٢٠٠٦أكتوبر /األول
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 أو بعد ذلك التاريخ واملتبنني يف احلاالت اليت يتوقع فيها أن ٢٠٠٧أبريل /األول من نيسان
وتسمح القواعد بتحسني االتصال بني صاحب . يبدأ فيها تبين الطفل اعتبارا من هذا التاريخ

.  أسبوعا٣٩ إىل ٢٦ازة؛ وزادت فترة املدفوعات القانونية من العمل واملوظف أثناء اإلج
 .واستحدث تشريع مشابه يف أيرلندا الشمالية

لن يطبق احلق يف احلصول على مدفوعات وإجازة إضافيني للوالدين قبل شهر  -١٢٧
زوجة /وامتد احلق يف طلب العمل بنظام مرن إىل مقدمي الرعاية لزوج. ٢٠٠٩أبريل /نيسان
ك أو شريك مدين، أو شخص  من درجة قرابة محييمة ، أو شخص بالغ أو شخص أو شري

 ملزيد من ١١انظر املادة  (٢٠٠٧أبريل / نيسان٦بالغ يعيش يف نفس العنوان اعتبارا من 
 ).التفاصيل

 ٢٠٠٦قانون رعاية الطفل لسنة 
م  احلكومة على املضي قدما يف االلتزا٢٠٠٦ساعد قانون رعاية الطفل لسنة  -١٢٨

انظر املادة (باستراتيجية السنوات العشر لرعاية الطفل ومنح هذه االلتزامات قوة القانون 
 إتاحة رعاية طفل عالية اجلودة جلميع ينالوالدأي من ويقنن هذا القانون رغبة ). ١١

 .الراغبني يف العمل
 

 )٢٠٠٤(قانون العنف املرتيل، واجلرمية املرتلية، وضحايامها 
أكرب عملية إصالح ) ٢٠٠٤(العنف املرتيل واجلرمية املرتلية وضحايامها شهد قانون  -١٢٩

ويشمل هذا القانون سلسلة من التدابري، . للتشريعات املعنية بالعنف املرتيل منذ ثالثني سنة
اليت من شأهنا، فور دخوهلا حيز النفاذ، أن توفر محاية إضافية للضحايا وتساعد على تقدمي 

 .اجملرمني إىل العدالة
 :مت فعال تنفيذ األحكام التالية -١٣٠
اعتبار االعتداء الشائع جرمية تستوجب االعتقال حبيث ال تضطر الشرطة إىل  •

كانون  ()١( وصدور أمر قضائي“سلطة االعتقال”االعتماد على االرتباط بني قسم 
 ؛)٢٠٠٦يناير /الثاين

                                                         
، الذي جيعل كـل اجلـرائم مـستوجبة      ٢٠٠٥ألغي هذا القسم مبوجب قانون شرطة اجلرمية املنظمة اخلطرية لسنة            )١( 

 .لالعتقال، عند توفر بالشروط الضرورية
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بني األفراد من نفس تعديل معايري األهلية يف قانون األسرة حبيث تعامل العالقات  •
اجلنس بنفس الطريقة وتوفر نفس احلماية لألشخاص الذين تنشأ بينهم عالقات دون 

 )Sch 9، ٨٢، القسم ٢٠٠٤من خالل قانون الشراكة املدنية (أن يعيشوا معا 
 ٢٠٠٧يوليو /أحكام تنفذ يف متوز -١٣١
مبوجب قانون ، تعترب خمالفة أوامر عدم االعتداء اجلنسي الصادرة ١طبقا للقسم  •

 جرمية جنائية تستوجب العقوبة بالسجن ملدة تصل إىل مخس ١٩٩٦األسرة لسنة 
 سنوات؛

، متتد صالحية أوامر تقييد احلرية مبوجب قانون احلماية من التحرش ١٢طبقا للقسم  •
كما خيول هذا القسم احملاكم سلطة .  لتشمل مجيع اجلرائم العنيفة١٩٩٧لسنة 

ص، رهن احملاكمة، أو يف حالة عدم إدانة الشخص عندما إصدار أمر عند اهتام شخ
وفائدة ذلك أن احملكمة تستطيع . ترى احملكمة ضرورة إصدار أمر حلماية الضحية

إصدار أمر بتقييد احلرية حىت يف حالة تربئة املتهم من اهتامات أخرى عندما ترى 
 . املتهم بهاحملكمة أن مثة أدلة كافية على التحرش توجب محاية شخص من حترش

 
 ٢٠٠٣قانون العدالة اجلنائية لسنة 

حيتوي هذا القانون على أحكام مفيدة تتعلق باألدلة القائمة على الشائعات  -١٣٢
فيمكن األخذ بسوء شخصية املتهم يف اإلجراءات اجلنائية على أساس . والشخصية السيئة

 املثال، فعندما تكون القضية وعلى سبيل. صلتها مبسألة مهمة يف القضية بني املتهم واالدعاء
قضية تتعلق بصدق املتهم، تكون اإلدانات السابقة باحلنث باليمني باعتبارها أدلة مقدمة يف 

 .قضية سابقة تتعلق بالعنف املرتيل، أمهية كبرية
ميكن أيضا األخذ باألدلة اليت تثبت سوء الشخصية إلثبات أن املتهم لديه ميول إما  -١٣٣

ويسمح هذا احلكم . “جرائم من النوع اجملرَّم” أو “من النوع املتهم به”الرتكاب جرائم 
بقبول األدلة املستمدة من جرائم جنسية سابقة أو إدانات بالعنف املرتيل أو إدانات جبرائم من 

كما مت إيضاح األحكام ). حىت إذا مل يكن ذلك بدافع اجلنس أو العنف املرتيل(نوع مماثل 
 .“مشولية”مع تشجيع احملكمة على األخذ بنهج أكثر املتعلقة بالشائعات، 

حيدد القانون الظروف اليت ميكن فيها األخذ بشهادة الضحية إذا تعذر حضورها  -١٣٤
وميكن قبول أقوال الضحية املتناقضة . بسبب اخلوف أو بسبب حالتها البدنية أو العقلية

كما يتاح أيضا للشهود . معينةالسابقة أو األقوال اليت أدلت هبا يف وقت سابق يف ظروف 
 .إنعاش ذاكرهتم يف مقعد الشهادة
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 ٢٠٠٣قانون اجلرائم اجلنسية لسنة 

 إصالحا كامال يف اإلطار القانوين للتعامل ٢٠٠٣أدخل قانون اجلرائم اجلنسية لعام  -١٣٥
فوسع من دائرة تعريف بعض اجلرائم، فجعل إدخال عضو الذكر يف . مع اجلرائم اجلنسية

بغري الرضا يندرج حتت تعريف االغتصاب، وجرَّم سلوكيات مل تكن مشمولة بالتعريف الفم 
بشكل حمدد يف املاضي، كدفع مقابل ملمارسة اجلنس مع طفل وإشباع الرغبة اجلنسية من 

 سنة بالنسبة لبعض اجلرائم ١٨ إىل ١٦ من “األطفال”كما رفع سن . خالل اختالس النظر
كما استحدث جرائم نقل ). جلرائم اجلنسية األسرية، مثالكا(اليت ترتكب ضد األطفال 

ومت أيضا إصالح القانون . البشر داخل حدود البلد أو خارجها ألغراض االستغالل اجلنسي
حبيث يعامل نشاط املثلية اجلنسية بنفس الطريقة اليت يعامل هبا نشاط ممارسة اجلنس مع 

 .شخص من اجلنس اآلخر
والذي كان يعترب يف املاضي (يصنف كشف العورة اآلن ، ٢٠٠٣مبوجب قانون  -١٣٦

والسبب يف ذلك أن البحث قد أثبت أن كشف العورة . كجرمية جنسية) إزعاجا للجمهور
ميكن أن ميثل اجلزء األول من جمموعة من اجلرائم األكثر خطورة، وخباصة عندما حيدث يف 

ة يف حالة خوف من إحلاق أذى أماكن منعزلة أو مغلقة، األمر الذي ميكن أن يترك الضحي
واملأمول أن يسهم هذا اإلطار القانوين األقوى يف حتقيق املزيد من حاالت . خطري جدا هبا

اإلدانة، عند استخدامه جنبا إىل جنب مع األحكام املتعلقة بالشهود املعرضني للخطر يف 
 يف قانون “ية السيئةبالشخص” واألحكام املتعلقة ١٩٩٩قانون الشباب واألدلة اجلنائية لعام 

 ).انظر أعاله. (٢٠٠٣العدالة اجلنائية لعام 
ورغم ذلك، توجد صعوبات جوهرية يف إثبات أن النشاط اجلنسي غري القانوين قد  -١٣٧

حدث وفقا للمعيار الذي وضعه القانون اجلنائي، وخباصة إذا كان ذلك يف وجود شخصني 
ي بني البالغني، والذي يتوقف على وينطبق هذا بشكل خاص على النشاط اجلنس. فقط

وباإلضافة إىل إجياد إطار قانوين أقوى كانت هناك أسباب أخرى لتحديث . مسألة الرضا
القانون الذي كان يوفر احلماية يف املاضي لألوالد والبنات حىت أعمار خمتلفة ويف جرائم 

 .تستوجب عقوبات ختتلف يف حدها األقصى
ت ورقة تشاور حاولت مجع اآلراء املتعلقة مبجموعة من ، نشر٢٠٠٦مارس /يف آذار -١٣٨

التدابري، تشمل حتديد ما إذا كان قانون الرضا حيتاج إىل توضيح بإدخال تعريف قانوين 
، وخباصة عندما يكون لتعاطي اخلمر أثره على قدرة الشاكي على املوافقة على “للقدرة”
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هذه الورقة وسوف ينشر ملخص وجيري حاليا النظر يف الردود على . النشاط اجلنسي
 .بالنتائج يف املستقبل القريب

 ٢٠٠٤مايو / حيز النفاذ يف األول من أيار٢٠٠٣دخل قانون اجلرائم اجلنسية لسنة  -١٣٩
وكانت اجملموعة الوزارية املشتركة بني الوزارات املعنية باجلرائم اجلنسية قد وافقت من قبل 

ائية ونشره بعد دخول القانون حيز النفاذ بعامني، على إجراء حتليل كامل للبيانات اإلحص
 ونشر يف ٢٠٠٥غري أن ذلك ينبغي أن يسبقه مجع بيانات بشكل غري رمسي وهو ما مت يف 

 .(http://www.crimereduction.gov.uk/sexual/sexual24.pdf) ٢٠٠٦فرباير /شباط
 

 ٢٠٠٣قانون ختان اإلناث لسنة   
وهذا . ٢٠٠٤مارس / آذار٣ حيز النفاذ يف ٢٠٠٣عام دخل قانون ختان اإلناث ل -١٤٠

القانون يلغي التشريعات السابقة ويعيد فرضها ويسد ثغرة بأن يعترب يف حكم اجلرمية بالنسبة 
ملواطين اململكة املتحدة واملقيمني فيها بصفة دائمة إجراء عملية ختان لإلناث خارج البالد أو 

شتراك يف إجراء ختان اإلناث يف اخلارج، حىت يف املساعدة أو التحريض أو النصح أو اال
 .١٢انظر املادة . البلدان اليت تكون فيها هذه العملية قانونية

 
 اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر

أعلن رئيس الوزراء عن عزم اململكة املتحدة التوقيع على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة  -١٤١
وسوف يتم التنفيذ بالتعاون . ٢٠٠٧يناير /جتار بالبشر يف هناية كانون الثاينمبكافحة اال

الوثيق مع املنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة الرئيسيني اآلخرين وستضطلع برصده 
ملزيد من التفاصيل، انظر (اجملموعة الوزارية املشتركة بني الوزارات املعنية باالجتار بالبشر 

 ).٦املادة 
 
 ندا الشماليةأيرل

 ٢٠٠٢لسنة ) يف أيرلندا الشمالية(أمر التوظيف 
يف أيرلندا الشمالية، ترد األحكام التشريعية املناظرة أساسا للجزء األول من قانون  -١٤٢

اإلجازات واملدفوعات القانونية، واألمومة، واألبوة، والتبين يف أمر  (٢٠٠٢التوظيف لسنة 
وترد األحكام املناظرة أساسا لألجزاء الثاين . ٢٠٠٢سنة ل) يف أيرلندا الشمالية(التوظيف 

) إصالح احملاكم، حل الرتاعات، استبيانات املساواة يف األجور(والثالث والرابع من القانون 
 .٢٠٠٣لسنة ) يف أيرلندا الشمالية(يف أمر التوظيف 
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 ٢٠٠٤ة لسن) يف أيرلندا الشمالية) (األسئلة واإلجابات(أمر املساواة يف األجور 
، النماذج اليت ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٥يعني هذا األمر، الذي دخل حيز النفاذ يف  -١٤٣

 .ميكن استعماهلا يف القضايا املتعلقة باملساواة يف األجور يف أيرلندا الشمالية
 

 اسكتلندا  
 ٢٠٠٣لسنة ) اسكتلندا(قانون العدالة اجلنائية 

تقاط وتوزيع صور منافية لآلداب شدد هذا القانون بدرجة كبرية عقوبات ال -١٤٤
 . سنوات على التوايل٥ سنوات و١٠لألطفال وحيازة هذه الصور لتصل إىل 

 
السلطات  (١٩٧٥ املتعلق بقانون التمييز على أساس اجلنس لسنة ٢٠٠٦األمر رقم 

 )اسكتلندا) (الواجبات القانونية) (العامة
ضا الطريقة اليت ميكن هبا للوزراء  أي٢٠٠٦خلص قانون املساواة بني اجلنسني لسنة  -١٤٥

االسكتلنديني فرض واجبات معينة على السلطات العامة املعنية يف اسكتلندا لكفالة امتثاهلا 
 ٩وعليه، يتعني على السلطات العامة االسكتلندية اعتبارا من . بصورة أفضل للواجب العام

 :٢٠٠٧أبريل /نيسان
توضح ) ٢٠٠٧يونيو / حزيران٢٩لول حب(إعداد ونشر خطة للمساواة بني اجلنسني  •

. أهدافها فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني واخلطوات اليت تتخذها اهليئة لتنفيذها
كما يتعني على السلطات العامة النظر فيما إذا كان أحد أهدافها يتصدى للقضايا 

 .املتعلقة باملساواة يف األجور أو أسباب الفجوة يف األجور
قييم أثر التشريعات اجلديدة، والتغيريات يف السياسات والتوظيف كفالة قيامها بت •

 .كما جيب نشر هذه التقييمات. وتقدمي اخلدمات

يوضح ) ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨قبل (إعداد ونشر بيان بشأن املساواة يف األجور  •
 .سياسة السلطة لتحقيق املساواة يف األجور

السكتلنديون لواجب يقضي بتحديد باإلضافة إىل ذلك، سوف خيضع الوزراء ا -١٤٦
جماالت األولوية يف مجيع وظائف وأنشطة السلطات االسكتلندية املعنية اليت حددها الوزراء 

ويتوقع أن يبلغ الوزراء عن . للنهوض باملساواة يف الفرص بني الرجل واملرأة يف اسكتلندا
 .التقدم احملرز يف هذه اجملاالت ذات األولوية، كل ثالث سنوات
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 التشريعات املقبلة  
 مشروع قانون وحيد للمساواة

 أهنا ٢٠٠٥فرباير /لتبسيط القانون اخلاص بالتمييز وحتديثه، أعلنت احلكومة يف شباط -١٤٧
بصدد إجراء استعراض للقانون اخلاص بالتمييز بغرض القيام باستعراض أساسي جلميع 

 بني تسعة نصوص رئيسية من وسوف جيمع هذا االستعراض. التشريعات اخلاصة باملساواة
 ١٩٧٥القانون اخلاص بالتمييز، مبا فيها القانون اخلاص بالتمييز على أساس نوع اجلنس لسنة 

 نص من النصوص التشريعية ١٠٠ وعددا يصل إىل ١٩٧٠وقانون املساواة يف األجور لسنة 
 .اخلاص بالتمييزويشمل االستعراض تدابري العمل اإلجيابية املختلفة يف القانون . الثانوية
مشلت عملية مشاركة كاملة وشاملة سبعني أو أكثر من أصحاب املصلحة  -١٤٨

الرئيسيني، مبا فيهم مؤسسات األعمال واملؤسسات املالية، ومجاعات الضغط من أجل حتقيق 
كما طلبت املشورة من جمموعة . املساواة، واللجان املعنية باملساواة ومؤسسات احلكم احمللي

ن اخلرباء وأساتذة اجلامعات واملمارسني بشأن قضايا التوظيف، واملساواة والتمييز كبرية م
 . ٢٠٠٧وسوف تنشر املقترحات للتشاور العام بشأهنا حبلول صيف . بوسائل عديدة

 
 التوجيه املعدل  

 بشأن تنفيذ مبدأ املساواة يف الفرص EC/2006/54دخل توجيه االحتاد األورويب رقم  -١٤٩
حيز النفاذ ) بصيغته املعدلة(ة يف املعاملة بني الرجل واملرأة يف مسائل التوظيف واملهن واملساوا

 ومنحت البلدان األعضاء مهلة مدهتا سنتان تنفذ خالهلما هذا ٢٠٠٦أغسطس / آب١٥يف 
 .التوجيه يف إطار تشريعاهتا الداخلية

 باملساواة بني هدف املقترح هو تبسيط، وحتديث، وحتسني القانون فيما يتعلق -١٥٠
وجيمع النص سبعة توجيهات تتعلق باملساواة . اجلنسني جبمع التوجيهات املعنية يف نص واحد

املساواة يف األجور، واملساواة يف املعاملة فيما يتعلق : وتشمل. يف املعاملة بني الرجل واملرأة
ن باحلصول على العمل، والتدريب املهين، والترقي، وظروف العمل؛ خطط الضما

املعايري املطلوبة لرفع دعوى أو (؛ عبء اإلثبات )املعاشات التقاعدية(االجتماعي املهنية 
 ).الدفاع عنها

 
 املقترحات املتعلقة بالعمليات املساعدة على اإلجناب

، نشرت احلكومة مقترحات تتعلق بالتشريعات ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤يف  -١٥١
على اإلجناب، وتشمل هذه املقترحات املتعلقة بتقييم حالة املنقحة بشأن العمليات املساعدة 
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وتقترح . املريض قبل العالج، وتعريف الوالدين بعد استعمال األمشاج أو األجنة املتربع هبا
وسوف يتم مد . “حباجة الطفل إىل أب”احلكومة إلغاء اإلشارة املوجودة يف القانون احلايل 

ئة عن العمليات املساعدة على اإلجناب ليشمل الشراكات االعتراف بالوالدية القانونية الناش
املدنية واألزواج املثليني اآلخرين، حبيث تعكس بشكل عام األحكام القائمة املتعلقة باألقران 

 .٢٠٠٧مايو /ويتوقع أن تنشر مسودة التشريع يف أيار. املتزوجني وغري املتزوجني
 

 EC/2004/113التوجيه املتعلق باملساواة بني اجلنسني رقم 
 ومنحت البلدان ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٣أصبح هذا التوجيه قانونا يف  -١٥٢

وسوف تدمج احلكومة . األعضاء يف االحتاد األورويب مهلة مدهتا ثالث سنوات لتنفيذه
أحكام التشريع الواردة يف هذا التوجيه يف التشريعات الربيطانية من خالل قواعد تنظيمية 

 ).بصيغته املعدلة (١٩٧٥ن اخلاص بالتمييز على أساس نوع اجلنس لسنة تعدل القانو
يظهر مبدأ التوجيه املتعلق باملساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة فيما يتعلق باحلصول  -١٥٣

ومع ذلك، . على السلع واخلدمات وعرضها، إىل حد كبري فعال يف التشريعات الربيطانية
أ فيما يتعلق بالتمييز بسبب احلمل واألمومة والتمييز ضد فسوف يتم تعزيز هذا املبد

األشخاص الذين يشعرون باالنتماء إىل اجلنس اآلخر فيما يتعلق بتوفري السلع، واملرافق، 
 ٢٠٠٧وجتري احلكومة مشاورات حول مشاريع القواعد التنظيمية يف أوائل عام . واخلدمات

ه بصورة مستقلة يف أيرلندا الشمالية من خالل وسوف يدمج التوجي. لتنفيذها مع هناية العام
) يف أيرلندا الشمالية(قواعد تنظيمية معدلة لألمر اخلاص بالتمييز على أساس نوع اجلنس 

 .١٩٧٦لسنة 
 

 ١٩٩٨القواعد التنظيمية املتعلقة بوقت العمل لسنة 
 لزيادة ١٩٩٨تقترح احلكومة تعديل القواعد التنظيمية املتعلقة بوقت العمل لسنة  -١٥٤

).  يوما٢٨حبد أقصى ( أسابيع ٥,٦استحقاق اإلجازات القانونية من أربعة أسابيع إىل 
. وتشري األحباث إىل أن عددا من اجلماعات منها النساء سوف تستفيد من هذه املبادرة

وسوف . ٢٠٠٧أكتوبر /وسوف يتم إدخال الزيادة على مراحل، بدءا من تشرين األول
ية زيادة مماثلة من خالل تعديل للقواعد التنظيمية املتعلقة بوقت العمل تدخل أيرلندا الشمال

 ).يف أيرلندا الشمالية(
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   دعاوى التمييز على أساس نوع اجلنس يف حماكم التوظيف-تنفيذ القانون
 دعوى ١٧ ٧٢٢ زاد عدد الدعاوى املرفوعة أمام احملاكم إىل ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣يف  -١٥٥

 يف ٢٤ يف املائة منها ، ومتت تسوية  ٤٥ئة منها لصاحل املدعني، وسحب  يف املا٣حكم يف 
 – ٢٠٠٤ويف . املائة منها باملصاحلة من خالل دائرة املشورة واملصاحلة والتحكيم احلكومية

 يف ٢ دعوى حكم يف ١١ ٧٢٦ اخنفض عدد الدعاوى املرفوعة أمام احملاكم إىل ٢٠٠٥
 يف املائة منها ١٩ يف املائة منها ، ومتت تسوية  ٥٨املائة منها لصاحل املدعني، وسحب 

 زاد ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ويف . باملصاحلة من خالل دائرة املشورة واملصاحلة والتحكيم احلكومية
 ٤٠ يف املائة منها لصاحل املدعني، وسحب ١٧ دعوى حكم يف ١٤ ٢٥٠عدد الدعاوى إىل 

صاحلة من خالل دائرة املشورة واملصاحلة  يف املائة منها بامل١٣يف املائة منها ، ومتت تسوية  
 .والتحكيم احلكومية

 
 الدعاوى املتعلقة باملساواة يف األجور

،  اخنفض ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ويف . تباينت أيضا الدعاوى املتعلقة باملساواة يف األجور -١٥٦
 يف املائة منها لصاحل ٣ دعوى حكم يف ٤ ٤١٢عدد الدعاوى املرفوعة أمام احملاكم إىل 

 يف املائة منها باملصاحلة من خالل ٣٧ يف املائة منها ، ومتت تسوية  ٤٣، وسحب املدعني
، تضاعف عدد ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ويف . دائرة املشورة واملصاحلة والتحكيم احلكومية

 يف املائة منها ١ دعوى حكم يف ٨ ٢٢٩الدعاوى املرفوعة إىل احملاكم تقريبا ليصل إىل 
 يف املائة منها باملصاحلة من ٤٠ة منها ، ومتت تسوية   يف املائ٣٨لصاحل املدعني، وسحب 

، زاد عدد ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ويف . خالل دائرة املشورة واملصاحلة والتحكيم احلكومية
حكم .  دعوى١٧ ٢٦٨الدعاوى زيادة كبرية مرة أخرى حيث تضاعف تقريبا لتصل إىل 

 يف املائة ١٣، ومتت تسوية   يف املائة منها ٣٩ يف املائة منها لصاحل املدعني، وسحب ٣٣يف 
وجدير بالذكر أن هذا .منها باملصاحلة من خالل دائرة املشورة واملصاحلة والتحكيم احلكومية

 .املساواة يف األجور/العام شهد زيادة يف عدد الدعاوى املتعلقة باملساواة يف القيمة
 

 التشريعات اليت سوف يكون هلا تأثري إجيايب على النساء املعوقات  
 ، بصيغته املعدلة١٩٩٥قانون التمييز على أساس اإلعاقة لسنة 

 هو اإلطار األساسي للحقوق املدنية ١٩٩٥قانون التمييز على أساس اإلعاقة لسنة  -١٥٧
، عندما ٢٠٠٤أكتوبر /ودخلت حقوق جديدة مهمة حيز النفاذ يف تشرين األول. للمعوقني

الثالث من قانون التمييز على أساس النهائي يف اجلزء نفذت احلكومة أحكام الوصول 
. اإلعاقة، وهي األحكام اليت حتسن وصول األشخاص إىل السلع، واملرافق، واخلدمات
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وتقتضي الواجبات اجلديدة من مقدمي اخلدمات اختاذ خطوات معقولة إلزالة، أو تغيري، أو 
تحيل أو من اليت جتعل من املس) كالدرج أو املناضد املنخفضة(جتنب اخلصائص املادية 

 .الصعب إىل درجة غري معقولة على العميل املعاق احلصول على خدمة متاحة للجمهور العام
 دخلت قواعد تنظيمية ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١ و٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١يف  -١٥٨

.  من التوجيه املتعلق بالتوظيف١٣حيز النفاذ لتنفيذ األحكام املتعلقة باإلعاقة يف املادة 
ت هذه األحكام أحكام التوظيف يف قانون التمييز على أساس اإلعاقة ووسعت وعزز
 ٢٠٠٤أكتوبر /ومشلت القواعد التنظيمية اليت دخلت حيز النفاذ يف تشرين األول. نطاقها
 :أحكاما
من )  موظفا١٥أي من يوظفون أقل من  (أهنت إعفاء أصحاب العمل الصغار  •

 .نطاق أحكام التوظيف
مل قوات الشرطة واإلطفاء، وضباط السجون، واحملامني يف وسعت النطاق ليش •

، والشركاء يف شركات األعمال )ووكالء النيابة يف اسكتلندا(املكاتب اخلاصة 
 .التجارية، واملوظفني يف السفن، والطائرات، واحلوامات

 األحكام ٢٠٠٦سبتمرب /نفذت القواعد التنظيمية اليت دخلت حيز النفاذ يف أيلول -١٥٩
ونقحت اللجنة املعنية حبقوق .  باإلعاقة يف التوجيه فيما يتعلق بالتعليم العايل وما بعدهاملتعلقة

اإلعاقة مدوناهتا لقواعد السلوك حبيث تضع يف االعتبار هذه الزيادات يف احلقوق والواجبات 
ودخلت قواعد تنظيمية مناظرة حيز النفاذ يف . مبوجب قانون التمييز على أساس اإلعاقة

 . الشماليةأيرلندا
 

 ٢٠٠٥قانون التمييز على أساس اإلعاقة لسنة 
أبريل / باملوافقة امللكية يف نيسان٢٠٠٥حظي قانون التمييز على أساس اإلعاقة لسنة  -١٦٠

 ١٩٩٥، ووسع نطاق األحكام الواردة يف قانون التمييز على أساس اإلعاقة لسنة ٢٠٠٦
 :وتشمل التدابري. وحسنها بدرجة أكرب

جلديدة للهيئات العامة، مبا يف ذلك واجب املساواة على أساس اإلعاقة الذي التغطية ا •
يقتضي منها النظر باالهتمام الواجب يف احلاجة إىل القضاء على التمييز املضايقة، 

 .والنهوض باملساواة يف الفرص للمعاقني
إدخال األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية، والسرطان، والتصلب  •

 .يف جمال االهتمام) بدءا من وقت التشخيص(تعدد امل
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تبسيط تعريف اإلعاقة يف قانون التمييز على أساس اإلعاقة بإلغاء شرط أن تكون  •
 .األمراض العقلية معترفا هبا متاما من الناحية اإلكلينيكية

إدخال شروط تقضي بأنه ال جيوز ملالك العقارات، ومن يديرون مباين مؤجرة، أن  •
ن سبب معقول املوافقة على طلب املستأجر بإدخال حتسينات تتصل يرفضوا دو

باإلعاقة، وبأن عليهم إدخال التعديالت املعقولة على سياساهتم، وممارساهتم، 
 .وإجراءاهتم، وتوفري الوسائل واخلدمات املساعدة كاحلصول علي نسخ من الوثائق

 عضوا أو أكثر ٢٥ إىل إدخال النوادي ذات العضوية اخلاصة اليت يصل عدد أعضائها •
 .يف جمال تطبيق قانون التمييز على أساس اإلعاقة

 .استحداث محاية جديدة ألعضاء اجملالس احمللية املعاقني •

تغطية جديدة هليئات املؤهالت العامة اليت متنح مؤهالت كاملستوى املتقدم واملستوى  •
 .العادي للشهادة العامة للتعليم الثانوي

نقل العام الربية، واستئجار السيارات، وخدمات األعطال، إدخال مجيع وسائل ال •
 .والسيارات املستخدمة يف خدمات النقل التروحيية والسياحية يف نطاق القانون

 تصبح عنده مجيع مركبات السكك “موعد هنائي”منح احلكومة سلطة حتديد  •
 قانون ويكفل. احلديدية، مبا فيها مركبات الترام، يف متناول استعمال املعاقني

 كانون ١ أال يتأخر هذا التاريخ عن ٢٠٠٥اإلعاقة على أساس التمييز لسنة 
 .٢٠٢٠يناير /الثاين

 كانون ٥دخلت هذه األحكام حيز النفاذ بصفة أساسية يف الفترة من  -١٦١
، أما األحكام املتعلقة باهليئات ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٤ إىل ٢٠٠٥ديسمرب /األول

وتنطبق أحكام . ٢٠٠٧سبتمرب /فمن املقرر أن تنفذ هبا اعتبارا من أيلولاملاحنة للمؤهالت 
 .مماثلة على أيرلندا الشمالية

 
 التشريعات اليت سيكون هلا تأثري إجيايب على السحاقيات  

 ٢٠٠٢قانون التبين واألطفال لسنة 
ري ، والذي يسمح لألقران غ٢٠٠٤ يف سنة ٢٠٠٢نفذ قانون التبين واألطفال لسنة  -١٦٢

والشركاء املدنيني بالتقدم بطلب لتبين طفل ) بصرف النظر عن التوجه اجلنسي(املتزوجني 
 .معا
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 ٢٠٠٢قانون التوظيف لسنة 
، طبق بالكامل حق جديد للحصول على إجازة والدية ٢٠٠٣أبريل /يف نيسان -١٦٣

هذا و. ٢٠٠٢مدفوعة األجور ملدة أسبوعني وفقا لألحكام الواردة يف قانون التوظيف لسنة 
احلق متاح للوالد الذي يكون مسؤوال عن تربية الطفل، مبن يف ذلك شريك األم أو شريك 

 أدخل حق جديد لوالدي األطفال الصغار ٢٠٠٣أبريل /ويف نيسان. املتبين من نفس اجلنس
كما يستطيع الوالدان وشركاؤمها من نفس اجلنس أيضا طلب . يف طلب نظام عمل مرن
 .نا مسؤولني عن تربية الطفلالعمل بنظام مرن إذا كا

 
 ٢٠٠٣لسنة ) التوجه اجلنسي(القواعد التنظيمية للمساواة يف التوظيف 

 .تتناول هذه القواعد التمييز يف التوظيف والتدريب على أساس التوجه اجلنسي -١٦٤
 ٢٠٠٧لسنة ) التوجه اجلنسي(القواعد التنظيمية لقانون املساواة 

 بشأن مد احلماية ضد التمييز يف ٢٠٠٦مارس / آذارأطلقت احلكومة مشاورة يف -١٦٥
مارس / آذار٧ونشرت ردها على املشاورة يف . السلع واخلدمات على أساس التوجه اجلنسي

 على ٢٠٠٧لسنة ) التوجه اجلنسي( وعرضت القواعد التنظيمية لقانون املساواة ٢٠٠٧
 .٢٠٠٧أبريل /ودخلت هذه القواعد حيز النفاذ يف نيسان. الربملان

 
 ٢٠٠٣قانون احلكم احمللي لسنة 

 قانون احلكم احمللي ٢٨، استبدلت احلكومة بالقسم ٢٠٠٣نوفمرب /يف تشرين الثاين -١٦٦
ويوضح املنشور التوجيهي اخلاص باجلنس والعالقات الصادر عن وزارة التعليم . ٢٠٠٣لسنة 

اسية واإلجابة واملهارات أنه جيب أن يستطيع املعلم التعامل مع التوجه اجلنسي بصدق وحس
 .عن األسئلة املناسبة وتقدمي الدعم، مع عدم الترويج ألي توجه جنسي بصورة مباشرة

 
 التصدي للتسلط على الضعفاء يف املدارس

ال تعاين ”تقوم وزارة التعليم واملهارات يف الوقت الراهن بتنقيح منشورها التوجيهي  -١٦٧
، ٢٠٠٢ و٢٠٠٠ وُحدِّث يف ١٩٩٤الصادر إىل املدارس، الذي صدر أصال يف " يف صمت

. والذي يوفر العون بطريقة عملية للتصدي جلميع أنواع التسلط على الضعفاء يف املدارس
  متاحة عن طريق اإلنترنت يف التعلم يف أمانوأصبحت النسخة اجلديدة، اليت قد يطلق عليها 

دا عن وباإلضافة إىل ذلك، أصدرت الوزارة منشورا توجيهيا حمد. ٢٠٠٧مارس /آذار
، وتنوي أن تصدر يف وقت ٢٠٠٦مارس /التصدي للتسلط القائم على العنصرية يف آذار

 . منشورا توجيهيا عن التصدي للتسلط القائم على الرهاب اجلنسي٢٠٠٧الحق من عام 
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 ٢٠٠٤قانون الشراكة املدنية لسنة 

كانون  ٥الذي دخل حيز النفاذ يف  (٢٠٠٤ميكن قانون الشراكة املدنية لسنة  -١٦٨
األقران من نفس اجلنس من الدخول يف التزام قانوين، رمسي جتاه كل ) ٢٠٠٥ديسمرب /األول

وينشئ جمموعة من احلقوق واملسؤوليات، تشمل احلقوق . منهما اآلخر بتكوين شراكة مدنية
 .يف املعاش التقاعدي، وحقوق اخلالفة، واحلقوق املتصلة بقانون األسرة

 
 اء على التمييز املوجه ضد فئات حمددةالتدابري األخرى للقض  

 النساء اجملرمات
 يف املائة من ١٢ يف املائة من العدد اإلمجايل لرتالء السجون، وحنو ٦تشكل النساء  -١٦٩

 يف ١٢٦وزاد عدد نزيالت السجون بنسبة . اجملرمني الذين ميضون فترات عقوبة بالسجن
، رغم ) يف املائة يف الرتالء الذكور٤٦سبة مقارنة بزيادة بن (٢٠٠٥ و١٩٩٥املائة بني سنيت 

، مقارنة بنفس ٢٠٠٦ديسمرب / يف املائة يف كانون األول١أن هذه النسبة اخنفضت بنسبة 
 .٢٠٠٥الفترة من سنة 

 يف املائة ممن تستقبلهن ٤٠(وارتكب عدد كبري من السجينات جرائم صغرية نسبيا  -١٧٠
 –وهناك نسبة كبرية ) السرقة وعدم األمانةالسجون لتنفيذ األحكام يسجن بسبب جرائم 

وهناك أيضا أعداد كبرية من .  شهرا١٢ ينفذن أحكاما تقل عن – يف املائة ٧٥تبلغ حنو 
 يف املائة من هؤالء حىت ٦٠النساء حمبوسات يف السجون احتياطيا، وال يستمر حبس حنو 

ساء أنفسهن، بل على وهتتم احلكومة بأثر السجن، ليس فقط على الن. يصدر حكم باحلبس
كما تعترف بأن نظام العدالة اجلنائية هو أكثر استجابة لطبيعة . فرص احلياة ألطفاهلن أيضا

 .وخصائص غالبية اجملرمني الذكور
 

 اختاذ خطوات للحد من جرائم النساء
ــصدي للــسلوك اجلنــائي للنــساء واحلــد مــن أعــداد الــسجينات، أطلقــت احلكومــة         -١٧١  للت

 وركـــز هـــذا الربنـــامج. ٢٠٠٤مـــارس / الـــسلوك اإلجرامـــي للنـــساء يف آذاربرنـــامج احلـــد مـــن
على حتسني اخلـدمات واألنـشطة القائمـة علـى اجملتمـع والـيت تـصمم بـشكل يناسـب احتياجـات                      

ــها يف     ــتفادة منــ ــادة االســ ــدعم زيــ ــساء، لــ ــة   النــ ــدمات جمتمعيــ ــة خــ ــام تأديــ ــيس يف أحكــ  ولــ
 ٢٠٠٥ســـبتمرب /رز يف أيلـــولونـــشر اســـتعراض مؤقـــت للتقـــدم احملـــ    . احلـــبس ملـــدد قـــصرية  

www.homeoffice.gov.uk/documents/worp-annual-review-0405 .   ــشطة ــط أن  وســوف يــتم رب

http://www.homeoffice.gov.uk/documents/worp-annual-review-0405
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ــواردة يف ت      ــساء باســتجابة احلكومــة للتوصــيات ال ــائي للن ــسلوك اجلن ــامج احلــد مــن ال ــر برن قري
 ).انظر أدناه(كورستون 

لتقدمي خدمات فعالة للنساء اجملرمات يف ”أصدرت دائرة املراقبة الوطنية دليال لـ  -١٧٢
وبالنسبة للنساء املوجودات يف السجون، تعد دائرة ). ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين (“اجملتمع

 اجلنسني اليت ستحدد إدارة اجملرمني الوطنية االحتياجات التشغيلية احملددة للمساواة بني
وسوف يدعم . اخلدمات واإلمدادات املطلوبة لتلبية احتياجات النساء املوجودات يف احلبس

 .٢٠٠٧هذا اتفاقات مستوى اخلدمات لدائرة إدارة اجملرمني الوطنية لسنة 
للمساعدة يف دعم استجابة أكثر فعالية قائمة على اجملتمع للسلوك اجلنائي للنساء، مت  -١٧٣

ويقوم . .مارس إلنشاء برنامج نساء معا/ ماليني جنيه استرليين يف آذار٩,١٥صيص مبلغ خت
هذا الربنامج بإعداد هنج متكامل لتوجيه النساء إىل الدوائر املناسبة لتلبية احتياجاهتن يف 
املراحل املختلفة من تارخيهن اجلنائي، من احلبس واإلخراج من احلبس، إىل إعادة التوطني 

وينفذ الربنامج من خالل مشاريع استعراضية يف إقليمني من أقاليم املدير . فراج عنهنعند اإل
 وسوف يقوم على املمارسة – يوركشاير وهامربسايد والشمال الغريب –اإلقليمي للمجرمني 

 .اجليدة املتبعة فعال يف الدوائر القائمة
 

 استعراض مستقل للنساء الضعيفات يف نظام العدالة اجلنائية
، أعلن ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢يف أعقاب سلسلة الوفيات املأساوية يف سجن ستيال يف  -١٧٤

الوزراء عن استعراض مستقل للنساء يف نظام العدالة اجلنائية الالئي يعانني من حاالت ضعف 
استعراض للنساء الالئي يعانني : تقرير كورستون”ونشر . معينة قامت به البارونة كورستون

ودعا هذا التقرير . ٢٠٠٧مارس / يف آذار“يف نظام العدالة اجلنائيةمن حاالت ضعف معينة 
إىل التركيز بشكل أكرب على النساء يف نظام العدالة اجلنائية وأبرز احلاجة إىل اتباع هنج جديد 
متاما للتصدي لالحتياجات املعقدة واملتعددة للنساء الالئي يرتكنب اجلرائم واملعرضات خلطر 

 : توصية مستقلة منها٤٣شتملت الوثيقة على وا. ارتكاب اجلرائم
 داخل احلكومة للمجرمات اإلناث أو املعرضات خلطر ارتكاب “نصري”إجياد  •

 .اجلرائم
تشكيل فريق وزاري مشترك بني الوزارات لإلشراف على القضايا املتعلقة بالنساء  •

 .اجملرمات

 .لنساءتغيري الطريقة اليت تتعامل هبا وكاالت العدالة اجلنائية مع ا •
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 سنوات الستبدال وحدات حبس حملية صغرية بسجون ١٠االلتزام بربنامج مدته  •
 .النساء

 .إهناء التفتيش الذايت الروتيين يف سجون النساء •

 .حتسني ظروف اإلصحاح يف السجون •

وتغطي التوصيات املقدمة جماال واسعا وتقترح إجراءات يقوم هبا عدد من اإلدارات  -١٧٥
يئات األخرى للتصدي معا لالحتياجات املعقدة واملتعددة للنساء احلكومية املختلفة واهل

وسوف يتم فحص . املتعامالت مع نظام العدالة اجلنائية واملعرضات خلطر ارتكاب اجلرائم
هذه التوصيات بعناية مع مجيع اإلدارات والوكاالت املعنية وسوف تعد احلكومة ردا تفصيليا 

 .وتضع أسلوبا متفقا عليه للمضي قدما
 

 تقييم احتياجات الشابات والفتيات املعرضات خلطر السلوك اإلجرامي أو املنغمسات فيه
وحد برنامج احلد من السلوك اإلجرامي للنساء جهود جملس العدالة املعين بالشباب،  -١٧٦

ومديرية املراقبة الوطنية ودائرة السجون لكي تقوم بشكل مشترك بتحديد ودعم أفضل 
اليت ميكن أن توضح كيفية تلبية احتياجات الشابات والفتيات من السكن املشاريع الرائدة 
، مول فريق عامل خطتني رائدتني ركزتا على الشابات ٢٠٠٤ويف عام . والدعم املتصل به

املعرضات للسلوك اإلجرامي أو املنغمسات فيه الالئي كانت األدلة قليلة على توفر أسلوب 
وعند انتهاء املشاريع الرائدة مت حتديد عدد من .  والدعمفعال لتلبية احتياجاهتن من السكن

ومن هذه العوامل مت حتديد . العوامل اليت قد تسهم يف التعرض للوقوع يف السلوك اإلجرامي
 .مسارات للتدخل

تكشف التجارب املستخلصة من اخلطط الرائدة للتعامل مع الشابات الالئي أصبحن  -١٧٧
اإلجرامي يف سن مبكرة، عن قضايا خطرية ومعقدة كامنة بال مأوى واخنرطن يف السلوك 

التشاور بشأن : وكانت مسارات التدخل اليت مت حتديدها هي كما يلي. وراء سلوكهن
وسوء املعاملة؛ وتنمية تقدير الذات؛ ومقاومة ضغط األقران؛ والدعم املعين بسوء /العنف

. ألسرية؛ والتصدي جلرائم االعتداءاستخدام العقاقري؛ ورعاية أو نصح األقران؛ والوساطة ا
وخلصت اخلطط الرائدة إىل أن الشابات الالئي حصلن على خدمات التدخل ملواجهة هذه 
املسارات كن يشعرن بشكل عام أهنن استفدن، غري أنه كان من الواضح أيضا أن كثريا من 

ة كانت الشابات وجدن أن اخلدمات اإلضافية كالنصائح والدعم العملي األكثر عمومي
 .مفيدة
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ويف داخل العقار اآلمن للشابات، أقيمت وحدات خمصصة للشابات يف سن السابعة  -١٧٨
وتتوفر أنظمة خاصة صممتها دائرة السجون و جملس العدالة . عشرة يف مخسة سجون

 .للشباب يف هذه الوحدات لتلبية احتياجات الشابات
 

 الختالفات بني اجلنسنيوضع برامج التعليم وإعادة التأهيل اليت تستجيب ل
بشكل عام تكون مهارات ومؤهالت اجملرمني أقل كثريا من مهارات ومؤهالت  -١٧٩

وتلتزم احلكومة بتحسني .  يف املائة من اجملرمات أي مؤهالت٧١اجلمهور العام وال حيمل 
األحوال التعليمية للمجرمني ومهاراهتم وكفالة حصوهلم على التعليم الذي ميكنهم من 

وهكذا، أدخلت . اب املهارات واملؤهالت الالزمة للحصول على وظيفة واالحتفاظ هبااكتس
وقد أعدت هذه اخلدمة  لكفالة متثيل . ٢٠٠٦يوليو /خدمة جديدة للتعليم واملهارات يف متوز

االحتياجات اخلاصة باجملرمني يف برنامج يعد وفقا الحتياجات كل فرد ويصمم لتحسني 
وترد تفاصيل أكثر يف القسم اخلاص بالتعلم واملهارات للنساء . يفهممهاراهتم وإمكانية توظ
 .اجملرمات يف املرفق األول

سوف يأخذ تقييم احتياجات املتعلمني األفراد يف االعتبار نوع اجلنس، والعمر،  -١٨٠
واألصول العرقية، واإلعاقة، واألهداف الشخصية واملهنية، وما إذا كانوا سيمضون فترة 

وسوف يكفل وضع القضايا املتعلقة بنوع اجلنس يف االعتبار عند .  احلبسعقوبتهم يف
 ).انظر املرفق األول(التقييم، حبكم تعريفها، االعتراف باحتياجات اجملرمات اإلناث 

 
 استعراض الوحدات اخلاصة باألمهات واألطفال الرضع

 ٧٥ع توفر توجد حاليا يف سبعة سجون وحدات خاصة باألمهات واألطفال الرض -١٨١
وتوجد اثنتان من هذه الوحدات يف السجون اجلديدة اليت يديرها القطاع اخلاص يف . مكانا

ونشر استعراض عن الوحدات اخلاصة باألمهات واألطفال الرضع يف . برونزفيلد وبيتربورو
الذي ( يف ضوء إطار التقييم اخلاص باألطفال املعوزين وأسرهم ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين

، واالستعراضات القضائية األخرية اخلاصة باألمهات املصحوبات )٢٠٠٠ سنة نشر يف
بأطفال وأطفاهلن يف السجن ومنشورات وزارة التعليم واملهارات بشأن املعايري الوطنية 

 ).٢٠٠١الصادرة يف (للحضانات ورعاية اليوم الكامل لألطفال 
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 تنمية املرأة والنهوض هبا: ٣املادة   
ا جانب من العمل يف اململكة املتحدة لتنفيذ التدابري الالزمة للنهوض باملرأة، يتم حالي -١٨٢

بدعم من اتفاق اخلدمات العامة يف مجيع اإلدارات احلكومية الذي يستهدف اجملاالت اليت 
 ).٤انظر املادة (حددها وزراء املرأة باعتبارها من أولويات املساواة بني اجلنسني 

 
 التدابري العامة  

 خفيف من فقر الوالدين الوحيدينالت
وتواجه . أجرت احلكومة حبوثا لتحليل الفقر بني النساء والرجال والبنات والبنني -١٨٣

النساء مظاهر حرمان ترجع يف جانب منها إىل أهنن يشكلن غالبية اآلباء واألمهات الوحيدين 
لنساء العزباوات أقل ومن احملتمل أن تكون مؤهالت ا. وأصحاب املعاشات التقاعدية العزاب

من مؤهالت النساء املتزوجات، مع زيادة احتمال معاناهتن من مرض طويل أو جانب عجز 
 .وأن يكون لديهن طفل يف سن تقل عن سن االلتحاق باملدارس

، كان يوجد أكثر من مليون من ٢٠٠٦ومع ذلك، فبحلول الربع الثاين من عام  -١٨٤
وكان معدل ) ٢٠٠٣ عن سنة ٨٢ ٩٤٤بزيادة (ل اآلباء واألمهات الوحيدين يف العم

 ٣,٢بزيادة قدرها ( يف املائة ٥٦,٥التوظيف بني اآلباء واألمهات الوحيدين حىت نفس الفترة 
، ساعد برنامج الصفقة اجلديدة للوالدين ٢٠٠٣يوليو /ومنذ متوز). ٢٠٠٣يف املائة منذ 

وما بني . لتحاق بالعمل من الوالدين الوحيدين على اال٢٣٣ ٢٩٠الوحيدين أكثر من 
 مليون من أصحاب املعاشات التقاعدية، ١,١ مت رفع ٢٠٠٥/٢٠٠٦ و١٩٩٦/١٩٩٧

 .معظمهم من النساء، من فئة الدخل املنخفض نسبيا بعد خصم تكاليف اإلسكان
 

 إحراز تقدم يف القضاء على الفقر
 إىل  يوضح استراتيجيتها“فرص للجميع”تنشر احلكومة تقريرا سنويا عن الفقر  -١٨٥

ونشر التقرير السنوي الثامن يف تشرين . جانب التدابري اليت سيتم تقييم احلكومة على أساسها
الذي أسهمت فيه وحدة املرأة واملساواة يف اجلوانب املتعلقة بقضايا  (٢٠٠٦أكتوبر /األول

وهو يوضح أن احلكومة حترز تقدما حقيقيا يف سبيل القضاء على الفقر ) نوع اجلنس
 وتشمل استراتيجية احلكومة التصدي ألوجه عدم املساواة بتحسني اخلدمات العامة .وأسبابه

وزيادة التوظيف، والتحسني املستمر ملفهوم الفقر واإلقصاء االجتماعي، لتحديد أهم 
األولويات؛ وأفضل الوسائل ملعاجلة هذه األوجه؛ والتصدي للفقر يف احلاضر واملستقبل، مبا 

ري القادرين على الدعم؛ واالستثمار يف اخلدمات اخلاصة بالفتيات يف ذلك تقدمي الدعم لغ
 .والفتيان من أجل كسر دورات احلرمان، والعمل يف شراكة مع أصحاب املصاحل اآلخرين
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 البناء على أساس برامج البداية الواثقة

يف سياق ضمان أال تكون رعاية األطفال عقبة مستمرة يف سبيل دخول النساء سوق  -١٨٦
وتقدم . استثمرت احلكومة مبالغ كبرية يف اخلدمات املقدمة لألطفال الصغار واألسرالعمل، 

الربامج احمللية للبداية الواثقة جمموعة من خدمات التعليم املبكر، والصحة، ودعم األسرة، 
وتساعد على زيادة الرعاية املقدمة لألطفال يف املناطق احملرومة، وتشجيع ودعم الوالدين 

وأصبحت غالبية هذه الربامج مراكز للبداية الواثقة لألطفال مع . ن يف العملاللذين يفكرا
انظر (حترك احلكومة باجتاه إعداد برنامج شامل ودائم لألطفال حتت سن اخلامسة وأسرهم 

 ).١٠املادة 
 

 توفري متويل إضايف للبداية الواثقة
 يف استعراض اإلنفاق لسنة مت االتفاق على تدبري متويل إضايف كبري للبداية الواثقة -١٨٧

وسوف يصل اإلنفاق احلكومي على . ٢٠٠٤ والتقرير السابق على امليزانية لسنة ٢٠٠٤
، أي ضعف ٢٠٠٨-٢٠٠٧ بليون جنيه استرليين يف ١,٨برامج مجاعات البداية الواثقة إىل 

وسوف ميول جزء كبري من هذا املخصص، وهو املنحة . ٢٠٠٥-٢٠٠٤املبلغ املخصص يف 
ة للبداية الواثقة للسلطات احمللية، مراكز البداية الواثقة لألطفال، وبرامج البداية الواثقة العام

احمللية، واملدارس املمتدة، واإلدماج، وتنمية قوة العمل، واملبادرات اخلاصة بالقدرة املالية على 
 اجلديدة رعاية األطفال واستدامتها، وسلطات الدعم احمللية استعدادا لالضطالع بالواجبات

 ٣وسوف يصل إمجايل املنحة العامة للبداية الواثقة إىل حنو . احملددة يف قانون رعاية الطفل
 مليون جنيه استرليين، عن ٧٠٠، بزيادة قدرها ٢٠٠٨-٢٠٠٦باليني جنيه استرليين للفترة 

 .٢٠٠٦-٢٠٠٤الفترة 
 

 تقدمي املساعدة من خالل نظام االئتمان الضرييب
 تكاليف رعاية الطفل على ميزانية األسرة، وهذا هو السبب يف تقدمي ميكن أن تؤثر -١٨٨

. من خالل نظام االئتمان الضرييب) أكثر من مليوين جنيه استرليين كل يوم(مساعدة كبرية 
 من ٣٧٤ ٠٠٠، استفاد من نظام االئتمان الضرييب للعمل أكثر من ٢٠٠٦أبريل /ويف نيسان

 .سطةاألسر ذات الدخول املنخفضة واملتو
 

 زيادة احلد الوطين األدىن لألجور
، زاد احلد الوطين األدىن لألجور ليصل إىل ٢٠٠٦أكتوبر /اعتبارا من تشرين األول -١٨٩
 ٤,٤٥ جنيهات استرلينية يف الساعة ملن هم يف سن الثانية والعشرين فأكثر، و٥,٣٥
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 ١٦هم يف سن  جنيهات استرلينية ملن ٣,٣٠ و٢١-١٨جنيهات استرلينية ملن هم يف سن 
وال يزال ثلثا املستفيدين ). ٢٠٠٤أكتوبر /مت تطبيق هذه األجور يف تشرين األول( سنة ١٧و

 يف املائة ٤,٨وقد اخنفض متوسط الفجوة يف األجور بسبب نوع اجلنس بنسبة . من النساء
ويف تشرين . ، وأسهم احلد الوطين األدىن لألجور يف هذا االخنفاض١٩٩٧منذ سنة 

 ٥,٥٢، سوف يزيد احلد الوطين األدىن لألجور مرة أخرى ليصل إىل ٢٠٠٧وبر أكت/األول
 .جنيهات استرلينية للساعة

إنفاذ احلد الوطين األدىن ”، أطلقت احلكومة هنجا جديدا حتت عنوان ٢٠٠٥يف سنة  -١٩٠
 استهدفت من ورائه التعميم واإلنفاذ يف القطاعات الرئيسية ذات “لألجور املستهدف

وسوف ميكن هذا النهج احلكومة من رفع احلد األدىن لألجور يف كل . ملنخفضةاألجور ا
واختري قطاع تصفيف . قطاع بدوره، والتصدي لشواغله وحتسني االمتثال يف نفس الوقت

وقطاع رعاية )  يف املائة٨٧وتبلغ نسبة النساء العامالت يف هذا القطاع  (٢٠٠٥الشعر يف 
 ). يف املائة٩٦ساء العامالت فيه وتبلغ نسبة الن (٢٠٠٦الطفل يف 

 حتسني األجور والتصدي للفجوة يف األجور بالنسبة لطالب التلمذة املهنية
، أصبح حيق لطالب التلمذة املهنية يف إنكلترا ٢٠٠٥أغسطس /اعتبارا من آب -١٩١

مبوجب العقود احلصول على أجر أسبوعي قيمته ) الذين حيصلون على متويل من احلكومة(
وأبدت ). وإن كان الكثريون حيصلون على أكثر من ذلك(ها استرلينيا على األقل  جني٨٠

احلكومة اهتماما كبريا باستعراض القضايا املتعلقة بأجور طالب التلمذة املهنية وأجرت 
 نشر يف تشرين “األجور حبسب القطاع/مسح للمكاسب: أجور طالب التلمذة”مسحا، 
سح أن من يعملون وفقا خلطط احلكومة املعتمدة كانوا وأظهر هذا امل. ٢٠٠٥أكتوبر /األول

 جنيه استرليين يف الشهر يف املتوسط وكان أعالهم أجرا يف ٥٠٠حيصلون على أكثر من 
 جنيها استرلينيا يف املتوسط ١٨٣قطاع تكنولوجيا اإللكترونيات حيصل على أجر صاف يبلغ 

 .كل أسبوع
 جنيها استرلينيا يف ٤٠ األجور تبلغ غري أن البحث أوضح أيضا وجود فجوة يف -١٩٢

ويرجع هذا إىل حد كبري . األسبوع يف املتوسط بني طالب التلمذة املهنية الذكور واإلناث
وترصد احلكومة املوقف . إىل ارتفاع مستوى التفرقة بني اجلنسني يف كثري من هذه القطاعات

 .٢٠٠٧مايو /ل هناية أيار هبدف نشر تقرير قب٢٠٠٧وسوف جتري مسحا للمتابعة يف أوائل 
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 العمل بنظام ائتمان املعاش التقاعدي
الذي بدأ تطبيقه يف (تستفيد النساء بصفة خاصة من ائتمان املعاشات التقاعدية  -١٩٣

 يف املائة من األسر املعيشية ألصحاب ٦٠، حيث كان حوايل )٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول
، من ٢٠٠٦مايو /تمان املعاشات التقاعدية يف أياراملعاشات التقاعدية الذين حيصلون على ائ

ويكفل .  يف املائة بدرجة قليلة من األقران٢٠النساء العزباوات بينما كانت نسبة تتجاوز 
ائتمان املعاشات التقاعدية أال يعيش أي شخص يبلغ الستني من عمره أو أكثر على دخل 

)  جنيها استرلينيا للزوجني١٨١,٧٠( جنيها استرلينيا ١١٩,٠٥أسبوعي مضمون يقل عن 
 ). ملزيد من التفاصيل١٣انظر املادة  (٢٠٠٧أبريل /اعتبارا من نيسان

 
 إصالح املعاشات التقاعدية من خالل جلنة املعاشات التقاعدية وقانون املعاشات التقاعدية

، شكلت احلكومة جلنة املعاشات التقاعدية املستقلة ٢٠٠٢ديسمرب /يف كانون األول -١٩٤
ستعراض التحديات الطويلة األجل اليت تواجه نظام املعاشات التقاعدية ووضع التوصيات ال

، ٢٠٠٥نوفمرب /ونشرت اللجنة النتائج اليت توصلت إليها يف تشرين الثاين. الالزمة إلصالحه
انظر (وقدمت مقترحاهتا لتوفري دخل تقاعدي يتسم باإلنصاف والكفاية لكل من يتقاعد 

 ).١٣املادة 
، نشرت احلكومة مشروع قانون املعاشات ٢٠٠٦نوفمرب /ويف تشرين الثاين -١٩٥

ملعاشات التقاعدية يف األجل الطويل، وجيعل املعاش ويشرع هذا القانون إلصالح ا. التقاعدية
. التقاعدي احلكومي أكثر إنصافا وأكثر سخاء مع توفريه ألساس متني لالدخار الشخصي

 : يف القانونومن شأن هذه املقترحات الواردة
جعل عملية تكوين النساء والقائمني بالرعاية ملعاش تقاعدي حكومي أكثر بساطة  •

 .وإنصافا عن طريق االعتراف باملسامهات االجتماعية
جعل املعاش التقاعدي احلكومي أكثر سخاء بإعادة ربطه باإليرادات الالزمة  •

 .للحصول على املعاش التقاعدي احلكومي األساسي

 الالزم للحصول على املعاش التقاعدي احلكومي لكفالة توفري التكلفة زيادة السن •
 .الالزمة هلذه التغيريات

 مساعدة النساء املسنات

أنشأت احلكومة جلنة فرعية وزارية معنية بالسياسات املتعلقة بالشيوخة وذلك عند  -١٩٦
، مؤلفة من )٢٠٠٥مارس /آذار(إعالن استراتيجية عمر الفرص جملتمع يتقدم حنو الشيوخة 
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كبار الوزراء من الوزارات الرئيسية للحكومة لتنسيق اإلجراءات اليت تتخذها من أجل كبار 
وقد أدخلت احلكومة جمموعة من السياسات . السن من النساء والرجال ودفعها إىل األمام
 :اليت تعود بالفائدة املباشرة على النساء املسنات

انظر (عاش التقاعدي هن من النساء العزباوات أكثر من نصف املستحقني الئتمان امل •
 ).١٣املادة 

 سنة يعطي املرأة مزيدا من الوقت ٦٥حتقيق املساواة يف سن التقاعد ليصل إىل  •
 ).١٣انظر املادة (لتكوين معاشها التقاعدي 

مت الفصل بني نقطة بدء املسامهات يف التأمني الوطين، واليت يطلق عليها اآلن العتبة  •
وأدى هذا إىل إدخال . واحلد األدىن املنخفض لإليرادات بالنسبة للموظفنياألولية، 

.  امرأة٥٠٠ ٠٠٠مزيد من األشخاص يف نظام التأمني الوطين، واستفادت منه 
ومعىن ذلك أن أصحاب الدخول املنخفضة ال يضطرون إىل دفع مسامهات التأمني 

اعتبارا من  ( جنيه استرليين كل أسبوع١٠٠الوطين حىت يصل دخلهم إىل 
غري أن استحقاقهم ملزايا املسامهة يبدأ عندما يصل دخلهم إىل ) ٢٠٠٧أبريل /نيسان
 ).٢٠٠٧أبريل /اعتبارا من نيسان( جنيها استرلينيا أو أكثر كل أسبوع ٨٧

 
 النساء املنتميات إىل أقليات عرقية  

 إنشاء فرقة العمل املعنية بتوظيف األقليات العرقية
 العمل املعنية بتوظيف األقليات العرقية بتنسيق األنشطة احلكومية لتحسني تقوم فرقة -١٩٧

وملا كانت هذه الفرقة قد . التوظيف واإلجناز الشامل بسوق العمل جلماعات األقليات العرقية
أنشئت لتنفيذ التقرير اخلاص باستراتيجية تقرير وحدة االستراتيجيات املتعلق باألقليات 

، فقد طرحت للتنفيذ مشروعا حبثيا كبريا حتت عنوان ٢٠٠٣ل يف سنة العرقية يف سوق العم
 أبرز القيود الشديدة “العقبات اليت تواجه توظيف الباكستانيني والبنغالديشيني يف بريطانيا”

ومن املقرر أن ينشر يف . اليت يعاين منها مجيع الرجال والنساء من الباكستانيني والبنغالديشيني
 .زء الثاين من البحث الذي يركز بشكل حمدد على النساءاملستقبل القريب اجل

 
 النظر يف العقبات اليت تواجه العمل يف خطة عمل احلكومة

) ٢٠٠٦سبتمرب /املنشورة يف أيلول(سوف تنظر املرحلة التالية خلطة عمل احلكومة  -١٩٨
 العقبات اليت أيضا يف) ٢٠٠٦فرباير /املنشور يف شباط(استجابة لتقرير جلنة املرأة والعمل 
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تواجه العمل بالنسبة للنساء السود واملنتميات إىل أقليات عرقية وتضع التدابري العملية لرفع 
 .١١ملزيد من التفاصيل، انظر املادة . مستويات توظيفهن

 
 النفاذ إىل األقران من األقليات العرقية

 ماليني جنيه ٧,٥ة بتكلفة بدأ الربنامج اجلديد للنفاذ إىل األقران من األقليات العرقي -١٩٩
 يف ست مدن حددها تقرير جلنة التوظيف الوطنية لسنة ٢٠٠٧فرباير /استرليين يف شباط

وقد صمم هذا الربنامج ملساعدة النساء يف التغلب على العقبات اليت يواجهنها . )٢(١٩٩٥
صول على للعثور على العمل كعدم حتدث اإلجنليزية بطالقة، والتدريب على املهارات، واحل

رعاية الطفل، وهو يستهدف النساء الباكستانيات والبنغالديشيات يف األسر ذات الدخول 
 .املنخفضة

 
 صندوق املناطق احملرومة

جيمع صندوق املناطق احملرومة بني التمويل الذي كان خمصصا يف املاضي ألفرقة  -٢٠٠
ناطق اليت يقطنها العمال ويتم العمل، واملشاريع التجريبية للنفاذ إىل األقليات العرقية وامل

خليط من أشد األجنحة حرمانا واألجنحة اليت توجد هبا أكرب ( جناحا ١٠٤٣توزيعه على 
 .٢٠٠٧بدءا من ) جتمعات من أعضاء األقليات العرقية والبطالة

 املشاريع الرائدة للميزانية القائمة على االستثمار من أجل االدخار
عاشات التقاعدية يف إعداد ورعاية ثالثة مشاريع رائدة ساعدت إدارة العمل وامل -٢٠١

للميزانية قائمة على االستثمار من أجل االدخار تستهدف مساعدة األقليات العرقية يف العثور 
 – ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥(على عمل وتستمر هذه املشاريع ملدة ثالث سنوات 

 العرقية وأكثر هذه املشاريع وتديرها منظمات تطوعية جمتمعية معنية باألقليات) ٢٠٠٨
 املعنية QED-UKالرائدة اهتماما بالنساء املنتميات إىل أقليات عرقية هو املشروع الذي تديره 
ويشمل هذا . بالنشاط االقتصادي بني اجملتمعات اآلسيوية يف ساوث ووست يوركشاير

 الذين التعاون مع أصحاب العمل للتغلب على العقبات اليت تعترض توظيف األشخاص
 اليت قام “العامل يعمل”وحتتوي اسطوانة الفيديو الرقمية . ينتمون إىل اجملتمعات اآلسيوية

 على قسم خاص بالنساء العامالت يركز على منوذج مثايل لدور اإلناث QEDبإعدادها 
واستفادت حكومة اجملتمعات واحلكومة احمللية من هذا القسم عند إعالن رد . اآلسيويات
 ).١١ملزيد من التفاصيل، انظر املادة (ى تقرير جلنة املرأة والعمل احلكومة عل

                                                         
 )٢( Enterprising People Enterprising Places (2005) NEP وهو متاح على املوقع www.nationalemploymentpanel.org 
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 تعريف املرأة باحلد الوطين األدىن لألجور
. ١٩٩٩مت التعريف باحلد الوطين األدىن لألجور على نطاق واسع منذ إدخاله يف  -٢٠٢

موجهة ، ترسل احلكومة رسائل بريدية ٢٠٠٤ومنذ . ومتثل النساء حنو ثلثي املستفيدين منه
إىل طوائف اجملتمعات العرقية، تدعوهم إىل طلب نسخ من أدلة موجزة، تتوفر بعدد من 

) العربية، والبنغالية، والغوغاراتية، والبنجابية، والتاميل، واألردو، والصينية(لغات األقليات 
واقترن ذلك حبصول احلكومة على تغطية حتريرية يف الصحافة العرقية، تشمل مقاالت رئيسية 
يف وسائل اإلعالم اإلثنية مبا يف ذلك وسائل اإلعالم اليت يقرأها يلقيها املهاجرون اجلدد 

 .كاملنشورات البولندية اليت تصدر يف بريطانيا
 

 املشاركة املدنية
 خطة احلكومة لتمكني األشخاص املشاركة مع اهليئات “معا نستطيع”حيدد منشور  -٢٠٣

ملزيد من التفاصيل، انظر املادة (ات اليت تؤثر يف جمتمعاهتم احلكومية من أجل التأثري يف القرار
 أمثلة قامت فيها وزارة اجملتمعات واحلكم احمللي بتمويل شبكات ٢٠٠٦ومشل تقرير ). ٧

متكني اجملتمعات اليت امتدت خدماهتا إىل جمتمعات خمتلفة كما تشرف وزارة الشؤون 
نوع يف اهليئات القضائية ومتكن مجاعات الدستورية على خطة مراقبة هتدف إىل حتسني الت

األقليات العرقية من السود من مالزمة القضاة والتعرف عن كثب على أدوارهم ومسؤولياهتم 
 .لتأهليهم للعمل يف احملاكم اجلزئية

 
 تعزيز الدور الذي تضطلع به النساء املسلمات داخل اجملتمعات احمللية

 بالدور “كسب القلوب والعقول: العنيفمنع التطرف ”: تعترف خطة احلكومة -٢٠٤
كما . احليوي الذي ميكن أن تلعبه املرأة يف بناء جمتمعات حملية قوية ومعاجلة التطرف العنيف

تعترف بأمهية املساعدة على إيصال صوهتا وتسعى إىل متكينها من القيام بدور فعال داخل 
 :جمتمعها من خالل

 حملية تركز على طوائف معينة ال تصل أصواهتا دعم اجملتمعات احمللية لتطوير منتديات •
 .دائما إىل األمساع، كالنساء املسلمات

توسيع وتعميق جمال األفراد واجلماعات اليت تعمل معها احلكومة، وخباصة تلك اليت  •
 . وهي أصوات النساء والشباب–تعرضت أصواهتا لإلقصاء أكثر مما ينبغي 

ادات اليت تساعد املرأة على تنمية مهاراهتا وبناء متويل املبادرات احمللية كتدريب القي •
 .الثقة الالزمة ملواجهة أفراد اجملتمع احمللي على نطاق واسع



CEDAW/C/UK/6  
 

07-39865 71 
 

دعم نشر دليل للممارسات اجليدة حول املبادرات الفعالة لتعزيز الدور الذي ميكن  •
 .٢٠٠٧أن تضطلع به النساء املسلمات يف جمتمعاهتا احمللية حبلول خريف 

لة من اجتماعات املائدة املستديرة مع أساتذة اجلامعات، وعلماء تنظيم سلس •
الالهوت، وقادة اجملتمعات احمللية لفتح حوار حول أمهية مشاركة املرأة يف نشاط 
املسجد حىت تشارك بشكل فعال يف اجملتمع احمللي وتتفهم األسباب اليت حتول أحيانا 

 .دون السماح هلا باملشاركة

 .ات احمللية للمساعدة على إزالة هذه العقباتدعم وتشجيع اجملتمع •

مواصلة العمل مع اجمللس االستشاري الوطين للمساجد واألئمة لكفالة التزامه  •
باعتباره اهليئة الوطنية املسؤولة عن املساجد واألئمة، بإحراز تقدم مبكر يف مخسة 

 .جماالت أساسية تشمل إدماج الشباب والنساء
 

 ة اليوماملرأة يف احلياة العام

املرأة ”متول اجملتمعات واحلكومات احمللية اللجنة الوطنية للمرأة إلعداد دليل بعنوان  -٢٠٥
على ) مبن فيهن النساء املنتميات إىل أقليات عرقية(، لتشجيع النساء “يف احلياة العامة اليوم

تميات إىل ويشمل املنشور دراسات حالة عن النساء السود املن. املشاركة يف احلياة العامة
 .٢٠٠٤يونيو /أقليات عرقية ومت حتديثه آخر مرة يف حزيران

 
 تويل منصب حمافظ املدرسة

احتياجاتك كلها ”تدعم وزارة التعليم واملهارات اجلمعية اخلريية حملافظي املدارس  -٢٠٦
 للعمل  بصفة رئيسية يف مناطق ١٩٩٩وقد أنشئت هذه اجلمعية يف . “يف مكان واحد

 لتشمل إنكلترا ٢٠٠٥أكتوبر /الوزراء مبد واليتها بعد ذلك يف تشرين األولاملدن، وقام 
كلها لتشجيع مزيد من األشخاص على أن يصبحوا حمافظني للمدارس، وتستهدف بشكل 

ويشمل هذا عمال ابتكاريا مثل . حمدد مجاعات النساء السود املنتميات إىل أقليات عرقية
، )٢٠٠٦نوفمرب /لذي بدأ العمل يف تشرين الثاينا( يف نيوهام “إزالة العقبات”مشروع 

والذي يسعى إىل توظيف عدد متزايد من احملافظني املتطوعني من بني اجلماعات اليت ال تفتقر 
فقط يف الوقت احلايل إىل التمثيل الكايف بل اليت ثبت صعوبة التعامل معها، كالنساء املنتميات 

 .واملعوقنيإىل أقليات عرقية، والشباب، والالجئني، 
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 األنشطة الوزارية
باإلضافة إىل احلوار القائم مع النساء املسلمات، اشتركت وزيرات شؤون املرأة مع  -٢٠٧

وكان اهلدف . ٢٠٠٦مايو / داونينغ ستريت  يف أيار١٠رئيس الوزراء يف جلسة تشاور يف 
يف أسرهن وجمتمعاهتن، االستماع مباشرة من األمهات املسلمات عن القضايا اليت تؤثر منها 

وميكن االطالع على التقرير يف موقع . ونشرت يف وقت الحق كوثيقة تغذية مرتدة
http://www.womenandequalityunit.gov.uk/equality/min_et.htm 

حلكومة أن املرحلة التالية خلطة عمل املرأة والعمل ويف هذا اإلطار، أعلنت ا -٢٠٨
سوف تراعي القضايا احملددة والعقبات اليت تواجه ) ١١لالطالع على التفاصيل، انظر املادة (

وتستضيف . النساء املنتميات إىل أقليات عرقية يف مكان العمل باعتبارها أولوية رئيسية
عموم كجزء من شهر تاريخ السود لالحتفال الوزيرات اآلن حفل استقبال سنوي يف جملس ال

بإجنازات املرأة السوداء واملرأة املنتمية إىل أقليات عرقية واملسامهات املقدمة منها للمملكة 
كما يشجع هذا احلفل أيضا .  امرأة من األقاليم٢٥٠وحيضر هذا االحتفال حنو . املتحدة

 على املشاركة يف احلياة العامة، وملكية املزيد من النساء السود املنتميات إىل أقليات عرقية
وكجزء من ذلك ينشر حتليل سنوي لوضع النساء . األعمال، واملشاريع االجتماعية، إخل

 ).انظر املرفق األول(السود املنتميات إىل أقليات عرقية يف اململكة املتحدة 
 

 أيرلندا الشمالية  
 إنشاء فريق عامل معين بالوالدين الوحيدين

كل اآلباء واألمهات الوحيدون يف أيرلندا الشمالية حنو ربع األسر اليت لديها يش -٢٠٩
أطفال معالون، بينما يزيد عدد املطلقني، أو املنفصلني، أو األرامل منهم عن النصف وتشكل 

 يف املائة من اآلباء واألمهات ٤١وال يعمل إال حنو .  يف املائة من هذه األسر٩٢النساء حنو 
 يف املائة من األمهات املقترنات، األمر الذي جيعلهن معرضات ٦٨رنة بنحو الوحيدين مقا

وأنشأت احلكومة فريقا عامال . بشدة للفقر مقارنة بأي نوع آخر من أنواع األسر املعيشية
 للنظر يف تشجيع اإلدماج االجتماعي بتحديد ومعاجلة العوامل اليت ميكن أن تسهم ٢٠٠٧يف 
 .ر يف أواخر هذا العام مشروع تقرير يلخص النتائج والتوصياتومن املتوقع أن يصد. فيه
 

 إدخال استراتيجية لألطفال والشباب
. ٢٠٠٦يونيو / حزيران٢٠نشرت استراتيجية السنوات العشر لألطفال والشباب يف  -٢١٠

وأساس هذه االستراتيجية هو اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، وتشمل االستراتيجية ست 
ومؤشرات رفيعة املستوى عن التقدم احملرز بشأن األطفال والشباب، مبن يف ذلك نتائج 

http://www.womenandequalityunit.gov.uk/equality/min_et.htm


CEDAW/C/UK/6  
 

07-39865 73 
 

ويقوم مكتب رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء يف الوقت الراهن . الضعفاء واملهمشني
وسوف يتم الربط بني كل إجراء وواحدة أو . بوضع خطة العمل األوىل لألطفال والشباب

وسوف ينشأ عدد من هياكل التنفيذ . ستراتيجية إىل حتقيقهاأكثر من النتائج اليت تسعى اال
وسوف تشمل هذه اهلياكل . لإلشراف على تنفيذ االستراتيجية يف السنوات العشر القادمة

فريقا استشاريا رئيسيا معنيا بالوالدين، وفريقا معنيا باملمارسني، وفريقا متعدد الوكاالت 
 . للبحوث واملعلوماتالستعراض االستراتيجية والتخطيط وفريقا

 
 اسكتلندا  

 حتسني وضع النساء يف اسكتلندا
حتسني وضع ، ٢٠٠٣ذكر الفريق االستراتيجي املعين باملرأة يف تقريره الصادر عام  -٢١١

.  أن مثة حاجة إىل النظر يف جتارب النساء املختلفةبرنامج للعمل،: النساء يف اسكتلندا
قدت السلطة التنفيذية االسكتلندية مخسة اجتماعات واعترافا بتعقد احتياجات النساء، ع

كما . مائدة مستديرة، حبث واحد منها القضايا املتعلقة بالنساء املنتميات إىل أقليات عرقية
 ٢٠٠٤مولت السلطة التنفيذية االسكتلندية أيضا مركز أمينة ملوارد املرأة املسلمة منذ 

ة اخلاص هبن إىل مجيع أحناء اسكتلندا وتقدم للمساعدة على مد خدمة خط املساعدة التليفوني
السلطة التنفيذية االسكتلندية أيضا املساعدة مبنظمة ساحلية وهي منظمة للصحة العقلية 
للنساء السود واملنتميات إىل أقليات عرقية، تقدم الدعم ملنظمات أخرى لتقدمي اخلدمات 

 .ل يف الصحة العقليةللنساء املنتميات إىل أقليات عرقية ممن يعانني من مشاك
 

 تشجيع النساء املسلمات على التعبري عن أنفسهن
يف أعقاب تفجريات لندن، قام حتالف للنساء املسلمات الربيطانيات بإطالق وتنظيم  -٢١٢
وبدعم من وزارة الداخلية، استهدفت هذه احلملة . “املرأة املسلمة تعرب عن نفسها”محلة 

 .ء املنتميات إىل اجملتمع اإلسالميإدماج أصوات قطاع عريض من النسا
لتنظيم عدد من ) انظر أعاله(منحت السلطة التنفيذية االسكتلندية متويال ملركز أمينة  -٢١٣

. االجتماعات يف اسكتلندا جذبت النساء على اختالف أعمارهن، وجنسياهتن، وعقائدهن
ع احمللي، بينما استهدف واستهدفت ثالثة من هذه االجتماعات بصفة أساسية النساء يف اجملتم

االجتماع الرابع النساء املسلمات الفنيات والنساء الالئي يعملن يف تعاون وثيق مع النساء 
املسلمات يف اجملتمع ودعي أعضاء الربملان وأعضاء الربملان اإلسكتلندي، وأعضاء اجملالس 

 التنفيذية االسكتلندية، احمللية، والشرطة، ومكتب التاج، ووحدة أوجه املساواة التابعة للسلطة
ومسؤولون من السلطات احمللية، واملنظمات املعنية من القطاع التطوعي للسود واألقليات 
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ومتت االستعانة مبرافق  للترمجة الفورية . العرقية حلضور مجيع االجتماعات كمستمعني
اعات وحضانة األطفال يف كل اجتماع لتعظيم املشاركة وعقدت يف كل اجتماع من االجتم

 .البنجابية/اجملتمعية حلقة عمل باللغة األردية
 

 ويلز  
 توفري التمويل للمنظمات الشعبية

بدأت املنظمات التالية تتلقى متويال من حكومة اجلمعية الوطنية يف ويلز يف العامني  -٢١٤
شبكة فتحصل . األخريين إلحراز تقدم يف القضايا املتعلقة بالنساء املنتميات إىل أقليات عرقية

وهي هيئة مظلية من الدرجة الثانية متثل النساء  (“سيمرو”النساء املنتميات إىل أقليات عرقية 
 ألف جنيه استرليين للفترة ٥٠على متويل أساسي قدره ) املنتميات إىل أقليات عرقية

. وأنشأت حكومة اجلمعية الوطنية يف ويلز أيضا منتدى النساء املسلمات. ٢٠٠٦/٢٠٠٧
 ولقيت “دعونا نتكلم”، أطلقت محلة النساء املسلمات ٢٠٠٥نوفمرب /الثاينويف تشرين 

 ١٧ ٠٠٠ومتت املوافقة على متويل قيمته . تسهيال من منظمة ساهيلي يف مجيع أحناء ويلز
 .٢٠٠٦/٢٠٠٧جنيه استرليين ملنظمة ساهيلي يف مجيع أحناء ويلز للفترة 

 
 التركيز على التنمية الدولية

اء على التمييز بني اجلنسني عنصرا أساسيا يف سياسات التنمية الدولية يعترب القض -٢١٥
 اليت )٣(، نشرت احلكومة ورقتها البيضاء الثالثة اخلاصة بالتنمية الدولية٢٠٠٦ويف . للحكومة

ركزت على احلاجة إىل كفالة أن تعمل اإلدارة من أجل الفقراء، الذين تشكل النساء اجلزء 
للعمل . بإعطاء أولوية كربى”لورقة البيضاء التزاما من احلكومة وتضمنت ا. األكرب منهم

 . يف املساعدة اإلمنائية“لدعم املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة
 

 تقييم عمل وزارة التنمية الدولية
، أجرت وزارة التنمية الدولية، من خالل تكليف أصدرته إىل إحدى ٢٠٠٥يف  -٢١٦

هلا يف جمال دعم املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف السنوات اهليئات، تقييما مستقال ألعما
، جماالت معينة للقوة يف ٢٠٠٦أغسطس /وحدد التقييم، الذي نشر يف آب. العشر املاضية

وورد يف التقييم أيضا أن . هنج وزارة التنمية الدولية، ال سيما يف قطاعي التعليم والصحة
ر قوي يف املناقشات واملفاوضات الدولية بشأن املساواة وزارة التنمية الدولية اضطلعت بدو

                                                         
 )٣( "Eliminating world poverty: making governance work for the poor". 
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غري أن التقييم . بني اجلنسني، حيث كان للبحوث املمولة من وزارة التنمية الدولية تأثري عاملي
خلص إىل أن اإلسهام واألثر الشاملني فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني مل يكونا متكافئني، 

 كفالة إدماج أهداف املساواة بني اجلنسني بشكل أكثر ورأت اإلدارة أن مثة حاجة إىل
 .منهجية يف براجمها

 
 استعراض أفضل املمارسات الرامية إىل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

، بإجراء ٢٠٠٦الستكمال التقييم، كلفت وزارة التنمية الدولية إحدى اهليئات يف  -٢١٧
ظور اجلنساين، اختذت مناذج هلا من استعراض ألفضل املمارسات الرامية إىل مراعاة املن
وقدم االستعراض دروسا قيمة حول . جمموعة من الوكاالت الدولية والوزارات احلكومية

. النهج الناجحة لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين سوف تستفيد منها املمارسات املستقبلية
 اململكة املتحدة وبناء على النتائج املستخلصة من هذه التقييمات، واستجابة لتشريعات

. املتعلقة بأوجه املساواة، أعدت وزارة التنمية الدولية خمططا وخطة عمل لواجب املساواة
وحدد هذان جدول أعمال إلحراز تقدم أسرع لتحقيق نتائج يف جمال املساواة بني اجلنسني، 

 .وليةتتسق مع اإللتزامات الواردة يف الورقة البيضاء ونتائج تقييم وزارة التنمية الد
 

 كفالة االستماع إىل آراء النساء
متشيا مع التركيز املتزايد على التنمية املوجهة على صعيد البلد، عملت وزارة التنمية  -٢١٨

الدولية على كفالة متثيل آراء الرجال والنساء يف السياسات واخلطط القطرية حلكومات 
اجملتمع املدين املعنية أساسا البلدان الشريكة، ومشل ذلك العمل على تعزيز دور منظمات 

كما . باملنظور اجلنساين، باإلضافة إىل زيادة الوعي واالستجابة داخل الوزارات احلكومية
مشل العمل على املستوى اإلقليمي كدعم االحتاد اإلفريقي يف تبين بروتوكول حقوق املرأة 

وتركزت اجلهود يف . ٢٠٠٤أفريقيا لسنة  اإلعالن الرمسي بشأن املساواة بني اجلنسني يفو
عدد من البلدان على تشجيع مشاركة املرأة يف إعداد، وتنفيذ، ورصد االستراتيجيات الوطنية 

ففي أوغندا، مثال، عملت وزارة التنمية الدولية يف تعاون وثيق مع منظمات . للحد من الفقر
نسني يف تنقيح اخلطة اجملتمع املدين والوزارات احلكومية لكفالة إدراج قضايا املساواة بني اجل

كما تدعم املساعدات املقدمة .  يف أوغندا٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الوطنية للقضاء على الفقر  لسنة 
من وزارة التنمية الدولية احلكومة يف الوفاء بااللتزامات املتعلقة باملساوة بني اجلنسني عند 

 .إعداد امليزانية
 

 ة االقتصاديةحتديد العقبات اليت تعرقل مشاركة املرأة يف التنمي
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، بدأت وزارة التنمية الدولية برناجما للمنظور اجلنساين والتنمية ٢٠٠٥يوليو /يف متوز -٢١٩
يهدف إىل حتديد القضايا اليت تقيد مشاركة املرأة يف أسواق العمل،كالتميز أو اعتالل الصحة 

ط العمل يف ومت بصفة مبدئية ختطي. وسوف تنظر يف السبل الكفيلة بالتغلب على هذه القيود
 .أربعة بلدان وسوف يتضمن تشاورا مباشرا مع جمموعة من اصحاب املصلحة

 
 تشجيع حقوق النساء والفتيات يف التعليم

تقدم وزارة التنمية الدولية الدعم ألنشطة حمددة لتشجيع النساء والفتيات، مبا يف  -٢٢٠
بية مبا فيها فريوس نقص ذلك تعليم الفتيات، واحلد من الوفيات النفاسية، والصحة اإلجنا

، ٢٠٠٥وتعهدت وزارة التنمية الدولية يف الورقة االستراتيجية لسنة . املناعة البشرية واأليدز
 بأن تتوىل قيادة اجلهود الدولية للتعجيل بإحراز “حنو مستقبل أفضل للجميع: تعليم الفتيات”

زيادة اخرى يف املساعدة ، اعلنت اإلدارة ٢٠٠٥أبريل /ويف نيسان. تقدم يف تعليم الفتيات
 – ٢٠٠٦/٢٠٠٧ باليني جنيه استرليين يف الفترة ٨,٥املوجهة للتعليم قيمتها 

ويعترب التزام احلكومة الشريكة يف األجل الطويل بتحقيق املساواة بني . ٢٠١٥/٢٠١٦
 .اجلنسني يف التعليم من املعايري الالزمة لزيادة التمويل املقدم من حكومة اململكة املتحدة

وهي عامل مهم يؤثر على حصول الفتيات على (ويشمل ذلك إلغاء تكلفة التعليم االبتدائي 
وكذلك معاجلة سوء استغالل الفتيات والعنف جتاههن، وتوفري إمدادات املياه ) فرصة التعليم

ففي أفريقيا جنوب الصحراء، زاد . ومت فعال إحراز بعض التقدم. النظيفة ومرافق اإلصحاح
 مليون يف سنة ٤٨ إىل ١٩٩٩ مليون يف سنة ٣٦ت يف املدارس االبتدائية من عدد الفتيا
ويف كانون . وتعادل هذه الزيادة أكثر من مليوين فتاة  إضافية يف املدارس كل عام. ٢٠٠٤
، نشرت وزارة التنمية الدولية تقريرا مرحليا حول تنفيذ استراتيجية ٢٠٠٦ديسمرب /األول

داد الفتيات امللتحقات باملدارس االبتدائية تتحسن يف البلدان اليت تعليم الفتيات، أوضح أن أع
غري أن مثة حاجة إىل حتقيق . حتصل على الدعم من وزارة التنمية الدولية يف أفريقيا وآسيا

املزيد من التقدم، ال سيما فيما يتعلق مبعاجلة العنف جتاه الفتيات يف املدارس وكفالة حصول 
 .لفرص للمضي قدما ملا بعد مستوى التعليم االبتدائيالفتيات على مزيد من ا

 
 املبادرات احلكومية األخرى

حققت نتائج منذ سنة  اضطلعت حكومة اململكة املتحدة بعدد من املبادرات األخرى -٢٢١
 :ومشلت هذه املبادرات. ٢٠٠٣
راع العمل لكفالة معاجلة احتياجات النساء والفتيات بالطريقة املناسبة يف حاالت الص •

وما بعد الصراع، ومنح النساء الفرصة للقيام بدور رئيسي يف عمليات إقرار السالم 
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 ١٣٢٥وكانت اململكة املتحدة من أكرب املؤيدين لقرار جملس األمن رقم . واإلعمار
 خطة عمل وطنية ٢٠٠٦مارس /بشأن املرأة والسالم واألمن، ونشرت يف آذار

وزارة التنمية الدولية، ووزارة  شكلت ٢٠٠٣أبريل /ويف نيسان. لتنفيذ القرار
التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون اخلارجية والكومونولث فريقا حكوميا شامال 

وأعد الفريق استراتيجية مشتركة لدعم املساواة بني اجلنسني . معنيا باملرأة يف العراق
إشراك املرأة الربيطانية يف بغداد فيما يتعلق ب/وأثر بشكل طيب يف اإلدارة األمريكية

 .العراقية يف  العمليات السياسية  وعمليات اإلعمار يف فترة ما بعد الصراع
اإلسهام يف عدد من الشراكات الدولية لتشجيع املساواة بني اجلنسني يف جمال  •

للجميع، ومبادرة األمم املتحدة لتعليم  التعليم، كمبادرة املسار السريع لتوفري التعليم
عم املقدم من وزارة التنمية الدولية ملشروع اليونيسيف لتعليم وساعد الد. الفتيات

 مليون جنيه استرليين على زيادة التحاق الفتيات ٢٦الفتيات يف نيجرييا والبالغ 
 . يف املائة يف عام واحد١٥ – ١٠باملدارس يف ست واليات بنسبة 

 ومتكني النساء، مواصلة اإلسهام يف املعرفة على مستوى العامل باملساواة بني اجلنسني •
ال سيما من خالل متويل برناجمني للبحوث مدة كل منهما مخس سنوات بدأ 

ويسعى الربناجمان إىل الوصول إىل فهم أفضل . ٢٠٠٦تنفيذمها يف سنة 
وتقدم وزارة التنمية الدولية أيضا دعما ملركز بريدج، . الستراتيجيات متكني املرأة

 .معة ساسكسوهو مركز موارد جنساين وإمنائي جبا
 

 العمل مع املنظمات األخرى

احتلت اململكة املتحدة مكانة كبرية يف املنتديات الدولية املعنية حبقوق املرأة  -٢٢٢
 ٢٠٠٥ ومؤمتر قمة األلفية االستعراضي يف سنة ١٠/+ ومتكينها، مبا فيها مؤمتر بيجني

لدولية اجلهة الرئيسية للتمويل وتعترب وزارة التنمية ا. واجتماعات اللجنة املعنية بوضع املرأة
األساسي لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، كما تسهم يف عمليات إصالح األمم 

 .املتحدة إلنشاء أنظمة معززة ميكن أن حتقق نتائج إجيابية للمرأة
دخلت وزارة التنمية الدولية يف حوار مباشر وفعال مع البنك الدويل بشأن القضايا  -٢٢٣
نية والتنمية، وخباصة فيما يتعلق بإعداد خطة عمل البنك اخلاصة باملسألة اجلنسانية، اجلنسا

كما تضطلع . ٢٠٠٦، اليت نشرت يف “املساواة بني اجلنسني باعتبارها اقتصادا ذكيا”
اململكة املتحدة بدور كبري يف األعمال املتصلة باملسائل اجلنسانية للجنة املساعدة اإلمنائية 

االقتصادي، اليت تعترب من املنتديات الرئيسية للتنسيق  ظمة التعاون والتنمية يف امليدانالتابعة ملن
 .بني اجلهات املاحنة املعنية باملسائل اجلنسانية
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  التدابري اخلاصة للتعجيل باملساواة- ٤املادة   

 أدخلت احلكومة عددا من التدابري اخلاصة لتحسني املساواة بني النساء والرجال -٢٢٤
 .ولتسهيل تعميم املنظور اجلنساين منذ تقدمي التقرير األخري

 
 استحداث واجب للمساواة بني اجلنسني

، واجبا قانونيا على ٢٠٠٧أبريل /فرض هذا الواجب، الذي بدأ العمل به يف نيسان -٢٢٥
السلطات العامة لتشجيع املساواة بني اجلنسني يف الفرص يف مجيع وظائفها وإظهار العناية 

ولكفالة . الئقة باحلاجة إىل القضاء على التمييز غري املشروع والتحرش بني الرجال والنساءال
احلصول على نتائج فعالة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، يتعني على السلطات العامة ان 

وضع السياسات، طريقة : مثال(تغري من نظرهتا إىل طريقة أدائها للوظائف العامة املنوطة هبا 
والطريقة اليت ميكن هبا حتسني هذه الوظائف من خالل ) التعيني يف الوظائف، تقدمي اخلدمات

وسوف يتم ذلك باالستعراض املنتظم لوظائفها، . حتسني تلبية احتياجات النساء والرجال
 سنوات، بالتشاور مع أصحاب ٣وإعداد خمططات للمساواة بني اجلنسني تنفذ على مدى 

وحتقيق نتائج قائمة ) أهداف املساواة بني اجلنسني وخطط العمل اخلاصة هبا(املصلحة املعنيني 
 .على املساواة بني اجلنسني

يعمل املسؤولون يف مجيع أحناء القطاع العام من أجل زيادة الوعي مبا يترتب على  -٢٢٦
ويشمل هذا استراتيجية  لالتصاالت، وعالقات ثنائية، . هذا الواجب وكيفية تنفيذه

ويوجد أيضا توجيه مصاحب ملساعدة . ت بإلقاء خطب، وعقد اجتماعات ولقاءاتوتعهدا
وقامت بإعداد هذا اللجنة املعنية باملساواة يف الفرص . السلطات العامة يف تنفيذ الواجب

بالتعاون املباشر مع املسؤولني يف وحدة املرأة واملساواة، ويوفر التوجيه العملي، مبا فيه 
كما سيجري إعداد مدونة للممارسات .  القائمة على اإلنترنتجمموعة من التوجيهات

 .لتقدمي التفسري القانوين لالحتياجات القانونية
 

 اتفاق اخلدمة العامة لتحقيق املساواة بني اجلنسني  
 إدخال اتفاق اخلدمة العامة لتحقيق املساواة بني اجلنسني

، من أجل ٢٠٠٣ألول مرة يف سنة يعترب هذا هدفا استراتيجيا رفيع املستوى، أدخل  -٢٢٧
حتقيق حتسينات ملموسة يف املساواة بني اجلنسني تشمل جمموعة من املؤشرات، باعتبار ذلك 

ودعم اتفاق اخلدمة العامة . جزءا من أهداف احلكومة املتصلة باملساواة والشمول االجتماعي
ة من التدليل على تقدمها،  الذي مكن اإلدارات احلكومي“تنفيذ املساواة بني اجلنسني”بتقرير 
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فتستطيع مثال أن تثبت أهنا بصدد تنفيذ . حىت وإن مل تستطع أن تلتزم بأهداف ميكن حتقيقها
ومن املالمح . مشاريع أو إعداد استراتيجيات تتصدى ألوجه انعدام املساواة بني اجلنسني
دمات أن يكون املهمة يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين عند وضع السياسات وتقدمي اخل

 .هلذه اإلدارات إطار استراتيجي يربز ممارساهتا اجليدة
 

 توجيه حكومي شامل معين باملساواة بني اجلنسنيفريق تشكيل 
توجيه حكومي شامل معين باملساواة بني فريق شكلت وحدة املرأة واملساواة  -٢٢٨

مجيع قطاعات اجلكومة اجلنسني من املمارسني رفيعي املستوى تتصدى لقضايا اجلنسانية يف 
 .لرصد واستعراض التقدم احملرز يف اتفاق اخلدمة العامة، تعززها لقاءات ثنائية بني الوزارات

 
 إدارة اللقاءات السنوية لفريق التوجيه

 التوجيه املعين باملساواة بني اجلنسني الستعراض فريقعقدت ايضا لقاءات سنوية ل -٢٢٩
م مراعاة املنظور اجلنساين على نطاق أوسع يف مجيع اتفاق اخلدمة العامة وتسهيل تعمي

 بصفة رئيسية على تشجيع تعميم مراعاة املنظور ٢٠٠٤وركز لقاء . القطاعات احلكومية
اجلنساين يف املناطق اليت ال توجد األهداف فيها، مع زيادة الوعي بقضايا من قبيل النساء 

 .ذكور للعمل يف قطاع الرعايةاجملرمات واحلاجة إىل اجتذاب املزيد من الشباب ال
 بشكل خاص على العنف ضد املرأة، وخباصة ضرورة أن يتصدى ٢٠٠٥وركز لقاء  -٢٣٠

ومجع هذا اللقاء بني . القطاع العام لذلك كجزء من إعداد السياسات وتقدمي اخلدمات
املرتيل اإلدارات احلكومية، ووكاالت التنمية اإلقليمية، وقوات الشرطة ملعاجلة مسألة العنف 

العنف ضد  كما أبرز احلاجة إىل توفر بيانات دقيقة للشرطة لرصد مؤشر. واجلرائم اجلنسية
ومسح يف هذا االجتماع أيضا مبناقشة آثار واجب املساواة بني . املرأة يف اتفاق اخلدمة العامة

 .اجلنسني املرتقب على معاجلة العنف ضد املرأة على نطاق أوسع يف القطاع العام
 
 حرك حنو هنج يقوم على إنشاء جملس تنفيذ استراتيجي لتحسني اتفاق اخلدمة العامةالت

أكد االتفاق على زيادة حتسني اتفاق اخلدمة العامة يف إطار استعراض اإلنفاق لسنة  -٢٣١
كما حدث حترك .  التزام احلكومة هبذا النهج احملدد لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين٢٠٠٤

وجيه املعين باملساواة بني اجلنسني باجتاه إنشاء جملس تنفيذ استراتيجي  التفريقمن جانب 
وقد صمم هذا اجمللس الذي يناقش . لتوفري آلية رصد أكثر تركيزا على التنفيذ واملساءلة

الدروس املستفادة من اتفاق اخلدمة العامة السابق، لإلشراف على إدارة األخطار، وإجياد 
العمل /والبدء يف تنفيذ التدخالت املستهدفة، وإعداد خطط التنفيذاإلحساس بامللكية العامة، 
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القضايا /كما ميثل هذا اجمللس آلية لتحديد املواضيع. لتحقيق األهداف الفرعية الفردية
املتقاطعة واحتماالت التآزر مع مسارات عمل أخرى كتنفيذ التقرير األخري للجنة املرأة 

 .والعمل وواجب املساواة بني اجلنسني
 

 عناصر اتفاق اخلدمة العامة املمتد
 ١٩مع االحتفاظ بنفس اهلدف، بشمل هذا االتفاق للخدمة العامة جمموعة من  -٢٣٢

ويضطلع بتوجيه العمل الالزم لتحقيق هذه األهداف الفرعية حبلول . مؤشرا أو هدفا فرعيا
دمة العامة أربع ويتم تقييم اتفاق اخل.  ثالثة عشر فريقا يف سبعة اقسام خمتلفة٢٠٠٨سنة 

من خالل عملية تقييم ذايت؛ وتقرير اداء يف الربيع واخلريف، ومن خالل : مرات كل عام
 :وحيتوي على أهداف فرعية يف اجملاالت التالية. تقارير سنوية تعدها اإلدارات

حتقيق التوازن بني العمل (مشاركة املرأة والنهوض هبا على املستوى االقتصادي  •
 )ق رعاية الطفل؛ واستعراضات املساواة يف األجور؛ والتفرقة املهنيةواحلياة؛ ومراف

 )حتسني متثيل املرأة يف الوظائف العامة(اإلدماج االجتماعي واملدين للمرأة  •
متكن املرأة من تقدمي اخلدمات العامة والتمتع هبا، مبا يف ذلك ما يتصل باخلدمات  •

طفل؛ والعنف املرتيل؛ واملعاشات  وخدمات رعاية ال–املتعلقة بالعنف ضد املرأة 
 .التقاعدية من الطبقة الثانية، وتوفري املواصالت العامة

ورغم أن اتفاق اخلدمات العامة يساعد يف حتسني حياة املرأة بشكل غري مباشر أكثر  -٢٣٣
مما يفعل بشكل مباشر، فقد زود صناع السياسات يف مجيع القطاعات احلكومية ألول مرة 

جية لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، فجمع بذلك بني أهداف منتقاة يف عدد من بأدة استراتي
ومت اختيار األهداف بسبب . اجملاالت املعترف هبا كمجاالت رئيسية للمساواة بني اجلنسني

 .إمكانية قياسها ولكوهنا من األهداف اليت متثل حتديات ال مكاسب سهلة املنال
 

 امةفترة تنفيذ اتفاق اخلدمة الع
 هي الفترة ٢٠٠٢كانت فترة تنفيذ اتفاق اخلدمة العامة يف إطار جولة إنفاق  -٢٣٤

وألسباب تتعلق بدورات مجع البيانات، نقوم يف الوقت الراهن بتقييم . ٢٠٠٦ – ٢٠٠٣
وعندئذ . البيانات املعززة للمؤشر النهائي، غري أن التقدم احملرز يف اتفاق اخلدمة العامة مشجع

وفيما يتعلق باتفاق اخلدمة العامة املوافق عليه يف جولة إنفاق . التقييم النهائيميكن إجراء 
 هدفا فرعيا مشجع، ١٩والتقدم احملرز فييما يتعلق بـ . ٢٠٠٨، تنتهي فترة التنفيذ يف ٢٠٠٤

فقد مت مثال حتقيق هدفني من أهداف البداية الواثقة وحنرز تقدما فيما يتعلق بأحد أهداف 
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وتكفل اللجنة الرفيعة .  ومع ذلك، ال يزال الوضع، يف جممله، ميثل حتديا.العمل املرن
املستوى التابعة لنا املعنية بتنفيذ اتفاق اخلدمة العامة، واليت ينتمي أعضاؤها إىل مجيع 
القطاعات احلكومية، املساءلة يف مجيع هذه القطاعات وتستعرض األخطار اليت ميكن أن 

 .يواجهها تنفيذ االتفاق
 
 ٢٠٠٧ستعراض خطط انفاق ا

جتري يف الوقت الراهن مفاوضات لالستفادة من املكاسب اإلجيابية التفاقي اخلدمة  -٢٣٥
العامة السابقني املعنيني باملساواة بني اجلنسني للتوصل إىل اتفاق خدمة عامة مشترك يتعلق 

لرئيسية  الذي سيتضمن التدابري ا٢٠٠٧بأوجه املساواة يكون أساسا الستعراض إنفاق 
، ٢٠٠٧أبريل/واعتبارا من نيسان. الالزمة للمساعدة يف حتقيق املزيد من املساواة بني اجلنسني

سوف يتم تعزيز تنفيذ اتفاق اخلدمة العامة القائم من خالل واجب املساواة بني اجلنسني 
أن وسوف يكون التركيز يف هذا الواجب على النتائج ولذلك يتعني ). ٢انظر أدناه واملادة (

يكفل املزيد من تعميم املساواة بني اجلنسني يف عمليات التخطيط لألعمال يف اهليئات 
 .احلكومية

 ملشاركة االستراتيجية لوزيريت شؤون املرأةا
تكفل وزيرتا شؤون املرأة املراعاة الكاملة ملنظور املساواة بني اجلنسني بطريقة  -٢٣٦

وتشارك الوزيرتان يف اللجان الرفيعة . طنيةاستراتيجة عند إعداد السياسات والربامج الو
املستوى التابعة جمللس الوزراء كلجان الصحة العامة، والسياسات املعنية باألطفال، 

 .والسياسات املعنية بالشيخوخة، وجلان اللجوء السياسي واهلجرة واجملتمعات احمللية
وزيع البيانات حبسب يكفل دعم املساواة بني اجلنسني يف مجيع قطاعات احلكومة ت -٢٣٧

نوع اجلنس كلما أمكن ذلك، ووضع القضايا اليت يكون هلا تأثريات ملموسة على املرأة يف 
كما تشارك نائبة الوزيرة لشؤون املرأة . االعتبار عند إعداد السياسات وتقدمي اخلدمات

 املعنية بالتصدي واملساواة بنشاط يف األفرقة الوزارية الثالثة اليت جتمع بني اإلدارات الرئيسية
ويتمثل دورها يف كفالة وضع , للعنف ضد املرأة ومساندة الناجني من العنف واألطفال

 .منظور املساواة بني اجلنسني يف االعتبار عند إعداد السياسات والربامج
 

 نشر تقرير جلنة املرأة والعمل
ية الفجوة يف ، شكل رئيس الوزراء جلنة املرأة والعمل ملعاجلة قض٢٠٠٤يف صيف  -٢٣٨

وضمنت اللجنة ).  ملزيد من التفاصيل١١انظر املادة (األجور والفرص بني الرجال والنساء 
وردا على  . ٢٠٠٦فرباير /  نشر يف شباط“صنع مستقبل افضل”توصياهتا يف تقرير بعنوان  
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/  يف أيلول“تنفيذ توصيات جلنة املرأة والعمل”نشرت احلكومة خطة عملها هذا التقرير، 
وميكن الرجوع إىل التقريرين يف القسم ). ١١ملزيد من التفاصيل، انظر املادة  (٢٠٠٦بتمرب س

 www.womenandequalityunit.gov.uk: اخلاص مبنشورات وحدة املرأة واملساواة على املوقع
 

 املساواةأشكال نشر استعراض 

 استعراض ألسباب إجراء، كلف رئيس الوزراء إحدى اجلهات ب٢٠٠٥ سنة يف -٢٣٩
 :وكان اهلدف من االستعراض هو. بعض أكثر أوجه املساواة إحلاحا يف بريطانيا

فهم أسباب احلرمان الطويلة األجل غري الظاهرة اليت يتعني أن تتصدى هلا السياسة  •
 العامة؛

ات الرئيسية للحكومة والقطاع العام؛ تقدمي توصيات عملية بشأن أولويات السياس •
 اجملتمع املدين والقطاع التطوعي؛و العمل ونقابات العمال؛ صحابوأ

االستفادة من العملية يف حتديث التشريعات اخلاصة باملساواة بغية وضع قانون وحيد  •
 .للمساواة؛ وإنشاء اللجنة اجلديدة للمساواة وحقوق اإلنسان

ء بنتيجة االستعراض، الذي رأسه تريفور فيليبس، يف  مت إبالغ رئيس الوزرا -٢٤٠
 إىل تكثيف اجلهود للقضاء “اإلنصاف واحلرية”ويدعو التقرير النهائي . ٢٠٠٧مارس /آذار

على أكثر أوجه املساواة إزمانا، مثال، من خالل معاجلة احلرمان يف العمل الذي تعاين منه 
عددا من التوصيات احملددة املتعلقة ويقدم االستعراض . النساء ذوات األطفال الصغار

بالسياسات، كتوسيع نطاق أحكام العمل اإلجيايب القائمة إىل احلدود األوسع اليت يسمح هبا 
ويذكر االستعراض أن هناك رغبة شديدة يف اختاذ تدابري للعمل . قانون االحتاد األورويب

 الناحية القانونية هي من اإلجيايب، غري أن درجة الغموض الذي يكتنف ما هو مسموح به من
 .أسباب قلة استخدام هذه التدابري يف اململكة املتحدة

 
 أمهية إعداد ميزانية تراعي املنظور اجلنساين

، أجرت وزارة اخلزانة يف اململكة املتحدة قدرا معينا من التحليل ١٩٩٨منذ  -٢٤١
واتر الضريبة حبسب نوع فاستخدمت حتليل ت. اجلنساين، فيما يتعلق بامليزانية بصفة أساسية

اجلنس عند إعداد تدابري السياسات املتعلقة بكل من اإليرادات الداخلية واجلمارك والضرائب 
وتعنرف اململكة املتحدة بأن مبادئ امليزانية العامة ميكن أن تكون أداة مفيدة . غري املباشرة

 .ي لصنع القرارملعاجلة جماالت جتاهل املنظور اجلنساين، على املستوى االستراتيج

http://www.womenandequalityunit.gov.uk/
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وأسفر مشروع رائد يتعلق بإعداد ميزانية تراعي املنظور اجلنساين شاتركت يف تنفيذه  -٢٤٢
، عن نتائج خمتلطة ومل تكن الدالئل كافية ٢٠٠٤وحدة املرأة واملساواة ووزارة اخلزانة يف 
وحال عدم وجود إحصائيات مفصلة حبسب نوع . للمضي قدما يف العمل يف ذلك الوقت

نس داخل بعض اإلدارات دون إجراء تقييم كامل لآلثار اجلنسانية، غري أن من املنتظر أن اجل
وسوف يطلب هذا الواجب إىل . خيفف واجب املساواة بني اجلنسني من هذه الصعوبات

السلطات العامة إجراء تقييمات جنسانية عند حتديد أولوياهتا، مبا يف ذلك التخطيط 
ويشمل أهم . ارية، فيما يتعلق بتكليف آخرين بتقدمي اخلدماتاالستراتيجي لألعمال التج

الطلبات املوجهة إىل السلطات تفصيل اإلحصائيات حبسب نوع اجلنس ألول مرة، وسوف 
وتواصل . يتجاوز الواجب فعال متطلبات إعداد امليزانية اليت يراعى فيها املنظور اجلنساين فقط

ية التحليل اجلنساين عند حتديد األهداف الرفيعة وحدة املرأة واملساواة زيادة الوعي بأمه
املستوى، وذلك يف إطار سلسلة االتصاالت الثنائية املستمرة اليت جتريها مع وزارة اخلزانة 

ملزيد من التفاصيل، (بشأن رصد اتفاق اخلدمة العامة من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني 
 ).انظر أعاله

 
 معاجلة دور الرجال والفتيان

ع املرأة الذي عقد يف نيويورك يف الفترة وضلجنة ليف االجتماع الواحد واخلمسني  -٢٤٣
، جرى استعراض النتائج اليت وافق عليها ٢٠٠٧مارس / آذار٩فرباير إىل / شباط٢٦من 

وبناء على عملية رسم اخلرائط األولية . االجتماع الثامن واألربعون بشأن الرجال والفتيان
يد منها اململكة املتحدة يف حتديد موقفها من جلنة وضع املرأة، سوف اليت أجريت لتستف

تسعى وحدة املرأة واملساواة اآلن إىل استعراض تقدم احلكومة يف هذا اجملال، لتقييم مدى 
 يف جهودها للقضاء على التمييز ضد “الرجال والفتيان”معاجلة اإلدارات احلكومية لدور 

 .املرأة
 يشكل جزءا من “الرجال والفتيان”ييم ما إذا كان دور وسوف يشمل ذلك تق -٢٤٤

 وما إذا كانت ٢٠٠٧عملية حتديد اهلدف االستراتيجي الستعراض اإلنفاق الشامل لسنة 
هذه القضايا جتد العناية الكافية باعتبارها جزءا من االلتزامات الفردية لإلدارات مبوجب 

. ٢٠٠٧أبريل / اململكة املتحدة يف نيسانخططها املتعلقة بالواجب اجلنساين، الذي أدخل إىل
وسوف تغتنم وحدة املرأة واملساواة هذه الفرصة إلشراك أصحاب املصلحة الرئيسيني كجزء 
من هذه العملية، وكفالة نشر أفضل املمارسات، اليت جرى تبادهلا داخل االحتاد األورويب 

 املرأة، حيثما كان ذلك عوضومن جانب املشاركني يف االجتماع الواحد واخلمسني للجنة 
 .مالئما
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 األدوار والقوالب النمطية للجنسني: ٥املادة   
 الدوري اخلامس، عن التزامها هاعربت حكومة اململكة املتحدة بوضوح، يف تقرير -٢٤٥

بإزالة العقبات أمام املساواة بني اجلنسني اليت كانت حتول دون استفادة النساء من كامل 
والب النمطية للجنسني عند اختيار نوع احلياة املهنية، وتسهم يف خلق قدراهتن، وتعزز الق

 .الفجوة يف األجور بني اجلنسني
 

 رد احلكومة على تقرير جلنة املرأة والعمل
باإلضافة إىل حتديد أهداف واضحة لزيادة املشاركة االقتصادية للمرأة يف إطار  -٢٤٦

ة بني اجلنسني، ينفذ اآلن جانب كبري من العمل اتفاقات اخلدمة العامة من أجل حتقيق املساوا
 ٢٠٠٤يف اململكة املتحدة يف أعقاب تشكيل رئيس الوزراء للجنة املستقلة للمرأة والعمل  يف 

للنظر يف أسباب الفجوة يف األجور بني اجلنسني والفجوة يف فرص العمل بالنسبة للمرأة 
 لرئيس الوزراء يف “ستقبل أكثر إنصافا ممن أجل”وقدمت اللجنة تقريرها النهائي . العاملة
 ).١١انظر املادة  (٢٠٠٦فرباير /شباط
أخذت احلكومة مأخذ اجلد القضايا املثارة يف تقرير اللجنة حول القوالب النمطية  -٢٤٧

 يف “خطة عمل احلكومة؛ تنفيذ توصيات جلنة املرأة والعمل”للجنسني، ويف ردها 
 ، وافقت على٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
 رعاية الطفل يف السنوات األوىل من حياته يكفل عدم تأثر لمتخصصني يفه لتوجي •

  سنوات بالقوالب النمطية للجنسني؛٥ إىل ٣آفاق احلياة املهنية لألطفال من سن 
 تدريب للمعلمني يتصدى للقولبة النمطية للجنسني؛ •
ل حصول معايري وطنية إلسداء النصح فيما يتعلق باملسارات املهنية يف احلياة تكف •

معلومات ونصح وتوجيه للتصدي للقوالب ما حيتاجونه من كل الصغار على 
النمطية للجنسني، وإعطاء الصغار فكرة دقيقة عن مزايا وحتديات املسارات املهنية 

 املختلفة؛
 ؛ةع غري تقليدييضاتشجيع املدارس على أن تدرج يف ختصصاهتا مو •
والفتيان كإنشاء نوادي احلاسوب للفتيات النظر يف الطرائق املختلفة لتعليم الفتيات  •

 ؛)أدناهر ملزيد من التفاصيل، انظ(



CEDAW/C/UK/6  
 

07-39865 85 
 

محالت إعالمية حكومية حتتوي على صور إجيابية للمساواة بني اجلنسني وتشجيع  •
املذيعني واملعلنني على تقدمي صور تبتعد عن القوالب النمطية للنساء والرجال أثناء 

 .العمل
 التعليم

 وجيه للشبابتوفري املعلومات والت
حيصل الشباب على املعلومات والنصح والتوجيه من مصادر خمتلفة تشمل  -٢٤٨

القائمني بالرعاية، واملدرسني، واألقران، واملستشارين الشخصيني و املباشرين يف /الوالدين
 .“كونكشرت”خدمة 
، ٢٠٠٥يوليو /؛ املنشورة يف متوز“مسائل شبابية”وتطرح الورقة اخلضراء  -٢٤٩
وتفصل الوثيقة الالحقة . حات لتحسني املعلومات والنصح والتوجيه للشباب ووالديهممقتر

 الترتيبات اجلديدة لتقدمي املعلومات والنصح والتوجيه، مع “اخلطوات التالية: مسائل شبابية”
نقل التمويل واملسؤولية إىل السلطات احمللية، اليت تعمل من خالل صناديق األطفال 

ويتم تنفيذ املرحلة االنتقالية تدرجييا، حبيث تنفذ بالنسبة . دارس، والكلياتاالستئمانية، وامل
اخلطوة : مسائل شبابية”كما اقترح يف . ٢٠٠٨أبريل /للترتيبات اجلديدة حبلول نيسان

 إعداد معايري للجودة إلعطاء قوة دفع إضافية للجودة وعدم التحيز يف املعلومات “التالية
وسوف تشمل املعايري أيضا اإلجراء اإلجيايب الالزم ملعاجلة .  للشبابوالنصح والتوجيه املقدم

ونشرت املسودة األوىل للمعايري للتشاور بشأهنا يف . القولبة النمطية، وعدم املساواة واحلرمان
. ٢٠٠٧أبريل /، وأصبحت متاحة بصورهتا النهائية يف نيسان٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

 مبا يتماشى مع الترتيبات اجلديدة للمعلومات والنصح ٢٠٠٨أبريل /وسوف تنفذ يف نيسان
 .والتوجيه

 
 التصدي للحواجز بني اجلنسني

، بالنيابة عن وزارة التعليم “كونكشرت”أصدر االحتاد الوطين لشراكات برنامج  -٢٥٠
، بالتعاون “التصدي للحواجز بني اجلنسني” منشور ٢٠٠٦سبتمرب /واملهارات، يف أيلول

التحقيق الرمسي العام بشأن التفرقة ”اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص، ردا على املباشر مع 
وتأيت هذه الوثيقة ردا ). ١انظر املرفق . ( الذي أجرته اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص“املهنية

صنع ”و) ٢٠٠٥اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص،  (حرية االختيار” –على تقريرين رئيسيني 
أثبتا وجود فجوات تتعلق بنوع اجلنس ) ٢٠٠٦جلنة املرأة والعمل،  (“امستقبل أكثر إنصاف
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وتصف  الوثيقة جانبا من العمل الذي تقوم به شراكات برنامج . يف الفرص يف مكان العمل
 . لدعم الشباب يف تصديهم للقولبة النمطية وحتقيق أهدافهم“كونكشرت”

من مرحلتني للوفاء بااللتزام بإطالق هذه الوثيقة هي املرحلة األوىل من هنج يتألف  -٢٥١
لتقدمي معلومات ونصح وتوجيه أكثر  على نطاق صغري، –  خمتلفةمناذج خمتلفة وتشكيالت

وهي تقدم عددا من دراسات احلالة عن املمارسة الفعالة يف معاجلة القولبة . حتديا وفعالية
الية هي تنشيط النشر، واخلطوة الت. النمطية للجنسني والتوجيه اخلاص بتحسني املمارسة

.  على استخدام دراسات احلالة لتحسني ممارساته“كونكشرت”وتشجيع دوائر برنامج 
وهذه . “كونكشرت”وتتعاون احلكومة يف هذ الصدد مع االحتاد الوطين لشراكات برنامج 

 www.nacp.co.uk وwww.cegnet.ukالوثيقة متاحة على موقعي اإلنترنت  
 

 ا؟هل خيلق اجلنس اختالف
أصدرت وحدة املرأة واملساواة، باالشتراك مع وزارة التعليم واملهارات، حزمة من  -٢٥٢

هل خيلق ”حتت عنوان  (٢٠٠٤، مث مرة أخرى يف ٢٠٠٣املصادر حول أوجه املساواة يف 
 اليت حتتوي –وتشمل احلزمة . ليستخدمها أي شخص يعمل يف جمال الشباب) “اجلنس فرقا؟

 سلسلة من املوضوعات تشمل التفرقة املهنية، – عامة مفيدة على إحصاءات ومعلومات
وهي موجهة بصفة خاصة . والفجوة يف األجور، واملرأة يف الوظائف العامة، والعنف املرتيل

إىل املعلمني إلثارة املناقشة يف حجرة الدراسة، ولكن ميكن أن يستخدمها أيضا املستشارون 
 .بابالشخصيون أو أي شخص يعمل يف جمال الش

 
 هنية املةتوسيع نطاق التلمذ

منذ استبدلت احلكومة بشهادات الكفاءة املهنية الوطنية العامة املتقدمة املستويات  -٢٥٣
 يف ٤٧، أصبح ٢٠٠٠يف سنة )  سنة١٨امتحانات جترى عند سن (ألف من الكفاءة املهنية 
شهد عدد طالب التلمذة الذين يبدأون التدريب من اإلناث واملهنية املائة من طالب التلمذة 

املهنية ويصدق هذا بصفة خاصة مع زيادة جماالت التلمذة . من اإلناث زيادة مطردةاملهنية 
غري أن مثة قدرا كبريا من عدم التوازن يف املهن املختلفة، . املقدمة يف جماالت غري تقليدية

القطاعية واهليئات وتعمل احلكومة مع جملس التعلم واملهارات والشركاء مبا فيهم اهليئات 
 . املهنيةاملعنية باملساواة لتشجيع وحتسني تكافؤ الفرص يف جماالت التلمذة
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  املهنيةحتسني املعلومات ووضع استراتيجية وطنية للمساواة لطالب التلمذة
على سبيل املثال، واستجابة لتوصيات حتقيق أجرته اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص  -٢٥٤

مبا يف ذلك نشر (، تعمل احلكومة على حتسني املعلومات )١انظر املرفق (نية حول التفرقة امله
، )٢٠٠٥أكتوبر /، تشرين األولمسح للدخول حبسب القطاع: أجور التلمذة املهنية”

وهذا . وتوسيع جمال االختيار، واستكشاف فرص تعلم أكثر مرونة يف جمال التلمذة املهنية
زالة العقبات اليت تعترض إجناز املرأة يف العمل يوجد العمل جزء من إجراء حكومي أكرب إل

ولذلك، ). ١١انظر املادة  (٢٠٠٦فرباير /يف شباطموجز له يف تقرير جلنة املرأة والعمل نشر 
تعد احلكومة استراتيجية وطنية جديدة للمساواة والتنوع يف التلمذة املهنية لتحسني املشاركة 

ملمثلة متثيال ناقصا، وتعمل مع جملس التعلم واملهارات ومستويات النجاح بني مجيع الفئات ا
 .وأصحاب العمل لتشجيع  التنوع واإلدماج يف قوة العمل يف جمال األعمال التجارية

 
  املهنيةالتصدي لعدم املساواة يف الفرص أمام طالب التلمذة

طار برنامج تلتزم احلكومة بالعمل مع الشركاء للتصدي لعدم املساواة يف الفرص يف إ -٢٥٥
 سنة، مبا يف ذلك معاجلة التفرقة على أساس نوع اجلنس ١٦ إىل ١٤ الصغار من سن ة تلمذ

ونشرت وزارة التعليم واملهارات تقرير تقييم حول تكافؤ الفرص . والقولبة النمطية للجنسني
وميكن . ٢٠٠٦أغسطس / يف آب“تكافؤ الفرص: تلمذات الصغار”يف تلمذات الصغار، 

املمارسة اجليدة لتكافؤ ” املنشور الكامل مع ملخصه التنفيذي وكذلك احلصول على
، الذي يعترب دليال جيدا للممارسة للمدارس والشركاء “الفرص يف املرحلة األساسية الرابعة
وباإلضافة إىل ذلك، نظمت جلسات اختبارية لتلمذة . اآلخرين املشتركني يف تنفيذ الربنامج

 .٢٠٠٧فرباير /د بدءا من شباطالصغار يف مجيع أحناء البل
 

 طرح مبادرة املسارات القطاعية للمرأة والعمل
اهلدف الرئيسي هو اختبار مسارات جديدة للتوظيف واحلياة املهنية لعشرة آالف  -٢٥٦

 يف قطاعات ينخفض ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦امرأة على مدى سنتني من 
وتنفذ جمالس املهارات القطاعية اخلمسة . ينةفيها متثيلهن، ويوجد هبا نقص يف مهارات مع

وهذه . سلسلة من املشاريع املركزة تتضمن توظيف، وتدريب، وتقدم النساء يف قطاعاهتا
 أي صناعة التشييد من املهندسني املعماريني إىل البنائني؛ –مهارات التشييد  : القطاعات هي

Lantra –ضي؛ مهارات اللوجستيات  أي كل الصناعات البيئية والقائمة على األرا– 
 املالبس – Skillfast UK؛ و)نقل وتداول وختزين البضائع(لوجستيات نقل البضائع 

 . صناعة األغذية واملشروبات–واألحذية واملنسوجات، والقطاع املتصل هبا؛ التحسني 
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نوفمرب /يف أوائل تشرين الثاين) Skillfast UKمهارات التشييد، و(بدأ مشروعان  -٢٥٧
وتتعاون وكالة تنمية املهارات القطاعية مع جمالس مهارات قطاعية مخسة أخرى يف . ٢٠٠٦

ومثة روابط قائمة مع شركاء التنفيذ اآلخرين كما جيري تنفيذ خطط لربط . إعداد مقترحاهتا
 . أخرى من حزمة املرأة والعملمسارات

 
  للنساء“تدريب لتكسيب”إدخال جتربة 

 – ٢٠٠٧ و٢٠٠٧ – ٢٠٠٦يه استرليين للفترتني  ماليني جن١٠خصص مبلغ  -٢٥٨
معادل تقريبا للمستويات ( لتمويل مشروع جترييب إضايف من املستوى الثالث ٢٠٠٨
تدريب ”وينفذ هذا املشروع كجزء من مشروع . يف لندن سوف يركز على املرأة) املتقدمة
ب النساء للعمل وهو يركز على تدري). ٢٠٠٦أكتوبر /الذي بدأ يف تشرين األول (“لتكسيب

ويقدم . يف اجملاالت املهنية اليت يقل فيها متثيلهن يف الوقت الراهن على املستوى الثالث
املشروع التجرييب الدعم من خالل شبكة مسسرة تدريب لتكسيب لتمكني النساء املوظفات من 

يقة وسوف يقدم التدريب بطر. االرتقاء مبهاراهتن واحلصول على مؤهل من املستوى الثالث
 .مرنة لدى أصحاب العمل ويصمم وفقا الحتياجاهتم

 
 إدخال التدريب على املهارات للنساء ذوات املهارات املنخفضة

بأن بعض النساء يواجهن حتديات ) ١١انظر املادة (أقر تقرير جلنة املرأة والعمل  -٢٥٩
مضاعفة .... ” على ٢٠٠٦ولذا نصت ميزانية . معينة يف حتسني مهاراهتن والتقدم يف العمل

 منطقة من املناطق التابعة ملراكز فرص ١٦املشاريع الرائدة للتدريب على املهارات لتشمل 
مع التركيز بوجه خاص على مساعدة النساء ذوات املهارات ) جوب سنتر بالس(العمل 

 .“املنخفضة على العودة إىل العمل
بية للتدريب على املهارات يف ، تنفذ املشاريع التجري٢٠٠٦سبتمرب /اعتبارا من أيلول -٢٦٠
ويتم التدريب على ). جوب سنتر بالس( منطقة من املناطق التابعة ملراكز فرص العمل  ١٩

واستهدفت حزمة تدابري مشتركة . املهارات كجزء من الصفقة اجلديدة حلزمة املهارات
ل خيار تعليم وتشموزارة العمل واملعاشات التقاعدية، /اضطلعت هبا وزارة التعليم واملهارات

استدامة /الكبار، حتسني مهارات األفراد الذين ميثل انعدام املهارات العقبة الرئيسية أمام تأمني
وهي تقدم دعما يراعي االحتياجات الفردية ملساعدة الكبار ذوي . العمل بالنسبة إليهم

لى عمل املهارات املنخفضة العاطلني عن العمل على تنمية مهارات تساعدهم على العثور ع
 .وذلك بإسداء النصح والتوجيه بطريقة شخصية، مبا يف ذلك النفاذ إىل التعلم املالئم
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 بدء مشاريع جتريبية للتدريب على املهارات

من العقبات اليت تواجهها املرأة للعودة إىل العمل انعدام املهارات والثقة الالزمني  -٢٦١
لتدريب على املهارات دعما مرنا، يراعي ويوفر ا. للعمل يف سوق العمل يف الوقت الراهن

احتياجات املرأة؛ ويساعد على حتديد التدريب املالئم ورفع مستوى املهارات مع التركيز 
وتوجد روابط بني املدربني على املهارات . على أكثر املسارات املؤدية إىل التوظف فعالية

تقدم التدريب من خالل وجمالس املهارات القطاعية وأصحاب العمل، وخباصة تلك اليت 
 .تدريب لتكسيب، إلسداء النصح لزبائنهم وإعدادهم وتقدمي الدعم املالئم هلم

إعانة /بدأت املشاريع التجريبية بالزبائن الذين يعيشون على عالوة دعم الدخل -٢٦٢
 من املناطق التابعة ملراكز فرص ٨ يف ٢٠٠٥أبريل يف /البحث عن عمل يف نيسان/العجز

، امتدت املشاريع التجريبية إىل ٢٠٠٦يوليو /واعتبارا من متوز).  سنتر بالسجوب(العمل 
لتشمل كل مناطق ) جوب سنتر بالس( منطقة من املناطق التابعة ملراكز فرص العمل ١١

ومخس مدن من أشد املدن حاجة جرى التركيز عليها يف تقرير جلنة  )٤(خيار تعلم الكبار
وبدأت مشاريع ". شاريع، أماكن تضطلع مبشاريعأشخاص يضطلعون مب"العمل الوطنية 

يف ) جوب سنتر بالس( مناطق إضافية من املناطق التابعة ملراكز فرص العمل ٨جتريبية يف 
 بناء على تقرير جلنة املرأة ٢٠٠٦، وفقا للبيان الوارد يف ميزانية ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
 .والعمل
العمل بعد فترة من الوقت خارج سوق العمل أبرز التقرير أن املرأة عندما تعود إىل  -٢٦٣

 ماليني جنيه ١٠ومت االلتزام مببلغ . جتد أن مهاراهتا قد أصبحت عتيقة أو مل تعد مطلوبة
استرليين على مدى سنتني لكفالة مشول التدريب على املهارات الالزمة جلميع مناطق املدن 

جه النساء ذوات املهارات اخلمس اليت تزداد فيها بشكل خاص حدة التحديات اليت توا
. ليدز، وليستر/وتشمل هذه املدن لندن، وبرمنغهام، ومانشستر، وبرادفورد. املنخفضة

وسوف تركز كل املناطق التسع عشرة للمشاريع التجريبية للتدريب على املهارات على 
 .مساعدة النساء ذوات املهارات املنخفضة

 
 

                                                         
سبتمرب /من أيلول ) جوب سنتر بالس  ( مناطق من املناطق التابعة ملراكز فرص العمل         ٥بدأ خيار تعلم الكبار يف       )٤( 

  عـالوات البحـث عـن عمـل، ودعـم      ويتيح خيار تعلم الكبار الفرصة لألشخاص الذين يعيشون علـى     . ٢٠٠٦
 .الدخل، وإعانة العجز لتلقي التدريب اجملاين مرة أخرى للحصول على مؤهل من املستوى الثاين
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 ولوجيااملرأة يف جمال العلوم واهلندسة والتكن  
 زيادة أعداد النساء يف جمال العلوم واهلندسة والتكنولوجيا

على الرغم من تزايد عدد النساء الالئي يدرسن موضوعات تتعلق مبجاالت العلوم  -٢٦٤
واهلندسة والتكنولوجيا على مستوى الدرجة اجلامعية األوىل ومستوى الدراسات العليا، ال 

فالنساء يسيطرن على جماالت . هذه اجملاالتتزال توجد بشكل واضح فوارق قوية يف 
الطب، وطب األسنان، والتخصصات املرتبطة بالعلوم الطبية، والبيولوجية والبيطرية، بينما 

ويشري اخنفاض ). ١انظر اجلدول يف املرفق (يسيطر الرجال يف جمال اهلندسة والتكنولوجيا 
 وظائف العلوم واهلندسة متثيل النساء من مجيع اجلوانب، وعلى كل املستويات، يف

والتكنولوجيا إىل وجود حواجز أمام التوظف، واالحتفاظ بالوظيفة، والتقدم فيها، يف كل 
 يف املائة من النساء الالئي حيملن ٧٠وال يعمل حنو . من اجملاالت الصناعية واألكادميية

وتكنولوجية، مؤهالت يف جماالت العلوم واهلندسة والتكنولوجيا يف وظائف علمية وهندسية 
 .مما يعين خسائر تقدر مباليني عديدة يتحملها االقتصاد

 
 إطالق استراتيجية العلوم واهلندسة والتكنولوجيا

استراتيجية للمرأة يف العلوم واهلندسة "، نشرت احلكومة ٢٠٠٣أبريل /يف نيسان -٢٦٥
 :اشتملت على املبادرات التالية" والتكنولوجيا

 إنشاء مركز موارد وطين؛ •
 سني الرصد اإلحصائي؛حت •
استعمال اآلالت يف مجيع القطاعات احلكومية للتاكد من أن اإلدارات احلكومية  •

 بصفتها من أصحاب العمل تستعمل  العلوم واهلندسة والتكنولوجيا بشكل جيد؛
دور جديد لفريق قوة العمل العلمية التابع ملكتب العلوم واالبتكار لإلشراف على  •

يع اختصاصاته لتشمل القضايا املتعلقة باألقليات العرقية، هذا التطوير، مع توس
 واملعوقني، واجلماعات األخرى اليت تعاين من احلرمان االجتماعي؛

 .تنفيذ مستقل لإلشراف على تقدم االستراتيجية وأثرهافريق  •
 إنشاء مركز موارد اململكة املتحدة للمرأة يف جمال العلوم واهلندسة والتكنولوجيا

ئ مركز موارد اململكة املتحدة للمرأة يف جمال العلوم واهلندسة والتكنولوجيا يف أنش -٢٦٦
ويعمل املركز مع الشركات الربيطانية للمساعدة يف تعظيم فرص . ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

النساء الفنيات يف جمال العلوم واهلندسة والتكنولوجيا وتضييق الفجوة يف املهارات اليت تضر 
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، "العودة"وعلى سبيل املثال، يدير املركز مشروعا يسمى . للمملكة املتحدةالقدرة التنافسية 
يتيح للنساء املاهرات الفرصة للعودة إىل العمل يف جمال العلوم واهلندسة والتكنولوجيا أو البيئة 

ويقدم مشروع العودة، الذي يستهدف بصفة أساسية النساء املؤهالت، املعلومات . املبنية
ويتلقى املركز متويال . انية ملساعدة النساء يف العودة إىل مكان العملوخدمات الدعم اجمل
 – ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ ماليني جنيه استرليين  للفترة من ٧,٥حكوميا يقرب من 

وميكن احلصول على مزيد من املعلومات عن املشاريع واملشورات احملددة اليت . ٢٠٠٨
 .http://www.setwomenresource.org.uk: ترنتيديرها املركز من موقع املركز على اإلن

يقوم مركز موارد اململكة املتحدة أيضا بإسداء املشورة لألفراد واهليئات حول كيفية  -٢٦٧
احلصول على مشاريع الرعاية والربط الشبكي، أو إنشائها، أوحتسينها ملساعدة املرأة يف 

ر مركز موارد اململكة املتحدة وأصد. احلصول على الدعم، وتنمية املهارات، واالتصال
سلسلة من املنشورات التوجيهية للممارسات اجليدة ألصحاب العمل، يركز كل واحد منها 

 .على قضية معترف هبا ذات أمهية للمسألة اجلنسانية
 

 تنفيذ مشاريع أخرى يف جمال العلوم واهلندسة والتكنولوجيا
ضيات هي مؤسسة خريية على مستوى شبكة العلوم واهلندسة والتكنولوجيا والريا -٢٦٨

الدولة يف اململكة املتحدة تنشر الوعي بالعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات، وخباصة 
وهي تقوم بذلك من خالل شبكة الدعم التابعة هلا على مستوى اململكة . بني الشباب

احمللي، حيث تتعاون مع املتحدة لنقاط العلوم واهلندسة والتكنولوجيا اليت تعمل على املستوى 
املدارس والشركات احمللية لتقدمي ودعم األنشطة اليت تطور وتثري املناهج الدراسية للعلوم 

وبرنامج سفراء العلوم واهلندسة الذي تنفذه شبكة . والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات
لوم والتكنولوجيا العلوم واهلندسة والتكنولوجيا، هو برنامج يقوم عليه متطوعون مهتمون بالع

واهلندسة والرياضيات، يتعاونون  مع املدارس، واملعلمني، والتالميذ إلثارة اهتمامهم هبذه 
 من سفراء ١٢ ٠٠٠ويوجد يف الوقت الراهن أكثر من . املوضوعات وغرسها يف وجداهنم

 ٣٨  سنة وتصل نسبة النساء بينهم إىل٣٥ يف املائة منهم عن ٥٠العلوم واهلندسة تقل أعمار 
 .يف املائة
 سنة باخلربة العملية ١٤ و١٣إىل تزويد الفتيات بني سن " وايز"يهدف برنامج آفاق  -٢٦٩

وتضطلع األكادميية امللكية للهندسة . للعمل يف املشاريع اهلندسية، مع زيارة إحدى الشركات
ت ويعترب هذا املشروع، الذي ينفذ على مدى أربع سنوا. بقيادة مشروع لندن للهندسة

، واملمول جزئيا من جملس متويل التعليم العايل )٢٠٠٦بدأ تنفيذه يف (ونصف السنة 
 سنوات، ومصمم لزيادة املشاركة يف ١٠إلنكلترا، جزءا من برنامج هندسة وطين مدته 
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النساء، : التعليم العايل يف جمال اهلندسة بتوسيع مشاركة أربع مجاعات مستهدفة هي
فتيان منطقة الكارييب املنحدرين (أقليات عرقية ممثلة متثيال ناقصا والطالب الذين ينتمون إىل 

، والطالب الذين )من أصول أفريقية، الفتيات البنغالديشيات والباكستانيات بصفة خاصة
 .ينتمون إىل أسر مل حيصل أفرادها على تعليم عال أو تعليم للكبار

 
 االتصاالتاملرأة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واإللكترونيات و

اعترافا بأن مشاركة املرأة يف التعليم والتوظيف يف جمال تكنولوجيا املعلومات  -٢٧٠
واإللكترونيات واالتصاالت أقل من مشاركة الرجل، حتاول احلكومة، منذ تقدمي آخر تقرير 
حول اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، تأمني توفري أشخاص يتسمون 

واملهارات املتقدمة يف قوة العمل بقطاع تكنولوجيا املعلومات واإللكترونيات بالتنوع 
 :واالتصاالت من خالل

الدروس املستفادة من البحوث السابقة املتعلقة بإجراء مقارنات على الصعيد العاملي  •
حول اختالل التوازن يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واإللكترونيات واالتصاالت 

روس إىل املنظمات والشركات الشريكة للمملكة املتحدة، وإيصال هذه الد
وتشجيع األخذ باخلطوط التوجيهية للممارسات من أجل زيادة أعداد النساء يف 

 جمال تكنولوجيا املعلومات واإللكترونيات واالتصاالت؛
متويل عدد من الدراسات اليت حبثت قضية التنوع يف األعمال التجارية، وجتارب  •

ات يف السن العامالت يف القطاع، ودراسة جتريها يف الوقت الراهن النساء الكبري
 جامعة روهامبتون حول توظيف النساء املاهرات العائدات إىل القطاع؛

التعاون املباشر مع مركز موارد اململكة املتحدة للنساء يف جمال العلوم واهلندسة  •
  وزارة التجارة والصناعة؛والتكنولوجيا واملمول من

ن مع الصناعة وأصحاب املصلحة اآلخرين للمساعدة يف حتسني تنوع قوة التعاو •
ويشمل الشركاء . العمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واإللكترونيات واالتصاالت

الرئيسيون منتدى تكنولوجيا املعلومات للنساء املثقفات واملهارات اإللكترونية يف 
، )حاب العمل بترخيص من احلكومةهيئة يقودها أص (eSkills UKاململكة املتحدة 

وحتالف صناعة العلوم واهلندسة والتكنولوجيات، وشبكة النساء العائدات إىل قطاع 
 ).Equalitec  -إيكواليتيك (تكنولوجيا املعلومات واإللكترونيات واالتصاالت 
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 إنشاء نوادي احلاسوب للفتيات
اليت تضطلع (ارج املدارس تضم نوادي احلاسوب للفتيات النوادي املوجودة خ -٢٧١

اليت هتدف إىل إشراك الفتيات يف جمال ) بتمويلها يف إنكلترا وزارة التعليم واملهارات
املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا وجذب عدد أكرب من النساء إىل مسارات مهنية يف 

كتلندا، وجتري املشاريع على قدم وساق يف اس. جمال التكنولوجيا يف مجيع أحناء إنكلترا
وسوف تتحقق لنوادي احلاسوب للفتيات االستدامة الذاتية عندما . وويلز، وأيرلندا الشمالية

وتشمل نوادي احلاسوب للفتيات أكثر من . ٢٠٠٨ينتهي متويل وزارة التعليم واملهارات يف 
  ساعة من التعلم اإللكتروين، مبا فيها أنشطة تفاعلية عرب اإلنترنت، ومشاريع وحتديات٢٠٠

عن غري طريق اإلنترنت، صممت كلها لتالئم املنهج التعليمي لتكنولوجيا املعلومات 
 فتاة ينتمني إىل ٨٠ ٠٠٠وحىت اآلن، استفادت . واالتصاالت للمرحلة األساسية الثالثة

 . مدرسة إجنليزية٢ ٥٠٠
ادي تظهر التغذية املرتدة النوعية استخداما واسع النطاق للمهارات املكتسبة يف نو -٢٧٢

 يف ٦٧ويقول . احلاسوب للفتيات سواء يف إطار املنهج التعليمي أو خارج البيئة املدرسية
املائة من األعضاء أن نوادي احلاسوب للفتيات تزيد من احتمال تفكريهم يف العمل يف جمال 

 مبشر ٢٠٠٦/٢٠٠٧ومعدل استمرار األعضاء، واملنسقني، واملدارس للفترة . التكنولوجيا
 يف املائة من املنسقني االستمرار يف ٩٩ يف املائة من األعضاء، و٩٠ث يتوقع باخلري حي

وملزيد من املعلومات، انظر .  يف املائة من املنسقني يف االستمرار٩٢املدرسة كما يرغب 
 www.cc4g.netموقع 

 
 تصوير املرأة يف وسائط اإلعالم

 وواضعو القوانني التنظيمية للبث واملذيعون، على نطاق واسع بدور تقر احلكومة -٢٧٣
 مكتب االتصاالت، ٢٠٠٣ويلزم قانون االتصاالت لسنة . وسائط اإلعالم يف تصوير املرأة

واضع القوانني التنظيمية املستقل، بتحديد شروط الترخيص جلميع املذيعني املستوفني 
 من ٢٧ويضع القسم . الفرص بني الرجال والنساءلالشتراطات الدنيا من أجل تعزيز تكافؤ 

القانون واجبا على عاتق مكتب االتصاالت يتمثل يف تعزيز التدريب وتكافؤ الفرص يف 
ويف املاضي كان هذا شرطا إلصدار الرخص األرضية . التوظيف ملذيعي التلفزيون والراديو

ويف . تل واإلذاعة، إىل رخص الكبالت والسوا٢٧فقط، غري أنه امتد مبوجب القسم 
، تطوعت هيئة اإلذاعة الربيطانية بتبليغ مكتب االتصاالت بأهنا تطبق تكافؤ الفرص ٢٠٠٤

 .بنفس الطريقة املتبعة يف هيئات البث األخرى
 

http://www.cc4g.net/


CEDAW/C/UK/6
 

94 07-39865 
 

 النظر يف اإلجراءات اخلاصة حبوار احلجم الصفري 
ر بالصحة لقي االستخدام الظاهر لعارضات األزياء الالئي ينقص وزهنن بدرجة تض -٢٧٤

وقد . يف صناعة األزياء عناية كبرية من الصحافة مؤخرا داخل اململكة املتحدة وخارجها
عقدت وزارة الثقافة واإلعالم والرياضة اجتماعا مع جملس األزياء الربيطاين، ووكالة لندن 

وجيري . اإلمنائية، وأهم اجلماعات املعنية باضطرابات التغذية، لرسم صورة كاملة للقضايا
جملس األزياء الربيطاين، بدعم من وكالة لندن اإلمنائية حتقيقا، برئاسة البارونة كينغسميل، 
للنظر يف الطرائق اليت تسعى هبا صناعة األزياء اليت يعتمد عليها مصممو األزياء يف لندن إىل 

وسوف تنظر وزارة الثقافة واإلعالم . العناية بالصحة والرفاه على ممشى عارضات األزياء
والرياضة بعناية يف نتائج وتوصيات هذا التحقيق، املتوقع ظهورها يف أواخر هذا العام، 
واستنادا إىل هذه النتائج والتوصيات وأعمال ومناقشات أخرى، سوف تتقرر اإلجراءات اليت 

 .يتعني على احلكومة اختاذها
 

 توظيف املرأة يف الوسائط اإلذاعية

 لتقارير املذيعني حول تشجيع تكافؤ الفرص يف نشر مكتب االتصاالت استعراضا -٢٧٥
كما أصدر منشورا توجيهيا رمسيا، يف تشرين . ٢٠٠٦نوفمرب /التوظيف يف تشرين الثاين

، جلميع هيئات البث املؤهلة يقترح املعايري الدنيا اليت يتعني على هذه ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين
ارة العمل واملعاشات التقاعدية وتضطلع وز. اهليئات االلتزام هبا لتشجيع تكافؤ الفرص

يرتبط هبيئة اإلذاعة " ميزانية االستثمار من أجل االدخار يف يوركشاير"مبشروع رائد يسمى 
ويستخدم هذا املشروع مناذج لنساء آسيويات ناجحات موظفات يف .  اإلقليميةالربيطانية

 .اهليئة لزيادة ثقة األخريات
يف قطاعات التلفزيون األرضي، وتلفزيون يذكر تقرير مكتب االتصاالت أنه  -٢٧٦

 يف املائة من قوة العمل املبلغ ٥٠ و٤٥الكبالت والسواتل واإلذاعة، تشكل النساء ما بني 
 ٥٧ يف املائة من األشخاص العاملني يف وظائف اإلدارة والدعم، و٧٠كما ميثلن حنو . عنها

غري أهنن ال . إعداد الربامج/امج  يف املائة من وظائف الرب٤٨يف املائة من وظائف التسويق و
كما .  يف املائة٢٠ حيث ال تزيد نسبتهن عن –يزلن ميثلن أقلية يف الوظائف الفنية واهلندسية 

 يف املائة من ٣٤,٧ يف املائة فقط من املديرين على مستوى جملس اإلدارة و١٩يشكلن 
 يف املائة تقريبا يف مستويات ٣٢و) باستثناء جملس اإلدارة(الرؤساء على مستوى اإلدارة العليا 

 ).مبا فيها جملس اإلدارة الرئيسي(اإلدارة العليا 
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  استغالل املرأة– ٦املادة   
 االجتار باملرأة  

 اختاذ اإلجراءات ملكافحة االجتار باملرأة
أصبحت اململكة املتحدة، يف هذا العام، عضوا موقعا على اتفاقية جملس أوروبا  -٢٧٧

ويعترب ذلك استمرارا الستراتيجية احلكومة ملكافحة االجتار بالبشر، . بالبشرملكافحة االجتار 
كما حيدد اإلطار . بتحديد معايري دنيا حلماية ودعم ضحايا مجيع أشكال االجتار بالبشر

الذي يؤثر على النساء إىل (املستقبلي لتطوير أحكامنا اخلاصة بضحايا االستغالل اجلنسي، 
كاالجتار بغرض العمل ( لضحايا أشكال االستغالل األخرى وإعداد تدابري) حد كبري
 ).القسري
، نشرت احلكومة خطة عمل اململكة املتحدة بشأن ٢٠٠٦مارس / آذار٢٣يف  -٢٧٨

، يف (www.homeoffice.gov.uk/documents/human-traffic-action-plan)االجتار بالبشر 
اخلطة التدابري الراهنة وتوفر التوجيه وتلخص هذه . أعقاب مشاورة أجريت يف العام املاضي

الدعوى العمومية واحلماية واملساعدة للضحايا /للعمل يف املستقبل يف جماالت املنع، اإلنفاذ
، جعلت ٢٠٠٥وأثناء رئاسة اململكة املتحدة لالحتاد األورويب يف . البالغني واألطفال

دالة والشؤون الداخلية ودفعت احلكومة مكافحة االجتار بالبشر من أولوياهتا يف جمال الع
بالعمل قدما فيما يتعلق خبطة عمل لالحتاد األورويب واسعة النطاق تتعلق باالجتار وافق عليها 

 وتعترب من أهم النجاحات اليت ٢٠٠٥ديسمرب /جملس الوزراء باإلمجاع يف كانون األول
 .حققتها اململكة املتحدة يف فترة رئاستها لالحتاد

 اراتدي مشترك بني اإل وزارفريقإنشاء 
تلتزم احلكومة بكفالة وجود هنج مشترك متكامل ملكافحة االجتار بالبشر وأنشأت  -٢٧٩
كما .  معنيا باالجتار بالبشر لتنسيق عملها يف هذه القضيةدارات بني اإلا مشتركا وزاريفريقا

اخلية أنشئ فريق أصحاب مصلحة تابع ملنظمة غري حكومية، يشترك يف رئاسته وزير الد
 واحملامي العام لتكون منتدى استشاريا يعىن بسياسة احلكومة فيما يتعلق باالجتار بالبشر األول

وتلتزم احلكومة بزيادة الوعي باالجتار بالبشر بصورة شاملة وإقامة . والقضايا املتصلة به
تعلقة الروابط مع االستراتيجيات األخرى حيث يكون ذلك مهما، مبا يف ذلك االستراتيجية امل

 ).١٦انظر املادة (بالبغاء 
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 متويل مشروع بويب 

، بتمويل هيئة إيفز هاوسينغ للمرأة إلدارة مشروع ٢٠٠٣اضطلعت احلكومة، منذ  -٢٨٠
 ٢,٤، منحت اهليئة عقدا قيمته ٢٠٠٦ويف . بويب، الذي يوفر اإلقامة والدعم لضحايا االجتار

مكانا من أماكن األزمات، باإلضافة إىل عشرة  ٢٥مليون جنيه استرليين لالستمرار يف توفري 
وأول خدمة مباشرة متد يد التعاون مع موظفي " إلعادة التوطني مع التنازل"أماكن جديدة 

 .اخلط األمامي لتحديد الضحايا والتعامل معهم
اإلقامة اآلمنة؛ وتقييمات لالحتياجات واألخطار الفردية؛ واملساعدة : ويوفر املشروع -٢٨١

د على حدة من قبل موظفي دعم مدربني؛ واملساعدة يف تكاليف املعيشة واالنتقال؛ لكل فر
واهلواتف احملمولة؛ واحلصول على الرعاية الصحية؛ واحلصول على اخلدمات االستشارية؛ 
والدعم من خالل جهة اتصال بالشرطة؛ واحلصول على املشورة القانونية املستقلة يف شؤون 

ظر الدعاوى من خالل نظام العدالة اجلنائية؛ واحلصول على خدمات اهلجرة؛ والدعم أثناء ن
وحىت اآلن، . التحريرية؛ واملساعدة يف العودة إىل الوطن والعودة االختيارية/الترمجة الفورية

 . امرأة١٦٢قدم املشروع الدعم إىل 
 

 زيادة الوعي بالعملية اخلماسية
وكاالت متعددة تقودها الشرطة ملعاجلة جرت العملية اخلماسية، وهي عملية وطنية ل -٢٨٢

، ٢٠٠٦مايو / أيار٣١فرباير إىل / شباط٢١مسألة االجتار بغرض االستغالل اجلنسي، من 
. لرفع الوعي بني اجلمهور وأصحاب املصلحة الرئيسيني وإطالق سلسلة من محالت اإلنفاذ

 ١٣٢هتام إىل  ضحية من ضحايا االجتار بالبشر مؤقتا وتوجيه اال٨٤ونتج عنها حتديد 
شخصا الرتكاهبم عددا من اجلرائم تشمل االجتار بالبشر، واالغتصاب، واحلبس املفتعل، 

كما طلب إىل قوات الشرطة احمللية . واالختطاف، وتسهيل الدخول بطريقة غري مشروعة
حتديد نطاق خدمات الدعم اإلضافية اليت حيتمل أن تقدمها اهليئات التطوعية واجملتمعات 

ة لضحايا االجتار ويوجد اآلن عدد من املشاريع ذات التمويل املستقل القادرة على توفري احمللي
 .اإلقامة للنساء

 
 العمل املتعلق بإنفاذ القانون واملالحقة القضائية للتصدي لالجتار بالبشر

مبوجب القانون الذي جيرم االجتار بالبشر، صدرت أحكام لفترات تتراوح بني سنتني  -٢٨٣
كاالغتصاب والكسب (وات يف هتم حمددة، رغم أن األحكام باإلدانة يف هتم عديدة وتسع سن

 . سنة٢١قد نتج عنها أحكام مبدد تصل إىل ) بوسائل غري أخالقية، مثال
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، وهي فرقة عمل متعددة الوكاالت أنشئت (Reflex)رفلكس استطاعت عملية  -٢٨٤
جراء منسق، ناجح إلحباط نشاط للتعامل مع جرمية اهلجرة املنظمة، املضي قدما يف إ

 عملية إحباط للنشاط ١٤٩، حدثت ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ويف . عصابات اجلرمية املنظمة
 ماليني جنيه استرليين من أموال ٥,٥ عملية اعتقال، ومصادرة أكثر من ١٤٥٦اإلجرامي، و

 .اجملرمني
ف تتعامل  سو٢٠٠٦أبريل /أنشئت وكالة جديدة للجرمية املنظمة اخلطرية يف نيسان -٢٨٥

وجتمع وكالة اجلرمية املنظمة اخلطرية بني . مع االجتار بالبشر باعتباره أحد أولوياهتا املتقدمة
فرقة اجلرمية الوطنية، ودائرة االستخبارات اجلنائية الوطنية، ودائرة صاحبة اجلاللة للجمارك 

 .واإليرادات ودائرة اهلجرة
 

 حدةإقامة مركز االجتار بالبشر يف اململكة املت
 – ٢٠٠٦أكتوبر /أنشئ مركز االجتار بالبشر يف اململكة املتحدة يف تشرين األول -٢٨٦

وبناء على العملية اخلماسية، سوف يصبح هذا املركز مركزا . وهو األول من نوعه يف أوروبا
وتعمل احلكومة مع مركز االجتار بالبشر يف . متميزا للشرطة يف التعامل مع االجتار بالبشر

 املتحدة، الذي قام بتعيني منسق للضحايا لكفالة التركيز على الضحية يف أي إجراء اململكة
 .يتخذ إلنفاذ القانون ودعم املعروفني من الضحايا

 
 إعداد أداة للتعامل مع االجتار عرب اإلنترنت

مت إعداد جمموعة أدوات تتعلق باالجتار بالبشر تعمل عن طريق اإلنترنت ملساعدة  -٢٨٧
 اخلطوط األمامية ودائرة اهلجرة واملوظفني املعنيني اآلخرين على العمل بالشكل الشرطة يف

 .املالئم الفعال مع ضحايا االجتار بالبشر، مع تقدمي دعم يتمثل يف التوجيه والتدريب
 

 تدريب املوظفني على حتديد االجتار بالفتيات والتصدي له
ل ملوظفي اخلط األمامي يف موانئ تدرك احلكومة األمهية احلامسة للتدريب الكام -٢٨٨

. الدخول للتعرف على القاصرين الذين ميكن أن يكون قد مت االجتار هبم إلدخاهلم إىل البلد
للتعرف على )  يف املائة١٠( من ضباط مراقبة احلدود ٦٠٠ويف الوقت احلاضر، يتم تدريب 

. ء من موانئ الدخول مينا٢٢األطفال الذين قد يكونون يف خطر وينتشر هؤالء الضباط يف 
 املتعددة الوكاالت واملدربة خصيصا من موظفي ويتم يف الوقت احلايل تعيني أفرقة باالدين

اهلجرة، والشرطة، واألخصائيني االجتماعيني، املدربني على محاية الطفل، وذلك يف مخسة 
 .مواقع يف املوانئ الكربى ووحدات متابعة اللجوء السياسي
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ىل تدريب مجيع موظفي احلدود للتعرف على القاصرين املسافرين هتدف احلكومة إ -٢٨٩
واهلدف من هذا . بدون مرافق الذين قد يكونون يف خطر وإدراك حساسية إدارة احتياجاهتم

التدريب حتديد ونقل أي طفل، رمبا يكون قد مت االجتار به، إىل شبكة قانونية شاملة للحماية 
 .ذين يعتقد أهنم يف خطر يف اململكة املتحدةواحلراسة املتاحة جلميع األطفال ال

 
 توجيهي معين باالجتار باألطفالفريق إنشاء 
توجيهي معين باالجتار باألطفال لزيادة وعي الشرطة بكيفية مكافحة فريق أنشئ  -٢٩٠

وجيري العمل بطريقة مشتركة بني الوكاالت الرئيسية يف موانئ الدخول . االجتار باألطفال
ومكنت مبادرات من قبيل تعيني ضباط شرطة . يد األطفال املعرضني للخطرالرئيسية لتحد

خمصصني حلماية األطفال يف املوانئ املزيد من العمل املشترك بني دائرة اهلجرة، واخلدمات 
 .االجتماعية، والشرطة

 
 تطوير تدريب الشرطة

لتدريب  وما بعدها، ختطط اململكة املتحدة لتطوير موارد ا٢٠٠٨ – ٢٠٠٧يف  -٢٩١
وهتدف هذه ) مبا يف ذلك الشعبة اخلاصة املتمركزة يف موانئ الدخول(جلميع ضباط الشرطة 

املوارد إىل تطوير الوسائل الفعالة لتسجيل القائمني برعاية األطفال الذين قد يشكلون خطرا 
يتمثل يف إيذاء األطفال الذين ال يوجد معهم مرافق عند موانئ الدخول ووحدات ملراقبة 

لجوء السياسي؛ والعمل على إحاطة املوظفني املعنيني والزمالء يف الدوائر االجتماعية إحاطة ال
تامة بالتوجيه؛ وإعداد السجل الوطين للقاصرين ال يوجد معهم مرافق ليكون قاعدة بيانات 
ملتابعة قضايا االجتار اليت حتال على  إدارات اخلدمات االجتماعية املعنية باألطفال؛ وإطالق 
عملية توجيه متعددة الوكاالت يف مجيع القطاعات احلكومية بشأن االجتار بالبشر؛ وإنشاء 
خط مشورة وطنية للفنيني الذين يقابلون أطفاال يعتقدون أنه قد مت االجتار هبم، بشرط 

 . من قطاع األعمال اخلرييةاملوافقة على طلب احلصول على التمويل املناسب
 

 زائرين للمملكة املتحدةاالحتفاظ بسجل لألطفال ال
دخل تغري يف قواعد اهلجرة يتعلق باألطفال الذين يزورون اململكة املتحدة حيز النفاذ  -٢٩٢

 ١٢من خالل وضع قواعد تنظيمية جديدة للحصول على تأشرية الدخول العاملية يف 
 وتكفل هذه التدابري اجلديدة تسجيل مجيع األطفال الذين يدخلون. ٢٠٠٦فرباير /شباط

 توضح التأشرية هوية األشخاص اململكة املتحدة، ويف حالة املواطنني احلاملني لتأشرية وطنية
. الذين ينبغي أن يكون الطفل مسافرا معهم أو توضح أن الطفل سوف يسافر بدون مرافق

وتلصق صورة الطفل أيضا على . وتسجل التفصيالت اخلاصة بالشخص املسؤول عن الطفل
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ه التدابري عمل ضباط اهلجرة عند حماولتهم التأكد من شخصية املسؤول وتدعم هذ. التأشرية
عن الطفل، واملكان الذي سيقيم فيه والشخص الذي سيقيم عنده، وعالقة الطفل بالشخص 
 .البالغ املسافر معه، ويف حالة سفر الطفل بغري مرافق توضح عالقته بكفيله يف اململكة املتحدة

 عملية ترمي إىل الفحص الدقيق واملوافقة على ترتيبات تقوم احلكومة باستطالع -٢٩٣
رعاية الكفيل اخلاص لألطفال املسافرين بدون مرافق الذين يتقدمون بطلب لإلقامة يف 

 . يوما قبل املوافقة على أي طلب للحصول على تأشرية٢٨اململكة املتحدة ألكثر من 
 

 التعاون مع شركات النقل لزيادة وعي شركات الطريان
فيما يتعلق بالعمل اجلاري مع شركات النقل، تتعاون احلكومة أيضا مع أكثر من  -٢٩٤
 بلدا لزيادة وعي شركات الطريان باحتمال تعرض األطفال املسافرين إىل اململكة املتحدة ٣٠

وسوف يتلقى مجيع ضباط االتصال بشركات الطريان املعينني حديثا تدريبا إضافيا . للخطر
ى الطائرة، وسوف تقدم مشورة إضافية جلميع ضباط االتصال العاملني قبل تسلم عملهم عل

حاليا بشركات الطريان ملساعدهتم يف التعرف على األطفال املعرضني للخطر املسافرين إىل 
وباإلضافة إىل ذلك، جتري مناقشات مع االحتاد الدويل للنقل اجلوي ودوائر . اململكة املتحدة

د منشور توجيهي عن أفضل املمارسات ملنع استغالل اهلجرة يف بلدان أخرى إلعدا
 .األشخاص واألطفال الضعفاء أثناء عبورهم

 
 التعاون مع املنظمات غري احلكومية والوكاالت األخرى

 وما بعدها، سوف تواصل اململكة املتحدة العمل مع ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧يف الفترة  -٢٩٥
لوعي باألخطار مع العمل على التخفيف املنظمات غري احلكومية والوكاالت األخرى لزيادة ا

وسوف تستطلع الترتيبات العملية والقضايا القانونية املرتبطة بالعملية املقترحة . من حدة الفقر
للتأكد من عناوين وأمساء القائمني برعاية األطفال املسافرين بدون مرافق ممن يتقدمون بطلب 

وسوف . ما واعتماد هذه األمساء والعناوين يو٢٨لإلقامة يف اململكة املتحدة ملدة تزيد عن 
تواصل اململكة املتحدة أيضا توسيع نطاق برنامج عمل ضباط االتصال العاملني يف اخلطوط 
اجلوية ليشمل بلدانا أكثر ومواصلة الربامج التدريبية ملوظفي خطوط الطريان عرب البحار ويف 

شاركة مع صناعة خطوط الطريان كما جيري التخطيط أيضا ملزيد من امل. اململكة املتحدة
 . مزيد من التعاون بشكل عاملتحقيق

 
 
 



CEDAW/C/UK/6
 

100 07-39865 
 

 استعراض محاية الضحايا األطفال داخل البلد
ليشمل " العمل معا حلماية األطفال"جيري العمل الستعراض املنشور التوجيهي  -٢٩٦

ار توجيهات حمددة تتعلق باالجتار باألطفال وإصدار منشور توجيهي مكمل يتعلق باالجت
ومت الترويج للمنشور . باألطفال باستخدام منوذج جلنة محاية األطفال يف لندن كنموذج منطي

التوجيهي املتعلق باملمارسة باالشتراك مع وزارة التعليم واملهارات يف املؤمتر الوطين جملالس 
 .٢٠٠٧مارس / آذار١٣محاية األطفال احمللية يف 

 
 ترتيب اإلقامة لألطفال املتجر هبم

جيري إدراج ترتيبات اإلقامة اآلمنة واملأمونة لألطفال املتجر هبم الذين قد يكونون  -٢٩٧
معرضني خلطر من املتاجرين هبم يف برنامج اإلصالح املعين باألطفال املسافرين بدون مرافق 

وسوف تشمل املقترحات . وسوف تصدر قريبا ورقة مشاورة. والطالبني للجوء السياسي
عدد صغري من السلطات احمللية اليت يتوقع أن تقدم خدمات ختصصية إقامة شراكات مع 

لألطفال املسافرين بدون مرافق والطالبني للجوء السياسي واألطفال املتجر هبم مبا يف ذلك 
حتسني احلصول على خدمات الصحة العقلية لألطفال واملرافقني، وعيادات املمارسني 

كما تعمل احلكومة على إعداد سجل . التناسلية وعيادات طب املسالك البولية العامني، 
وطين لألطفال املسافرين بدون مرافق كوسيلة لتسجيل احلاالت ومتابعتها عند االرتياب يف 

 .حدوث اجتار باألطفال
 

 االتصال باملنظمات الدولية
يعمل مكتب الشؤون اخلارجية والكومنولث بصورة مباشرة مع وزارة الداخلية  -٢٩٨

ومن خالل عدد من املنظمات الدولية ) رئيسية املعنية باالجتار يف اململكة املتحدةاإلدارة ال(
تشمل االحتاد األورويب، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وجملس أوروبا، ومنظمة حلف 

ويقوم . مشال األطلسي، واملنظمة الدولية للهجرة، ومكتب األمم املتحدة للمخدرات واجلرمية
ارجية والكومنولث، بتمويل مشاريع مكافحة االجتار من خالل إدارة مكتب الشؤون اخل

وتلقى صندوق املخدرات واجلرمية . املخدرات واجلرمية الدولية وسوف يستمر يف متويلها
 .٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ماليني جنيه استرليين يف العام املاضي كما سيخصص له متويل للفترة  ٦
 

 لق باالجتار بالبشرالتركيز على التنمية الدولية فيما يتع
 مليون جنيه استرليين ١٤تقوم وزارة التنمية الدولية يف الوقت الراهن بتوفري أكثر من  -٢٩٩

ويشمل ذلك تقدمي الدعم ملنظمة العمل الدولية للحد من . ملشاريع تتصدى لالجتار بالبشر
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الدولية مع ويف بنغالديش، تتعاون وزارة التنمية . االجتار بالنساء واألطفال يف الصني
احلكومة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان يف مشروع 
. إلصالح الشرطة، يركز جزء منه على مكافحة االجتار بالبشر، وخباصة يف النساء والفتيات

ويهدف املشروع إىل إدخال تغيري يف السياسات وزيادة قدرة الضحايا على الوصول إىل 
 .العدالة

 التصدي للبغاء
 للتصدي ٢٠٠٦يناير /نشرت احلكومة استراتيجية منسقة للبغاء يف كانون الثاين -٣٠٠

وتتصدى هذه االستراتيجية للرأي القائل أن بغاء الشوارع أمر . لألضرار املرتبطة بالبغاء
. حتمي وسوف يستمر، وهتدف إىل احلد من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي التجاري

القضاء على أسواق اجلنس مبنع استدراج األفراد، وخباصة األطفال والشباب إىل وتركز على 
البغاء؛ وتوفري احلماية والدعم املالئمني للمنغمسني فيه فعال للخروج منه؛ ومحاية اجملتمعات 
من اإلزعاج املرتبط بالبغاء؛ وبكفالة تقدمي من يسيطرون على العاملني يف البغاء، أو جيربوهنم 

 .لوهنم إىل العدالةأو يستغ
تشمل األعمال الرئيسية هذا العام اليت ترتبط باالستراتيجية التحديث املخطط  -٣٠١

للتوجيه اخلاص حبماية األطفال املنغمسني يف البغاء وتوفري التوجيه واملشورة ملشاريع الدعم 
 املكرسة هلذا الغرض والشراكات احمللية لتحسني احلصول على العالج من املخدرات

 .واخلدمات العامة األخرى
أصدرت السلطة التنفيذية االسكتلندية توجيهات للسلطات احمللية وشركاء التخطيط  -٣٠٢

واستحدث الربملان . يف اجملتمعات احمللية ملعاجلة بغاء الشوارع على املستوى احمللي
االسكتلندي جرائم جديدة ملن يسعون إىل احلصول على خدمات شخص منغمس يف بغاء 

 عن الروابط بني استعمال املخدرات ١٢انظر املادة . لشوارع أو يتسكعون هلذا الغرضا
 .والبغاء

 التشريعات املناهضة لألعمال الشديدة اإلباحية
تقترح حكومة اململكة املتحدة إدخال تشريعات جترم حيازة جمموعة حمدودة من  -٣٠٣

املادة اليت . واملواد الفاحشة األخرىالصور اإلباحية اليت تصور مشاهد للعنف اجلنسي املفرط 
سيشملها هذا احلظر حمظور نشرها وتوزيعها فعال يف اململكة املتحدة مبوجب قانون 

 وقد زادت إمكانية احلصول على هذه املادة بصورة مطردة ١٩٥٩املنشورات الفاحشة لسنة 
واد اإلباحية العنيفة ويكفل القانون اجلديد أن تكون حيازة امل. من اخلارج عن طريق اإلنترنت

 .واملبالغ فيها عمال غري قانوين على شبكة اإلنترنت وخارجها
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  احلياة السياسية والعامة– ٧املادة   
 زيادة أعداد النساء يف احلياة السياسية  

 يف وستمنستر
املرشحني (، أدخلت احلكومة قانون التمييز على أساس اجلنس ٢٠٠٢يف  -٣٠٤

وحيدث هذا .  باختاذ تدابري إجيابية حنو املشاركة املتزايدة للمرأةالذي يسمح) لالنتخابات
واعتبارا من . التشريع أثرا وتزداد األعداد، وخباصة يف األحزاب اليت استخدمت هذه التدابري

 عضوا بينهم ٦٤٦، أصبح عدد أعضاء الربملان يف جملس العموم ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين
 يف ١٩ (١٤٢والنسبة مشاهبة يف جملس اللوردات حيث توجد )  يف املائة١٩,٥( امرأة ١٢٦
 وزيرا ٢٣ وزيرات من ٨أما يف جملس الوزراء، فتوجد . ٧٤٨امرأة من جمموع ) املائة

وتوجد عضوتان يف الربملان من النساء الالئي ينتمني إىل .  يف املائة٣٤,٨ بنسبة –ووزيرة 
 .أقليات عرقية

 
 يف أوروبا

 ٢٥,٦( امرأة ٢٠ن اململكة املتحدة يف الربملان األورويب، بينهم  عضوا م٧٨يوجد  -٣٠٥
 ).يف املائة

 
 يف اجلمعية الوطنية أليرلندا الشمالية

، أكدت األحزاب السياسية يف أيرلندا الشمالية حق زينةيف إطار اتفاق اجلمعة احل -٣٠٦
 ٢٠٠٣ انتخابات ويف. املرأة يف املشاركة السياسية الكاملة على قدم املساواة مع الرجل

   عضوة يف الربملان، انتخبت أول امرأة٢٠٠٤ويف . ١٨ إىل ١٥زادت أعداد النساء من 
، عقد وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية مؤمترا ٢٠٠٦نوفمرب /ويف تشرين الثاين. األورويب

 اليت لتشجيع النساء على االشتراك يف احلياة السياسية والعامة وسوف يضطلع ببعض القضايا
 .أثريت يف هذا املؤمتر

 
 الربملان االسكتلندي

، زاد عدد عضوات الربملان االسكتلندي من ٢٠٠٣مايو /يف أعقاب انتخابات أيار -٣٠٧
 يف ٤١,١( امرأة ٣٠وهناك ).  يف املائة من أعضاء الربملان االسكتلندي٣٩,٥ (٥١ إىل ٤٨
 ٥٦من بني )  يف املائة٣٧,٥( امرأة ٢١ دائرة يف الربملان االسكتلندي؛ و٧٣ميثلن ) املائة
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 يف املائة على ما كان عليه ٥,٤عضوا إقليميا يف الربملان االسكتلندي مما ميثل زيادة بنسبة 
 . نساء يف الوزارة حاليا٤وهناك . ١٩٩٩احلال يف سنة 

 
 ويلزيف يف اجلمعية الوطنية 

ديسمرب / كانون األولويف.  عضوا منتخبا٦٠ويلز من يف تتألف اجلمعية الوطنية  -٣٠٨
 يف ٥١,٧( عضوا ٦٠ من بني ٣١، كانت نسبة النساء العضوات يف اجلمعية الوطنية ٢٠٠٦
 ). يف املائة٤٤,٤( وزراء من النساء ٩ من ٤وهناك ). املائة

 
 على مستوى اجملالس احمللية

ات وأظهرت بيان. حدثت زيادة تدرجيية يف نسبة أعضاء اجملالس احمللية من النساء -٣٠٩
 يف املائة من أعضاء اجملالس احمللية من النساء مقارنة بنحو ٢٩ أنه يف إنكلترا كانت ٢٠٠٤

، )٥(٢٠٠٦ويف أعقاب نشر ورقة بيضاء للحكم احمللي يف .  يف املائة من السكان البالغني٥٢
وهي تعمل مع . ٢٠٠٧فرباير /شكلت احلكومة جلنة معنية بأعضاء اجملالس احمللية يف شباط

كما . ات التجارية احمللية لتشجيع املزيد من ظروف العمل املرنة لغري املتفرغنيالشرك
تستعرض االلتزامات الزمنية الالزمة، واجلداول الزمنية لالجتماعات احمللية وتشجع اجملالس 

نوفمرب /وسوف تقدم تقريرها يف تشرين الثاين. على النظر يف دعم أفضل لرعاية األطفال
٢٠٠٧. 

 
 أة على الترشح لالنتخابات كعضوات يف اجملالس احملليةتشجيع املر

تشمل املبادرات األخرى الرامية إىل تشجيع قطاع أوسع من األشخاص على الترشح  -٣١٠
 :لالنتخابات كأعضاء يف اجملالس احمللية

معا " حتت اسم ٢٠٠٥يونيو /محلة حكومية وخطة عمل، أطلقت يف حزيران •
 متكني عدد أكرب من املواطنني واجملتمعات احمللية وتسعى هذه احلملة إىل". نستطيع

وقد . من االضطالع بدور يف تشكيل السياسات والقضايا العامة اليت تؤثر فيهم
وليس يف السياسات االنتخابية على وجه (عنيت بإشراك املواطنني بشكل عام 

 جمال ، يف مسارات العمل مبوجب املبادرة، مبا يف ذلك تعليم الكبار يف)التحديد
، واألعمال املتعلقة ببناء القدرة جلماعات اجملتمع احمللي )"اشترك"مبادرة (املواطنة 

والعمل لدعم السلطات احمللية لكي تكون أكثر ) األحياء السكنيةوجهوا برنامج (
                                                         

 )٥( "Strong and Prosperous Communities: The Local Government White Paper" Communities and Local 

Government 2006. 
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وميكن الرجوع إىل ذلك على موقع ). شبكة الرواد املدنيني(فعالية يف إشراك اجملتمع 
  ؛/www.takepart.org/assets/documents/take-part-frameworkاإلنترنت 

منحت احلكومة موظفي االنتخابات احمللية سلطات جديدة لتشجيع املشاركة يف  •
. ٢٠٠٦لسنة  من قانون إدارة االنتخابات ٦٩العملية االنتخابية مبوجب القسم 

ويتيح هذا القسم للوزير املختص أن يكافئ موظفي االنتخابات نظري قيامهم هبذا 
 مليون جنيه استرليين هلذا الغرض يف السنة ٢,٥العمل، وسوف خيصص متويل قدره 

 .٢٠٠٨ – ٢٠٠٧املالية 
 

 استخدام قانون التمييز على أساس اإلعاقة لتشجيع مزيد من التنوع
، ووفقا ألحكام قانون التمييز على أساس ٢٠٠٦ديسمرب /انون األولاعتبارا من ك -٣١١

، أصبح على السلطات احمللية واجب يقضي بإجراء تعديالت معقولة من ٢٠٠٥اإلعاقة لسنة 
وقد حيسن هذا التدبري زيادة مشاركة النساء املعوقات يف احلياة . أجل أفرادها املعوقني

 .السياسية على املستوى احمللي
 

  أعداد النساء يف الوظائف العامةزيادة
أطلق مكتب جملس الوزراء موقع التعيني يف الوظائف العامة الشاغرة  -٣١٢

www.publicappts-vacs.gov.ukمن أجل جتميع املعلومات املتعلقة ٢٠٠٣مارس / يف آذار 
وترمي احلكومة إىل زيادة متثيل املرأة حبيث تزيد . ن واحدبفرص الوظائف العامة يف مكا

 يف املائة يف ٤٠، يف أغلبية واضحة من اإلدارات عن ٢٠٠٨نسبة النساء، حبلول عام 
مبوجب هدف فرعي يف اتفاق (الوظائف العامة اليت تكون هذه اإلدارات مسؤولة عنها 

 ).٤انظر املادة  –اخلدمة العامة من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني 
وحتدد هذه . ، أكملت اإلدارات خططها األوىل للوظائف العامة السنوية٢٠٠٦ويف  -٣١٣

الوثائق االستراتيجية سياسات وممارسات اإلدارات فيما يتعلق بالوظائف العامة، مبا يف ذلك 
اء، وعلى سبيل املثال، توجد يف وزارة التجارة والصناعة خطط لكفالة إبالغ النس. التنوع

ويف . واألشخاص الذين ينتمون إىل أقليات عرقية واألشخاص املعوقني بالوظائف الشاغرة
وهو قاعدة بيانات " سجل املواهب"، أصدرت وزارة العمل واملعاشات التقاعدية ٢٠٠٤

 مسجل متنوع استجابوا للحملة اإلعالنية االبتكارية ٨٠٠إلكترونية حتتوي على أكثر من 
كجزء من مشروع يهدف إىل زيادة التنوع مت االضطالع به من وقد أعد هذا السجل 

 .٢٠٠٥ حىت ٢٠٠٤أبريل /نيسان

http://www.takepart.org/assets/documents/take-part-framework/
http://www.publicappts-vacs.gov.uk/
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ينشر مكتب جملس الوزراء موجزا سنويا شامال للقطاعات احلكومية عن مستويات  -٣١٤
مبا يف ذلك الوظائف (التنوع اليت حققتها الوزارات يف مجيع الوظائف يف اهليئات العامة، 

 www.publicappointments.gov.ukالوظائف العامة اخلاص باملكتب قع ، على مو)الوزارية
 

 على املستوى الوطين
 يف املائة ٢٦حدثت زيادة مطردة يف عدد الوظائف اليت تشغلها النساء فارتفعت من  -٣١٥

زاد عدد الوظائف اليت يشغلها أشخاص كما . ٢٠٠٦ يف املائة يف ٣٥,٥ إىل ١٩٩٢يف 
ويف سنة . ٢٠٠٦ يف املائة يف ٦,٥ إىل ١٩٩٢ يف املائة يف ٢ينتمون إىل أقليات عرقية من 

 يف املائة وارتفعت ٢٠، بلغت نسبة النساء بني املعينني الذين ينتمون إىل أقليات عرقية ١٩٩٢
 وظيفة على ١٩٧قات يشغلن ، كانت النساء املعو٢٠٠١ويف . ٢٠٠٦ يف املائة يف ٣٩إىل 

 .)٦(٢٠٠٦ وظيفة حبلول عام ٤٥٠األقل، غري أن هذا الرقم ارتفع إىل 
 

 على املستوى احمللي
وتظهر األرقام اخلاصة بسنة . تشترك النساء يف احلياة العامة فعال على املستوى احمللي -٣١٦

عليم بوزارة التعليم مسح شبكة الت( يف املائة من نظار املدارس هم من النساء ٥٤ أن ٢٠٠٣
مجعية القضاة، ( يف املائة من القاضيات هم من النساء ٤٩,٤؛ وأن )واملهارات، إنكلترا

 يف املائة من وظائف صندوق اخلدمة ٤٣، شغلت النساء ٢٠٠٥ويف ). إنكلترا وويلز
 .الصحية العامة

 
 زيادة أعداد النساء يف جمالس العلوم واهلندسة والتكنولوجيا

 يف املائة من الوظائف العامة يف أغلبية ٤٠انب اهلدف العام لتويل النساء إىل ج -٣١٧
أيضا هدفا منفصال لكفالة ) ٤انظر املادة (واضحة من اإلدارات، حدد اتفاق اخلدمة العامة 

 يف املائة من التمثيل يف اهليئات واجملالس ذات الصلة بالعلوم واهلندسة ٤٠أن تشكل النساء 
. سبب يف ذلك هو التمثيل الناقص للنساء بشكل خاص يف هذه القطاعاتوال. والتكنولوجيا

ويف الوقت الراهن، مت حساب معدل مشاركة النساء يف هيئات العلوم واهلندسة 
 يف املائة الذي ٢٣، حيث زادت عن رقم ٢٠٠٦ يف املائة يف سنة ٢٦والتكنولوجيا حبوايل 

 .٢٠٠٢كان ميثل خط األساس يف سنة 

                                                         
 )٦( .gov.uk/other/agencies/index.asp      ــة يف اململكــة ــة اإلدارات احلكومي ــع برعاي ــات تتمت ــام خاصــة هبيئ هــذه األرق

ــصدر. املتحــدة ــت       Public Bodies, 2006: امل ــى اإلنترن ــوزراء عل ــس ال ــب جمل ــع مكت ــى موق ــاح عل ــو مت :  وه
http://www.civilservice 

http://www.publicappointments.gov.uk/
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.  هيئة من هيئات العلوم واهلندسة والتكنولوجيا يف مثاين وزارات حكومية٥٩توجد  -٣١٨
يبلغ عدد ( امرأة إضافية يف خالل سنتني ١١٦ولتحقيق اهلدف، يتعني على احلكومة توظيف 

ومن الواضح أن ذلك ). ٨٤٣ امرأة من جمموع األعضاء البالغ ٢٢١النساء يف الوقت الراهن 
 بتمويل مركز موارد اململكة املتحدة للنساء يف جمال العلوم ميثل حتديا، ولذا فإهنا تقوم

). ٥انظر املادة (واهلندسة والتكنولوجيا لتنفيذ استراتيجية لتحقيق هدف اتفاق اخلدمة العامة 
ويقوم . وتتسم هذه االستراتيجية بوجود هنج مدرج وتعتمد على أنشطة العرض والطلب

الراهن بعملية تنظيم جلماعة تركيز من النساء يف مركز موارد اململكة املتحدة يف الوقت 
هيئات العلوم واهلندسة والتكنولوجيا ملناقشة القضايا ألول مرة واالستفادة منها يف التدخالت 

 .املستقبلية
 

زيادة عدد النساء يف جمال العلوم واهلندسة والتكنولوجيا من املؤهالت للتقدم للعمل 
 وإبالغهن بالفرص

وتشمل هذه . ذ عدد من املبادرات لتعريف النساء بالوظائف العامة جيري تنفي-٣١٩
املبادرات سلسلة من حلقات البحث اإلقليمية يف مجيع أحناء اململكة املتحدة مبا فيها ويلز 
واسكتلندا، لتشجيع عمل اهليئات العامة واحلصول على قاعدة بيانات تتعلق بالعلوم واهلندسة 

ويعترب ذلك أداة تستخدم عن طريق اإلنترنت . ت يف هذا اجملالوالتكنولوجيا للنساء العامال
حيث تستطيع النساء يف مجيع مراحل حياهتن املهنية يف جمال العلوم واهلندسة والتكنولوجيا 

وهي تتيح لوسائط اإلعالم واملنظمات األخرى الوصول إىل آالف النساء، . تسجيل أنفسهن
 جمال العلوم واهلندسة والتكنولوجيا، ممن سجلن يف مراحل خمتلفة من حياهتن املهنية يف

وقد يشمل ذلك . تفاصيلهن وميكن الوصول إليهن إلتاحة الفرص املتعلقة بالترويج والعمل
التحدث يف املناسبات، وتقدمي مناذج حتتذى، والتعليق على التغطية اإلخبارية العلمية، أو 

ويقوم مركز .  امرأة أمساءهن حىت اآلن٦٣٧وقد قيدت . االشتراك يف اجملالس واللجان العامة
موارد اململكة املتحدة بإعداد صفحة على اإلنترنت ألنشطة الترويج والدعم، مع التسويق 

 .واإلعالن اإلضافيني عن اخلطة
 

العمل مع اإلدارات احلكومية لزيادة الطلبات والوظائف اخلاصة بالنساء يف جمال العلوم 
 واهلندسة والتكنولوجيا

تضمنت األنشطة املتعلقة بزيادة الطلب على النساء يف جمال العلوم واهلندسة  -٣٢٠
والتكنولوجيا إجراء حوار مع منسقي اإلدارات احلكومية الذين يستضيفون اهليئات العاملة يف 
جمال العلوم واهلندسة والتكنولوجيا وتأكيد االتفاق على قوائم حمددة تضم كل اهليئات، 

وزود عرض قدم ملمثلي . ض الوظائف العامة ومكتب جملس الوزراءوالعمل مع مكتب مفو



CEDAW/C/UK/6  
 

07-39865 107 
 

اإلدارات يف احللقة الدراسية اليت نظمها مكتب مفوض الوظائف العامة يف تشرين 
، مركز اململكة املتحدة للموارد بالوصول الكامل إىل مجيع اإلدارات ٢٠٠٦أكتوبر /األول

جتماع مع وحدة الوظائف العامة يف مث نظم بعد ذلك ا. وساعد على تشجيع نشاط املركز
ويلز  ملناقشة األنشطة يف ويلز ووافق مركز اململكة املتحدة للموارد على العمل مع وزارة 

وبصفة خاصة، تستفيد اآلن جمالس .  وجمالس وكاالت معايري األغذيةالتجارة والصناعة
ة من مركز اململكة البحوث واجمللس االستشاري املتجدد التابعة لوزارة التجارة والصناع

وتشمل نقاط االتصال  األخرى اليت جيري إعدادها . املتحدة للموارد لإلعالن عن الوظائف
يف الوقت الراهن وزارة التعليم واملهارات، وإدارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، ووزارة 

ابعة وتشمل أنشطة أخرى العمل مع وكاالت التوظيف ودعم نقاط االتصال الت. النقل
وباإلضافة إىل ذلك، جيري اآلن كتابة . لألقسام والرعاة لتبادل املمارسات اجليدة والشواغل

 .دليل املمارسات اجليدة لوظائف العلوم واهلندسة والتكنولوجيا
 

 للعلوم واهلندسة والتكنولوجياإقامة مشروع رائد راع 
يف لقاء يف أدمرياليت " ة العامياةالرعاية من أجل احل" حتت اسم أطلق مشروع راع -٣٢١

 مشروعا نظريا هلذه اجملموعة الرائدة ٢٢وأعد . ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٥آرش يف 
 .األوىل

 
 أيرلندا الشمالية

 الوظائف يف مكتب أيرلندا الشمالية وأقسامها
يلتزم مكتب أيرلندا الشمالية، وهو أحد أقسام احلكومة الربيطانية، مبدونة قواعد  -٣٢٢
 ٢٠٠٥أغسطس /ك املنقحة للتعيينات الوزارية يف اهليئات العامة، اليت أصدرها يف آبالسلو

ويبني التقرير السنوي اخلاص بالوظائف العامة . مفوض الوظائف العامة إلنكلترا وويلز
 الصادر عن مكتب أيرلندا ٢٠٠٦نشر يف تقرير اإلدارات لسنة (ملكتب أيرلندا الشمالية 

أن مستوى متثيل اإلناث يف اهليئات ) www.nio.gov.uk –ت اإلنفاق وأولوياالشمالية، خطط 
 هيئة يتم التعيني ٢٣ومن بني .  يف املائة٣٥ جتاوز بالكاد نسبة ٢٠٠٥مارس /العامة يف آذار

وظائف  ٣ وظائف رئيس و٤ ذكرها يف التقرير، شغلت النساء فيها عن طريق احلكومة ورد
 ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧وهتدف خطة الوظائف العامة ملكتب أيرلندا الشمالية للفترة . نائب رئيس

 .٢٠٠٩ يف املائة حبلول ٤٥إىل زيادة  الوظائف العامة اليت تشغلها النساء بنسبة 
بشكل منفصل، تقوم وحدة التعيينات املركزية يف مكتب رئيس الوزراء ونائب  -٣٢٣

ير سنوي حول التعيني بالوظائف العامة يف أيرلندا الشمالية الوزراء بإعداد تقررئيس 

http://www.nio.gov.uk/
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www.ofmdfmni.gov.uk/public-appointments . ويوضح التقرير بالتفصيل عدد الطلبات
دا الشمالية، مبا يف ذلك الواردة والتعيينات اليت متت عن طريق كل وزارة من وزارات أيرلن

وطبقا ألحدث األرقام اخلاصة بالنسبة املئوية للنساء . حتليل هذه األرقام حبسب نوع اجلنس
الالئي خيدمن يف الوقت الراهن يف اهليئات العامة يف أيرلندا الشمالية، تصل هذه النسبة إىل 

ق احلكومة يف أيرلندا  هيئات مت التعيني فيها عن طري١٠٩ومن بني .  يف املائة تقريبا٣٢
 ٤ وظيفة من وظائف الرئيس و٣٣، تشغل النساء ٢٠٠٦ديسمرب /الشمالية يف كانون األول

 .وظائف من وظائف نائب الرئيس
 

 على مستوى جملس املقاطعة
، بلغ عدد النساء من أعضاء جملس املقاطعة يف ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١يف  -٣٢٤

وميثل . ٢٠٠٣ فقط يف سنة ١٠٨ عضوا مقارنة حبوايل ٥٨٢  امرأة من١٢٥أيرلندا الشمالية 
 .٢٠٠٣ يف املائة يف ١٨ يف املائة من مقاعد اجمللس مقارنة بـ ٢١,٥هذا العدد 

 
 يف اخلدمة املدنية

 يف املائة من مجيع املوظفني ٥٤يف أيرلندا الشمالية، بلغت نسبة متثيل املرأة أكثر من  -٣٢٥
وزادت النسبة املئوية للنساء يف . ٢٠٠٦دنية بأيرلندا الشمالية يف غري الصناعيني يف اخلدمة امل
 يف املائة يف ٤٢,٧ إىل ٢٠٠٢ يف املائة يف ٢٨من ) نائب الرئيس(مستوى اإلدارة املتوسطة 

 يف ٢٣من ) ٧الدرجة ( كما زادت النسبة املئوية للنساء يف مستوى اإلدارة املتوسطة ٢٠٠٦
 فما ٥الدرجة (وعلى مستوى اإلدارة العليا . ٢٠٠٦املائة يف  يف ٣٣,٨ إىل ٢٠٠٢املائة يف 
 . يف املائة٢١,٤بلغت النسبة ) فوقها

 
 اسكتلندا

 الوظائف على املستوى الوطين
 يف املائة من ٣٦، كانت املرأة تشكل نسبة ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١يف  -٣٢٦

ني مفوض مستقل للوظائف وبعد صدور تشريع لتعي.  يف املائة من الرؤساء١٦املعينني و
ومن أهم وظائفه . ٢٠٠٤يونيو /العامة يف اسكتلندا، توىل املفوض اجلديد منصبه يف حزيران

. تشجيع التنوع، من خالل إعداد استراتيجية لتكافؤ الفرص يف الوظائف العامة يف اسكتلندا
نفيذية والربملان وسوف تتصدى هذه االستراتيجية، اليت جيري إعدادها بالتعاون مع السلطة الت

وآخرين، لقضايا إثارة الوعي وإدارة برامج التنمية للجماعات الناقصة التمثيل، اليت تشمل 
 .املرأة

http://www.ofmdfmni.gov.uk/public-appointments
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يف  التنوع يف عملية التعينيتشمل األعمال األخرى تنفيذ التوصيات الواردة يف  -٣٢٧
ير متاح على  والتقر٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األولالذي نشر يف  الوظائف العامة يف اسكتلندا

 /http://sh45inta/library5موقع البحوث االجتماعية التابع للسلطة التنفيذية على الويب 

government/dpap-00.asp?mode=view". 
 

 على مستوى اجملالس احمللية
 اجملالس احمللية يف  يف املائة من أعضاء٢٢، كانت املرأة متثل ٢٠٠٣يف سنة  -٣٢٨

، بدأت السلطة التنفيذية االسكتلندية تنفيذ محلة لتشجيع عدد ٢٠٠٦ويف سنة . اسكتلندا
. أكرب من الناس من اجلماعات الناقصة التمثيل على النظر يف الترشح النتخابات احلكم احمللي

 .وكانت املرأة من أهم اجلماعات املستهدفة من هذه احلملة
 

 يةيف اخلدمة املدن
 يف املائة من املوظفني يف ٥٠,٤، كانت املرأة متثل ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١يف  -٣٢٩

ومن بني هؤالء بلغ عدد من . السلطة التنفيذية االسكتلندية، ووكاالهتا واإلدارات املرتبطة هبا
كما ).  يف املائة٣,٩ (١٥٨وعدد املعاقات )  يف املائة١,٢ (٤٩ينتمني إىل األقليات العرقية 

ومن أجل رعاية . يف جمال اخلدمة االجتماعية العليا)  يف املائة٣٣( وظيفة ٧٤شغلت النساء 
أكرب للتنوع واملساواة والنهوض هبما استعرضت السلطة التنفيذية االسكتلندية استراتيجيتها 

وباإلضافة إىل ذلك، . ٢٠٠٥ديسمرب /للتنوع وبدأت تنفيذها من جديد يف كانون األول
بادرات أوسع نطاقا يف جمال اخلدمة املدنية، نشرت السلطة التنفيذية االسكتلندية ودعما مل

 حددت كيفية التعجيل ٢٠٠٦يوليو /خطة لتنفيذ التنوع على مستوى اإلدارات يف متوز
 .بالتقدم يف جمال التنوع وتيسري التغري الثقايف داخل السلطة

 
 نيالسياسات الرامية إىل تشجيع املساواة بني اجلنس

ويف . تتزايد االستفادة من فرص العمل املرن يف السلطة التنفيذية باستمرار -٣٣٠
 ، أدخلت السلطة التنفيذية خطة رعاية الطفل عن طريق بطاقات الدعم٢٠٠٦أبريل /نيسان

 أيضا البدء يف تنفيذ ٢٠٠٧وسوف تشهد سنة . لتقدمي املزيد من املساعدة للوالدين العاملني
امة يف العمل، تركز من جديد على القضاء على التمييز والسلوكيات غري سياسة منقحة للكر
كما ستشهد نشر سياسة جديدة للعنف املرتيل واالجتماع التمهيدي . املقبولة األخرى
 . لتشجيع املساواة بني اجلنسني داخل السلطة التنفيذيةسناتلشبكة النساء امل

   

http://sh45inta/library5/
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 ويلز
 طينزيادة أعداد الوظائف على املستوى الو

 هبدف ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢نفذت حكومة اجلمعية الوطنية يف ويلز خطة عمل يف  -٣٣١
ويشمل هذا . زيادة عدد الطلبات املقدمة من الفئات املمثلة متثيال ناقصا، مبا يف ذلك النساء

، ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ويف . النهج االستراتيجي البحوث، وبناء القدرات، واألعمال اإلرشادية
 التعيينات وإعادة التعيينات يف اهليئات العامة اليت ترعاها اجلمعية الوطنية بلغت نسبة النساء يف

 . يف املائة٤٥ وهيئات دائرة الصحة الوطنية
 

 التمثيل يف جملس شراكات القطاع التطوعي
يضم جملس شراكات القطاع التطوعي التابع للجمعية الوطنية ممثال عن املنظمات  -٣٣٢

، ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١واعتبارا من . ضايا اجلنسانيةالتطوعية يعمل يف جمال الق
 عضوا يف جملس شراكات ٢١تشكل النساء أغلبية يف أعضاء القطاع التطوعي البالغ عددهم 

كما يوجد يف هذا اجمللس عشرة من أعضاء اجلمعية . القطاع التطوعي للجمعية الوطنية
 . نساء٧الوطنية، منهم 

لس شراكات القطاع التطوعي مسؤوال عن إنشاء شبكة شاملة يعترب كل عضو يف جم -٣٣٣
ويتم . واحملافظة عليها،  ويتلقى متويال لتوفري واستخراج املعلومات واآلراء يف جمال مسؤوليته

رصد هذه العملية وهي تتيح فرصة حقيقية للتأثري يف حكومة اجلمعية الوطنية وللمشاركة 
 .اجلمعية الوطنيةالدميقراطية من جانب القطاع يف شؤون 

 
 زيادة أعداد النساء العامالت يف حكومة اجلمعية الوطنية يف ويلز 

حددت اإلجراءات احلالية املتعلقة باجلنسانية والتنوع اليت تتخذها حكومة اجلمعية  -٣٣٤
 اليت تشمل اإلجراءات اليت ستتخذها ٢٠٠٦الوطنية يف ويلز  يف خطة تنفيذ التنوع لسنة 

وحتدد اخلطة أهدافا . ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦الوطنية لتشجيع التنوع يف الفترة حكومة اجلمعية 
للمساواة على مستويات كبار املوظفني وتطلب من كل عضو يف هيئة املوظفني حتمل 

، بلغت نسبة النساء يف ٢٠٠٦أبريل /ويف نيسان. مسؤولية تأمني املساواة وتشجيع التنوع
 يف املائة يف ٤٥ستهداف الوصول هبذه النسبة إىل  يف املائة مع ا٣٥اخلدمة املدنية العليا 

، بلغت نسبة النساء يف رتب التغذية الوظيفية ٢٠٠٦أبريل /ويف نيسان. ٢٠٠٨أبريل /نيسان
 .٢٠٠٨أبريل / يف املائة يف نيسان٥٠ يف املائة مع استهداف الوصول هبذه النسبة إىل ٤٤
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اسة شاملة بشأن تكافؤ الفرص تتبع حكومة اجلمعية الوطنية يف ويلز  أيضا سي -٣٣٥
والتنوع، مبا يف ذلك املبادرات املتعلقة بساعات العمل املرنة، والعمل غري املتفرغ، وتقاسم 
الوظيفة، والساعات املضغوطة، واإلجازات اخلاصة، وإجازات الوالدين، وتيسريات احلضانة، 

وف يعاد تنفيذها يف وجيري حاليا تنقيح سياسة تكافؤ الفرص وس. وخطة للتضحية باملرتب
 .٢٠٠٦وأدخلت الساعات املضغوطة والتضحية باملرتب يف سنة . ٢٠٠٧

 
 إنشاء جملس إلدارة التعلم باملالزمة الوظيفية

 إلدارة اجملس ، أنشأت حكومة اجلمعية الوطنية يف ويلز ٢٠٠٦يناير /يف كانون الثاين -٣٣٦
. لس اإلدارة ويضم ممثال من كل وزارة الوظيفية يعمل جنبا إىل جنب مع جمالتعلم باملالزمة

ويتعني على املتقدمني للعمل تقدمي األدلة على الطرائق اليت سيقدمون هبا إسهاما أكثر تنوعا 
 ٢٠٠٧يناير /وبدأ العمل يف جملس التعلم باملالزمة الوظيفية يف كانون الثاين. يف اجلماعة

 ١٢لس اإلدارة حاليا من ويتكون جم. ٢٠٠٧ نساء يف سنة ٨ رجال و٨وتضم عضويته  
 . نساء٣رجال و

 
 مراجعة أجور النساء والرجال

أن الفجوات يف أجور النساء ) ٢٠٠٦مارس /آذار(أظهرت أحدث مراجعة لألجور  -٣٣٧
 ٢٠٠٤ يف املائة يف ٥,٤مقارنة بالرجال يف حكومة اجلمعية الوطنية يف ويلز  قد تقلصت من 

 ). أرقام املتوسط، يف مقابل أرقام القيمة الوسطيةباستخدام (٢٠٠٦ يف املائة يف ٣,٨إىل 
 

  املرأة والتمثيل الدويل– ٨املادة   
 اختاذ خطوات لزيادة أعداد النساء يف وزارة اخلارجية وشؤون الكومنولث

مثة هدف شخصي جلميع أعضاء وزارة اخلارجية وشؤون الكومنولث يتعلق بالتنوع  -٣٣٨
وقد تضاعف عدد النساء يف هيكل . رأة على مستوى اجمللسوهناك نصري للمسائل اخلاصة بامل

 وحددت وزارة اخلارجية وشؤون الكومنولث ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠١اإلدارة العليا يف الفترة من 
 يف املائة حبلول ٢٥هدفا يتمثل يف زيادة عدد النساء الاليت يصلن إىل هيكل اإلدارة العليا إىل 

ع املساواة بني اجلنسني يف خطة النقاط العشر وأعد برنامج عمل مفصل لتشجي. ٢٠٠٨سنة 
وقد حققت . لوزارة اخلارجية وشؤون الكومنولث ومشروعها لتحقيق املساواة بني اجلنسني

 كما تستهدف حتقيق املعيار الفرصة اآلنالوزارة بالفعل املعيار الذهيب يف عملية حتديد معايري 
 .البالتيين يف العام القادم
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دارة يف وزارة اخلارجية وشؤون الكومنولث خطة عمل معنية توجد لدى كل إ -٣٣٩
وتدير وزارة اخلارجية وشؤون الكومنولث تدريبا مستهدفا . بالتنوع وممثل للتنوع يف اإلدارة

وتعترب الرعاية، وإعداد التعلم باملالزمة . إضافيا للنساء، يشمل برنامج منصة االنطالق
 التدريب اإلمنائي للمرأة يف وزارة اخلارجية والتدريب عناصر مهمة أيضا يفالوظيفية، 

وميكن أن ميثل التزام وزارة اخلارجية وشؤون الكومنولث بالتنقل . وشؤون الكومنولث
العاملي حتديات كبرية أمام النساء الالئي تكون لديهن مسؤوليات مرتلية، كاألطفال الصغار 

رجية وشؤون الكومنولث العمل الذي واعترافا بذلك، تشجع وزارة اخلا. أو الوالدين املسنني
 ٥؛ وتسمح بالتوقف عن العمل ملدد تصل إىل  تقاسم الوظائفيتسم باملرونة، وتيسر

سنوات؛ وتتيح اختيار البقاء يف اململكة املتحدة لفترات ممتدة للوفاء بااللتزامات املرتلية؛ 
كما جتين وزارة . العملوتوفر الدعم لرعاية األطفال، مبا يف ذلك توفري احلضانات يف مكان 

اخلارجية وشؤون الكومنولث فوائد استثمارها يف تكنولوجيا املعلومات اليت تتيح املزيد من 
 .العمل الذي يتسم باملرونة من املرتل وخارج البالد

 
 أعداد النساء يف وظائف الدفاع

. الدفاعتلتزم وزارة الدفاع بتكافؤ الفرص وفقا لضرورة اإلبقاء على فعالية يف  -٣٤٠
وتعترب مسامهتها أساسية بالنسبة  )٧(ومعظم الوظائف يف القوات املسلحة مفتوحة أمام املرأة

وختدم املرأة يف مجيع التخصصات، باستثناء تلك اليت يتمثل واجبها . لفعالية القوات املسلحة
ة يف مشاة ولذلك ال تزال املرأة تستبعد من اخلدمة العام. األول يف االشتباك مع العدو وقتله

وسالح الفرسان امللكي ) كقوات خاصة يف سالح مشاة البحرية امللكية(البحرية امللكية 
 .والقوات املدرعة امللكية، واملشاة، وفوج القوات اجلوية امللكية

يف السالح : ، كانت أعلى اإلناث العامالت يف اخلدمة رتبة٢٠٠٦أبريل /يف نيسان -٣٤١
 عقيدا، ٢٠ عميدان، و– مقدما؛ ويف اجليش ٢٧احد، و عميد واحد، وعقيد و–البحري 

 ١وترد يف املرفق .  مقدما٨٢ عقيدا، و٢٠ – مقدما؛ والسالح اجلوي امللكي ٧٣و
اإلحصاءات التفصيلية اليت توضح متثيل النساء يف القوات املسلحة للمملكة املتحدة بني 

 .٢٠٠٦ و ٢٠٠٣
        

                                                         
 يف ٦٧ائة مـن وظـائف الـسالح البحـري، و         يف امل  ٧١: النسبة املئوية للوظائف املفتوحة أمام املرأة هي كما يلي         )٧( 

 . يف املائة من وظائف السالح اجلوي امللكي٩٦املائة من وظائف اجليش، و
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 ص بشأن توظيف النساءالعمل مع اللجنة املعنية بتكافؤ الفر
أثناء فترة اإلبالغ عملت وزارة الدفاع مع اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص لفحص  -٣٤٢

، وقع وزير ٢٠٠٥يونيو /ويف حزيران. القضايا املتصلة بتوظيف النساء يف القوات املسلحة
 بناء على الدولة للدفاع واللجنة املعنية بتكافؤ الفرص اتفاقا للتصدي لقضية التحرش اجلنسي،

وتشمل هذه دراسات استقصائية وفرق مناقشة ). ١انظر املرفق (خطة عمل واسعة اجملال 
والرجال املوجودين يف اخلدمة ونساء للفهم الكامل حلاالت التحرش اجلنسي وحتديد أكثر 
التدابري فعالية ملنعه؛ وكفالة اإلنصاف يف اإلجراءات املتعلقة بالشكاوى يف القوات املسلحة، 

موضوعيتها وسريتها والتأكد من أهنا كذلك؛ وزيادة الوعي بالتحرش اجلنسي والطريقة و
 .اليت ميكن أن يؤدي هبا إىل اإلضرار بفعالية العمليات

 
 عرض أمناط عمل بديلة

ويف . أثناء فترة اإلبالغ، نفذ عمل أيضا يتعلق بأمناط العمل البديلة ألفراد اخلدمة -٣٤٣
قف عن العمل وأصدرت املنشورات التوجيهية املتعلقة بإدارة ، أدخلت فترات التو٢٠٠٥

 )٨(واتساقا مع التشريعات الوطنية اجلديدة. ساعات العمل غري القياسية والعمل من املرتل

جرى تنقيح مشروع األمومة املهنية يف القوات املسلحة وأصبح حيق للنساء املوجودات يف 
 أو بعد هذا التاريخ ٢٠٠٧أبريل / نيسان١يف اخلدمة الالئي كن يتوقعن والدة أطفاهلن 

 . أسبوعا بأجر كامل٢٦ أسبوعا، منها ٥٢احلصول على إجازة أمومة ملدة 
بناء على أدلة إحصائية تشري إىل أن احلياة الوظيفية للنساء يف القوات املسلحة كانت  -٣٤٤

لية بالتكليف أقصر بدرجة ملموسة من حياة الرجال املهنية، أجريت دراسة مستقلة تفصي
نوفمرب /ومتت الدراسة يف تشرين الثاين. لبحث العوامل اليت تؤثر يف قرارات املرأة بترك اخلدمة

وجيري العمل اآلن، بشكل خاص، .  واستخدمت النتائج كأساس ملزيد من العمل٢٠٠٥
غري أن خطط األجور . لفحص نطاق إدخال العمل املرن يف الوظائف غري املرتبطة بالعمليات

 .املعاشات التقاعدية الفريدة املطبقة على أعضاء القوات املسلحة تعقد من هذه العمليةو
 

  اجلنسية- ٩املادة   
 .تعكس قوانني اململكة املتحدة بشأن اجلنسية مبدأ مساواة الرجل واملرأة يف احلقوق -٣٤٥

      
                                                         

 .٢٠٠٦قانون العمل واألسر  )٨( 



CEDAW/C/UK/6
 

114 07-39865 
 

 تغيري أحكام اهلجرة فيما يتعلق بالزواج
، مت تغيري أحكام اهلجرة حبيث ارتفع السن الذي جيوز فيه ٢٠٠٣أبريل / نيسان١يف  -٣٤٦

للشخص املوجود واملستقر يف اململكة املتحدة أن يصطحب قرينا ويدخله إىل اململكة املتحدة 
وكان اهلدف من ذلك يف جانب منه محاية النساء الشابات من . ١٨ إىل سن ١٦من سن 

ويف كانون . جا الختاذ هذا القرار املهمالزواج قبل إكمال تعليمهن وحىت يصبحن أكثر نضو
، رفع السن الذي يستطيع فيه الشخص الذي حيمل جنسية أجنبية ٢٠٠٤ديسمرب /األول

 . سنة١٨التقدم بطلب مستقل ملغادرة اململكة املتحدة أو دخوهلا أو البقاء فيها إىل سن 
ير السابق يف السنتني مت رصد عملية التصريح اخلاص بالعنف العائلي املذكور يف التقر -٣٤٧

األوليني للعمل به وجيري حاليا استعراض النتائج اليت مت التوصل إليها وسيشمل االستعراض 
 .النظر يف مسألة وجوب توسيع نطاق األدلة الستيفاء املعايري

 
 وضع تدابري جديدة لدعم الالجئني

فرص التعليم وضعت احلكومة تدابري تنسيق جديدة لتحسني حصول الالجئني على  -٣٤٨
مواطنون كاملون والرعاية الصحية والعمل حتت رعاية استراتيجيات التكامل لالجئني املتتابعة 

، اليت مسائل التكاملو ٢٠٠٠نوفمرب / اليت بدأ تنفيذها يف تشرين الثاين،يتمتعون باملساواة
 .٢٠٠٥مارس /أطلقت يف آذار

ة القياسية لالجئني يف مجيع أحناء جيري العمل لوضع منوذج جديد للخدمات املتكامل -٣٤٩
  صمم  للباحثني االجتماعيني، وهو برنامجSunriseإنكلترا، تقوم على برنامج صن رايز 

.  شهرا١٢لتقدمي الدعم لالجئني يف الفترة األوىل عقب منح حق اللجوء ملدة تصل إىل 
اخلاصة اليت وسوف يستطيع النموذج اجلديد لتكامل الالجئني تقييم ومعاجلة التحديات 

تواجه النساء الالجئات وسوف يشمل أيضا برناجما للرعاية وخدمة للنصح واملشورة ملن 
وسوف تستمر احلكومة يف إدارة صندوق . ينشئون ويديرون منظمات جمتمعية لالجئني

الالجئني األورويب الذي أنشأ سجال للمتابعة يف مشاريع التمويل يستهدف حتسني تكامل 
 .لالنساء واألطفا

 
 إدخال برنامج محاية غيتواي

يف ) برنامج محاية غيتواي(بدأ تنفيذ الربنامج احلكومي إلعادة توطني الالجئني  -٣٥٠
وتعترف .  لتوفري احلماية الدائمة لالجئني املعرضني للخطر من مجيع أحناء العامل٢٠٠٣

ئني حتتاج إىل اململكة املتحدة بالنساء املعرضات للخطر باعتبارهن فئة حمددة من الالج
وألغراض إعادة التوطني، تعرف اململكة املتحدة املرأة املعرضة للخطر بأهنا امرأة أو . احلماية
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فتاة تعاين من مشكالت تتصل باحلماية خيتص هبا نوع جنسها، أو قد تكون معرضة للخطر، 
 الطرد، أو تكون قد عانت من جمموعة واسعة من املشكالت اليت تتصل باحلماية، مبا يف ذلك

والترحيل اإلجباري وأي هتديدات أمنية أخرى، أو العنف القائم على أسباب جنسية أو 
أسباب تتعلق بنوع اجلنس، أو التخويف، أو التعذيب، أو االجتار ألغراض الرقيق األبيض أو 

واعتبارا من . االستغالل، أو العمل اإلجباري وفقدان الكرامة على املستوى احمللي
الطالبات ( الجئة معرضة للخطر ٥٠، وفر الربنامج ألكثر من ٢٠٠٧أبريل /نيسان

.  شهرا١٢، إعادة التوطني الدائمة يف اململكة املتحدة وقدم برنامج تكامل ملدة )الرئيسيات
 . امرأة وفتاة أخرى كمعيالت يف إطار برنامج غيتواي٣٠٠ومت إعادة توطني أكثر من 

 
 التركيز على التنمية الدولية

مت اململكة املتحدة، من خالل إدارة التنمية الدولية الدعم جلهود اجملتمع املدين قد -٣٥١
لتحسني محاية النساء والفتيات الالجئات والنازحات داخليا من خالل استقطاب الدعم 

 ٢٠٠٥ مليون جنيه استرليين يف سنة ٢٠كما قدمت إدارة التنمية الدولية . واإلجراءات
مفوضية األمم املتحدة لشؤون (ملتحدة لشؤون الالجئني لوكالة األمم ا٢٠٠٦وسنة 
وباإلضافة إىل ذلك، تقدم إدارة التنمية . لتعزيز قدرهتا على توفري احلماية لالجئني) الالجئني

ويشمل ذلك الوفاء . الدولية الدعم لوكالة األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف بلدان حمددة
الل إعداد االستراتيجيات الالزمة للتصدي للعنف القائم بالتزامها جتاه النساء الالجئات من خ

ويعترب دعم تعميم . على أسباب جنسية أو أسباب تتصل بنوع اجلنس، والبغاء واالجتار
اعتبارات العمر، ونوع اجلنس، والتنوع يف برنامج مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

إلدارة التنمية الدولية للعمل مع مفوضية األمم جمال أولوية يف االستراتيجية املؤسسية اجلديدة 
 .٢٠٠٩ – ٢٠٠٧املتحدة لشؤون الالجئني للسنوات 

 
  التعليم– ١٠املادة   

 استمرار االلتزام بتعليم املتعلمات من النساء واجلماعات العرقية
سوف تنفذ احلكومة زيادة يف اإلنفاق على التعليم يف اململكة املتحدة تزيد قيمتها  -٣٥٢
تشمل ثالث سنوات مالية،  (٢٠٠٨ و٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ باليني جنيه استرليين بني ١٠عن 

، أدخلت احلكومة عددا من ٢٠٠٣ومنذ سنة ).  سنوات يف التقرير األخري٤مقابل 
االستراتيجيات، والسياسات، واملبادرات الوطنية لزيادة مشاركة املتعلمات من النساء 

 :ومشلت هذه. لتعليم، وإجنازهنواألقليات العرقية واستمرارهن يف ا
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 إعداد استراتيجية مشتركة بني وزارة التعليم واملهارات وجملس التعليم واملهارات •
استحقاق املستوى الثاين يف جمال التسويق واالتصاالت الستهداف مجاعات معينة 
من املتعلمني كالنساء اآلسيويات الناقصات التمثيل حاليا يف دورات املستوى الثاين 

وسوف تنفذ هذه االستراتيجية بدءا من صيف . ن املؤهالت املهنية الوطنيةم
 ؛٢٠٠٧

 إلجياد موارد نوعية  برنامج النقابات املهنية التعليميالعمل يف الشهور القادمة مع •
 لتشجيع تقدم املتعلمني برنامج النقابات املهنية التعليميومستهدفة ليستخدمها ممثلو 

  وما بعده؛٢إىل املستوى 

صنع مستقبل أكثر "االعتراف بالقضايا املهمة املثارة يف تقرير جلنة املرأة والعمل  •
وحددت توصيات جلنة العمل واملرأة نظاما يكفل إدماج اإلجراءات الالزمة " إنصافا

لتشجيع املساواة يف عمل مجيع اإلدارات احلكومية من خالل أهداف اتفاق اخلدمة 
انظر املادة  (٢٠٠٧تقرير املقرر نشره يف ربيع العامة ومن خالل عام واحد يف ال

واختذت وزارة التعليم واملهارات فعال خطوات للتصدي لبعض التوصيات ). ١١
 للتعليم واملهارات ١٩ – ١٤الرئيسية للجنة من خالل تنفيذ استراتيجيات 

 ؛٢٠٠٥واملقترحات امللخصة يف الورقة اخلضراء للشباب لسنة 

إلدارة حيدد ويدفع قدما األولويات الكربى للحكومة ال يزال إطار األداء با •
وتلتزم اإلدارة بالعمل مع شركائها لتحقيق أهدافها وفقا التفاق . وطموحاهتا للتنفيذ

اخلدمة العامة، حبيث تتحسن فرص احلياة للجميع، بصرف النظر عن نوع اجلنس أو 
العامة اخلاصة وتقسم البيانات اخلاصة بعدد من أهداف اتفاق اخلدمة . األصول

إعداد إدارة األداء بالقسم /باإلدارة حبسب نوع اجلنس، باعتبارها جزءا من حتليل
  ٥ يف املائة من الفتيات على  ٦٣,٤وعلى سبيل املثال، حصلت . وسياساته

شهادات أو أكثر من الشهادة العامة للتعليم الثانوي بالتقديرات ألف إىل جيم يف 
 ؛٢٠٠٤/٢٠٠٥يف املائة يف  ٦١,٤ مقارنة بـ ٢٠٠٥/٢٠٠٦

إن هدف واجب املساواة بني اجلنسني هو استئصال أكرب للتفرقة ضد اجلنسني وتعد  •
وزارة التعليم واملهارات العدة خلطتها األوىل اخلاصة باملساواة بني اجلنسني واملنشورة 

 .٢٠٠٧أبريل /يف هناية نيسان
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 زيادة أعداد مراكز البداية األكيدة لألطفال
 ٥مراكز البداية األكيدة لألطفال هي أماكن يستطيع فيها األطفال حتت سن  -٣٥٣

سنوات وأسرهم احلصول على خدمات ومعلومات متكاملة وشاملة ومتصلة، فيمكنهم 
والتركيز يف هذه املراكز . احلصول على املساعدة من أفرقة من الفنيني املتعددي التخصصات

سنوات / اخلدمات الصحية لألطفال يف السنوات املبكرةعلى توفري التعليم والوصول إىل
وستقوم هذه على املبادرات الناجحة القائمة كالربامج احمللية للبداية . احلضانة حبسب السن

وحضانات اجلوار، ومراكز التميز املبكر، وتعمل على إيصال ). ٣انظر املادة (األكيدة 
ويكون التركيز فيها . ودة إىل قلب اجملتمعاتخدمات  السنوات املبكرة املتكاملة العالية اجل

 إىل – وهي مبادرة تفيد فقط أقلية من األطفال احملرومني –على االنتقال من الربامج احمللية 
 .برنامج شامل، ودائم ملراكز األطفال جلميع األطفال حتت سن اخلامسة وأسرهم

اية األكيدة  مركز من مراكز البد٢ ٥٠٠، سوف يكون هناك ٢٠٠٨حبلول  -٣٥٤
لألطفال يف مجيع أحناء إنكلترا مع متكني مجيع األطفال الصغار وأسرهم يف أكثر املناطق 

 أي – مركز ٣ ٥٠٠، سوف يكون هناك ٢٠١٠وحبلول . حرمانا من الوصول إىل املركز
وكان هناك .  مليون طفل حتت سن اخلامسة٢,٩ تصل إىل حنو –مركز واحد لكل جمتمع 

ديسمرب /ز من مراكز البداية األكيدة لألطفال تعمل حبلول كانون األول مرك١٠٠٠أكثر من 
وشكل توفري البداية .  طفل صغري وأسرهم٨٣٨ ٠٠٠، وتقدم خدماهتا لنحو ٢٠٠٦

األكيدة أساسا مهما التفاق اخلدمة العامة من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني، وسبقت 
 .األهداف اجلدول الزمين احملدد هلا

 
 التعليم املبكرتوفري 
يكفل لكل طفل يف الثالثة والرابعة من العمر احلصول على فرصة للتعليم اجملاين  -٣٥٥

ملدة تصل إىل سنتني قبل بلوغ سن التعليم اإللزامي )  ساعة كل أسبوع١٢,٥(لبعض الوقت 
 ونتيجة للتمويل احلكومي املتزايد،). الفصل الدراسي الذي يبدأ بعد عيد ميالدهم اخلامس(

 أي قبل ستة – ٢٠٠٤أبريل / سنوات اعتبارا من نيسان٣نفذ استحقاق األطفال من سن 
، كان مجيع األطفال ٢٠٠٦يناير /ويف كانون الثاين. أشهر من امليعاد املخطط له أصال

 سنوات ملتحقني بشكل ٣ يف املائة من األطفال البالغني من العمر ٩٦ سنوات و٤البالغني 
 تقدم التعليم املبكر  مكان ٣٧ ٠٠٠ويوجد أكثر من . اين املبكرمن أشكال التعليم اجمل

 .املمول من احلكومة اجملاين
كفلت استراتيجية السنوات العشر سلسلة من التمديدات املتعاقبة الستحقاق التعليم  -٣٥٦

 ٣٣، مت متديد االستحقاق اجملاين األدىن من ٢٠٠٦أبريل /واعتبارا من نيسان. املبكر اجملاين
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، سوف يبدأ األطفال البالغون ٢٠٠٧أبريل / أسبوعا من العام؛ واعتبارا من نيسان٣٨ إىل
 ساعة كل ١٥ سنوات من العمر تدرجييا يف احلصول على استحقاق حمسن ملدة ٤ و ٣

واهلدف على املدى . ٢٠١٠أسبوع، على أن حيصلوا مجيعا على هذا االستحقاق حبلول سنة 
وبدأت اجلهات الباحثة عن .  ساعة يف األسبوع٢٠ األبعد هو متديد االستحقاق إىل

 للطريقة اليت ستنفذ هبا ٢٠٠٦املسارات يف السلطات احمللية يف التخطيط يف أيلول سبتمرب 
وسوف تقدم . ٢٠٠٧أبريل /استحقاق اخلمس عشرة ساعة وزيادة مرونته اعتبارا من نيسان

 احمللية دعم مقدمي هذا االستحقاق مناذج ألفضل املمارسات للطريقة اليت ميكن هبا للسلطات
 .يف تنفيذ االستحقاق احملسن

 
 إعداد اإلطار التعليمي الشخصي، واالجتماعي، والصحي يف املدارس

 ٤ و٣جتري هيئة املؤهالت واملناهج استعراضا للمنهج الوطين للمرحلتني األساسيتني  -٣٥٧
 املناهج الدراسية الثانوية ويشمل وينقح استعراض املناهج الثانوية مجيع) ١٦ – ١١لألعمار (

 .هذا التعليم الشخصي، واالجتماعي، والصحي
أدخل اإلطار غري القانوين للتعليم الشخصي واالجتماعي والصحي احلايل يف سنة  -٣٥٨

وتستعرض الوزارة هذا اإلطار واملواد األخرى يف املنهج بطريقة دورية لتسمح . ٢٠٠٠
واستعراض املنهج . ج والتوقعات اليت يفرضها عليهم ذلكللمدارس بالتعود على هذا املنه

وميكن . ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣٠الثانوي هو اآلن يف مرحلة التشاور العام، اليت تنتهي يف 
 /www.qca.org.ukخالل موقع ويب هيئة املؤهالت واملناهج اإلسهام يف هذه املشورة من 

secondarycurriculumreview 
فرباير / املنشورة يف شباط"١٩ – ١٤التعليم واملهارات "أعلنت الورقة البيضاء  -٣٥٩

 مع إدخال برامج الدراسة املنقحة إىل ٣ عن استعراض ملنهج املرحلة األساسية ٢٠٠٥
 وتنفذ هيئة املؤهالت واملناهج برناجما مستمرا. ٢٠٠٨سبتمرب /املدارس اعتبارا من أيلول

 يف االعتبار متاما التنوع وقضايا ١٩ – ١١للعمل لكفالة أن يضع برناجمها اإلصالحي 
مبا يف ذلك نوع اجلنس، والعرق، واحتياجات التعليم اخلاصة، والبند املتعلق بذوي (اإلدماج 

 ).القدرات اخلاصة واملوهوبني
 

 خفض أعداد حاالت اإلقصاء الدائم
 يف املائة منذ ٢٥ اإلقصاء الدائم بنسبة اخنفض العدد اإلمجايل حلاالت -٣٦٠
.  كما اخنفض عدد الفتيات الالئي تعرضن لإلقصاء الدائم بشكل مطلق١٩٩٦/١٩٩٧

ويف . وكانت النسبة املئوية للفتيات الالئي تعرضن لإلقصاء الدائم ثابتة تقريبا يف نفس الفترة

http://www.qca.org.uk/
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إلقصاء الدائم من ، بلغت نسبة الفتيات يف حاالت ا)آخر أرقام متاحة (٢٠٠٤/٢٠٠٥
).  ماليني٧ فتاة من جمموع عدد تالميذ املدارس البالغ حنو ١ ٩٤٠أو ( يف املائة ٢١املدارس 

ولتحسني فرص التعليم جلميع األطفال وخلفض معدالت اإلقصاء بدرجة أكرب، تتوقع الوزارة 
ر الغياب بأن تعمل مجيع املدارس الثانوية يف شراكة لتحسني السلوك ومعاجلة مسألة تكرا

وتبني األرقام الواردة من شراكات اجلهات الباحثة عن املسار . ٢٠٠٧سبتمرب /حبلول أيلول
 .أن التعاون حيدث تأثريا كبريا على احلاجة إىل  اإلقصاء الدائم واإلقصاء لفترات حمددة

 
 تقدمي املعلومات من خالل ترتيبات تقييم املنهج الوطين

ج الوطين معلومات حول التحصيل من خالل االختبارات توفر ترتيبات تقييم املنه -٣٦١
وتستخدم املعلومات ألغراض مساءلة املدارس ورصد أداء التالميذ، . وتقييمات املعلمني

 ٢٠٠٦وأظهرت النتائج يف سنة . حبيث تعدل املدارس تعليمها ليالئم احتياجات التالميذ
أنه يف كل املواد الدراسية، كانت ) ٧ – ٥األعمار  (١بالنسبة للتالميذ يف املرحلة األساسية 

. النسبة املئوية للفتيات الالئي حققن املستوى املتوقع أو جتاوزنه أعلى من النسبة املئوية للبنني
، كان أداء البنات متفوقا على أداء البنني يف اختبارات اللغة اإلجنليزية يف ٢٠٠٦ويف سنة 

زيع النسب املئوية للبنات والبنني متماثال يف ؛ وكان تو)١١ إىل ٧سن  (٢املرحلة األساسية 
كانت ) ١٤ – ١١سن  (٣ويف مجيع املواد اجلوهرية للمرحلة األساسية . الرياضة والعلوم

 .النسبة املئوية للبنات الاليت حققن املستوى املتوقع مماثال أو أعلى من النسبة املئوية للبنني
 

 ١٨ و ١٦  و١٥قياس التحصيل يف االمتحانات يف سن 
زادت نسبة البنات والبنني الذين يتركون الدراسة بعد احلصول على الشهادة العامة  -٣٦٢

) ١٦ – ١٥التقدم المتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي يف سن (للتعليم الثانوي 
 األخرية، مع زيادة عدد ٢٥املؤهالت املماثلة، بصورة مطردة، على مدى السنوات الـ  أو

.  يتركن املدرسة بعد احلصول على مؤهل الشهادة العامة للتعليم الثانوي عن البننيالبنات ممن
 يف املائة من البنني يف ٩٥,٧ يف املائة من البنات و٩٧,٥، حصل ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ويف سنة 

 يف املائة، ٩٤ يف املائة و٩٦مقابل (السنة النهائية من التعليم اإللزامي على نتائج بدرجات 
وباإلضافة إىل ذلك، حدث حتسن ملحوظ يف . ٢٠٠١ – ٢٠٠٠يف سنة على التوايل، 

اإلجناز على مستوى الشهادة العامة للتعليم الثانوي عموما مع تفوق متسق للبنات على البنني 
وتعمل وزارة التعليم واملهارات مع وزارة التجارة . يف األداء باحلصول على درجات أعلى

ية إىل تشجيع مزيد من البنات على مواصلة دراسة الفيزياء والصناعة على دعم املبادرات الرام
 فيما يتصل ٥انظر املادة ( سنة، فضال عن العلوم واهلندسة ١٦والرياضيات بعد سن 

 ).بالقوالب النمطية
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 زيادة أعداد النساء
 يف التعليم العايل

 غري أنه ، كان عدد البنني يف التعليم العايل مثلي عدد البنات،١٩٧١ – ١٩٧٠يف  -٣٦٣
 يف املائة من الطلبة املقيدين يف التعليم العايل ٥٧ كانت املرأة متثل ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤حبلول 

ويتزايد التشديد على زيادة املرونة يف نظم التعليم يف كليات ). ١انظر اجلدول يف املرفق (
غري وجامعات التعليم املتقدم، مبا يف ذلك تراكم التقديرات ونظم النقل وأصبحت دراسات 

ومتثل املرأة . املتفرغني والفصول الصيفية تفيد بوجه خاص النساء العائدات إىل سوق العمل
وبعض الدراسات .  يف املائة من املشتركني يف دورات الوصول إىل التعليم العايل٧٣حنو 

مصممة خصيصا ملساعدة املرأة على االلتحاق بدورات يف التكنولوجيا والعلوم وتكنولوجيا 
. ات واالتصاالت واإلدارة املالية واملواد األخرى اليت كان متثيلها فيها يف املاضي ناقصااملعلوم

وبالرغم من أن متثيل املرأة ناقص يف بعض العلوم واهلندسة، فإن عدد النساء يفوق عدد 
الرجال يف الطب، وطب األسنان، واملواد املتصلة بالطب والعلوم البيولوجية، والعلوم 

وباإلضافة إىل ذلك، زادت مشاركة املرأة يف العلوم يف . لزراعة واملواد املتصلة هباالبيطرية، وا
 .٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف املائة يف ٥١السنوات األخرية فبلغت نسبة هذه املشاركة 

 
 مؤهالت التعليم العايل

، زادت نسبة النساء احلاصالت ٢٠٠٤/٢٠٠٥ إىل ١٩٩٠/١٩٩١يف الفترة من  -٣٦٤
كما زادت نسبة احلاصالت على .  يف املائة٦٠ يف املائة إىل ٤٣ل من على مؤهل تعليمي عا

 يف املائة يف ٥٥ إىل ١٩٩٠/١٩٩١ يف املائة يف ٤٣املؤهالت اجلامعية العليا من 
ويكشف حتليل لنوعية املؤهالت املتحصل عليها عن أن املرأة حققت نسبة . ٢٠٠٤/٢٠٠٥

. أعلى من الرجال) انية العالية واملرتبة األوىلحتدد بأهنا املرتبة الث" (اجليدة"من الدرجات 
وتعمل احلكومة على تشجيع الطالبات على دراسة اهلندسة والتكنولوجيا وعلوم احلاسوب 

 ).٥انظر املادة (
 

 من هم املعلمون على مجيع املستويات
، ٢٠٠٥ويف . حتظى النساء بتمثيل جيد جدا يف التعليم ويتواصل إقباهلن على التعليم -٣٦٥

بلغت نسبة النساء من املعلمني املؤهلني املنتظمني املتفرغني يف املدارس اليت تتلقىدعما ماليا 
كما زادت أعداد النساء على أعداد الرجال يف وظائف .  يف املائة٦٩ يف إنكلترامن احلكومة 
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، بلغت نسبة ٢٠٠٥ويف سنة ) رئيس، ونائب رئيس، ومساعد رئيس(املستويات العليا 
 . يف املائة٦٠ من شاغلي هذه الوظائف النساء 
يف التعليم العايل، يوجد اجتاه متزايد لشغل عدد أكرب من النساء للوظائف األكادميية،  -٣٦٦

 – ٢٠٠٤ يف املائة يف ٣٦ إىل ١٩٩٦ – ١٩٩٥ يف املائة يف ٢٧مع زيادة نسبتهن من 
، والقانون )يف املائة ٦٢(وتوجد أعلى النسب يف املواد الدراسية املتصلة بالطب . ٢٠٠٥

وزادت نسبة األستاذات عن )  يف املائة٥٨(، والتعليم ) يف املائة٤٩(، واللغات ) يف املائة٤٣(
 . يف املائة١٩ يف املائة إىل ٩ –املثلني يف هذه الفترة، رغم أهنا بدأت من نقطة بداية ضعيفة 

يا للقيادة، وهو مؤهل معياري تنفذ الكلية الوطنية للقيادات املدرسية مؤهال فنيا  وطن -٣٦٧
مصمم إلعداد املرشحني للقيادة ويصبح ضروريا للتعيني يف وظائف القيادة األوىل اعتبارا من 

 يف املائة من املرشحات للمؤهل الفين  ٦٤,٧، كانت ٢٠٠٦ويف . ٢٠٠٩أبريل /نيسان
 .الوطين للقيادة من النساء

 
 ٢من هم املتعلمون على املستوى 

 إرشادا جمانيا جلميع الراشدين الذين يدرسون للحصول ٢تحقاق املستوى يوفر اس -٣٦٨
 التقديرات ألف إىل يعادل تقريبا( الكامل ٢ من املستوى على مؤهل التأهيل املهين الوطين

؛ ومت جتربة االستحقاق يف السنتني )العادي/ على مستوى الشهادة العامة للتعليم الثانويجيم
ويف خريف . ٢٠٠٦سبتمرب /لى املستوى الوطين اعتبارا من أيلولاملاضيتني وأصبح متاحا ع

 أقل من النسبة املئوية ٢، كانت النسبة املئوية للنساء احلامالت ملؤهالت املستوى ٢٠٠٥
وتشري اإلحصاءات . غري أن هذه الفجوة تضيق)  يف املائة٦٦ يف املائة مقارنة بـ ٧٠(للرجال 

، كانت ٢٠٠٥ويف .  األول من الرجال٢درسن للمستوى إىل أن النساء أكثر احتماال ألن ي
 . األول٢ يف املائة من املتعلمني يف املستوى ٧٢املرأة تشكل 

 تقدمي الدعم للطالب احملرومني
 الطالب املتفرغون

تقدم احلكومة عددا من املنح للطالب الناضجني ذوي األطفال، وخاصة الوالدين  -٣٦٩
وتشمل هذه منحا لتغطية تكاليف رعاية . لتعليم العايلالوحيدين للمساعدة يف تكاليف ا

 يف املائة من التكلفة الفعلية لرعاية الطفل املسجلة أو املعتمدة، وحبد ٨٥تصل إىل (الطفل 
 جنيها ٢٥٥ جنيها استرلينيا كل أسبوع لكل طفل معول، أو حبد أقصى ١٤٨,٧٥أقصى 

وباإلضافة إىل ذلك، . ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ استرلينيا كل أسبوع لطفلني أو أكثر من املعولني يف
تواصل احلكومة تقدمي متويل ملؤسسات التعليم العايل ملساعدة الطالب الذين يعانون من 
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 ٦٥ويوجد مبلغ .  صندوق احلصول على التعليم–صعوبات مالية خالل السنة األكادميية 
ألكادميية مليون جنيه استرليين مقدم من خالل صندوق احلصول على التعليم للسنة ا

 وينبغي أن تويل مؤسسات التعليم العايل أولوية للطالب ذوي األطفال عند ٢٠٠٦/٢٠٠٧
 .تقييم من يستحقون احلصول على الدعم املايل من صندوق احلصول على التعليم

 
 الطالب غري املتفرغني

، استطاع الطالب غري املتفرغني الذين يعيشون على ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤منذ سنة  -٣٧٠
 يف املائة، التقدم ٥٠نخفضة، ويدرسون منهجا دراسيا تصل نسبة التفرغ فيه إىل دخول م

 جنيها استرلينيا يف ١ ١٢٥حبد أقصى (للحصول على منح لسداد الرسوم الدراسية 
 جنيها استرلينيا لسداد تكلفة املنهج الدراسي، ٢٥٠ومنحة تصل إىل ) ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦

 هذه اجملموعة من الدعم هذه بصفة خاصة، النساء وتساعد. وخباصة تكلفة الكتب واالنتقال
، ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦وبالنسبة لسنة . الالئي يزيد احتمال مسؤوليتهن عن رعاية األطفال

زادت مبالغ التمويل املتاحة من خالل صندوق احلصول على التعليم للطالب غري املتفرغني 
ويستطيع ). ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥  ماليني جنيه استرليين يف٣من ( مليون جنيه استرليين ١٢إىل 

الطالب غري املتفرغني التقدم بطلب للحصول على منحة للمساعدة يف تكلفة رعاية األطفال 
من صندوق احلصول على التعليم كما ميكن أن حيصلوا على املساعدة املالية، عند احلاجة، 

يضا طلب وميكن للطالب املتفرغني أ. لتأمني رعاية األطفال يف بداية الدورة الدراسية
املساعدة لتمكينهم من سداد تكلفة نفقات الرسوم الدراسية من خالل مشروع دعم الرسوم 

 .الدراسية اإلضافية اجلديد الذي يعمل جنبا إىل جنب مع صندوق احلصول على التعليم
 

 تقدمي الدعم من خالل مشروع متويل دعم املقبلني على التعليم
م هو املصدر الرئيسي لتمويل الدعم ملساعدة صندوق دعم املقبلني على التعلي -٣٧١

والعناصر الرئيسية يف صندوق دعم . الطالب الذين يتعني عليهم سداد تكلفة إضافية للتعليم
ويف . املقبلني على التعليم هي صناديق الصعوبات املالية وصندوق رعاية الطفل للراشدين

ملالية بلغت نسبة النساء ممن  منحة ملواجهة الصعوبة ا٥٥٠ ٠٠٠، قدم حنو ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤
 منحة أخرى لدعم رعاية األطفال، ٥٥ ٠٠٠كما قدمت .  يف املائة٦٣حصلوا عليها 

 . يف املائة٩٧حصلت النساء منها على 
 

 ارع لتتعلمرعاية الطفل من خالل مشروع 
الدعم لرعاية الطفل للوالدين ارع لتتعلم ، قدم املشروع الوطين ٢٠٠٣منذ سنة  -٣٧٢
 ١٥٥ويدفع املشروع مبالغ تصل إىل . ين الراغبني يف العودة إىل التعليم والتدريبالصغري
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بأسعار  (– جنيها استرلينيا يف لندن ١٧٠ –جنيها استرلينيا عن كل طفل كل أسبوع 
لرعاية الطفل باإلضافة إىل تكلفة االنتقال املتصلة هبا، ما دام الوالدان ) ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦

، ويتابعان أي شكل من عاية الطفل املسجلة يف مكتب معايري التعليمالصغريان يستفيدان من ر
.  سنة يف اليوم الذي يبدآن فيه التعلم٢٠أشكال التعليم املمول حكوميا ويقل سنهما عن 

 ٩٠ويقدم هذا املشروع الدعم ملشاركة الوالدين الصغريين يف التعليم، وأظهر التقييم أن حنو 
 – ٢٠٠٥ويف . ى التعليم بغري مساعدة من مشروع ارع لتتعلميف املائة منهم ال يقدمون عل

 من الوالدين الصغار من هذا املشروع، ومن املتوقع أن ٤ ٨٠٠ استفاد أكثر من ٢٠٠٦
وكانت األغلبية العظمى من . ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ يف ٧ ٠٠٠يزداد هذا العدد ليصل إىل 

 . أبا١٢ إال ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ يف املستفيدين من املشروع من اإلناث، بينما مل يتلق التمويل
 

 دعم رعاية الطفل للوالدين الدارسني بالكليات
 سنة ويدرسون يف الصف السادس، ٢٠بالنسبة للوالدين الذين يزيد عمرمها عن  -٣٧٣

 –نفس مزايا رعاية الطفل اليت يدفعها مشروع ارع لتتعلم + ٢٠يدفع مشروع رعاية الطفل 
 دام الوالدان يستفيدان من رعاية طفل مسجلة يف  ما–ولكن على أساس تقييم الدخل 

ومرة أخرى، كانت .  سنة١٥ ويكون لديهما طفل معول يقل سنه عن مكتب معايري التعليم
 . يف املائة١أغلبية املستفيدين من اإلناث، مع اخنفاض نسبة الذكور ألقل من 

 
 املساعدة يف تكاليف التعلم من خالل منحة تعليم الكبار

 تعليم الكبار هي برنامج مصمم ملساعدة الكبار من ذوي املهارات املنخفضة منحة -٣٧٤
 سنة فما ١٩وهو متاح ملن هم يف سن . والدخول املنخفضة بدفع التكلفة اإلضافية للتعليم

 األول ٣ األول كامال أو املستوى ٢فوقها ويتفرغون للدراسة للحصول على مؤهل املستوى 
 جنيها استرلينيا يف األسبوع للمتعلمني ٣٠كبار مبالغ تصل إىل وتقدم منحة تعليم ال. كامال

 منطقة من املناطق التابعة جمللس ٢٥وجيري اآلن جتريب الربنامج يف . أثناء الفصل الدراسي
أما األفراد الذين حيصلون على . ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧التعلم واملهارات بتغطية وطنية كاملة يف 

 .ستفادة من الربنامجمزايا البطالة فهم غري مؤهلني لال
 متعلم ١٦ ٣٠٠يف السنوات الثالث األوىل من الربامج الرائدة، حصل أكثر من  -٣٧٥

 ٢٠٠٦ويف .  يف املائة٥٣على املساعدة من منحة تعليم الكبار، شكلت النساء منهم نسبة 
 متعلم، وزيادة ١١ ٠٠٠، تتوقع احلكومة أن يصل عدد املتعلمني إىل أكثر من ٢٠٠٧ –

 عندما تنفذ املنحة على املستوى ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ اعتبارا من ٢٨ ٠٠٠لعدد إىل هذا ا
ويف السنوات الثالث األوىل من املشاريع الرائدة، كان احلد . الوطين يف مجيع أحناء إنكلترا
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وألغي ذلك .  كامال٣ سنة بالنسبة لطالب املستوى ٣٠األقصى لسن املستفيدين هو 
، حبيث يصبح يف إمكان كثري من النساء ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ي بالنسبة للعام الدراسي اجلامع

 احلصول على منحة تعليم ٣الالئي جتاوزن الثالثني من العمر ويرغنب يف الدراسة يف املستوى 
 .الكبار

 
 ٢زيادة أعداد املتعلمني غري البيض يف املستوى 

 يف املائة، ١٢  األول إىل٢تصل نسبة متثيل املتعلمني غري البيض يف دورات املستوى  -٣٧٦
وعلى الرغم من عدم وجود . وهي نسبة ترتبط تقريبا بعدد سكان األقليات العرقية من السود

بيانات تثبت ذلك، فإن نسب النساء الالئي ينتمني إىل األقليات العرقية من السود إىل الرجال 
قل متثيل ومع ذلك، ي.  رمبا ال ختتلف عنها يف عدد السكان بشكل عام٢يف دورات املستوى 

وتتخذ . ٢املتعلمني الصينيني، واهلنود، والباكستانيني، والبنغالديشيني يف دورات املستوى 
وزارة التعليم واملهارات وجملس التعليم واملهارات إجراءات لتحسني القاعدة اإلحصائية 
والستهداف اجلماعات الناقصة التمثيل ويشمل ذلك خط مساعدة جديد للمعلومات 

ومحلة مشتركة بني وزارة )  learndirect( لتوجيه توفره خدمة التعليم املباشر واملشورة وا
وسوف .  للكبار٢التعليم واملهارات وجملس التعليم واملهارات لتسويق وإيصال املستوى 

 وتوجه إىل اجلماعات الناقصة التمثيل كجماعات معينة من ٢٠٠٧تطلق احلملة يف صيف 
 .األقليات العرقية

 
 لشماليةأيرلندا ا

 كفالة توفري التعليم السابق للمدرسة
مت حتقيق هدف توفري مكان ممول يف التعليم السابق للمدرسة لكل طفل يكون يف  -٣٧٧

وقبلت . السنة السابقة للتعليم املدرسي مباشرة ويرغب والداه يف احلصول على هذا املكان
 منهج منقح والتشريعات احلكومة عروضا من جملس املناهج واالمتحانات والتقييم لوضع

أغسطس / آب١، حيز النفاذ يف ٢٠٠٦لسنة ) أيرلندا الشمالية(املتصلة به ودخل أمر التعليم 
وينطبق املنهج املنقح بنفس الدرجة على مجيع التالميذ بصرف النظر عن نوع . ٢٠٠٦

 .اجلنس، مثال، ويشمل حكما قانونيا حمددا للتطور الشخصي من العام األول فما بعده
وسوف يتيح ذلك الفرص للشباب للنظر إىل قضايا كالصحة الشخصية والرفاه البدين 

وسوف يتم إدخال املنهج املنقح تدرجييا من . والعاطفي، والعالقات والتربية اجلنسية
 .٢٠١٠ إىل سنة ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
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 زيادة عدد املعلمات يف مجيع املستويات

 يف املائـة  ٧٣حيـث أن  . ية متثـل األغلبيـة يف قـوة التـدريس    تظل املرأة يف أيرلندا الـشمال     -٣٧٨
، كانــت ٢٠٠٧ويف . مــن املعلمــني يف مــدارس أيرلنــدا الــشمالية مــن النــساء يف الوقــت الــراهن

 يف املائـة مـن وظـائف نـواب املـديرين يف             ٧١ يف املائـة مـن وظـائف املـديرين و          ٤٩املرأة تشغل   
ويف . ١٩٩٩ يف املائة علـى التـوايل يف سـنة           ٦٨ملائة و  يف ا  ٤٠املدارس االبتدائية، مقارنة بنسبة     

.  يف املائـة   ٥٧أيرلندا الشمالية، كانت نسبة من أكملوا املؤهل املهـين الـوطين ملـديري املـدارس                
 . يف املائة٥١املؤهل املهين للمديرين العاملني ) احلاصلني على(وكانت نسبة 

 
 والتعليم املتقدمزيادة أعداد النساء املقيدات يف التعليم العايل 

 يف  ٦٢ يف املائة مـن الطـالب املقيـدين بـالتعليم العـايل، و             ٦٠متثل املرأة حاليا أكثر من       -٣٧٩
وزاد .  يف املائة من املقيـدين يف الدراسـات العليـا          ٥٨املائة من املقيدين يف الدراسات اجلامعية و      

ــسبة       ــى أســاس التفــرغ بن ــيم العــايل عل ــدات يف دورات التعل ــني عــامي   ٨عــدد املقي ــة ب يف املائ
وكانت أغلبية الطالب املقـيمني الـذين حـصلوا علـى           . ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢

ــؤهالت عليــا يف الــسنة الدراســية     ــن اإلنــاث ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤م وتــساوت تقريبــا نــسبة   .  م
الــذكور واإلنــاث املتخــرجني يف املرتبــة األوىل واحلاصــلني علــى مرتبــة الــشرف األوىل بدرجــة   

ــبرية  ــة يف١٢(ك ــة األوىل        ).  املائ ــى املرتب ــع احلــصول عل ــساء م ــن الن ــسبة أكــرب م وخترجــت ن
 يف ٤١(أكثــر مـن نظــائرهن مــن الــذكور  )  يف املائــة٥٢(وحـصلن علــى مرتبــة الـشرف الثانيــة   

، بلغت نسبة اإلناث املقيـدات يف قطـاع   ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ويف العام الدراسي اجلامعي  ). املائة
 وظلــت هــذه اإلحــصائية ثابتــة لعــدد مــن –ن جممــوع املقيــدين  يف املائــة مــ٦٠التعلــيم املتقــدم 

 .السنني
 

 قياس اإلجنازات يف امتحانات البنات والبنني
ظلت نسبة البنات والبنني الذين يغادرون املدرسة بعد احلصول على الشهادة العامة  -٣٨٠

وباملقارنة . البننيللتعليم الثانوي أو على مؤهل يعادهلا يف أيرلندا الشمالية أعلى مما هي بني 
 يف املائة من البنني ٧٣ يف املائة من البنات و٨٤ عندما غادر املدرسة ١٩٨٨ – ١٩٨٧بعام 

 يف ٩٧بعد احلصول على الشهادة العامة للتعليم الثانوي، حدث حتسن يف األرقام لتصل إىل 
 .٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ يف املائة على التوايل يف سنة ٩٤املائة و
ادة العامة للتعليم الثانوي، تفوقت البنات بصورة مطردة على على مستوى الشه -٣٨١

، ارتفعت نسبة ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ و١٩٨٨ – ١٩٨٧ويف الفترة ما بني . البنني يف األداء
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 يف ٦٧البنات الاليت حصلن على الشهادة العامة للتعليم الثانوي بتقديرات ألف إىل جيم من 
 يف املائة ٧٧ يف املائة و٥٣ام املناظرة بالنسبة للبنني  يف املائة، بينما كانت األرق٨٧املائة إىل 

+ ٥(ويف املستوى الرفيع يف احلصول على الشهادة العامة للتعليم الثانوي . على التوايل
 يف املائة من ٤١، حصل ١٩٨٨ – ١٩٨٧، يف سنة )للشهادة بالتقديرات ألف إىل جيم

، ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ يف املائة يف ٧١ىل البنات على هذا املستوى الرفيع وارتفع هذا الرقم إ
 ١٩٨٧ويف السنة الدراسية .  يف املائة على التوايل٥٥ يف املائة و٣٢بينما كانت أرقام البنني 

 يف املائة من البنات املدرسة بتقدير ألف أو ما يعادله على األقل مقارنة ٢٩ تركت ١٩٨٨ –
 ارتفعت نسبة البنات إىل ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤وحبلول السنة الدراسية .  يف املائة من البنني٢٣بـ 
 . يف املائة٣٢ يف املائة؛ بينما ارتفعت النسبة للبنني إىل ٥٥
 

 حتسني تعليم األمهات من سن املدرسة
حصلت وزارة التعليم على موارد إضافية من صندوق الربنامج التنفيذي للطفولة يف  -٣٨٢
دارس احلوامل واألمهات الالئي ، من أجل إعداد برنامج إقليمي لدعم طالبات امل٢٠٠١سنة 

 – ٢٠٠٤ويف ). األمهات الالئي يكن يف سن املدرسة برنامج(يكن يف سن املدرسة 
ويتناول الربنامج االحتياجات اإلمنائية .  من الشابات على الدعم٢٤٣، حصلت ٢٠٠٥

ويتم . التعليمية واالجتماعية والشخصية هلؤالء الشابات أثناء تكيفهن مع ظروفهن املتغرية
ويقدم الدعم . دعم الشابات الراغبات يف مواصلة التعليم بعد الربنامج خبدمات رعاية الطفل

دون إصدار ”االجتماعي أيضا بإقامة شبكات غري رمسية من األنداد وتقدمي الدعم واملشورة 
 ويعزز املشروع اإلميان بأن إمتام الدراسة الرمسية يتيح فرصا أفضل للحياة بالنسبة. “أحكام

للشابة وطفلها وأنه جيب تقدمي الدعم الالزم إذا رغبت يف مواصلة الدراسة أو إمتام برنامج 
 .األمهات الالئي يكن يف سن املدرسة

 
 اسكتلندا

 حتليل إجنازات البنات والبنني
 ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥يوضح حتليل لتاركي املدارس االسـكتلنديني ومـؤهالهتم أجـري يف       -٣٨٣

 على تقدير مقبول على مجيع املستويات عند تـرك املـدارس املمولـة              أن نسبة اإلناث احلاصالت   
 مـن   ٧ تقـديرات مقبـول أو أكثـر يف املـستوى            ٣من احلكومة أكرب من نسبة الذكور، باستثناء        

ــؤهالت االســكتلندي   ــديرات وامل ــإجراء    . إطــار التق ــة االســكتلندية ب ــسلطة التنفيذي وكلفــت ال
ى اإلجنـــاز النـــسيب للبنـــات والبـــنني ونـــشر يف  مـــشروع حبثـــي، درس العوامـــل الـــيت تـــؤثر علـــ 

وتوصــل إىل إن . ٢٠٠٦مــايو /ونــشر مــشروع حبثــي للمتابعــة يف أيــار. ٢٠٠١ســبتمرب /أيلــول
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املدارس تستخدم جمموعـة مـن النـهج ملعاجلـة التفـاوت الظـاهر بـني البنـات والبـنني يف اإلجنـاز،                       
 عام،كانـــت هنـــاك أربـــع وبـــشكل. والـــسلوك، وتقـــدير الـــذات، والثقـــة، والتطلعـــات املهنيـــة
أن املبــادرة حتتــاج إىل نــصري هلــا يف    : خــصائص تــشترك فيهــا االســتراتيجيات األكثــر فعاليــة     

املدرسة؛ وأنه يتعني غرسـها يف ثقافـة املدرسـة وممارسـتها؛ وأنـه يـتعني االضـطالع بتنميـة هيئـة               
ــدين   التــدريس مبــا  ــتعني إشــراك الوال ــه ي ــادرة؛ وأن  /http://www.scotland.gov.ukيتفــق مــع املب

Publications/2006/05/02135116/0. 
 

 تقدمي اإلرشاد املهين الذي يتصدى للقوالب النمطية
يتم تنفيذ االلتزام القانوين الواقع على الوزراء االسكتلنديني بتأمني توفري خدمات  -٣٨٤

. املعلومات، واملشورة، والتوجيه لطالب املدارس والكليات من خالل هيئة املهن االسكتلندية
، قدمت اهليئة بعض اخلدمات املصممة خصيصا ملكافحة االفتراضات ٢٠٠٣ومنذ سنة 

، أجرت اللجنة ٢٠٠٦ويف . القائمة على القوالب النمطية أو التمييز على أساس نوع اجلنس
رص حبثا حول املنتجات واخلدمات املقدمة من هيئة املهن االسكتلندية فيما املعنية بتكافؤ الف

وأوصى هذا البحث باتباع هنج هيئة املهن . يتعلق بالقوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس
االسكتلندية يف التصدي لالفتراضات القائمة على القوالب النمطية للجنسني باعتباره هنجا 

 .“طموحا” و“مناصرا”
 

 زيادة أعداد النساء يف التعليم املتقدم
، بلغ عدد النساء املقيدات يف الربامج ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤يف العام الدراسي اجلامعي  -٣٨٥

 يف املائة من ٥٨ امرأة شكلن نسبة ٢٦٠ ٠٠٠الدراسية يف كليات التعليم املتقدم أكثر من 
 يف ٥٧ (١٢٨ ٧٥٠ايل املقيدين؛ كما بلغ عدد املقيدات يف برامج مؤسسات التعليم الع

 من املقيدات بكليات التعليم املتقدم ٢٣٣ ٠٤٠، وذلك مقارنة بنحو )املائة من املقيدات
يف )  يف املائة٥٥( من املقيدات يف مؤسسات التعليم العايل ١٠١ ٣٦٠و)  يف املائة٥٥(

١٩٩٩ – ١٩٩٨. 
 

 تشجيع األبوين الوحيدين على االلتحاق بالتعليم املتقدم واألعلى
 ٢٤، بدأت السلطة التنفيذية إجناز جمموعة من املبادرات قيمتها ٢٠٠١يوليه /يف متوز -٣٨٦

مليون جنيه استرليين، وتنفذ على مدى ثالث سنوات من أجل مساعدة األبوين الوحيدين 
على االستفادة من فرص التعليم املتقدم والعايل وذلك بتيسري معاجلة الصعوبات املرتبطة 

وقد مت اآلن تعميم هذه اجملموعة يف إطار الدعم األكرب املتاح . فل وتوفريهابتكلفة رعاية الط
 .لطالب التعليم العايل من خالل وكالة منح الطلبة االسكتلندية

http://www.scotland.gov.uk/ Publications/2006/05/02135116/0
http://www.scotland.gov.uk/ Publications/2006/05/02135116/0
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يف اسكتلندا، يستطيع األبوان الوحيدان املتفرغان للتعلـيم العـايل املطالبـة مبنحـة قـدرها        -٣٨٧
اليف مؤسسات رعاية الطفل املسجلة، من صـندوق         جنيه استرليين يف السنة لتغطية تك      ١٠٠٠

 ماليـني جنيـه     ٨وقد منحت الـسلطات احملليـة مبلـغ         .  ماليني جنيه استرليين   ٨,٥خمصص قيمته   
وستـساعد هـذه األمـوال      . استرليين لدعم توفري رعاية الطفل خارج املدرسة يف مناطق احلرمان         

ــو    ــوفري حن ــى ت ــغ .  مكــان٢ ٠٠٠ إىل ١ ٥٠٠عل ــوفري مبل ــترليين   ٧,٥ ومت ت ــه اس ــني جني  مالي
 مـن أجـل التوسـع يف تـوفري رعايـة الطفـل ومت               ٢٠٠٤ – ٢٠٠١لكليات التعليم املتقدم للفترة     

وأصــدرت الــسلطة التنفيذيــة االســكتلندية دلــيال ســنويا للتمويــل للطــالب  . تعمــيم ذلــك أيــضا
مــايو /رونــشر أحــدث دليــل يف أيــا . الــذين لــديهم أطفــال معــولني، يــشمل األبــوين الوحيــدين  

 /http://www.scotland.gov.uk/Publications وهــو متــوفر عــن طريــق موقــع الويــب      ٢٠٠٦

2006/05/25163137/0. 
 

 زيادة حصول النساء الالئي ينتمني إىل أقليات عرقية على فرص التعليم العايل
 ٩ ٧٧٠زادت السلطة التنفيذية االسكتلندية احلصول على فرص التعليم العـايل لنحـو              -٣٨٨

ــدم،        ــيم املتق ــات التعل ــة يف كلي ــدورات التأهيلي ــدات يف ال ــة مقي ــات عرقي ــتمني إىل أقلي ــرأة ين ام
 .٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ يف مؤسسات التعليم العايل، يف العام الدراسي اجلامعي ٨ ٢٥٣و
 

 ويلز
 لالئي ميكنهن احلصول على فرص التعليم العايلزيادة أعداد النساء ا

تعترب زيادة احلصول على فرص التعليم العايل واملشاركة فيه هدفا شامال رئيسيا  -٣٨٩
 ٥٨ يف املائة من املتعلمني يف التعليم العايل و٥٦وتظهر أحدث األرقام أن . للجمعية الوطنية

ومتثل املرأة دائما جزءا كبريا .  هم من اإلناثيف املائة من املتعلمني يف كليات التعليم املتقدم
 ١٩٩٠ ففي سنة –وكانت نسبة اإلناث بني املعلمني . من القوى العاملة يف مهنة التدريس

 يف املائة ٧١وزادت هذه النسبة إىل .  يف املائة من القوة من اإلناث٦٣، كانت ١٩٩١ –
 يف املائة من املدرسني ٤١، كانت املرأة متثل ١٩٩١ – ١٩٩٠ويف . ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥يف 

. ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ يف املائة يف ٥٦األوائل باملدارس االبتدائية، وزادت هذه النسبة إىل 
 يف املائة ٨وبالنسبة للمدرسني األوائل يف املدارس الثانوية زاد الرقم ألكثر من الضعف من 

 .املائة من هيئة التدريس يف ٤٠ويف مؤسسات التعليم العايل، متثل املرأة حنو .  يف املائة١٩إىل 
 
 
 

http://www.scotland.gov.uk/Publications/ 2006/05/25163137/0
http://www.scotland.gov.uk/Publications/ 2006/05/25163137/0
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  التوظيف– ١١املادة   
 تشجيع مشاركة املرأة يف سوق العمل

تسلم احلكومة بأن املرأة الراغبة يف العمل تسهم يف االقتصاد إسهاما حامسا بدورها  -٣٩٠
كعاملة وكمقدمة للرعاية، وأحرزت تقدما يف التصدي للحواجز اليت حتول دون استغالل 

ونتيجة لعدد من املبادرات، حدثت زيادة قوية يف مستوى . مل قدراهتنبعض النساء لكا
، بلغت نسبة ٢٠٠٥ويف سنة . مشاركة اإلناث يف سوق العمل يف العقود القليلة املاضية

. ١٩٧٥ يف املائة يف ٦٠ يف املائة، مقارنة بنسبة ٧٠النساء العامالت ممن هن يف سن العمل 
، ١٩٧١ يف املائة يف سنة ٣٨من قوة العمل، بزيادة من  يف املائة ٤٦وتشكل املرأة اآلن 

.  يف املائة فقط من الرجال١٠ يف املائة من النساء لبعض الوقت مقارنة بـ ٤٣حيث عملت 
 يف ٨٠، سوف توجد مليونا وظيفة جديدة يتوقع أن تشغل النساء منها ٢٠١٠وحبلول 

 .املائة
 استحداث سياسات توظيف أكثر مراعاة لألسرة

تلتزم احلكومة مبساعدة األمهات واآلباء على حتقيق التوازن بني العمل واحلياة  -٣٩١
األسرية ولذلك أدخلت جمموعة من احلقوق املراعية لألسرة يف شكل قانون العمل واألسر 

 .٢٠٠٣، الذي يقوم بدوره على أساس استحقاقات الوالدين العاملني املقدمة يف ٢٠٠٦سنة 
 : هيوالعناصر الرئيسية -٣٩٢
 ٦، حيق لوالدي األطفال الذين يقل سنهم عن ٢٠٠٣أبريل /اعتبارا من نيسان •

ومن .  سنة تقدمي طلب للعمل املرن١٨سنوات أو والدي األبناء املعوقني دون سن 
 ماليني ٥,٤ويعمل حنو . واجب أرباب العمل أن ينظروا جديا يف هذه الطلبات

من )  ماليني٣,٢(، معظمهم موظف اآلن  يف شكل ما من أشكال العمل املرن
 يف املائة من األمهات اجلدد اآلن بنظام الوقت املرن، مقارنة ٤٧؛ وتعمل )٩(النساء

 ونتيجة هلذا النجاح مدت احلكومة احلق يف )١٠(٢٠٠٢ يف املائة فقط يف سنة ١٧ بـ
 ؛٢٠٠٧أبريل / نيسان٦طلب العمل املرن إىل مقدمي الرعاية للكبار اعتبارا من 

، زادت إجازة األمومة جلميع األمهات ٢٠٠٦أكتوبر / من تشرين األولاعتبارا •
 أو بعد ذلك ٢٠٠٧أبريل / نيسان١العامالت الالئي يتوقعن والدة أطفاهلن يف 

                                                         
 )٩( Labour Force Survey, autumn 2005. 
 )١٠( Maternity and paternity Rights Survey of Employees, 2005. 
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ومت متديد .  أسبوعا إىل عام كامل بصرف النظر عن مدة خدمتهن٢٦التاريخ من 
املؤهالت واللذين جيب أجر األمومة وبدل األمومة القانونيني، املتاحني لألمهات 

 أسبوعا للنساء الالئي يتوقعن والدة أطفاهلن يف األسبوع الذي يبدأ ٣٩دفعهما ملدة 
ويدفع أجر األمومة القانوين على .  أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٧أبريل / نيسان١من 

 يف املائة من األجور األسبوعية املتوسطة بالنسبة لألسابيع الستة األوىل ٩٠أساس 
) ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ جنيهات استرلينية يف ١٠٨,٨٥(سعر أسبوعي حمدد  ومبعدل 

وبدل األمومة هو .  يف املائة من األجور، أيهما أقل بالنسبة للفترة املتبقية٩٠أو 
ويستمر عقد .  يف املائة من متوسط أجر املرأة أيهما أقل٩٠أو  السعر احملدد

 أم ٣٨٠ ٠٠٠فيد حنو وسوف تست) واألبوة(التوظيف طوال مدة إجازة األمومة 
 كل سنة من الزيادة يف أجر األمومة؛

 أسبوعا ٥٢، حيق للذين يتبنون طفال جديدا احلصول على ٢٠٠٣أبريل /ومنذ نيسان •
، مت متديد أجر التبين ٢٠٠٦أكتوبر /واعتبارا من تشرين األول. كإجازة تبين
 ١ تبنيهم يف  أسبوعا بالنسبة لألطفال الذين يبدأ تاريخ٣٩ إىل ٢٦القانوين من 

وخيضع هذا احلق لفترة توظيف مؤهلة .  أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٧أبريل /نيسان
  أسبوعا وملعايري األجور الدنيا؛٢٦مدهتا 

، استفاد املوظفون املؤهلون من إجازة األبوة املدفوعة األجر ٢٠٠٣أبريل /منذ نيسان •
در األدلة اليت مت مجعها وتق. ملدة أسبوعني يف الفترة اليت تضع فيها شريكتهم طفلها

 يف املائة من املوظفني استفادوا من جزء على األقل من ٧٩ أن ٢٠٠٥يف 
 يف املائة منهم استحقاقهم ٤٥استحقاقهم ألسبوعي إجازة األبوة، كما استخدم 

 ؛)١١(لكامل األسبوعني

 ملنح اآلباء املؤهلني ٢٠٠٦استفادت احلكومة من قانون العمل واألسر لسنة  •
ميكن دفع أجرها إذا )  أسبوعا٢٦تصل إىل (ا لفترة إجازة أبوة إضافية استحقاق

وتعتزم احلكومة تنفيذ هذا االستحقاق . عادت شريكته إىل العمل يف وقت مبكر
 .اجلديد قبل هناية الدورة الربملانية احلالية يف اململكة املتحدة

زايا تعاقدية تتجاوز احلد تشري البحوث إىل أن كثريا من أرباب العمل يقدمون فعال م -٣٩٣
 ١٠ يف املائة من أماكن العمل اليت يعمل هبا ٥٧، كانت ٢٠٠٤ففي . األدىن القانوين

                                                         
 )١١( Statistics from Smeaton, D & Marsh, A (2006) Maternity and Paternity Rights and Benefits Survey of 

Parents 2005. Employment Relations Research Series Number 50, London: DTI. 
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 يف املائة من أماكن ٥٥موظفني أو أكثر متنح إجازة أمومة مدفوعة األجر بالكامل وكانت 
مل أو إجازة  موظفني أو أكثر متنح إجازة أبوة مدفوعة األجر بالكا١٠العمل اليت يعمل فيها 

 .(Kersley et. al., 2005)تقديرية لآلباء 
 يف املائة فقط من األمهات على إجازة أمومة ملدة ستة ٩، حصلت ٢٠٠٢يف سنة  -٣٩٤

، زادت ٢٠٠٥وحبلول سنة .  يف املائة منهن على سنة واحدة أو أكثر٥أشهر؛ وحصلت 
 يف املائة ١٤ستة أشهر وهذه األعداد حبيث أصبح نصف األمهات حيصلن على إجازة ملدة 

 شهرا من ١٧ومل تتغري نسبة األمهات العائدات إىل العمل بعد . منهن حيصلن على عام كامل
ومع ذلك، فقد .  يف املائة٨٠ فظلت تدور حول ٢٠٠٥ و٢٠٠٢ميالد طفلهن بني سنيت 

، ٢٠٠٥وحبلول .  يف املائة من األمهات إىل العمل عند رب عمل خمتلف٤١عادت 
 . يف املائة فقط٢٠ذه النسبة إىل اخنفضت ه
 رعاية الطفل

  رفيعة املستوىتوفري رعاية أطفال
أطفال دون  ٨من  ١أماكن مسجلة لرعاية األطفال لكل هناك ، كانت ١٩٩٧ يف - ٣٩٥

، كان جمموع ٢٠٠٦ سبتمرب/ ويف أيلول.  أطفال٤ من ١سن الثامنة، وتبلغ هذه النسبة اآلن 
أي ِضعف املستوى الذي كان عليه يف (مليون مكان  ١,٢٨ األطفال املسجلني يتجاوز

طبقا ملكتب معايري التعليم  و، ومع مراعاة التغريات، ، ٢٠٠٦ سبتمرب/ يف أيلولو). ١٩٩٧
وحبلول .  مكان مسجل جديد لرعاية األطفال٦٤٤٠٠٠ حنو  إنشاء١٩٩٧منذ ،مت 
 لذين تتراوح أعماهم بني، ستكون هناك أماكن لرعاية األطفال جلميع األطفال ا٢٠١٠ سنة
بني الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساًء،   سنة يف مجيع أيام األسبوع ما١٤ وسنوات  ٣

  .رعاية األطفال حىت سن الرابعة عشرة أكثر من مليوننيلماكن املستدامة األوبذلك يبلغ عدد 
 بعد استراتيجية السنوات العشر لرعاية األطفال ما

لسنوات العشر ل تها احلكومة استراتيجي نشرت،٢٠٠٤ ديسمرب/ ول يف كانون األ- ٣٩٦
اليت تضمنت خططاً " االختيارات املتاحة أمام اآلباء، أفضل بداية لألطفال"لرعاية األطفال 

وكان من بني . طموحة لوضع إطار مستدام لتقدمي خدمات عالية املستوى لألطفال واألسر
سنوات  ٣لعامة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني االلتزامات الرئيسية توفري الرعاية ا

، وهكذا ية لألطفال يف كل جمتمع حملواثقسنة بتكلفة معقولة، وإنشاء مركز للبداية ال ١٤ و
وقد ألقت . أصبحت خدمات السنوات املبكرة واألطفال جزءاً أساسياً دائماً من دولة الرعاية

 ٢٠٠٦ أبريل/  نيسان٤ت العشر اليت ُنِشرت يف خطة العمل اخلاصة بتنفيذ استراتيجية السنوا
، الضوء على “لنجعلها تتحقق: االختيارات املتاحة أمام اآلباء، أفضل بداية لألطفال”بعنوان 
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اإلجنازات اليت حتققت منذ نشر االستراتيجية، وحتديات املستقبل، ومن الذي ينبغي أن يفعل 
  . ومىت. ا االستراتيجيةماذا لضمان الوفاء بااللتزامات اليت تنص عليه

 ٢٠٠٦  قانون رعاية األطفال لسنةتطبيق
 وأعطى قوة قانونية لاللتزامات اليت ٢٠٠٦ بدأ تنفيذ قانون رعاية األطفال لسنة - ٣٩٧

 متثل والديهوكانت احتياجات الطفل و. تنص عليها استراتيجية السنوات العشر لراعية األطفال
ت احمللية يف قمة املسؤولية، مع ضمان االستماع إىل لب القانون، ووضع القانون السلطا

 والدينالقانون على أن توقعات ال وينص. وجهات نظر األسر يف ختطيط اخلدمات وتقدميها
  .أن يعملوا فيما يتعلق بتقدمي رعاية رفيعة املستوى لألطفال ستكون متاحة جلميع من يريدون

 اخلدمات املوسعة اليت تقدمها املدارس
العرض "، سيكون بوسع مجيع املدارس أن توفر خدمات ٢٠١٠ حبلول سنة - ٣٩٨

ذلك رعاية األطفال، ودعم الدراسة وجمموعة أخرى من أشكال  يف املوسعة، مبا" األساسي
ويقدم الكثري من املدارس االبتدائية والثانوية بالفعل هذه . لوالدينلتعليم األسري والالدعم 

 أن ٢٠٠٥ مسح أساسي للمدارس اليت مشلتها اخلطة يف وقد تبني من. اخلدمات املوسعة
يف املائة من املدارس الثانوية تقدم األنشطة املعتادة  ٩٥ يف املائة من املدارس االبتدائية، و ٨٧

ويف الوقت احلاضر، تقدم أكثر . لألطفال أو أنشطة رعاية األطفال بعد اليوم الدراسي املعتاد
 مدارس، اخلدمات األساسية املوسعة، ٦ن بني كل  مدرسة، أي مدرسة واحدة م٣ ٨٠٠

، ٢٠٠٦ سبتمرب/ وبذلك تكون قد جتاوزت الرقم الذي كان مستهدفاً حتقيقه حبلول أيلول
 . مدرسة٢ ٥٠٠وهو 
ولدعم املدارس يف تطوير اخلدمات املوسعة، التزمت احلكومة، عن طريق السلطات  - ٣٩٩

ماليني جنيهاً  ١١٠  و٢٠٠٥-٢٠٠٣يين يف مليون جنيه إسترل ٥٠ احمللية، بتقدمي حنو
-٢٠٠٦مليون جنيه إسترليين أخرى يف  ٦٨٠وتقدم احلكومة . ٢٠٠٦-٢٠٠٥إسترلينياً يف 

مليون جنيه إسترليين سوف تتخصص للمدارس عن طريق السلطات  ٤٣٠، منها ٢٠٠٨
ستذهب احمللية، اليت ستكون مسؤولة عن التنمية االستراتيجية للخدمات املوسعة، بينما 

  .مليون جنيه إسترليين أخرى مباشرة إىل املدارس من خالل منحة املعايري املدرسية ٢٥٠
 العمل على تضييق الفجوة يف األجور

 جتاوب احلكومة مع جلنة النساء والعمل
 الفجوة يف أجور تقليص، مت ١٩٧٥منذ بدء إنفاذ قانون املساواة يف األجور يف  - ٤٠٠

وكان ). ٢٠٠٢يف املائة يف  ٢٠حنو (يف املائة  ١٧يف املائة إىل حنو  ٣٠العاملني املتفرغني من 
يف املائة يف  ١٢,٦ ، و٢٠٠٣يف املائة يف  ١٥,٥متوسط الفجوة يف أجور العاملني املتفرغني 
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، طلب رئيس الوزراء من البارونة مارجريت بروسر أن ترأس استعرضاً ٢٠٠٤ويف . ٢٠٠٦
 اجلنسني والفجوة يف الفرص، والتوصل إىل أفكار عملية مستقالً لبحث أسباب الفجوة بني

وُسمي اجلهاز املكلف بإجراء االستعراض جلنة . لتضييق هذه الفجوة بالنسبة للنساء العامالت
 .النساء والعمل

 إىل رئيس الوزراء يف تشكيل مستقبل أكثر إنصافاًوقدمت اللجنة تقريرها املعنون  - ٤٠١
قترح التقرير الكثري من األفكار العملية بشأن كيفية تضييق وقد ا. ٢٠٠٦فرباير / شباط

وقد . الفجوة يف األجور والفرص بني اجلنسني، استناداً إىل حتليل دقيق جلميع الدالئل املتاحة
وقدرت . خلصت اللجنة إىل وجود حتمية اقتصادية قوية لتضييق الفجوة يف األجور والفرص

سوق العمل ويف االشتغال باملهن والقيام باألدوار اليت حتقق اللجنة أن زيادة مشاركة السناء يف 
 بليون جنيه إسترليين سنوياً القتصاد ٢٣-١٥بني  هلن أجوراً أعلى ميكن أن تتراوح قيمتها ما

كذلك سوف تعزز زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل املعدل العام للتشغيل . اململكة املتحدة
 . املائةيف ٨٠ يف اململكة املتحدة وهو

: خطة عمل احلكومة، أصدر وزير شؤون املرأة ٢٠٠٦ سبتمرب/  أيلول١١ويف  - ٤٠٢
وقد .  استجابة للتوصيات الواردة يف تقرير جلنة املرأة والعملتنفيذ توصيات جلنة املرأة والعمل
توصية، وقبلت احلكومة كلياً أو جزئياً مجيع التوصيات  ٤٠تضمن تقرير جلنة املرأة والعمل 

توصية باستثناء توصية واحدة فقط رفضتها احلكومة وهي التوصية  ٣٨ملوجهة إليها وعددها ا
متفرغات أو  اخلاصة بتقدمي حوافز مالية للشركات الصغرية لكي تقبل تشغيل عامالت غري

لفترات عمل مرنة، ألن استخدام التدابري املالية ميكن أن يزيد من تعقيد األمور لبعض موظفي 
لصغرية واملتوسطة، وميكن أن يؤدي إىل تشويه القرارات اخلاصة مبن يقع عليهن املؤسسات ا

 .تكون منصفة للبعض اآلخر االختيار لشغل الوظائف بطريقة قد ال
 :وفيما يلي بيان مبدى التقدم يف تنفيذ هذه التوصيات - ٤٠٣

 اجليد  جنيه إسترليين لدعم املبادرات اخلاصة بزيادة فرص العمل٥٠٠,٠٠٠خصص مبلغ  •
وسيكون بوسع أصحاب األعمال التقدم للحصول على الدعم لطلب املشورة . املتفرغ غري

وفُِتح الصندوق لتقدمي العطاءات . املتخصصة بشأن العمل اجليد غري املتخصص يف مؤسساهتم
 ؛٢٠٠٧مارس / آذار ١٣، وأغلق يف ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين ٣٠يف 

وهذا يتطلب من أصحاب األعمال . انب أصحاب األعمالبرنامج للمبادرات املثالية من ج •
.  الفجوة يف األجور بني اجلنسني عن طريق جمموعة من املشاريعتقليصإعالن التزام واضح ب

وقد سّجل أكثر من مائة من أصحاب األعمال من القطاعني اخلاص والعام أنفسهم بالفعل يف 
ونية املنتظمة اليت تصدرها اجملتمعات وتتحدث الرسائل اإلخبارية اإللكتر. هذا الربنامج
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وسوف . واحلكومات احمللية عن برامج عمل أخرى يقوم بتنفيذها أصحاب األعمال املثاليون
 ملناقشة تأثري املبادرات ٢٠٠٧ تعقد احلكومة مؤمتراً ليوم واحد عن أفضل املمارسات يف ربيع

 .على املمارسات املطبقة يف سوق العمل
يني جنيه إسترليين خالل السنتني املقبلتني يف املبادرة اخلاصة مبسارات مال ١٠سيتم استثمار  •

، ملساندة املشاريع املُقدمة من جمالس املهارات القطاعية )٥ راجع املادة(قطاع املرأة والعمل 
نوفمرب / تشرين الثاين ٢٠ويف . اليت تقترح طرقاً مبتكرة ملساعدة النساء على التقدم املهين

علن متويل املشاريع يف مخس قطاعات لتمكني النساء من اكتساب مؤهالت ، سوف ُي٢٠٠٦
وأُعِلنت ثالث خطط . التقليدية واملناصب اإلدارية واإلشرافية متكنهن من اقتحام األعمال غري

 ؛٢٠٠٧يناير /  كانون الثاين٣٠أخرى يف 
ري قيادات عالية يف توف) يلي راجع ما(تنحصر أهداف الفريق العامل املعين مبشاريع املرأة  •

املستوى لإلسراع بعملية تطوير مشاريع املرأة، وتيسري وتنسيق تقدمي الدعم للنساء القائمات 
 أو الاليت من احملتمل أن تقمن بأعمال املقاوالت؛

 اإلعالن عن تنفيذ جتربة املستوى الثالث للمهارات النسائية على ٢٠٠٦تضمنت ميزانية  •
 وبدأت جتربة املستوى الثالث للنساء واألقليات العرقية يف لندن ).٥ راجع املادة(أساس جترييب 
 من مؤهالت املستوى ١٠,٠٠٠يربو على  ، وسوف ُيسلم ما٢٠٠٦ نوفمرب/ يف تشرين الثاين

وجيري تنفيذ هذه التجارب يف تكامل مع برنامج التدريب من . الثالث خالل السنتني املقبلتني
وسوف تبلغ تكاليف ). جلديد لتدريب أصحاب األعمالوهو الربنامج الوطين ا(أجل الكسب 

، ٢٠٠٦/٢٠٠٧ماليني جنيه إسترليين يف  ١٠جتربة املستوى الثالث بالنسبة للنساء 
 .٢٠٠٧/٢٠٠٨ماليني جنيه إسترليين أحرى يف  ١٠ و
 دعم ممثلي املساواة من خالل صندوق احتاد التحديث؛ •
على أداة بسيطة ميكن أن يستخدمها  الذي يقوم –" التأكد من املساواة"ووضع نظام  •

 .أصحاب األعمال يف حتديد القضايا اليت تتطلب اختاذ إجراءات لضمان املساواة
تنفيذ التوصيات : حنو مستقبل أكثر إنصافاً"وقد أعلنت احلكومة البدء يف برنامج  - ٤٠٤

ل بعد سنة ، وهو برنامج عمل شام٢٠٠٧أبريل / اليت وضعتها جلنة املرأة والعمل يف نيسان
من تقرير جلنة املرأة والعمل، ويتضمن جمموعة إجراءات وضعتها احلكومة للتعامل مع فجوة 

ويف نفس الوقت، أعلنت احلكومة اجلهات اليت . األجور بني اجلنسني والتفرقة يف الوظائف
فازت بعطاءات صندوق نوعية العمل عل سبيل عدم التفرغ، مما سيدعم أصحاب األعمال يف 
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 عدد األعمال اليت تتطلب مستويات عالية من اجلودة واليت ستكون متاحة على أساس زيادة
  .العمل جلزء من الوقت أو على أساس املشاركة

  العمل اليت تواجهها النساء السود والنساء املنتميات إىل أقليات عرقيةئقواعدراسة 
د والنساء املنتميات إىل  العمل تواجهها النساء السوئقاعوكذلك ستنظر احلكومة يف  - ٤٠٥

وعلى ). ٣ راجع املادة(أقليات عرقية وسوف تدرس التدابري العملية لرفع مستويات تشغيلهن 
 القائمة أمام تشغيل ئقاعوالبسبيل املثال، فإن برنامج إدارة العمل واملعاشات التقاعدية اخلاص 

 أمام العمل ئقاعو مشروع السيبين على نتائج) املوجة الثانية (ات والبغالديشياتالباكستاني
وهو مصمم لدعم مبادرات السياسات اليت تستهدف تشجيع نساء األقليات العرقية، 

وسوف ُيعىن املشروع بتحليل . وخصوصاً النساء املسلمات، على االنضمام إىل قوة العمل
بالعمل، واملوارد العوامل الثقافية اليت تواجه النساء يف أوطاهنن ويف جمتمعاهتن احمللية فيما يتعلق 

وسوف ُتنشر نتائج التحليل يف . املتاحة لتضييق الفجوة بني اجملتمع احمللي والتشغيل
  .٢٠٠٧ صيف

 تخذهتا اإلدارات احلكوميةتاإلجراءات اليت 
، استكملت مجيع اإلدارات واألجهزة احلكومية الثمانية والثمانون ٢٠٠٣يف  - ٤٠٦

واإلدارات مدعوة إىل استعراض . يف األجر وخطط العملاستعراض اجلوانب املتصلة باملساواة 
نظم األجور فيها بعد تنفيذ األحكام اخلاصة باألجور وإثبات املساواة الكاملة يف السياسات 

  .واملمارسات اليت تطبقها بالنسبة لألجور كل ثالث سنوات
 النساء يف اخلدمة املدنية

يف املائة  ٢٢,٩لعليا يف اخلدمة املدنية من ارتفعت نسبة النساء يف وظائف اإلدارة ا - ٤٠٧
، وبذلك تكون قد ختطت النسبة ٢٠٠٥أبريل / يف املائة يف نيسان ٢٥,٥  إىل٢٠٠٣يف 

وقد مت . يف املائة ٢٥املستهدفة يف اتفاق اخلدمة العامة اخلاص باملساواة بني اجلنسني، وهي 
يل اخلاص باملساواة بني اجلنسني وهي حتديد نسبة مستهدفة جديدة يف اتفاق اخلدمة العامة احلا

/ يف املائة يف تشرين األول ٢٦,٨وكان أحدث رقم هو . ٢٠٠٨يف املائة حبلول سنة  ٣٠
، ولذلك فعلى الرغم من التقدم اجلاري حتقيقه، قد يستغرق حتقيق هذا الرقم ٢٠٠٦أكتوبر 

ضر على استعراض وتعكف احلكومة يف الوقت احلا. ٢٠٠٨ يتعدى سنة الذي ميثل حتدياً ما
اإلجراءات اليت ميكن اختاذها لدفع عجلة التقدم مبزيد من السرعة كجزء من خطة النقاط 
العشر لتحقيق التنوع يف اخلدمة املدنية، وقد بدأت بالفعل عدداً من املبادرات على مستوى 

 .الشركات واإلدارات لتحقيق هذه األهداف
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 شاريع التجاريةامليف د النساء اعدأ لزيادةاختاذ خطوات 
بليون جنيه إسترليين يف اقتصاد  ٦٠تسهم املشاريع التجارية اليت متلكها النساء بنحو  - ٤٠٩

ولزيادة مستويات ِملكية النساء للمشاريع التجارية يف اململكة املتحدة، أعلن . اململكة املتحدة
ارية اليت متلكها شأت فريق عمل معين باملشاريع التجن أن احلكومة أ٢٠٠٦ تقرير ميزانية

وهذا الفريق مكلف بالقيام بدور ريادي يف تنفيذ جدول األعمال اخلاص باملشاريع . النساء
وسوف يعمل هذا الفريق على . التجارية النسائية يف مجيع اإلدارات احلكومية ويف األقاليم

ملانية، ومبزيد توفري أفضل الشروط لتحقيق التغيري الثقايف باملشاركة الكاملة يف السياسات الرب
 :من التحديد، سوف ُيعىن الفريق مبا يلي

لضمان حصول النساء على دعم من ) يلي راجع ما(العمل مع األجهزة احلكومية اإلقليمية  •
 نوعية جيدة؛

قيادة اإلجراءات املشتركة مع البنوك لتحسني اإلملام باخليارات املتاحة أمام متويل أنشطة النساء  •
 املقاوالت؛الاليت يقمن بأعمال 

 حتسني عملية انتقال النساء من تلقي اإلعانات إىل العمل حلساب أنفسهن؛ •
إدخال عملية مجع البيانات املبوبة حبسب النوع االجتماعي كمبدأ أساسي يف مجيع اإلدارات  •

 احلكومية واألقاليم؛
 .وتقدمي مشورة اخلرباء بشأن أفضل املمارسات يف وضع السياسات، والتنفيذ والتسليم •

الختيار ) ٢٠٠٧مارس / بدأ تنفيذها اعتباراً من آذار(أعلنت احلكومة عن مبادرة  - ٤١٠
شبكة من ألف امرأة من املشتغالت باملقاوالت ليقمن بدور سفريات لتقدمي املشورة والدعم 

وسوف تتوىل اختيار السفريات . لغريهن من النساء فيما يتعلق ببدء املشاريع اخلاصة هبن
مية اإلقليمية، وسوف متارسن نشاطهن مع النساء يف جمتمعاهتن احمللية، من خالل وكاالت التن

  .عمليات التوعية والتثقيف يف جماالت حمددة
إدخال املشاريع التجريبية اليت تتوالها وحدة املشاريع النسائية على املستوى اإلقليمي 

  األعمال التجاريةيفالنساء  املزيد من لتشجيع دخول
وهي األجهزة اليت تقود التنمية االقتصادية على (ىن وكاالت التنمية اإلقليمية ُتع - ٤١١

مخسة أقاليم بإنشاء وحدات إقليمية جتريبية للمشاريع التجارية النسائية  يف) املستوى اإلقليمي
مثل إنشاء وحدة افتراضية للمشاريع التجارية (على املستوى اإلقليمي لتجربة النهج املختلفة 

، وذلك لتشجيع الشروع يف املشاريع اليت متلكها نساء )ة وتقدم الدعم يف هذا اجملالالنسائي
والغرض من ذلك هو توفري الدعم للمشاريع النسائية . ومساعدة هذه املشاريع على النمو

 .ابتداًء من املرحلة السابقة على البدء يف املشاريع وما يليها
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ج التجرييب هي وكالة تنمية مشال غرب إنكلترا،  يف هذا الربنامشاركةوالوكاالت امل - ٤١٢
ووكالة تنمية مشال شرق إنكلترا، ووكالة تنمية يوركشاير وهامرب، ووكالة تنمية وسط شرق 

 النتائج األولية للتقييم ٢٠٠٧ وقد ُنِشرت يف ربيع. إنكلترا، ووكالة تنمية وسط غرب إنكلترا
  .لمشاريع يف املستقبلوالدروس املستفادة فيما يتعلق بتقدمي الدعم ل

 وكالة تنمية شرق انكلترا
كانت وكالة تنمية شرق انكلترا شريكاً رئيسياً يف وضع استراتيجية التنمية اإلقليمية  - ٤١٣

اخلاصة باملشاريع النسائية وقد عملت على إبراز اجلهود اليت تبذهلا وكاالت التنمية اإلقليمية خالل 
مل يف هذا اجملال مستمر من خالل فريق التوجيه اإلقليمي الذي والع. االثين عشر شهراً املاضية

يرأسه أحد أعضاء جملس إدارة وكالة تنمية شرق انكلترا، ومن خالل برنامج النساء املشتغالت 
، )مليون جنيه إسترليين بتمويل من وكالة تنمية شرق انكلترا ١,٣وهو برنامج قيمته (باملشاريع 

وهذا يشمل تنفيذ أنشطة جتريبية واسعة تركز على . فة يف ذلك اإلقليملوضع معايري النشاط املختل
املرأة تستهدف جمموعات األقليات العرقية من السود، يف جماالت العلوم، والتعليم والتكنولوجيا، 

وقد مت متويل إنشاء دليل لدعم . والريف، واألنشطة السابقة على البدء يف املشاريع ومنو املشاريع
ولالطالع على . نسخة من هذا الدليل ١٠ ٠٠٠يت متلكها نساء، ومت توزيع أكثر من املشاريع ال
-www.enterprising.املعلومات، ميكن الرجوع إىل املوقع التايل على شبكة اإلنترنت مزيد من 

women.org/. 
 

 وكالة تنمية جنوب شرق إنكلترا
كزاً للمشاريع، على تقوية  مر٢٢تركز وكالة تنمية جنوب شرق إنكلترا، اليت تضم  - ٤١٤

ومن بني أجنح . املشاريع واملقاولني الذين تقوم مشاريعهم على التكنولوجيا الرفيعة واملعلومات
وهي من الشركات الرئيسية املعنية بتقدمي احللول " أرييزو"الشركات املعنية مبراكز املشاريع شركة 

مليون  ١,٥استطاعت هذه الشركة مجع  وقد. املتقدمة اخلاصة بتحسني وختطيط الشبكات اخللوية
وكلما اتسعت شبكة املراكز، ستضاف إليها . جنيه إسترليين من جولة التمويل املؤسسي األوىل

أنشطة معينة يف جماالت التسويق والترويج تستهدف جمموعات معينة من املقاولني، من بينهم 
ت اخلاصة بشبكات النساء املشتغالت ويستضيف الكثري من هذه املراكز الوقائع واملناسبا. النساء

 .باألعمال التجارية
وتعد بوابات املشاريع مشروعاً مشتركاً للربط بني وكالة تنمية جنوب شرق إنكلترا  - ٤١٥

الفئات اليت ’ووصلة املشاريع التجارية الغرض منه تشجيع وتعزيز املشتغلني بأعمال املقاوالت بني 
النساء، وجمموعات األقليات العرقية السوداء، ومشاريع  وهذا يشمل –‘ يصعب الوصول إليها

وتوجد يف الوقت احلاضر ست بوابات عاملة يف . املناطق الريفية، واملشاريع االجتماعية، وغريها
 .اإلقليم
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 وكالة تنمية مدينة لندن

قط يف املائة ف ١١ متلكن غري يف املائة من سكان لندن، ولكنهن ال ٥٢متثل النساء نسبة  - ٤١٦
وقد أصدرت وكالة تنمية مدينة لندن يف السنة املاضية تقريراً . من املشاريع التجارية يف املدينة

، بعد إجراء ‘أولويات النشاط التجاري بالنسبة للمشاريع اليت متلكها نساء يف لندن’بعنوان 
ي مشاورات مع املشاريع التجارية اليت متلكها نساء ومع املمارسني لذلك النشاط وصانع

وسوف ُيستفاد من ذلك يف تزويد خطة العمل اخلاصة باملشاريع النسائية، اليت أُطِلقت . السياسات
  .ملساعدة النساء املشتغالت باملقاوالت على زيادة االنتفاع بالفرص املتاحة مبوجب عقود

 زيادة املشاركة يف برنامج الصفقة اجلديدة بالنسبة للوالدين الوحيدين
حتليل اقتصادي قياسي، الذي أصدره برنامج الصفقة اجلديدة بالنسبة يوضح أحدث  - ٤١٧

، أن من بني أولئك الذين تنطبق عليهم شروط )١٢(٢٠٠٦يونيه / للوالدين الوحيدين يف حزيران
يف املائة من املشاركني على فرص عمل  ١٤,٢٦االنضمام إىل الربنامج، حتصل نسبة إضافية تبلغ 

ملشاركة يف هذا الربنامج اختيارية، وقد انضم إليه الكثري من الوالدين وا. املشاركني مقارنة بغري
ويوجد يف الوقت احلاضر . الوحيدين بعد إجراء مقابالت إلزامية معهم تركز على فرص العمل

 اليت توضح أن هذه املقابالت كان هلا تأثري إجيايب، سواء من حيث إقناع )١٣(الكثري من األدلة
 ممنن االنضمام إىل الربنامج أو بالنسبة للردود اإلجيابية اليت أدىل هبا الوالدالوالدين الوحيدين با

مارس / وقد أعلن وزير اخلزانة يف خطاب امليزانية الذي ألقاه يف آذار. أجريت معهم هذه املقابالت
، ستجرى مقابالت ملدة ستة أشهر مع مجيع ٢٠٠٧أبريل / ، أنه اعتباراً من شهر نيسان٢٠٠٦
 الوحيدين الذين يستفيدون من اإلعانات االجتماعية والذين يقل عمر أصغر أبنائهم الوالدين

  .سنة ١٤ عن
 سنة ٥٠ م برنامج الصفقة اجلديدة ملن تتجاوز أعماره–مساعدة النساء املسنات املشتغالت 

سنة أو أكثر يوفر  ٥٠ ممازال برنامج الصفقة اجلديدة الذي يشمل من تتجاوز أعماره - ٤١٨
سنة ممن يعانون البطالة لفترات  ٥٠جماً طوعياً لتشغيل النساء والرجال الذين تتجاوز أعمارهم برنا

. طويلة وغري النشطني اقتصادياً ممن كانوا حيصلون على إعانات اجتماعية ملدة ستة أشهر أو أكثر

                                                         
 )١٢( , entsThe Econometric Evaluation of New Deal for Lone Par) 2006. (J, Smith. P.J. Azevedo. P, Dolton

RR356. Sheffield, DWP. Available from: http://dwp.gov.uk/asd5/rports2005-2006/rrep356.pdf. 
 )١٣( Knight, G. and Lissenburgh, S. “Evaluation of Lone Parents Work Focussed Interviews: Final Findings 

from administrative data analysis” DWP Research Report W182, February 2004; Thomas and Griffiths, R. 

“Integrated Findings from The Evaluation of the First 19 months of Lone Parents Work Focussed 

Interviews.” DWP Research report W184, March 2004. 
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م  بدع٢٠٠٦مايو /  وأيار٢٠٠٠أبريل / امرأة إىل العمل فيما بني نيسان ٥٠ ٠٠٠وقد عادت 
  .من هذا الربنامج

 املطالبون بعالوة البحث عن العمل
أعلنت احلكومة مقترحات لزيادة الدعم املقدم من أجل العودة إىل العمل للمطالبني  - ٤١٩

بعالوة البحث عن عمل وشركائهم الذين يعولوهنم، ومعظمهم من النساء الاليت تتجاوز أعمارهن 
 للمساعدة والدعم (Jobcentre Plus)ائف وأكثر وسوف يشمل ذلك تقدمي مركز الوظ. سنة ٥٠

وباإلضافة إىل ذلك، تقترح احلكومة إجراء لقاءات . سنة ٥٩ إىل ٥٠ملن تتراوح أعماهم من 
وسوف يساعد ذلك النساء الاليت قد تفكرن يف ترك عملهن . إرشادية جتريبية مع العمال املسنني

ة برعاية أفراد آخرين على إعادة النظر يف بسبب املشاكل الصحية أو بسبب املسؤوليات املتصل
 .خياراهتن اخلاصة باالستمرار يف العمل

سنة يف ازدياد، وكانت الزيادة يف  ٥٠ومازال معدل تشغيل من تتجاوز أعمارهم  - ٤٢٠
وبالنسبة للرجال الذين تتراوح . السنوات األخرية أسرع من معدل الزيادة يف التشغيل بصفة عامة

، ازداد املعدل ) سنة يف الوقت احلاضر٦٥ وهو(سنة وسن التقاعد الرمسي  ٥٠أعمارهم بني 
أما بالنسبة للنساء . يف املائة ٧٢,٨ ليصل إىل ٢٠٠٦  و١٩٩٩يف املائة فيما بني ربيع  ٤,٢بنسبة 

فقد )  سنة يف الوقت احلاضر٦٠ وهو(سنة وسن التقاعد الرمسي  ٥٠الاليت تتراوح أعمارهن بني 
يف املائة، أي بزيادة نسبتها  ٦٨,٤يف املائة ليصل إىل  ٥,٣  نفس الفترة بنسبةازداد املعدل يف

املكتب الوطين لإلحصاء، مسح القوى . (يف املائة أعلى من معدل الزيادة بالنسبة للرجال ١,١
  ).الربيع العاملة ربع السنوي يف
 مساعدة املعوقات

يف سن العمل يف بريطانيا العظمى ، كان مخسة ماليني نسمة ممن هم ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف  - ٤٢١
مليون من  ٢,٣معوقني، ويشمل هذا العدد األفراد الذين يعانون من أمراض طويلة مقيدة، منهم 

يف املائة من العاملني من األفراد املعوقني منذ  ١١، كانت نسبة ٢٠٠٦ ويف ربيع. النساء املعوقات
هذه األرقام املنخفضة يف الواقع نتيجة  تعد(يف املائة من اإلناث  ٤٧فترة طويلة، من بينهم نسبة 

سنة من السكان الذين هم يف سنة  ٦٤-٦٠لعدم اعتبار النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني 
 ).العمل
 يف اجملتمع، وخصوصاً يف سوق وقنيعج املدماجإىل إعناية شديدة  احلكومة ويلوت - ٤٢٢
ة هدفاً حمدداً التفاق اخلدمة العامة وهو زيادة وقد حددت إدارة العمل واملعاشات التقاعدي. العمل

. ١٩٩٨ مقارنة مبعدل التشغيل العام، وقد جنح ذلك يف تضييق الفجوة منذ وقنيعمعدل تشغيل امل
 على أساس جترييب، وهي املبادرة اليت “سبل العمل”، حتاول اإلدارة تنفيذ مبادرة ٢٠٠٣ومنذ 
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 احلصول على فرص عمل، وتعمل اإلدارة يف وقنيعة املأظهر التقييم املستقل أهنا جنحت يف مساعد
  .يف الوقت احلاضر على تنفيذها يف البلد بأكمله

 دعم حقوق العامالت املهاجرات يف التنمية الدولية
تنظر وزارة التنمية الدولية إل اهلجرة على أهنا فرصة لتغيري العالقات بني اجلنسني وحمرك  - ٤٢٣

وقد أجرِي تقييم يف سنة . ن يعزز حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسنيهلذا التغيري الذي ميكن أ
 للدعم الذي تقدمة وزارة التنمية الدولية للنساء يف إطار األنشطة اخلاصة باهلجرة والتنمية، ٢٠٠٤

. كجزء من سلسلة عمليات التقييم اليت تتناول موضوعات معينة يف جمال املساعدات اإلمنائية
نه على الرغم من حتقيق الكثري يف غضون فترة قصرية هي ثالث سنوات، تستطيع والحظ التقييم أ

. هو أكثر من ذلك وخصوصاً على الصعيدين الدويل والوطين وزارة التنمية الدولية أن ُتنجز ما
. ، دعمت وزارة التنمية الدولية إنشاء شبكة عاملية للهجرة والعالقات بني اجلنسني٢٠٠٤ ويف
ت إدارة آسيا على متويل املرحلة الثانية من برنامج صندوق األمم املتحدة ، وافق٢٠٠٥  ويف

وقد ساهم ذلك يف إجناح مناصرة صندوق . اإلمنائي للمرأة لتمكني العامالت املهاجرات يف آسيا
  .األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة من أجل إضافة مؤشر بشأن حقوق العامالت املهاجرات

 أيرلندا الشمالية
 ة املرأة يف األعمال التجاريةمساند
وضعت هيئة االستثمارات يف أيرلندا الشمالية إطاراً استراتيجياً ملساعدة النساء  - ٤٢٤

املشتغالت باألعمال التجارية على النمو وتوسيع عملياهتن احلالية، وكذلك لتسهيل دخوهلن يف 
الت يف أيرلندا الشمالية اليت أجريت وطبقاً لعملية الرصد الشاملة ألعمال املقاو. األعمال التجارية

يف املائة من النساء يف املراحل األوىل من نشاط املقاوالت مقابل  ٢,٨ ، كانت نسبة٢٠٠٥يف 
وخالل السنوات الثالث املاضية، ازداد نشاط النساء يف جمال املقاوالت . يف املائة من الرجال ٦,٩
  .يف املائة ٢,٨ إىل ، وهي سنة األساس،٢٠٠٢يف املائة يف سنة  ١,٤من 

 رصد متثيل النساء يف برامج التدريب
ترصد وزارة التوظيف والتعليم مجيع براجمها وخدماهتا الرئيسية من حيث األبعاد  - ٤٢٥

يف ذلك املساواة بني اجلنسني، وتنشر النتائج يف التقرير السنوي الذي  الرئيسية للمساواة، مبا
 .www.delni.gov.ukموقعها على شبكة اإلنترنت وهو   وعلىنشرة سوق العملتصدره بعنوان 

 إىل أن مشاركة النساء يف برامج تدريب ٢٠٠٦مارس / وتشري أرقام الرصد يف آذار - ٤٢٦
ية مبادرة التعليم يف جمال األعمال التجار ، ويفيف املائة ٦٣اخلرجيات على اإلدارة كانت بنسبة 

وكان متثيل املرأة يف الربامج األخرى، مثل الصفقة اجلديدة ملن تتراوح . يف املائة ٥٧ بنسبة
يف املائة  ٣١(سنة أقل  ٢٥ سنة والصفقة اجلديدة ملن تتجاوز أعمارهم ٢٤-١٨أعمارهن بني 

http://www.delni.gov.uk/
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 يف ٢٩ – كذلك ترصد اإلدارة نتائج الربنامج من حيث اجلنسني). يف املائة، على التوايل ٢٠ و
 التحقن ٢٠٠٥ سنة يف ٢٤-١٨املائة ممن تركن برنامج الصفقة اجلديدة ممن تتراوح أعمارهن بني 

وكانت النسبة املقابلة لربنامج الصفقة اجلديدة . يف املائة ٢٧ بوظائف، بينما كانت نسبة الرجال
ملتزمة واإلدارة . يف املائة للذكور واإلناث على السواء ١٧سنة هي  ٢٥ملن تتجاوز أعمارهم 

بتشجيع تكافؤ الفرص يف مجيع براجمها وخدماهتا وُتجري عمليات تقييم منتظمة عن تأثري التكافؤ 
كذلك تتضمن تقييمات برامج اإلدارة وخدماهتا دراسة القضايا اجلنسانية . يف الفرص على ذلك
  .كلما كان ذلك مناسباً

  للسالم واملصاحلةتشجيع النساء على طلب التمويل من برنامج االحتاد األورويب
النساء على طلب متويل جمموعة من ) ٢٠٠٦-٢٠٠٠ (١١ يشجع برنامج السالم - ٤٢٧

وتوجد على وجه التحديد موارد لتحسني وصول النساء إىل سوق العمل ومشاركتهن . األنشطة
 وسوف تظل النساء من بني الفئات املستفيدة. فيه وحتسني قدرهتن على القيام بأعمال املقاوالت

  .٢٠١٣-٢٠٠٧املستهدفة يف جولة التمويل التالية يف الفترة 
 اسكتلندا

 حتسني تقدمي الرعاية اجليدة لألطفال
هتدف استراتيجية رعاية األطفال اليت وضعتها السلطة التنفيذية يف اسكتلندا إىل تقدمي  - ٤٢٨

سنة بتكلفة معقولة الرعاية اجليدة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني يوم واحد وأربع عشرة 
 والدين وحبيث يكون من السهل احلصول عليها يف كل املناطق، للمساعدة يف تلبية احتياجات ال

مليون جنيه إسترليين من األموال املخصصة  ٤٤يزيد على  وتقدم هذه االستراتيجية ما. العاملني
 املسؤولة، مع  للسلطات احمللية٢٠٠٨-٢٠٠٧  و٢٠٠٧-٢٠٠٦الستراتيجية رعاية األطفال يف 

وتقوم الرعاية . شراكات رعاية األطفال، عن اختاذ قرارات بشأن صرفها لتلبية االحتياجات احمللية
خارج املدرسة بدور مهم يف منو سوق العمل ورفاه األسرة باملساعدة على متكني األفراد من 

 املسائل اليت تؤثر وقد أنشئ فريق عامل شامل للقطاعات لتقدمي توصيات بشأن. العودة إىل العمل
– خارج املدرسة”على توصيل خدمات الرعاية خارج املدرسة، وأصدر الفريق وثيقة بعنوان 

  .٢٠٠٣ يف “إطار لتطوير رعاية األطفال خارج املدرسة 
  شراكات لرعاية األطفالمةاقإ

أنشئت شبكة لشراكات رعاية األطفال، واحدة يف كل منطقة من املناطق اخلاضعة  - ٤٢٩
وقد وفر صندوق الفرص . سلطات احمللية، تضم أعضاًء من القطاع العام واخلاص والطوعيلل

مليون جنيه إسترليين للجولة الثالثة من برنامج الرعاية اجليدة لألطفال يف  ١٤,٥اجلديدة مبلغ 
وقد بدأت عملية تقييم هذا الربنامج على امتداد السنوات الثالث املاضية يف . ٢٠٠٦-٢٠٠٣
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متول السلطة التنفيذية اجلمعية الوطنية للعاملني يف جمال التنمية لتشجيع شبكة خدمات و. ٢٠٠٥
املعتادة اليت  احلاضنات اليت توفر رعاية األطفال يف مرتل الوالدين من أجل دعم أمناط العمل غري

أبريل / انوتقوم اللجنة االسكتلندية لتنظيم الرعاية، اعتباراً من نيس. تزاوهلا األسر منخفضة الدخل
، بتنظيم خدمات احلاضنات بوصفها وكاالت لرعاية األطفال، وبالتايل تنطبق عليها ٢٠٠٣

  .شروط احلصول على املساعدات من خالل نظام رعاية األطفال
 إنشاء اللجنة االسكتلندية لتنظيم الرعاية

السكتلندية ، على أن ُتنشئ السلطة التنفيذية ا٢٠٠١ قانون تنظيم الرعاية لسنةينص  - ٤٣٠
وقد نشرت الوزارات املعنية يف . ٢٠٠٢ أبريل/ يف نيسان) جلنة الرعاية(جلنة لتنظيم الرعاية 

اسكتلندا املعايري الوطنية اجلديدة للرعاية فيما يتعلق بالتعليم املبكر، ورعاية األطفال، ووكاالت 
 املبكر وقوة العمل ، التسجيل للتعليم٢٠٠٦أكتوبر / رعاية األطفال، وبدأ، يف تشرين األول

، متت االستعاضة عن التفتيش على ٢٠٠٣أبريل / واعتباراً من نيسان. اخلاصة برعاية األطفال
قبل الدراسة، الذي كانت تقوم به إدارة التفتيش على التعليم  املراكز اليت توفر التعليم يف مرحلة ما

 تعمل باالشتراك مع إدارة التفتيش حبكومة جاللة امللكة، بعمليات تفتيش جتريها جلنة الرعاية اليت
وتنطبق عمليات التفتيش املذكورة على مجيع أنواع املراكز اليت تقدم التعليم . حبكومة جاللة امللكة

  .قبل املدرسة، مبا يف ذلك مدارس وفصول احلضانة يف مرحلة ما
 تشجيع زيادة اشتغال املرأة باملشاريع التجارية

أعلنت السلطة التنفيذية االسكتلندية، واهليئة االسكتلندية للمشاريع التجارية واملشاريع  - ٤٣١
حتديد ”التجارية يف مناطق املرتفعات واجلزر استراتيجية للمشاريع التجارية النسائية حتت عنوان 

الستراتيجية وقد استندت هذه ا. ٢٠٠٥ يف “بؤرة تركيز املشاريع التجارية النسائية يف اسكتلندا
، تضمن استعراض املشاريع النسائية ٢٠٠٤-٢٠٠٣إىل املعلومات اليت وفرها برنامج للبحوث يف 

وهتدف هذه االستراتيجية . يف اسكتلندا والعوامل اليت حتفز أو تعوق الشروع فيها، وبقاءها ومنوها
خول يف جمال إىل زيادة معدل إنشاء املشاريع التجارية النسائية عن طريق توسيع فرص الد

كذلك تلقي هذه االستراتيجية الضوء . املقاوالت ومساعدة النساء على حتويل اهتمامهن إىل عمل
على اخلدمات واألنشطة اليت توفرها يف الوقت احلاضر الوكاالت املعنية باملشاريع ملساعدة مزيد 

 .من النساء على الشروع يف مشاريع جتارية وعلى التوسع فيها
ستراتيجية شبكات املشاريع إىل زيادة نسبة النساء العامالت حلساب أنفسهن وهتدف ا - ٤٣٢
وقد وضعت هيئة . ٢٠٠٣يف املائة يف  ٢٦، بعد أن كانت ٢٠٠٩يف املائة حبلول سنة  ٢٨إىل 

املشاريع التجارية االسكتلندية برناجماً للمبادرات ملساعدهتا على حتقيق هذه األهداف، مبا يف ذلك 
، ويدعمها ٢٠٠٣أبريل / ة للمشاريع التجارية النسائية، اليت أنشئت يف نيسانالوحدة الوطني

 .ويدعو هلا فريق استشاري لشؤون النساء املشتغالت باملشاريع التجارية



CEDAW/C/UK/6  
 

07-39865 143 
 

 
 اختاذ خطوات لتضييق الفجوة يف األجور

/ أطلقت السلطات التنفيذية االسكتلندية محلة تضييق الفجوة يف األجور يف آذار - ٤٣٣
، لزيادة الوعي بالفجوة يف األجور بني النساء والرجال وتشجيع النشاط الذي ٢٠٠٢ سمار

وعلى الرغم من أن برملان وستمنستر هو الذي يستأثر بسلطة إصدار تشريع . يستهدف تضييقها
بشأن املساواة يف األجور، مازالت السلطة التنفيذية االسكتلندية تعمل يف شراكة مع جمموعة من 

/  وقد التزمت السلطة التنفيذية بتمويل مشروع لتضييق هذه الفجوة حىت كانون األول.املنظمات
ويركز هذا املشروع أساساً على استهداف كبار أصحاب األعمال يف القطاع . ٢٠٠٧ديسمرب 

  .اخلاص، وخصوصاً يف قطاع املالية، وكذلك استهداف قطاعات التعليم املتقدم والعايل
 ويلز

 يق الفجوة يف األجوراختاذ خطوات لتضي
بدأت حكومة اجلمعية الوطنية يف ويلز محلة لتحقيق املساواة يف األجور تتناول التفاوت  - ٤٣٤

، بالتعاون مع جلنة تكافؤ الفرص ومؤمتر نقابات ٢٠٠٢ مارس/ يف األجور بني اجلنسني يف آذار
عاجلة التمييز يف نظم وعلى الرغم من أن اهلدف الرئيسي هلذه احلملة ينحصر يف م. عمال ويلز

األجور، فإهنا تساعد أيضاً على زيادة الوعي بالفجوة يف األجور وتشجيع أصحاب األعمال على 
 .إجراء عمليات استعراض لألجور

، أساساً على ٢٠٠٥أبريل / وقد ركزت املرحلة الثالثة من احلملة، اليت بدأت يف نيسان - ٤٣٥
دمات الصحية الوطنية والتعليم العايل، وهي اجلهات اليت يعمل القطاع العام، واحلكومة احمللية، واخل

وميثل هذا العدد أكثر من ثُلث النساء العامالت ولذلك . امرأة يف ويلز ٢٥٩ ٠٠٠هبا أكثر من 
حتقق من تقدم  وقد مت استعراض ما. يعد تأثري التفاوت يف األجور يف هذه القطاعات كبرياً

ومبجرد انتهاء . سات القطاع العام اليت تقدم تقارير مرحليةبالتعاون مع مائة مؤسسة من مؤس
، سُيجرى تقييم مستقل بشأهنا  لتحديد اخلطوات ٢٠٠٧ مارس/ املرحلة الثالثة من احلملة يف آذار

  .التالية
 تعزيز جدول أعمال رعاية األطفال

 أهنا ،٢٠٠٣ ديسمرب/ أعلنت حكومة اجلمعية الوطنية يف ويلز، يف كانون األول - ٤٣٦
وقد أعِطيت للفريق . ستشكل فريق عمل جديد لتعزيز خطة العمل اخلاصة برعاية األطفال

اختصاصات واسعة ونظر يف طرق املضي يف تنفيذ جدول األعمال اخلاص برعاية األطفال يف 
وبدءاً برعاية األطفال من منظور األطفال، تضمنت القضايا اليت ُعين هبا الفريق التنظيم . ويلز
 والقدرة على حتمل التكاليف؛ وقوة العمل املعنية برعاية األطفال؛ والدينساواة؛ واختيارات الوامل

ودعم املشاريع التجارية؛ ورعاية األطفال واالقتصاد؛ والقضايا الثقافية؛ والقضايا املتصلة باحلصول 
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لفريق تقريره وقد نشر ا. على الرعاية؛ واألطفال والتعليم وهياكل دعم رعاية األطفال يف ويلز
توصية بشأن القضايا  ٧٧، وتضمن التقرير ٢٠٠٥ مارس/ يف آذار‘ بداية سريعة’اخلتامي بعنوان 

ونظرت حكومة اجلمعية الوطنية يف توصيات الفريق كجزء من وضع . الرئيسية اليت مت حتديدها
  .خطة كاملة لرعاية األطفال

 حتديث االستراتيجية املنشورة لرعاية األطفال
، استراتيجية ٢٠٠٥ نوفمرب/ نشرت حكومة اجلمعية الوطنية يف ويلز، يف تشرين الثاين - ٤٣٧

ُمحّدثة لرعاية األطفال وستبين على إجنازاهتا اليت حتققت حىت اآلن يف النهوض برعاية األطفال يف 
 : على ثالثة أهداف عريضة هي“رعاية األطفال من أجل األطفال”وتقوم استراتيجية . ويلز
 دعيم مجيع أنشطة رعاية األطفال لالحتياجات اإلمنائية اخلاصة باألطفال يف ويلز؛ضمان ت •
 من والدينضمان توافر رعاية األطفال على نطاق واسع وبتكاليف معقولة، لتمكني ال •

  وبالتايل رفع مستويات النشاط االقتصادي يف ويلز؛،العمل وأالتدريب احلصول على 
 أن يتمتعوا باملرونة والقدرة على االختيار فيما والدانع التوفري رعاية األطفال حىت يستطي •

يتعلق بكيفية حتقيق التوازن بني األسرة والعمل والتزاماهتم املعيشية األخرى، مما يشجع 
 .املساواة بني اجلنسني يف سوق العمل

وسوف يتم متويل هذه املبادرة بالكامل من صندوق مؤسسة ساميورث لدعم األطفال  - ٤٣٨
وسوف يساعد منو . يف املائة من أمواهلا لرعاية األطفال ٨,٥اليت ختصص نسبة  – شبابوال

، على املضي قدماً يف ٢٠٠٧-٢٠٠٦جنيه إسترليين، يف  مليون ١٢اعتمادات املؤسسة مبقدار 
 .األطفال اختاذ اإلجراءات اليت تنص عليها االستراتيجية فيما يتعلق برعاية

لضوء على عدد من املبادرات اليت أقدمت عليها حكومة اجلمعية وتلقي االستراتيجية ا - ٤٣٩
الوطنية يف ويلز من أجل تشجيع رعاية األطفال، مبا يف ذلك مبادرة البداية السريعة، اليت تتضمن 

مليون جنيه  ٤٦توفري رعاية األطفال حىت سن الثانية جلزء من الوقت بدون مقابل وإتاحة مبلغ 
؛ ومشروع الصندوق االجتماعي األورويب الذي ٢٠٠٨ مارس/  آذارإسترليين هلذا الغرض حىت

 ١مليون جنيه إسترليين على مدى ثالث سنوات يف إطار اهلدفني  ١٢,٥يبلغ جمموع خمصصاته 
  .، بغرض زيادة مسامهة الصناديق اهليكلية األوروبية لتوفري رعاية األطفال يف أحناء ويلز٣ و

 مصادر متويل رعاية األطفال
 Clybiau Plant Cymru(يقدم مشروع الصندوق االجتماعي األورويب ألندية األطفال  - ٤٤٠

Kids Clubs (من أجل التوسع يف ٢٠٠٧ أغسطس/  جنيه إسترليين حىت شهر آبينيمال ٣,٧ 
 .Genesis Walesويعد ذلك استكماالً ملشروع . تقدمي رعاية األطفال اجليدة بتكلفة معقولة

عية الوطنية يف ويلز املشروع الرائد لرعاية األطفال يف ويلز والتعليم كذلك تولت حكومة اجلم
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واملساواة املتبادلة، الذي يضم عدداً من اجلهات املعنية بالنهوض براعة األطفال ملواجهة التحديات 
 مليون جنيه إسترليين إضافية من التمويل الذي يقدمه االحتاد ١,٢يف جماالت الشراكة، مببلغ 

  .٢٠٠٧ يونيه/ الل ثالث سنوات حىت حزيراناألورويب خ
 تقدمي املساعدة لتشجيع انضمام مزيد من النساء إىل قطاع املشاريع التجارية

، قدمت مشاريع زيادة قدرة النساء يف ويلز ٢٠٠٦  وسنة٢٠٠٠بني سنة  يف الفترة ما - ٤٤١
 Women’s وعومشر Potentia على االنضمام إىل قطاع املشاريع التجارية، مثل مشروع

Enterprise Walesاملمثلة بالقدر الكايف ملساعدهتن يف االستعداد لبدء   الدعم للمجموعات غري
 ٣٠٠، حصلت أكثر من ٢٠٠٣  فمنذ–وقد حقق املشروعان جناحاً كبرياً . املشاريع اخلاصة هبن

خالل و.  امرأة بدء املشاريع اخلاصة هبن٤٠٠امرأة على الدعم، كما استطاعت أكثر من  ١
الثماين عشر شهراً املاضية، حتول التركيز يف هذه املشاريع العمل مع جمموعات املنتفعات إىل العمل 

وسوف يركز العمل يف الوقت احلاضر واملستقبل على متكني . عن قرب مع هيئات دعم املشاريع
  .هذه اهليئات من تقدمي خدماهتا بطريقة شاملة وميسرة

 وعية املعنية بالقطاعتقدمي التمويل للهيئات الط
 Chwarae(تقدم حكومة اجلمعية الوطنية يف ويلز الدعم للجهاز الطوعي املعين بالقطاع  - ٤٤٢

Teg ( لتنفيذ جمموعة من األنشطة لتعظيم إمكانات النساء يف سوق العمل يف ويلز للعمل يف
. ملساواة والسياسة العامةقطاعات التشغيل؛ والتعليم والتعلم مدى احلياة؛ واملشاريع، وفرص حتقيق ا

وتشمل أنشطة املشاريع حىت اآلن تقدمي املشورة للنساء بشأن املشاريع؛ وتوفري التدريب ألصحاب 
التقليدية؛ وتنمية البحوث وتطوير  األعمال؛ وتنمية مهارات النساء وزيادة وعيهن بالقطاعات غري

ة مع حكومة اجلمعية الوطنية يف ويلز السياسات املتصلة باملساواة بني اجلنسني؛ والعمل يف شراك
 .من أجل تشجيع التوازن يف احلياة العملية

 الذي ميوله صندوق التنمية اإلقليمية األوروبية على Chwarae Tegوقد عمل مشروع  - ٤٤٣
تعملن باملشاريع التجارية يف ويلز عن طريق إزالة بعض احلواجز اليت زيادة أعداد النساء الاليت 

تهن يف العمل اخلارجي، وإلقاء الضوء على املسامهة اإلجيابية اليت ميكن أن تقدمها تعوق مشارك
وقد انتهى هذا املشروع يف . النساء القتصاد ويلز من خالل زيادة نشاطهن يف جمال املقاوالت

 امرأة للبدء يف مشاريع جديدة، وأوجد ٧٠٠ بعد أن قدم املساعدة ألكثر من ٢٠٠٦ مارس/ آذار
 .امرأة ٢ ٥٠٠لف فرصة عمل وقدم الدعم ألكثر من أكثر من أ
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  صحة املرأة– ١٢ املادة  
 الوفاء بالواجبات املتصلة باملساواة بني اجلنسني

وملواجهة . ٢٠٠٧أبريل / بدأ تنفيذ الواجبات املتصلة باملساواة بني اجلنسني يف نيسان - ٤٤٤
املنتميات إىل أقليات السود واألقليات الصعوبات اليت تواجهها مجيع النساء وخصوصاً النساء 

العرقية، تعمل احلكومة على تسهيل احلصول على اخلدمات الصحية والرعاية الصحية هلن على 
قدم املساواة مع غريهن، وذلك بزيادة قدرة النساء على اختيار كيفية ومىت وأين حيصلن على 

ت اإلدارة ماضية يف متويل الربامج ومازال. العالج وكذلك تشكيل نظم الرعاية الصحية احمللية
املبتكرة اليت تشارك فيها دور العبادة واملنظمات الطوعية، من أجل زيادة قدرهتا على تنفيذ جمموعة 
من مبادرات الرعاية الصحية اليت تستهدف إشراك اجملموعات املنتمية إىل أقليات السود واألقليات 

  .العرقية والوصول إليها
 اواة يف احلصول على اخلدمات الصحيةالتصدي لعدم املس

حيدده اتفاق ) ٢٠٠١اليت أنشئت يف (عمل وحدة القضاء على التفاوت يف جمال الصحة  - ٤٤٥
يف املائة،  ١٠اخلدمة العامة الذي يستهدف خفض جوانب التفاوت يف النواتج الصحية بنسبة 

التصدي وميثل تقرير . ٢٠١٠نة قياساً مبعدل وفيات الرضع والعمر املتوقع عند امليالد حبلول س
هامة من االستراتيجية الوطنية   مرحلةتقرير عن حالة برنامج العمل: للتفاوت يف جمال الصحة

. ٢٠٠٣ يوليه/ للتصدي للتفاوت يف جمال الصحة من خالل برنامج العمل الذي أعِلن يف متوز
رف بأمهية العوامل األخرى يف وعلى الرغم من أن التقرير يركز على املؤشرات األساسية، فإنه يعت

التصدي للتفاوت، مثل الصحة العقلية وجوانب التفاوت اليت يعاين منها السود واألقليات العرقية 
  .وغريهم

 الكشف عن األمراض
 زيادة أعداد النساء الاليت ُتقبلن على فحص الصدر

 تتراوح أعمارهن يف املائة من النساء الاليت ٧٥,٥، كانت نسبة ٢٠٠٥مارس / يف آذار - ٤٤٦
 سنة املدعوات إىل فحص الصدر قد مت فحصهن على األقل مرة واحدة يف السنوات ٦٤-٥٠بني 

مليون امرأة من  ١,٤٨كما مت فحص ) ٢٠٠٤مارس / آذار يف املائة يف ٧٤,٩(الثالث املاضية 
 .مجيع األعمار يف نطاق هذا الربنامج

، مما ‘الفحص املزدوج للصدر’ بإدخال نظام قامت مجيع اخلدمات احمللية لفحص الصدر - ٤٤٧
يف املائة يف عدد حاالت السرطان املكتشفة سنوياً، وتدعو مجيع الربامج  ٤٠أسفر عن زيادة بنسبة 

 سنة إىل إجراء ٧٠  و٦٥احمللية يف الوقت احلاضر مجيع النساء الذين تتراوح أعمارهن بني 
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 منذ بدأ توسيع نطاق الربنامج امرأة آخرين ٦٠٠ ٠٠٠وقد أمكن فحص حنو . الفحص
 .٢٠٠١أبريل / نيسان يف

سنة  ٧٠توجد دالئل كافية يف الوقت احلاضر لدعوة النساء الاليت تتجاوز أعمارهن  ال - ٤٤٨
ومع ذلك، تشجع . إىل إجراء الفحص على الصدر كجزء من الربنامج الوطين لفحص الصدر

ىل إجراء الفحص على أساس فردي، وميكنهن سنة إ ٧٠احلكومة النساء الاليت جتاوزت أعمارهن 
أما النساء الاليت شاركن بالفعل يف الربنامج فقد . إذا طلنب ذلك إجراء ثالثة فحوصات سنوياً جماناً

وقد حرصت اللجنة االستشارية . مت إبالغهن بأن بوسعهن التمتع هبذا احلق عند بلوغ السبعني
ذه املسألة حمل استعراض باستمرار، وكلفت الكتشاف اإلصابة بسرطان الصدر على إبقاء ه

سنة أو أكثر  ٧٠بإجراء دراسة حبثية لتقييم الدالئل اخلاصة بدعوة النساء الاليت تبلغ أعمارهن 
  .إلجراء الفحص على الصدر

 زيادة أعداد النساء الاليت ُدعني إىل إجراء فحص سرطان عنق الرحم
 املائة من النساء الاليت تتراوح يف ٧٩,٥، كانت نسبة ٢٠٠٦أغسطس / يف آب - ٤٤٩

. أجرين الفحص مرة واحدة على األقل خالل السنوات اخلمس املاضية  قد٦٤-٢٥أعمارهن بني 
مليون امرأة، غالبيتهن بعد تلقي  ٣,٦، كان عدد النساء الاليت مت فحصهن ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ويف

  .بنحو أربعة ماليني عينةُيقدر  وقد قامت املختربات بفحص ما. دعوة رمسية من برنامج الفحص
 اختبارات الفحص األخرى اليت تعرضها احلكومة

لالطالع على مزيد من (توفر احلكومة أيضاً عدداً من اختبارات الفحص األخرى  - ٤٥٠
، مبا يف ذلك أنيميا اخلاليا املنجلية والثالسيميا، وفحص متالزمة داون )١ التفاصيل، راجع املرفق

  .وتشوه األجنة
  الوعي بالصحة اجلنسية بني الشبابزيادة
، محلة جديدة لزيادة الوعي ٢٠٠٦ نوفمرب/ أطلقت وزارة الصحة، يف تشرين الثاين - ٤٥١

 سنة، وقد ركزت هذه ٢٤-١٨ ملن تتراوح أعمارهم بني بضرورة استخدام الواقي الذكري
ملة للجهود املتصلة وهذه احلملة مك. احلملة على األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي

سبقت اإلشارة إليها يف التقرير السابق  اليت) يانصيب اجلنس(بالشباب وتبين على احلملة السابقة 
للجنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ضد املرأة، وتتضمن مواد خاصة بالعالقة بني 

  .اجلنسني
 نقص املناعة البشريةستقل للصحة اجلنسية وفريوس املستشاري االفريق التشكيل 
مت تشكيل فريق استشاري مستقل للصحة اجلنسية وفريوس نقص املناعة البشرية، يف  - ٤٥٢
، لتقدمي وجهات نظر الفنيني الصحيني املعنيني جبميع جوانب الصحة اجلنسية، ٢٠٠٣مارس / آذار
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سية وفريوس نقص ورصد التقدم وتوجيه املشورة إىل احلكومة بشأن تنفيذ استراتيجية الصحة اجلن
، أصدر الفريق االستشاري املستقل استعراضاً سنوياً يف ظروف ٢٠٠٥ ويف. املناعة البشرية
وميكن االطالع على هذا التقرير يف املوقع التايل على . عميق يف دائرة الصحة الوطنيةحدوث تغري 

  .http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/12/10/44/04121044.pdfشبكة اإلنترنت 
 تشجيع النساء على زيادة ممارسة التمرينات الرياضية

وزارة الثقافة واإلعالم والرياضة إىل /يهدف االتفاق الثالث للخدمة العامة بالنسبة لدائرة - ٤٥٣
وتعد . ٢٠٠٨ يف املائة حبلول سنة ٣الرياضية بنسبة زيادة مشاركة النساء يف ممارسة التمرينات 

ويتعاون . نسب املشاركة منخفضة بصفة خاصة بني فئات معينة من السود واألقليات العرقية
. االحتاد الرياضي يف إنكلترا مع الشركاء الرئيسيني من أجل تنفيذ االتفاق الثالث للخدمة العامة

املساواة بالنسبة للرياضة يف عموم القطاع الرياضي كإطار وباإلضافة إىل ذلك، جيري تنفيذ معيار 
ملساعدة اهليئات املعنية على توسيع نطاق نشاطها واحلد من التفاوت يف الرياضة والنشاط البدين 

 .من جانب األفراد، واجملموعات واجملتمعات احمللية غري املمثلة، مبا يف ذلك النساء
ملشاركة الذي أجرته وزارة الثقافة، واإلعالم والرياضة، واعتماداً على املسح اخلاص با - ٤٥٤

باستخدام البيانات اليت جتمعت من املقابالت (، ٢٠٠٦ديسمرب / وُنشرت نتائجه يف كانون األول
، وأظهرت النتائج أنه خالل )٢٠٠٦يوليه /  ومتوز٢٠٠٥يوليه / اليت أجريت فيما بني متوز

يف املائة من النساء يف نشاط رياضي واحد على األقل،  ٤٨األسابيع األربعة السابقة شاركت نسبة 
دقيقة على األقل  ٣٠يف املائة يف مستوى النشاط الرياضي املكثف نسبياً ملدة  ١٨وشاركت نسبة 

  .يف ثالث مناسبات منفصلة على األقل
 التصدي هلشاشة العظام عند املسنات

احلكومة بالنسبة للمسنني، أعد املعهد لدعم تنفيذ إطار اخلدمة الوطنية الذي وضعته  - ٤٥٥
الوطين للفحوص اإلكلينيكية املمتازة مبادئ توجيهية إكلينيكية بشأن منع حدوث هشاشة العظام، 

الفعالية اإلكلينيكية :  والتقييم التكنولوجي املرتبط بذلك حتت عنوان٢٠٠٤وإدارهتا وعالجها يف 
لكسور الناجتة عن هشاشة العظام عند النساء بعد للوسائل التكنولوجية املستخدمة يف منع حدوث ا

ولالطالع على مزيد من . ٢٠٠٥وقد ُنِشرت هذه املبادئ التوجيهية يف . انقطاع الطمث
  .التفاصيل، راجع املرفق

 وضع برنامج وطين للمساواة بني اجلنسني والصحة العقلية عند النساء
 والصحة العقلية عند النساء يف ُوِضع الربنامج الوطين للمساواة بني اجلنسني - ٤٥٦
إرشادات التنفيذ اخلاصة بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين والصحة العقلية  لدعم ٢٠٠٣/٢٠٠٤

http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/12/10/44/04121044.pdf
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ويركز هذا الربنامج على تقدمي خدمات تفاضلية عالية اجلودة ملستخدمي اخلدمات . عند النساء
 .عيةالنسائية ووضع سياق جنساين للصحة العقلية والرعاية االجتما

، للتعليق ٢٠٠٧يوليه /  يف متوز٢٠٠٧-٢٠٠٦وقد مت تعميم مسودة خطة عمل للفترة  - ٤٥٧
/ وقد قُّدمت مسودة اخلطة إىل جملس املعهد الوطين للصحة العقلية يف إنكلترا يف أيلول. عليها
 من واقع حتليل مدى التقدم يف تنفيذ ٢٠٠٦/٢٠٠٧وحتددت األولويات يف الفترة . سبتمرب
 يف شراكة مع اجلهات اليت تقوم بدور قيادي وبعد إجراء تعميم العناية بشؤون املرأةج برنام

مناقشات مع كبار املسؤولني يف املعهد الوطين للصحة العقلية يف إنكلترا والشراكة اخلاصة خبدمات 
لالطالع على مزيد من التفاصيل،  (٢٠٠٦/٢٠٠٧وقد مت حتديد ست أولويات للفترة . الرعاية
وتعد السالمة اجلنسية من االهتمامات الرئيسية بالنسبة للمرأة يف خدمات الصحة ).  املرفقراجع

مليون  ٣٠وقد ُرِصد مبلغ . العقلية، وخصوصاً يف ظروف الرعاية الصحية داخل املستشفيات
راجع (جنيه إسترليين إلدخال حتسينات على جماالت الرعاية الصحية داخل املستشفيات 

 ).١ املرفق
  الربيطانياتسة أمراض القلب واحلالة الصحية العامة لدى النساءدرا

أجريت الدراسة اإلقليمية الربيطانية ألمراض القلب يف األصل لفحص جمموعة من  - ٤٥٨
، مت اختيار ٢٠٠٠ ويف سنة. ١٩٨٠-١٩٧٨الرجال الذين هم يف منتصف العمر يف الفترة 

 الدراسة اآلن دراسة أمراض القلب واحلالة جمموعة من النساء لفحصهن ويسمى هذا اجلزء من
وقد مت توسيع نطاق هذه الدراسة حملاولة الرد على عدد من األسئلة . الصحية العامة لدى النساء

ومتتد . حول الفرق بني الرجال والنساء ولتحديد اآلثار املعينة بالنسبة للنساء على امتداد حياهتن
وقد أظهرت بعض النتائج . ائجها على فترات خمتلفةهذه دراسة لفترة طويلة، وسوف ُتنشر نت

يف املائة من النساء الاليت مشلتهن الدراسة تعانني من  ١٦ أن نسبة ٢٠٠٣الرئيسية اليت ُنِشرت يف 
سنة تعانني من أمراض  ٦٠يف املائة ممن تتجاوز أعمارهن  ٢٠أمراض القلب التاجية؛ وأن نسبة 

  .القلب الوعائية
 خدمات األمومة

 تركيز على النساء وخدمات األمومة اليت تركز على األسرةال
مازالت معدالت الوفيات بني األمهات، وقبل الوضع ووفيات الرضع من بني أقل  - ٤٥٩

ووزارة الصحة ملتزمة باملبادئ اليت تركز على خدمات املرأة، واألسرة . املعدالت يف العامل
ألمومة يف إطار اخلدمات الوطنية لألطفال والشباب املعيار اخلاص باواألمومة، كما هي مبينة يف 

ويتناول معيار األمومة متطلبات النساء . ٢٠٠٤سبتمرب / ي ُنِشر يف أيلول، الذوخدمات األمومة
ويهدف هذا اإلطار إىل التشجيع على أن . وأطفاهلن قبل الوالدة، والرعاية أثناء الوالدة وبعدها

 األمور املتصلة بوالدة طفلها، مبا يف ذلك مكان الوالدة، يكون لكل امرأة االختيار والتحكم يف
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وهناك تركيز خاص على حتسني اخلدمات اليت ُتقدم للنساء . وأن تكون على اتصال بقابلة حمددة
األكثر تعرضاً للمشاكل يف أكثر الفئات حرماناً من االمتيازات، ملعاجلة التفاوت يف اخلدمات 

صحتنا، ورعايتنا، ة يعززه الكتاب األبيض الذي حيمل عنوان وإطار اخلدمات الوطني. الصحية
، الذي يلزم احلكومة باالرتقاء خبدمات األمومة إىل ٢٠٠٦ يناير/  الذي ُنِشر يف كانون الثاينورأينا

  .٢٠٠٩ املستوى العاملي حبلول سنة
 تشكيل فريق استشاري للعنف املرتيل أثناء فترة احلَمل

ولذلك شكلت وزارة . الت سوء املعاملة املرتلية أثناء فترة احلمليبدأ الكثري من حا - ٤٦٠
وقد . ٢٠٠٥الصحة الفريق االستشاري املعين بسوء املعاملة املرتلية أثناء فترة احلَمل يف سنة 

مواجهة سوء املعاملة استندت وزارة الصحة إىل توصيات الفريق يف إعداد ونشر كتيب بعنوان 
ويتضمن الكتيب . ٢٠٠٦يناير /  يف كانون الثايناملهنيني الصحينيكتيب موجه إىل : املرتلية

إرشادات عملية للمهنيني املعنيني بالرعاية الصحية يف شأن التعامل مع املنتفعات باخلدمات ممن 
 .تعانني من سوء املعاملة املرتلية

 املبادئ التوجيهية اليت وضعها املعهد الوطين للتفوق السريري
ىل ذلك، أصدر املعهد الوطين للتفوق السريري مبادئ توجيهية بشأن الرعاية باإلضافة إ - ٤٦١

، )٢٠٠٦يوليه / متوز(، والرعاية بعد الوالدة )٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول(الروتينية قبل الوالدة 
وجاري وضع مبادئ ). ٢٠٠٤أبريل / نيسان(واإلجراءات السريرية املهمة مثل الوالدة القيصرية 

وتتسلم مجيع . ى بشأن الرعاية أثناء الوالدة والصحة العقلية قبل الوالدة وبعدهاتوجيهية أخر
معلومات شاملة األمهات الاليت تلدن للمرة األوىل نسخة من كتاب احلمل الذي يتضمن 

  .وإرشادات من أجل الصحة أثناء احلمل وأثناء الوالدة وبعدها واحلياة مع املولود اجلديد
 الاليت متارسن الرضاعة الطبيعيةزيادة أعداد النساء 

مازالت احلكومة تعترف بأن الرضاعة الطبيعية هي أفضل شكل من أشكال تغذية  - ٤٦٢
 بشأن تغذية ٢٠٠٥وقد أوضحت النتائج املؤقتة للدراسة االستقصائية اخلمسية لسنة . الرضع

ع الفئات االجتماعية الرُّضَّع، ارتفاع عدد األمهات الاليت متارسن الرضاعة الطبيعية ضمن مجي
يف املائة يف سنة  ٧٦  إىل٢٠٠٠   يف املائة يف سنة٦٩واالقتصادية يف اململكة املتحدة من 

ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة يف هذا اجملال، .٢٠٠٥
، على وضع مؤشر )١٠ و ٣راجع املادتني (وسوف تعمل مراكز رعاية األطفال . ١ راجع املرفق

 .لألداء بشأن النسبة املئوية لألمهات الاليت متارسن الرضاعة الطبيعية
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 ضمان صحة وسالمة احلوامل
اجتمع املدير املسؤول عن الصحة والسالمة بانتظام مع ممثلي جلنة تكافؤ الفرص  - ٤٦٣
واحلوامل، مبا  ملناقشة القضايا املتصلة بصحة وسالمة األمهات اجلدد ٢٠٠٦  و٢٠٠٥ خالل

ويف . يف ذلك طرق إلقاء الضوء على الواجبات الدستورية اليت يتحملها أصحاب األعمال
، وهي اآلن “مخس خطوات لتقييم املخاطر”، روجعت النشرة اليت أصدرها بعنوان ٢٠٠٦

تطالب أصحاب األعمال بإجراء تقييم للمخاطر مبجرد إبالغهم بوجود حالة محل، أو أن 
كذلك تتضمن . ت خالل األشهر الستة السابقة أو أهنا متارس الرضاعة الطبيعيةامرأة قد وضع

 ٢٠٠٦ اليت ُنِشرت يف “أساسيات الصحة والسالمة يف العمل”الطبعة اجلديدة من كتيب 
 .إرشادات للعامالت من األمهات اجلدد واحلوامل

رة والصناعة يف وزارة التجااملدير املسؤول عن الصحة والسالمة مع كذلك تعاون  - ٤٦٤
ويغطي . “يلزم للعامالت وأصاحب عمل معرفته ما: احلَمل والعمل”إصدار كتيب بعنوان 

هذا الكتيب مجيع اجلوانب املتصلة باحلَمل واملسؤوليات واملتطلبات اليت ينبغي تلبيتها من 
جانب املرأة وصاحب العمل، مبا يف ذلك شرط قيام صاحب العمل بإجراء تقييم للمخاطر 

  .٢٠٠٦ سبتمرب/ وقد ُنِشر هذا الكتيب يف أيلول. جرد إبالغه بوجود حالة َحملمب
 حتقيق تقدم يف خفض أعداد املراهقات احلوامل

بني سنة  ففي الفترة ما. حتقق تقدم مطرد يف خفض معدالت احلمل بني املراهقات - ٤٦٥
نة تتوافر بشأهنا وهي آخر س (٢٠٠٤وسنة ) وهي سنة األساس بالنسبة لالستراتيجية (١٩٩٨
يف املائة، ودون  ١١,١اخنفض معدل احلمل بني الفتيات دون سن الثامنة عشرة بنسبة ) بيانات

املعدلني اآلن يف أدىن مستوياهتما منذ  كال ويعد. يف املائة ١٥,٢سن السادسة عشرة بنسبة 
  .منتصف مثانيات القرن العشرين

 اإلرشادات اليت صدرت إىل السلطات احمللية
، ٢٠٠٦يوليه / مت إصدار إرشادات للسلطات احمللية وهيئات الرعاية األولية يف متوز - ٤٦٦

هو مطبق باملناطق احمللية اليت حققت اخنفاضاً ملموساً يف معدالت احلمل بني  توضح ما
وقد حددت النشرة العناصر األساسية لالستراتيجيات . الفتيات دون سن الثامنة عشرة

 :يلي الناجحة فيما
 إشراك مجيع األطراف الرئيسية اليت هلا دور يف خفض معدالت احلمل بني املراهقات؛ •
 حتديد شخصية قيادية كبرية تتوىل قيادة االستراتيجية احمللية وختضع للمساءلة بشأهنا؛ •
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وجود خدمة معلن عنها بشكل جيد لتقدمي املشورة للشباب بشأن وسائل منع احلمل  •
ة قوية فيما يتعلق بالترويج الصحي، وتقدمي خدمات والصحة اجلنسية، وتتمتع بسلط

 تفاعلية؛
إعطاء أولوية عالية للتعليم اخلاص باجلوانب االجتماعية والصحية يف املدارس، بدعم  •

من السلطات احمللية لوضع برامج شاملة للتعليم اخلاص باجلنس والعالقات اجلنسية يف 
 مجيع املدارس؛

 مع الفتيات الاليت تتعرضن ألشد خماطر احلمل يف تركيز قوي على التدخالت اهلادفة •
 مرحلة املراهقة، وخصوصاً بالنسبة لألطفال حمل الرعاية؛

وجود تدريب متواصل على التعليم اخلاص باجلنس والعالقات اجلنسية للمهنيني يف  •
مثل املستشارين الشخصيني يف جمال العالقات، وأخصائيي الشباب (اهليئات املشاركة 

 العمل مع أكثر فئات الشباب تعرضاً للمشاكل؛ مع) يني االجتماعينيواألخصائ
وجود خدمة للشباب تتمتع مبوارد جيدة، لتوعية الشباب مبا ينبغي عمله واألماكن اليت  •

ؤثر على تيرتادوهنا، مع تركيز واضح على مواجهة القضايا االجتماعية الرئيسية اليت 
 .ل املوادالشباب، مثل الصحة اجلنسية وسوء استعما

 
 اختبار العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية قبل الوالدة

نقص املناعة البشرية يف احلوامل ارتفاعها منذ واصلت معدالت تشخيص فريوس  - ٤٦٧
إعالن العرض العام والتوصية بإجراء اختبار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية يف احلوامل 

وتشري التقديرات . ، كجزء روتيين من الرعاية قبل الوالدة٢٠٠٠ يف سنة ةيف اململكة املتحد
يف املائة من النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية قد مت تشخيص  ٩٥إىل أن حنو 

يف املائة  ٨٣وميثل ذلك حتسناً بعد أن كانت النسبة . حالتهن يف إنكلترا واسكتلندا قبل الوالدة
 .٢٠٠١يف 

بل الوالدة للحوامل باالستفادة من التدخالت اليت جترى ملنع ويسمح التشخيص ق - ٤٦٨
، والوالدة )antiretovial(انتقال اإلصابة من األم إىل الطفل، مثل العالج بعقار أنتريتروفريال 

ونتيجة لذلك، تتناقص نسبة األطفال املعرضني . القيصرية االختيارية، وجتنب الرضاعة الطبيعية
ويعين التحسن يف معدالت اكتشاف الفريوس، يف . ناعة البشريةنقص امللإلصابة بفريوس 

إنكلترا واسكتلندا، أن نسبة األطفال املعرضني النتقال العدوى من األم إىل الطفل قد اخنفضت 
 .٢٠٠٥يف املائة يف سنة  ٣ إىل حنو ٢٠٠١يف املائة يف سنة  ٦ من حنو
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 منع احلمل واإلجهاض
 منع احلمل

منع احلمل، خفضت احلكومة ضريبة القيمة وسائل زيادة استخدام للتشجيع على  - ٤٦٩
/ يف املائة يف متوز ٥وموانع احلمل اهلرمونية حلاالت الطوارئ إىل املضافة على الواقي الذكري 

ماليني شخص  ٤يقرب من  وتشري التقديرات إىل أن ما. ، وهي أدىن نسبة ممكنة٢٠٠٦يوليه 
، بلع عدد املترددين على عيادات ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ويف. يستخدمون خدمات منع احلمل سنوياً

رجل قاموا  ١٠٣ ٠٠٠ مليون امرأة و ١,٢منع احلمل اجملتمعية التابعة لدائرة الصحة الوطنية 
ومن بني هؤالء، ارتفعت نسبة من تقل أعمارهم عن . زيارة هلذه العيادات ٢,٦بنحو 
من أكثر ) ٢٠٠٥/٢٠٠٦إىل  ١٩٩٥/١٩٩٦من (سنة، خالل السنوات العشر املاضية  ١٦
  .ولالطالع على مزيد من التفاصيل، راجع املرفق. يف املائة ٧يقرب من  يف املائة إىل ما ٥من 

 استعراض خدمات منع احلمل واإلجهاض
لتنظيم تقدمي اخلدمات وحتسني احلصول على خدمات منع احلمل واإلجهاض،  - ٤٧٠

 وأصدرت ٢٠٠٦مات منع احلمل يف قامت احلكومة بإجراء أول استعراض أساسي خلد
ويغطي هذا التوجيه احلصول . ٢٠٠٦ديسمرب / توجيهاً عن أفضل املمارسات يف كانون األول

 منع احلمل، واحلصول على خدمات وسائلعلى خدمات منع احلمل، والتشكيلة الكاملة ل
لة متأخرة ومن املقرر نشر بروتوكول وطين للنساء الاليت تطلنب اإلجهاض يف مرح. اإلجهاض

 .١ راجع املرفق. ٢٠٠٧من احلمل يف 
 تنظيم اإلجهاض يف إنكلترا، وويلز واسكتلندا

، ١٩٦٧اإلجهاض يف إنكلترا، وويلز واسكتلندا ينظمه قانون اإلجهاض الصادر يف  - ٤٧١
ومنذ ذلك التاريخ، تستطيع النساء احلصول على خدمات . سنة ٤٠الذي يطبق منذ 

وقبل صدور هذا . نونية، إذا اتفق طبيبان على وجود أسباب لإلجهاضاإلجهاض املأمونة والقا
القانونية   امرأة تفقدن حياهتن سنوياً نتيجة عمليات اإلجهاض غري٣٢القانون، كانت حنو 

وقد اخنفض عدد وفيات األمهات بسبب .) عملية سنويا٢٠٠٠٠اليت يقدر عددها بنحو (
حدة تفقد ا األرقام األخرية إىل أن امرأة واإلجهاض بشكل سريع منذ ذلك التاريخ؛ وتشري

 .حالة إجهاض قانونية ٢٠٠ ٠٠٠ حياهتا سنوياً من بني كل
، كان عدد حاالت اإلجهاض بالنسبة للنساء ٢٠٠٥-٢٠٠٣وخالل الفترة  - ٤٧٢

، كان معدل اإلجهاض يف ٢٠٠٥ ويف سنة.  سنويا١٨٥,٠٠٠ً املقيمات يف إنكلترا وويلز حنو
 سنة، ٤٤ – ١٥يف األلف من املقيمات الاليت تتراوح أعمارهن بني  ١٧,٨ة األعمار القياسي

. يف األلف ١٧,٥، حني كان يبلغ ٢٠٠٣ وبذلك يكون املعدل قد ارتفع عما كان عليه يف
  .عشر من احلمل يف املائة من عمليات اإلجهاض قبل بلوغ األسبوع الثالث ٨٩ وجتري نسبة
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 حتسني احلصول املبكر على اإلجهاض
بالنسبة  (نقص املناعة البشرية االستراتيجية الوطنية للصحة اجلنسية وفريوسحتدد  - ٤٧٣

، كهدف وطين االنتظار ملدة ثالثة أسابيع كحد أقصى من ٢٠٠١ ، الصادرة يف سنة)إلنكلترا
ماليني جنيه إسترليين  ٨استثمرت وزارة الصحة  وقد. تاريخ اإلحالة قبل إجراء العملية

 على ٢٠٠٥ وتدل البيانات اخلاصة بسنة. ل املبكر على خدمات اإلجهاضلتحسني احلصو
متت نسبة : حدوث تقدم يف إنكلترا فيما يتعلق باحلصول املبكر على خدمات اإلجهاض

أسابيع  ١٠يف املائة من عمليات اإلجهاض املمولة من دائرة الصحة الوطنية بعد أقل من  ٦٤
يف املائة يف  ٢٣وهذا ميثل زيادة بنسبة . ٢٠٠٢ ةيف املائة يف سن ٥١مقابل  – من احلمل

 ٢٠٠٢ أسابيع من احلمل فيما بني سنة ١٠جمموع عدد عمليات اإلجهاض اليت متت قبل 
يف املائة يف جمموع عمليات اإلجهاض خالل نفس  ٦، مقابل ارتفاع بنسبة ٢٠٠٥ وسنة
  .الفترة

 ملرتيلالتصدي للجرمية واإلخالل بالنظام، مبا يف ذلك العنف ا
 يف شراكات “السلطات املسؤولة”أصبحت هيئات الرعاية األولية يف إنكلترا هي  - ٤٧٤

وهذا يعين أن هيئات الرعاية . ٢٠٠٤أبريل /  نيسان٣٠اجلرمية واإلخالل بالنظام اعتباراً من 
األولية أصبحت مسؤولة قانوناً عن العمل يف شراكة مع السلطات املسؤولة األخرى ملعاجلة 

وقد مت .  استعمال املخدرات على املستوى احملليةءاسإايا املتصلة باجلرمية وانعدام النظام والقض
.  إجراء حتقيقات وتدريب يف مجيع هيئات الرعاية األولية٢٠٠٥أبريل / اعتباراً من نيسان

 فنينيكتيب موجه إىل ال: مواجهة سوء املعاملة املرتلية”ونشرت وزارة الصحة كتيباً بعنوان 
، كما أن السجالت اإللكترونية للمرضى، اليت بدأ ٢٠٠٥ديسمرب /  يف كانون األول”صحينيال

وهذا يساعد يف مجع البيانات . ، تتضمن قواعد لتشخيص العنف املرتيل٢٠٠٥العمل هبا يف 
  .دائرة الصحة الوطنيةوإعداد التقارير إلعطاء صورة أوضح عن تأثري العنف املرتيل على 

 اخلمور واملخدراتإساءة استعمال 
من بني اإلجراءات احلكومية اليت تستهدف من يسيئون استعمال اخلمور واملخدرات  - ٤٧٥

مواجهة سوء استعمال  استعمال املخدرات بعنوان ةءاسإاستراتيجية ملدة عشر سنوات ملواجهة 
ر واستراتيجية ختفيف األضرا، )١٩٩٨ُنِشرت يف  (املخدرات من أجل بناء بريطانيا أفضل

 ٢٠٠٤، والكتاب األبيض الذي ُنِشر يف ٢٠٠٤ اليت ُنِشرت يف املترتبة على اخلمور يف إنكلترا
 استعمال ةءاسإوتعترف االستراتيجية أن .جعل اخليارات الصحية أسهل: اختيار الصحةبعنوان 

األهداف  ومن. حالة من حاالت العنف املرتيل سنوياً ٣٦٠ ٠٠٠رتبط بنحو تاخلمور 
ذه االستراتيجية حتسني اخلدمات املقدمة للضحايا والشهود يف اجلرائم املتصلة الرئيسية هل

وتوصي االستراتيجية بوضع رسالة معقولة .  استعمال اخلمور، مبا يف ذلك العنف املرتيلةءأساب
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االجتماعي؛  على زجاجات اخلمور؛ والتوسع يف تطبيق غرامات جزائية ثابتة على السلوك غري
  .السن القانونية يف تطبيق القواعد احلالية على تناول اخلمور دونوزيادة التشديد 

 ط بني استخدام املخدرات والبغاءابتراختاذ خطوات لتقليل اال
 امرأة ممن متارسن البغاء ٢٢٨ أن ٢٠٠٤أظهرت دراسة أجرهتا وزارة الداخلية يف  - ٤٧٦

يف  ٦٤وين وأن نسبة ريني اهليف املائة منهن تتعاط ٨٧بالتسكع يف الشوارع، وتبني أن نسبة 
وتشري األدلة املستمدة من احلكايات اليت ُسِمعت أثناء املشاورات . املائة تتعاطني الكوكايني

اليت أجرهتا احلكومة بشأن البغاء إىل أن نسبة مرتفعة ممن متارسن البغاء املكشوف تستخدمن 
 .الفئة ألف من املخدرات

دوائر املعنية مبكافحة املخدرات على احتياجات ومن املتوقع اآلن أن تركز ال - ٤٧٧
ولذلك فإن الدوائر املعنية بالعالج تطبق . املتعاطني، وليس فقط على إساءة استعمال املخدرات

طرق العالج املرنة اليت تركز على جمموعة املواد املخدرة املستخدمة واالحتياجات املعقدة 
وقد . لية األخرى من أجل تقدمي الدعم واملساندة بالتعاون مع اهليئات احمل–ملتعاطي املخدرات 

نشرت وزارة الداخلية إرشادات للشراكات واجلهات املعنية بتقدمي اخلدمات بشأن مشاكل 
ويتعامل هذا الدليل مع كيفية احلد من تأثري مشكلة . ٢٠٠٤املخدرات املرتبطة بالبغاء يف 

 املكشوف من خالل الوقاية األولية، إساءة استعمال املخدرات على الاليت متارسن البغاء
وتبين استراتيجية احلكومة املنسقة اخلاصة . والتقليل من الضرر وعالج متعاطيات املخدرات

بالبغاء على ذلك، كما أهنا تتضمن اقتراحات بشأن فرض عقوبة جديدة على التسكع أو 
الوجود يف الشوارع، مبا التحرش، لتشجيع من متارسن البغاء على معاجلة األمور اليت تربطهن ب

  .يف ذلك إدمان املخدرات
 إعادة تأهيل املساجني املدمنني

أدخلت احلكومة أيضاً التدخالت اخلاصة بتعاطي املخدرات، مثل برنامج إعادة  - ٤٧٨
 خطوة، والذي يعرض برناجماً لالمتناع عن ١٢تأهيل املساجني املدمنني الذي يقوم على 

  ).١ رفقراجع امل(تعاطي املخدرات 
 ختان اإلناث

 إدخال املزيد من التشريعات اليت تتناول ختان اإلناث
أصبح ختان اإلناث غري قانوين يف اململكة املتحدة مبوجب قانون منع ختان اإلناث  - ٤٧٩

، والذي أصبح نافذ املفعول يف ٢٠٠٣أما قانون ختان اإلناث الصادر يف . ١٩٨٥الصادر يف 
فقد جعل ختان اإلناث جرمية بالنسبة لرعايا اململكة املتحدة أو ، ٢٠٠٤مارس / هناية آذار

 فيها بصفة دائمة يف حالة إجراء اخلتان يف اخلارج، أو املساعدة، أو التشجيع، أو نياملقيم
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النصح أو اإلغراء على إجراء اخلتان يف اخلارج، حىت يف البلدان اليت تبيح قوانينها ختان 
  . للقضاء يف هذا اخلصوص حىت اآلنومل ُتقّدم أي حاالت. اإلناث

 الدراسة اليت مولتها وزارة الصحة
 دراسة عامة تقوم بإجرائها عدة أجهزة من بينها ٢٠٠٦مولت وزارة الصحة يف  - ٤٨٠

، )اهليئة املعنية بصحة النساء، والبحوث والتنمية(هيئة رائدة هي هيئة منع ختان اإلناث 
كذلك مّولت وزارة .  ختان اإلناث يف إنكلترا وويلزوسوف ُتظهر هذه الدراسة مدى انتشار

) قوبل باستحسان (٢٠٠٦أغسطس / الصحة إنتاج فيلم فيديو للمهنيني الصحيني يف آب
يقل عن عشر عيادات متخصصة يف  ال ويوجد ما. ية وإكلينيكيةوقائعويتضمن معلومات 

وليس من الالزم أن يقوم . تانختان اإلناث تعاجل النساء والفتيات الاليت أجريت هلن عملية اخل
  .األطباء املعاجلون هلن بإحالتهن إىل هذه العيادات

 القضايا الصحية يف التنمية الدولية
تدرك وزارة التنمية الدولية أن قدرة النساء على حتقيق ذاهتن يف مجيع اجملاالت تعتمد  - ٤٨١

لق حبياهتن اإلجنابية، ولذلك فإهنا على قدرهتن على االختيار احلر القائم على املعرفة فيما يتع
تدعو بنشاط إىل أن تكون حقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق املتصلة بذلك من 

، أصدرت الوزارة كتيباً يركز على هذه القضايا ٢٠٠٤ويف . اجلوانب األساسية لتمكني املرأة
، وورقة ‘لة بذلكورقة موقف بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق املتص’بعنوان 

ويتضمن املطبوعان . ‘الدالئل واإلجراءات: احلد من وفيات األمهات’استراتيجية بعنوان 
إبراز القضايا املتصلة بصحة املرأة، وتعزيز نظم الرعاية : حتديد أربع أولويات رئيسية هي

يدة الصحية، والتعامل مع احلواجز االجتماعية واالقتصادية األوسع، واستنباط معارف جد
اختاذ اإلجراءات، ’ويف نفس السنة، نشرت اململكة املتحدة مطبوعاً بعنوان . وتطبيقها

. ‘ املناعة البشرية واإليدز يف بلدان العامل الناميةصواستراتيجية اململكة املتحدة ملعاجلة نق
وتعترف هذه االستراتيجية بأن وباء اإليدز منتشر بشكل أكرب بني النساء، وتركز على 

، ٢٠٠٥ديسمرب / ويف كانون األول. جات وحقوق النساء والشبان والفئات املهمشةاحتيا
أصدرت وزارة التنمية الدولية تقريراً عن سري العمل يف تنفيذ استراتيجية صحة األمهات، يلقي 

  .الضوء على مدى التقدم يف التنفيذ، ولكنه يؤكد على ضرورة حتقيق املزيد من التقدم
 زارة التنمية الدولية للمساعدة يف استئصال ختان اإلناثالدعم الذي تقدمه و

مباشر التدابري اخلاصة باستئصال ختان اإلناث  تعزز وزارة التنمية الدولية بشكل غري - ٤٨٢
اليونيسيف وصندوق األمم منظمة يف البلدان النامية، من خالل متويل منظمات دولية مثل 

وهي املنظمات اليت ُتعىن بتنفيذ برامج تعاجل ختان  - املتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العاملية
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، قدمت وزارة التنمية ٢٠٠٦يوليه / ويف متوز. ذلك من املمارسات الضارة اإلناث وغري
الدولية دعماً حللقة عمل إقليمية يف نريويب، استعرضت التحديات القائمة والفرص املتاحة 

كذلك .  ومحاية الفتيات من عمليات اخلتانلوضع أطر قانونية واختاذ تدابري حلماية األطفال
تعد وزارة التنمية الدولية عضواً يف فريق العمل الذي يضم ممثلني عن اجلهات املاحنة ملكافحة 

جنيه  ٧٠٠ ٠٠٠ختان اإلناث، الذي يعمل بتنسيق من البنك الدويل واليونيسيف، ويقدم 
يف ) يرتبط باخلتان الذي كثرياً ما(يدي احلكومة املعنية بالناسور التول إسترليين للمنظمات غري

 .أفريقيا
وتناقش اللجنة األفريقية املعنية باملمارسات التقليدية اليت تؤثر على صحة النساء  - ٤٨٣

واألطفال توصيات حلقة العمل اليت ُعِقدت يف نريويب مع املشرعني واملعنيني حبماية األطفال يف 
وقد قدمت وزارة التعاون الدويل الدعم . ٢٠٠٧جملال، يف اإلقليم ويف البلدان الرائدة يف هذا ا

للجنة األفريقية من أجل تنظيم مناسبات ولقاءات للدعوة إىل نبذ ختان اإلناث والزواج 
زواج األطفال يف اليوم الدويل لعدم التسامح مطلقاً مع تشويه األعضاء التناسلية /املبكر

ه اللجان الوطنية املنبثقة عن اللجنة األفريقية ، الذي نظمت٢٠٠٧فرباير / شباط ٦لإلناث، يف 
بلداً من البلدان  ٢٨املعنية باملمارسات التقليدية اليت تؤثر على صحة النساء واألطفال يف 

  .األفريقية
 أيرلندا الشمالية

 وضع إرشادات بشأن التخلص من احلَمل
ويوجد القانون .  أيرلندا الشمالية١٩٦٧يشمل قانون اإلجهاض الصادر يف  ال - ٤٨٤

، ١٨٦١قانون اجلرائم ضد األشخاص الصادر يف اخلاص بذلك يف أيرلندا الشمالية داخل 
وعلى . ، وقانون الدعاوى١٩٤٥الصادر يف ) قانون أيرلندا الشمالية(العدالة اجلنائية وقانون 

ليات الرغم من أن هذه القضية مل ُتطرح على اجلمعية الوطنية يف أيرلندا الشمالية، فإن اآل
 .١٩٩٨قانون أيرلندا الشمالية الصادر يف اخلاصة بالتنفيذ واردة يف 

، طلبت حمكمة االستئناف من وزارة الصحة واخلدمات االجتماعية ٢٠٠٤ويف  - ٤٨٥
استكشاف مدى كفاية : والسالمة العامة أن تنظر يف اخلطوات اليت ينبغي اختاذها من أجل

؛ مث )مبا يف ذلك الرعاية الالحقة( أيرلندا الشمالية خدمات التخلص من احلمل اليت تقدم يف
وقد مت توجيه مسودة التوجيهات , إصدار التوجيهات املناسبة، بعد التشاور مع اهليئات املعنية

األطراف   إىل٢٠٠٧يناير / اخلاصة بالتخلص من احلمل يف أيرلندا الشمالية يف كانون الثاين
وف يتم إصدار الوثيقة يف شكلها النهائي يف أواخر وس. اليت يهمها األمر للتعليق عليها

٢٠٠٧.  
 دعوة النساء إىل إجراء اختبار سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم
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سنة يف أيرلندا الشمالية  ٦٤  و٥٠ بني نُتدعى مجيع النساء الاليت تتراوح أعماره - ٤٨٦
 احلايل يف مشول ويتمثل اهلدف. إىل إجراء اختبار الثدي بشكل روتيين كل ثالث سنوات

. سنة على ثالث مراحل سنوياً ٦٤  و٥٠يف املائة من النساء الاليت تتراوح أعمارهم بني  ٧٥
وُتدعى مجيع النساء الاليت . ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف املائة يف الفترة  ٧٤,٦ تغطيةوكانت نسبة ال

نق الرحم سنة يف أيرلندا الشمالية إىل إجراء اختبار سرطان ع ٦٤  و٢٠تتراوح أعمارهم بني 
يف املائة، بينما كانت نسبة التغطية  ٧٥ونسبة التغطية املستهدفة حالياً هي . كل مخس سنوات

يف  ٧٠,٩٩ هي – ٢٠٠٥مارس / آذار ٣١املستهدفة يف فترة السنوات اخلمس اليت انتهت يف 
  .املائة

 التشجيع على زيادة عدد النساء الاليت يقمن بالرضاعة الطبيعية
، بدأت برامج ١٩٩٩ املطبقة منذ سنة “الرضاعة الطبيعية” إىل استراتيجية باإلضافة - ٤٨٧

 اليت تشمل الرضاعة الطبيعية، والتدريب على إدارة الرضاعة الطبيعية إىل جانب واثقةالبداية ال
وقد ساعدت . إنشاء جمموعات لدعم الرضاعة الطبيعية وبرامج دعم األقران ُتحِدث تأثريها

 على الترويج للرضاعة الطبيعية وتشجيع ٢٠٠٥  وسنة٢٠٠٤م يف سنة محالت اإلعالم العا
وقد انعكس ذلك على نتائج أحدث . الدعم العام لألمهات الاليت تقمن بالرضاعة الطبيعية

مسح استقصائي عن تغذية األطفال يف اململكة املتحدة، وهو املسح الذي أظهر أن معدالت 
  .٢٠٠٥ يف املائة يف سنة ٦٣ إىل ٢٠٠٠ ائة يف سنةيف امل ٥٤الرضاعة الطبيعية ارتفعت من 

 وضع استراتيجية لتشجيع الصحة اجلنسية
 فريق عمل لوضع استراتيجية لتعزيز الصحة اجلنسية، ٢٠٠٤شكلت احلكومة يف  - ٤٨٨

قل باالتصال اجلنسي، وفريوس نقص تنيت تمن قبيل خفض معدالت األمراض التتناول قضايا 
وهذه .  والتثقيف واحلصول على املعلومات واخلدماتدز، ومحل املراهقات،اإلي/املناعة البشرية

االستراتيجية تبين أيضاً على استراتيجيات تشجيع الصحة اجلنسية اليت وضعتها جمالس 
  .اخلدمات الصحية واالجتماعية خالل السنوات القليلة املاضية

 خفض مستويات احلمل بني املراهقات
يف املائة حبلول  ٢٠طيب فيما يتعلق بتحقيق خفض بنسبة جيري حتقيق تقدم  - ٤٨٩
يف املائة يف معدل  ٤٠ يف معدل الوالدات بني األمهات املراهقات، وبنسبة ٢٠٠٧ سنة

وقد اخنفضت املعدالت من . الوالدات بني األمهات املراهقات دون سن السابعة عشرة
) ٢٠٠٠-١٩٩٨األساس هي فترة (يف األلف بني األمهات دون سنة التاسعة عشرة  ١٩,٥

  ).٢٠٠٤-٢٠٠٢ يف( يف األلف ١٦,٥إىل 
 اسكتلندا
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 ضمان املساواة بني اجلنسني يف تلبية االحتياجات الصحية للنساء والرجال
هي مبادرة مشتركة مع جلنة تكافؤ ‘ املساواة بني اجلنسني – إنصاف اجلميع’مبادرة  - ٤٩٠

 دعم دائرة الصحة الوطنية يف اسكتلندا يف ويتمثل هدفها يف. ٢٠٠٤ الفرص اليت أنشئت يف
ويف تلبية متطلباهتم مبوجب ) مبا يف ذلك املثليني(تفهم االحتياجات الصحية للرجال والنساء 

وقد استكملت مبادرة ). ٢٠٠٧ الذي سيصدر يف صيف(واجب املساواة بني اجلنسني 
اون مع جمالس دائرة الصحة أعماهلا التحضريية بالتعاملساواة بني اجلنسني  – إنصاف اجلميع

الوطنية وتعكف اآلن على وضع مسودة نشرة إرشادية عن املساواة الصحية بني اجلنسني مت 
واجملالس الصحية مطالبة . ٢٠٠٧ توزيعها على اجلهات املختصة للتشاور بشأهنا يف أوائل

) اسكتلندا) (الواجبات القانونية) (السلطات العامة(مبوجب قانون التمييز على أساس اجلنس 
  .٢٠٠٧يونيه /  بإعداد ونشر خطة للمساواة بني اجلنسني حبلول حزيران٢٠٠٧الصادر يف 

 اختاذ خطوات لتقدمي خدمات أفضل يف جمال الصحة اجلنسية
، استراتيجية بشأن ٢٠٠٥يناير / أطلق الوزراء االسكتلنديون، يف كانون الثاين - ٤٩١

. ‘استراتيجية وخطة عمل لتحسني الصحة اجلنسية: االحترام واملسؤولية’الصحة اجلنسية 
وحتدد هذه االستراتيجية التحديات اليت تواجهها احلكومة، وجمالس اخلدمات الصحية الوطنية، 
والسلطات احمللية وغريها من األجهزة فيما يتعلق بتحسني خدمات الصحة اجلنسية يف أحناء 

ر الوزراء االسكتلنديون أول تقرير سنوي ، نش٢٠٠٦نوفمرب /  تشرين الثاين٢١ويف . البالد
 ويتضمن التقرير نظرة عامة على .باالحترام واملسؤوليةعن التقدم الذي حتقق فيما يتصل 

التقدم الذي حتقق حىت ذلك التاريخ، مع أمثلة على املمارسات اجليدة والنهج املبتكرة املتبعة 
االحترام ع على استراتيجية وميكن االطال. يف حتسني خدمات الصحة اجلنسية للجمهور

:  وعلى تقرير املتابعة السنوي يف املوقع التايل على شبكة اإلنترنتواملسؤولية
www.Scotland.gov.uk/sexualhealth.  

 اختاذ خطوات خلفض معدالت احلمل بني املراهقات
رئيسية لالستراتيجية الوطنية للصحة اجلنسية، االحترام واملسؤولية، من األهداف ال - ٤٩٢

وتتضمن . خفض عدد حاالت احلمل غري املقصودة بني املراهقات دون سن السادسة عشرة
بني كل ألف (يف املائة  ٢٠ خفض معدالت احلمل بنسبة: االستراتيجية هدفني حمددين مها

 ١٩٩٨يف سنة  ٨,٥ سنة من ١٥-١٣عمارهن بني يف شرحية الفتيات الاليت تتراوح أ) نسمة
 وخفض معدالت احلمل بني املراهقات الاليت تتراوح أعمارهن ٢٠١٠حبلول سنة  ٦,٨إىل 
-٢٠٠٠يف  ١٢,٦يف املائة من  ٣٣ سنة يف أكثر اجملتمعات احمللية حرماناً بنسبة ١٥-١٣بني 

 حاالت احلمل ، كان عدد٢٠٠٠/٢٠٠١ويف الفترة . ٢٠٠٩-٢٠٠٧يف  ٨,٤  إىل٢٠٠٢
 العدد يف الفترة ا؛ واخنفض هذ٧٨٤ سنة ١٥-١٣بني املراهقات الاليت تتراوح أعمارهن بني 

http://www.scotland.gov.uk/sexualhealth
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، كان املعدل العام بني من ٢٠٠٠/٢٠٠١ويف الفترة .  حاالت٧٠٦ إىل ٢٠٠٣/٢٠٠٤
يف الفترة  ٧,٥يف األلف واخنفض هذا املعدل إىل  ٨,٢ سنة ١٥-١٣تتراوح أعمارهن بني 

٢٠٠٣/٢٠٠٤. 
كذلك تسعى االستراتيجية إىل ضمان توافق االستراتيجيات املشتركة بني األجهزة  - ٤٩٣

احمللية مع املكونات الرئيسية للوثيقة الوطنية، مبا يف ذلك عمليات التخطيط احمللي مثل خدمات 
وميكن احلصول على وسائل منع احلمل بدون مقابل من عيادات تنظيم . األطفال املتكاملة

وميكن للشبان احلصول . لصيدليات، وعيادات املمارسني العامني واهليئات الطوعيةاألسرة، وا
على الدعم مع مراعاة السرية من القطاعني الرمسي والطوعي يف أحناء اسكتلندا، ومن أمثلة 
ذلك أن السلطة التنفيذية تقدم التمويل لشباب كاليدونيا، وإىل منظمة طوعية تقدم املشورة 

  .ابواملعلومات للشب
 اإلجهاض يف اسكتلندا

 كان عدد حاالت اإلجهاض بني النساء املقيمات يف ٢٠٠٥-٢٠٠٣خالل الفترة  - ٤٩٤
، كان املعدل العام لإلجهاض بني ٢٠٠٥ويف سنة . حالة سنوياً ١٢ ٥٠٠اسكتلندا يبلغ حنو 
من وأكثر قليالً . سنة ٤٤-١٥يف األلف ملن تتراوح أعمارهن بني  ١٢,٠النساء املقيمات 

يف املائة من عمليات اإلجهاض يف اسكتلندا يتم قبل األسبوع الثالث عشر من  ٩٢نسبة 
  .احلمل

 اإلجراءات اليت توصي هبا الدراسات لتحسني صحة األمهات
خلص التقرير الذي أعده فريق اخلرباء املعنيني خبدمات األمومة يف احلاالت اخلطرية  - ٤٩٥

يكن قادراً على االستمرار نظراً لعدد  ت يف ذلك الوقت مل إىل أن تنظيم اخلدما٢٠٠٣يف سنة 
من العوامل من بينها اخنفاض معدل الوالدات، والتغريات الدميوغرافية، وزيادة تعقيد حاالت 
احلمل وتأثري التغريات اليت طرأت على العاملني يف خدمات الصحة الوطنية، مبا يف ذلك 

وقد أوصى فريق . املهن الطبية، وعقود االستشارينيالتوجيهات اخلاصة بفترة العمل، وحتديث 
اخلرباء املعين خبدمات األمومة يف احلاالت اخلطرية بإجراءات لتطوير اخلدمات من بينها 
التخطيط اإلقليمي، وإدارة املخاطر، والتثقيف والتدريب، وتطوير القوى العاملة، واملعلومات 

  .ةالعامة، والنقل وإشراك اجلهات صاحبة املصلح
 التطورات يف أربع جماالت رئيسية

 :حدثت منذ ذلك احلني تطورات يف أربع جماالت رئيسية هي - ٤٩٦
أُعطي لكل فريق ختطيط إقليمي متويل لالستعانة مبنسق لألمومة ملدة سنة للشروع يف  •

تنفيذ اإلطار الذي وضعه فريق اخلرباء املعين خبدمات األمومة يف احلاالت اخلطرية 
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 وعلى الرغم من أن األقاليم طبقت هنجاً خمتلفة، يوجد بكل فريق إقليمي يف .وتوصياته
 الوقت احلاضر فريق فرعي مكرس خلدمات األمومة؛

 فريق اسكتلندي متعدد التخصصات املهنية لتطوير خدمات ٢٠٠٣أنشئ يف سنة  •
 األمومة، وذلك لتنظيم وتقدمي وتشجيع العمليات متعددة التخصصات املهنية للتثقيف

وحيصل هذا الفريق على دعم كامل من مجيع . والتطوير يف جمال رعاية األمومة
الكليات امللكية ذات الصلة، ومن إدارة اإلسعاف االسكتلندية، وإدارة التثقيف 
باخلدمات الصحية الوطنية وإدارة حتسني اجلودة يف اسكتلندا ومن األجهزة املختلفة 

 الوطنية؛داخل إدارة التثقيف باخلدمات الصحية 
ملة بالدائرة الوطنية خلدمات األمومة، الذي أنشئ يف اأصدر فريق ختطيط القوى الع •

لكي ) ٢٠٠٥ (تقرير أساسي: القوى العاملة يف خدمات األمومة خطة، ٢٠٠٤ سنة
وقد مت حل فريق . تقتدي هبا األفرقة اإلقليمية يف وضع خطط العمل اخلاصة هبا

 اصل العمل وحدة القوى العاملة الوطنية؛التخطيط منذ ذلك احلني، وسوف تو
، معايري خدمات األمومة ٢٠٠٥ أصدرت إدارة حتسني اجلودة يف اسكتلندا، يف سنة •

 ومعايري احلمل وفحص حديثي الوالدة، وتشرف يف الوقت احلاضر على تنفيذها؛
ير ينا/ أصدرت إدارة حتسني اجلودة تقريرها اخلاص باستعراض املعايري يف كانون الثاين •

تبني لإلدارة عموماً أن خدمات األمومة اجليدة والشاملة متاحة يف أحناء  وقد. ٢٠٠٧
اسكتلندا، على الرغم من وجود بعض اجملاالت اليت تتطلب املزيد من االهتمام مثل 
توافر أخصائيي التخدير يف طب األطفال واخلطط االستراتيجية اليت تضعها اجملالس 

عاون الفريق االستشاري الوزاري مع دائرة اخلدمات ومن املتوقع أن يت. الصحية
 .الصحية يف اسكتلندا يف التعامل مع هذه اجملاالت وغريها من اجملاالت األقل تطوراً

 
 تشكيل فريق لدعم خدمات األمومة الوطنية

التزمت السلطة  ،تقدمي اخلدمات من أجل حتسني الصحة –‘ تقرير كري’جتاوباً مع  - ٤٩٧
نفيذ اإلطار والتوصيات اليت وضعها فريق اخلرباء املعين خبدمات األمومة يف احلاالت التنفيذية بت
وقد أوصى التقرير بإنشاء فريق لدعم خدمات األمومة الوطنية لإلشراف على . اخلطرية
وقد أنشئ هذا الفريق بالفعل كفريق عمل وزاري خلدمات األمومة، وتتضمن . التنفيذ

دة خدمات األمومة اعتباراً من الفترة السابقة على احلمل إىل اختصاصاته حتسني طبيعة وجو
وتنحصر جماالت العمل الرئيسية هلذا الفريق يف استعراض خدمات . فترة الطفولة املبكرة جداً



CEDAW/C/UK/6
 

162 07-39865 
 

الرعاية املكثفة حلديثي الوالدة، والعمل مع األفرقة اإلقليمية املعنية بتخطيط األمومة، وختطيط 
  .إشراك اجلمهور يف خدمات األمومةالقوى العاملة والنقل و

 تشجيع الرضاعة الطبيعية واملمارسات اجليدة يف تغذية الرضع
مازالت السلطة التنفيذية يف اسكتلندا تتعاون مع اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف  - ٤٩٨

ذلك املنسقني املعنيني بالرضع والرضاعة الطبيعية يف كل جملس من جمالس اخلدمات الصحية 
نية األربعة عشر يف أحناء اسكتلندا من أجل تشجيع الرضاعة الطبيعية واملمارسات اجليدة الوط

وقد استطاعت مجيع اإلدارات الصحية الوطنية حتسني معدالت الرضاعة . يف تغذية الرضع
وتوضح األرقام املستقاة من نظام مراقبة صحة األطفال أن متوسط . ٢٠٠٥ الطبيعية يف سنة

أسابيع يف اسكتلندا بلغ  ٨-٦الطبيعية للرضع الذين تتراوح أعمارهم بني معدالت الرضاعة 
ومع ذلك، ينص اهلدف ). ٢٠٠٤ يف املائة يف سنة ٣٥,٧ (٢٠٠٥ يف املائة يف سنة ٣٧,٧

يف املائة من  ٥٠ على أن أكثر من ١٩٩٤ الوطين الذي حتدد للرضاعة الطبيعية يف سنة
ن رضاعة طبيعية يف سن ستة أسابيع حبلول األمهات ينبغي أن تواصلن إرضاع أطفاهل

 .٢٠٠٥ سنة
 تطبيق قانون الرضاعة الطبيعية

يناير / كانون الثاين١٨حيز النفاذ يف ) اسكتلندا(دخل قانون الرضاعة الطبيعية  -٤٩٩
ويعد خمالفة مبقتضى هذا القانون منع أو وقف أي شخص مسؤول عن طفل يقل . ٢٠٠٥

يكون موجودا يف مكان عام أو يف مكان مشمول عمره عن سنتني ومسموح له بأن 
 .وهذا هو أول تشريع من نوعه يف اململكة املتحدة. بترخيص من تغذية ذلك الطفل باللنب

 
 بدء استراتيجية لتغذية الرضع

 بعد أن مرت ٢٠٠٧حيتمل بدء استراتيجية لتغذية الرضع يف اسكتلندا يف صيف  -٥٠٠
واهلدف من هذه االستراتيجية هو وضع إطار . لشأنمبشاورات طويلة عامة وبني أصحاب ا

حتفيزي لعمل األجهزة التنفيذية واخلدمات الصحية الوطنية يف اسكتلندا، والسلطات احمللية، 
ومجاعات املتطوعني، واألعمال التجارية واألسر من أجل دعم املمارسات املتعلقة بالصحة 

 .التغذية بدءا من احلمل وحىت الطفولة املبكرة
         

 ويلز
 اختاذ خطوات للحد من مستويات األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي
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واصلت حكومة مجعية ويلز متويل محالت للحد من مستويات األمراض اليت تنتقل  -٥٠١
باالتصال اجلنسي من خالل محلة للوقاية من األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي، واليت 

 النساء من البلدان اليت تنطوي على خطورة شديدة والالئي تشمل بدورها محلة لتشجيع
وتشمل . يعشن يف ويلز على التقدم إلجراء اختبار للكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية

كما يقدم تدريب . هذه احلمالت موارد معلومات وأعمال إرشادية وأعمال حفزية متعمقة
ات املهنية، مبا يف ذلك الفئات الفنية عن حتسني صحة املصابني بالفريوس إىل خمتلف الفئ

العاملة يف املستشفيات مبن فيهم موظفو املستشفيات، والفنيون العاملون يف جمال الرعاية 
 .الصحية األولية، والعاملون من الشباب

 
 استعراض اخلدمات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية وبالصحة اجلنسية

ستراتيجي للصحة اجلنسية، أجري استعراض للخدمات متشيا مع أهداف اإلطار اال -٥٠٢
املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية وبالصحة اجلنسية يف ويلز، ونشرت نتائجه يف كانون 

وقد أعلنت حكومة مجعية ويلز عن العمل بربنامج حتديث للخدمات . ٢٠٠٤ديسمرب /األول
 واهلدف الرئيسي لربنامج التحديث .املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية والصحة اجلنسية

هو دمج طب اجلهاز البويل التناسلي وتنظيم األسرة يف خدمة صحية وحيدة تقدم على صعيد 
 .اجملتمع احمللي

 
 وضع معايري عامة خلدمات األمومة

حيدد إطار اخلدمات الوطنية اليت تقدم لألطفال والشباب واألمهات، اليت نشرت يف  -٥٠٣
 عامة حيق للنساء وأسرهن احلصول عليها عند استعمال خدمات األمومة ، معايري٢٠٠٥عام 

وحتدد املعايري الثالثة اإلجراءات الرئيسية املتعلقة بنوعية اخلدمات، وإمكانية . يف ويلز
وخالل السنوات األربع . االستفادة منها ومن اخلدمات املوجهة أساسا خلدمة الطفل واألسرة

والدة باملرتل يف اململكة املتحدة إىل أعلى مستوى هلا يف عام األخرية، ارتفعت معدالت ال
وأدى توفر .  يف املائة من جمموع حاالت الوالدة يف ويلز٣,٦، فأصبحت متثل ٢٠٠٥

الرعاية اليت تقوم هبا القابالت إىل زيادة عدد النساء الالئي يلدن يف مراكز الوالدة اليت 
 .تتوالها القابالت

 
 

 الرضاعة الطبيعيةتنفيذ استراتيجية 
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 لدعم تنفيذ استراتيجية ٢٠٠٣عني منسق للرضاعة الطبيعية لعموم ويلز يف عام  -٥٠٤
وتوجد اآلن يف ويلز تسع وحدات أمومة . “االستثمار يف بداية أفضل”الرضاعة الطبيعية 

 .معتمدة بصورة كاملة من قبل منظمة األمم املتحدة للطفولة كمستشفيات مناسبة لألطفال
 

 ني الكشف عن سرطان الثدي من خالل الفحصحتس
 سنة إىل إجراء ٦٤ سنة و٥٠يدعو برنامج فحص الثدي يف ويلز النساء بني سن  -٥٠٥

وابتداء .  بناء على الطلب٦٤ سنوات، مع فحص من تزيد أعمارهن عن ٣الفحص مرة كل 
ف وقد أسفر ذلك عن حتسني الكش.  طبق أسلوب أخذ صورتني خمتلفتني٢٠٠١من عام 

كما تتوفر دعوة مفتوحة . ٢٠٠١ يف املائة مقارنة بأرقام ما قبل عام ٣٥عن السرطان بنسبة 
 سنة، كما يتاح إجراء الفحص للنساء ٧٠ لفحص النساء حىت سن ٢٠٦أبريل /منذ نيسان

، يقدم برنامج فحص الثدي يف ويلز ٢٠٠١ومنذ عام .  سنة، بناء على الطلب٧٠فوق 
 . سنة املعرضات أكثر من غريهن للمرض٥٠م حتت فحصا للثدي للنساء ممن ه

 
 إنشاء شبكة عيادات مشمولة باإلدارة للفحص بعد الوالدة

، وافق وزير الصحة واخلدمات االجتماعية على إنشاء شبكة ٢٠٠٣أبريل /يف نيسان -٥٠٦
 عيادات مشمولة باإلدارة يف ويلز للفحص بعد الوالدة، على أساس املبادئ الواردة يف تقرير

ومتول اجلمعية الوطنية مشروع الفحص بعد . “اخليارات”مشروع الفحص بعد الوالدة 
ويتاح . الوالدة يف ويلز من أجل دعم حتسني مستوى الفحص بعد الوالدة الذي يقدم للنساء

فريوس الكبد الوبائي باء، (للنساء يف ويلز عدد من الفحوص املختلفة مثل فحوص األمخاج 
مثل مرض (، وبعض اضطرابات الدم )البشرية، واملناعة من الروبيلالوفريوس نقص املناعة 

 .واالضطرابات اجلينية) اخللية املنجلية ومرض نقص هيموجلوبني الدم
 

  االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية-١٣املادة   
 استعراض نظام الرفاه االجتماعي

 اإلعفاءات الضريبية
 الضرييب للعمل واإلعفاء الضرييب للطفل، اللذين  تطبيق اإلعفاء٢٠٠٣بدأ يف عام  -٥٠٧

تديرمها إدارة صاحبة اجلاللة للجمارك، وهي منح متصلة بالدخل ترمي إىل دعم األسر اليت 
وحيل هذان اإلعفاءان حمل . لديها أطفال ومكافحة الفقر واملساعدة يف رفع قيمة العمل

شخاص ذوي اإلعاقة، واإلعفاء الضرييب اإلعفاء الضرييب لألسر العاملة واإلعفاء الضرييب لأل
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لألطفال، واإلعفاء املتعلق بتشغيل من هم فوق سن اخلمسني وما يقدم يف إطار بعض 
 .استحقاقات الضمان االجتماعي

وينشئ اإلعفاء الضرييب للطفل إطارا وحيدا، يدعم األسر اليت لديها أطفال ويتصدى  -٥٠٨
وهو يصل عموما إىل . ألسرة يعملون أو ال يعملونللفقر سواء كان األشخاص البالغون يف ا

 جنيه استرليين ٦٦ ٠٠٠وحىت ( جنيه استرليين يف السنة ٥٨ ٠٠٠األسر اليت يقل دخلها عن 
وميكن أن تستفيد من ). إذا كان هناك طفل واحد على األقل يقل عمره عن سنة واحدة

ء إىل املسؤول الرئيسي عن ويدفع هذا اإلعفا. اإلعفاء الضرييب تسع أسر من كل عشر أسر
 .األطفال باإلضافة إىل استحقاق الطفل/رعاية الطفل

 
 استحقاق الطفل وعالوة ويل األمر

، نقلت املسؤولية عن استحقاق الطفل وعالوة ويل األمر إىل ٢٠٠٣أبريل /يف نيسان -٥٠٩
. ات واجلماركهيئة اإليرادات الداخلية، اليت أصبحت تسمى اآلن هيئة صاحبة اجلاللة لإليراد

وتؤدي إدارة استحقاق الطفل واإلعفاء الضرييب للطفل من خالل نفس اإلدارة إىل التقليل 
إىل أدىن حد من االضطرابات اليت تواجهها األسر اليت لديها أطفال وتكفل، قدر اإلمكان، 
 .دفع العناصر النقدية املختلفة اليت تستهدف دعم األطفال من خالل دفعة واحدة من الدخل

 
 عالوة األمومة

 أسبوعا للنساء احلوامل الالئي ٣٩ أسبوعا إىل ٢٦مت متديد أجل عالوة األمومة من  -٥١٠
وتدفع عالوة األمومة مبعدل موحد .  أو بعدها٢٠٠٧أبريل / نيسان١يتوقع أن يلدن يف 

 يف ٩٠أو مبعدل أسبوعي يساوي ) ٢٠٠٦/٢٠٠٧ جنيهات استرلينية يف الفترة ١٠٨,٨٥(
وقد طبقت هذه التغريات يف قانون . من متوسط اإليرادات األسبوعية للمرأة، أيهما أقلاملائة 

، ومدفوعات األمومة املقررة قانونيا، والضمان االجتماعي ٢٠٠٦العمل واألسرة لعام 
 .٢٠٠٦لعام ) االستحقاقات املتداخلة(ونظام املعدل للضمان االجتماعي ) عالوة األمومة(
 

 دعم الدخل
 من الوالدين الوحيدين، الغالبية العظمى منهم من ٧٧٤ ٠٠٠قى دعم الدخل حنو يتل -٥١١
وتتلقى . ويتاح دعم الدخل لألشخاص الذين تقل مواردهم عن مستويات حمددة. النساء

األسر اليت تطالب بدعم للدخل عالوة لألسرة تدفع إما كجزء من دعم الدخل أو اإلعفاء 
 ١٠إليرادات احملصلة من العمل لبعض الوقت حىت الضرييب للعمل ويتم التغاضي عن ا
 . جنيها أسبوعيا للوالد الوحيد٢٠جنيهات استرلينية أسبوعيا لألقران و
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 املعاشات التقاعدية
 جلنة املعاشات التقاعدية

للمزيد من  (٢٠٠٢طلب صراحة من جلنة املعاشات التقاعدية اليت أنشئت يف عام  -٥١٢
ن تقدم اقتراحات بشأن الكيفية اليت ميكن أن يساعد هبا إصالح أ) ٣التفاصيل، انظر املادة 

نظام املعاشات التقاعدية يف عالج املشاكل املتعلقة حبدوث انقطاع يف سجالت العمل 
املأجور اليت واجهها األشخاص ممن يتحملون مسؤوليات الرعاية، وخباصة النساء، وال يزالون 

 .يواجهوهنا إىل حد ما يف الوقت احلايل
الذي نشر يف تشرين (ووضعت اللجنة توصيات ضمنتها يف تقريرها الثاين  -٥١٣
الذي نشر يف (، متسقة مع القاعدة اليت وردت يف تقريرها األول )٢٠٠٥أكتوبر /األول

، بأنه ينبغي جلميع األشخاص، رجاال ونساء على السواء، بناء )٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول
واستشهدت اللجنة بالعديد من اقتراحاهتا . ت التقاعديةاستحقاقات خاصة هبم يف املعاشا

وذكرت، على سبيل املثال، أن . مؤكدة أهنا مفيدة بوجه خاص للنساء وملقدمي الرعاية
املقصود بالتوصيات املتعلقة بإصالح النظام احلكومي هو زيادة قدرة األشخاص على تكوين 

ل ما يتحملونه من استحقاق احلصول على معاش تقاعدي حكومي كامل من خال
للمزيد من التفاصيل، انظر (مسؤوليات الرعاية بدال عن تكوينه من خالل العمل املأجور 

 ).أدناه
 

 إصالح املعاشات التقاعدية وتأثري نوع اجلنس
، األدلة: املرأة واملعاشات التقاعديةعرض تقرير إدارة العمل واملعاشات التقاعدية عن  -٥١٤

 تقييما واضحا ألوضاع املعاشات التعاقدية للنساء ٢٠٠٥نوفمرب/ اينالذي نشر يف تشرين الث
وأحد األغراض اجلوهرية . وحتليال للتأثريات اجلوهرية على مستوى دخول النساء بعد التقاعد

إلصالح املعاشات التقاعدية هو حتقيق نتائج أكثر عدال للنساء وملقدمي الرعاية، كجزء من 
األمن يف وجه هذا تطوير اإلصالحات املبينة يف الورقة البيضاء وقد . اختبار حتقيق املساواة

 اليت بدأ تنفيذها ٢٠٠٦مايو / يف أيارمرحلة التقاعد حنو نظام جديد للمعاشات التقاعدية 
 .من خالل مشروع قانون املعاشات التقاعدية احلكومية

 يف مشروع  قانون تعهد وزير الدولة بإجراء حتليل جنساين تفصيلي للتدابري الورادة -٥١٥
املعاشات التقاعدية، قبل تطبيق الواجب اجلنساين الذي يطبق حبكم القانون و الذي دخل 

ونشر بعد ذلك تقرير عن تأثري نوع اجلنس على . ٢٠٠٧إبريل / حيز النفاذ يف نيسان
إصالحات املعاشات التقاعدية باالقتران مع مشروع قانون املعاشات التقاعدية وتقييم 
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وينب هذا التقرير النتائج الشاملة . ٢٠٠٦نوفمرب /  تشرين الثاين٢٩ات التنظيمية يف التأثري
للمعاشات التقاعدية للنساء مقارنة بالرجال، مع التركيز بصفة خاصة على التحسينات يف 

 .وترد أدناه أهم هذه النتائج. تغطية املعاشات التقاعدية احلكومية
 

 حلكوميةحتسني تغطية املعاشات التقاعدية ا
 يف املائة من النساء الالئي يبلغن سن احلصول على املعاش التقاعدي ٣٠حيق لنحو  -٥١٦

 يف املائة ٨٥احلكومي حاليا احلصول على املعاش األساسي احلكومي الكامل  وذلك مقابل 
وبدون اإلصالحات املقترحه، فإن حنو نصف النساء الالئي يصلن إىل سن احلصول . للرجال

 سيحق هلن احلصول على املعاش التقاعدي األساسي ٢٠١٠ش احلكومي يف على املعا
وحبلول . ويف ظل اإلصالحات، سترتفع هذه النسبة إىل ثالثه أرباع. احلكومي الكامل

الذين يصلون إىل سن احلصول على املعاش احلكومي ) والرجال(، فإن نسبة النساء ٢٠٢٥
 يف املائة، وميثل ٩٠سي احلكومي، ستزيد عن وحيق هلم احلصول على املعاش التقاعدي األسا
 .هذا زيادة تقرب من حنو نصف مليون امرأة

 
 مواصلة التصدي للفقر بني أصحاب املعاشات عن طريق ائتمان املعاش

سوف تستمر إصالحات املعاش التقاعدي يف توفري شبكة أمان أل فقر أصحاب  -٥١٧
 وقد نص –ن خمصصات للمعاش التقاعدي املعاشات التقاعدية من غري القادرين على تكوي

 على بدء العمل بنظام ائتمان املعاش اعتبارا من ٢٠٠٢قانون ائتمان املعاش احلكومي لسنة 
، وهو يضمن أال يضطر أي شخص يبلغ الستني أو أكثر إىل ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول

يا  جنيها إسترلينيا أسبوع١١٩,٠٥أن يعيش على دخل اسبوعي مضمون يقل عن 
 ). جنيها إسترلينيا للزوجني١٨١,٧٠(

وائتمان املعاش جزء أساسي يف إستراتيجية احلكومة ملكافحة الفقر بني أصحاب  -٥١٨
. واحتمال أن يصبح النساء مستحقات الئتمان املعاش أكرب منه يف حالة الرجال. املعاشات

 يف املائة منهن ٦٠(نساء يف الوقت الراهن حنو ثلثي مجيع الذين يتلقون أئتمان املعاش من ال
واحتمال أن يكون النساء االئي هن يف سن املعاش حاليا قد قمن بتكوين ). غري متزوجات

استحقاقات للمعاشات التقاعدية احلكومية يقل عن الرجال، كما أن من احملتمل ان يقل 
ى دخل هؤالء النساء من املعاش اخلاص عن الرجال، ومن مث فهن يعتمدن بدرجة أكرب عل

 .تطبيق نظام احلسابات الشخصيةائتمان املعاش ل
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 تطبيق نظام احلسابات الشخصية
، احلسابات ، الورقة البيضاء٢٠٠٦ديسمرب / نشرت احلكومة، يف كانون األول -٥١٩

، اليت تضمنت مقترحات إلجراء إصالحات جذرية يف طريقة جديدة لالدخار: الشخصية
وستتيح  . للناس االدخار من أجل التقاعد  ييسرنظام املعاشات التقاعدية اخلاصة لكي

احلسابات الشخصية فرصة لإلدخار باإلضافة إىل املعاش احلكومي من خالل برنامج 
وميكن أن يفيد هذا .  مدخرات للمعاش يتسم بقلة التكلفة ويسهم فيه صاحب العمل

صعوبات يف الربنامج الكثري من النساء ممن ال حيصلن حاليا على معاش خاص ويواجهن 
االدخار، مثل النساء الالئي هلن تاريخ عمل يتكون من فترات قصرية جمزأة، أو الالئي يعملن 
لبعض الوقت، أو حيصلن على مدفوعات متدنية وقد اليكون لديهن فرصة لالنضمام إىل 

وسيشكل هؤالء النساء جزءا مهما من الفئة املستهدفة من ذوي . برنامج مهين مناسب
 .وسطة إىل املنخفضة الذين يستهدف نظام احلسابات الشخصية مساعدهتمالدخول املت

 ١٥٠٠٠  و ٥٠٠٠وتوجد نسب أعلى من النساء يف الفئة اليت يتراوح دخلها بني  -٥٢٠
ويقدر أنه يوجد عدد يتراوح . جنيه أسترليين وال يوجد ترتيب حلصوهلن على معاش تقاعدي

. ل أن يشتركن يف نظام  احلسابات الشخصية ماليني امراة حيتم٣,٤  مليون و ٢,٢بني 
أو االنضمام (ويعين اقتران التعزيز القوي للمعاش احلكومي ونظام احلسابات الشخصية 

أن حوافز املدخرات ستكون أعلى بكثري ) التلقائي إىل برنامج جيد مكافئ ألصحاب العمل
ة خاصة للنساء الالئي وقد يكون هذا مهما بصف. يف ظل اإلصالحات عنها يف النظام احلايل

حيصلن على مستويات منخفضة من الدخل قريبة من مستويات االستحقاقات املتوسطة 
 .احملددة بأسلوب االختبار، والالئي  تكون قرارت االدخار أصعب بالنسبة هلن

 
 زيادة سن احلصول على املعاش احلكومي

من جمموعة التدابري تشكل زيادة سن استحقاق املعاش التقاعدي احلكومي جزءا  -٥٢١
املتخذة يف إطار إصالح املعاشات التقاعدية، مع تشجيع الناس على زيادة سن العمل، واليت 

وسوف يرفع سن . تكفل أن تكون التغيريات اليت يتم إدخاهلا مستدامة وميسورة التكلفة
 استحقاق املعاش التقاعدي احلكومي مبقدار سنة واحدة كل عشر سنوات اعتبارا من عام

، ليتمشى بصورة عامة مع الزيادات يف متوسط العمر املتوقع، مع ٢٠٤٦ وحىت عام ٢٠٢٤
وسوف يصل سن استحقاق املعاش . تطبيق كل تغيري بصورة تدرجيية على مدى سنتني

ومع مراعاة الزيادات يف سن استحقاق . ٢٠٤٦ سنة حبلول عام ٦٨التقاعدي احلكومي إىل 
يتوقع أيضا أن تقضي النساء عددا أكرب من السنوات يف املعاشات التقاعدية احلكومية، 

ويعين هذا أهنن . التقاعد ونسبة أكرب من حياهتن كراشدات يف التقاعد مقارنة بالرجال
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سيستفدن بصفة خاصة من رفع معدالت اإليرادات املتحصلة من املعاش التقاعدي احلكومي 
 .األساسي مع الزيادات يف التغطية

 
 إلصالحات على النساء من السود واألقليات اإلثنيةالنظر يف تأثري ا

بعض اجلماعات اإلثنية من النساء، وخاصة الباكستنيات والبنغالديشيات يقل لديها  -٥٢٢
احتمال تكوين استحقاقات املعاش التقاعدي احلكومي األساسي من خالل ما حيصلن عليه 

كوين استحقاقات من خالل محاية من إيرادات مقارنة بالنساء بصفة عامة، غري أن احتمال ت
وتسهم بعض النساء من األقليات . املسؤوليات املرتلية يكون مرتفعا لدى هذه اجلماعات

اإلثنية بوسائل أخرى من خالل تقدمي الرعاية لألطفال أو لذوي اإلعاقة الشديدة، غري أن 
إذ ال يستطيع .  احلايلهذه املسامهات االجتماعية ال تؤخذ يف االعتبار بصورة كاملة يف النظام

أي فرد حاليا تكوين استحقاقات ملعاش تقاعدي حكومي أساسي من خالل محاية 
وسوف تكفل اإلصالحات احلكومية، اليت تشمل . املسؤوليات املرتلية أو اإلعفاءات وحدها

إلغاء الشروط املتعلقة باحلد األدىن للمسامهات يف املعاش التقاعدي احلكومي األساسي، 
 منح هذه املسامهات ، وملقدمي الرعايةبات ائتمان أفضل وأكثر مرونة للوالدينوترتي

 .االجتماعية من خالل املعاش التقاعدي احلكومي إىل جانب املسامهات املدفوعة
 مساعدة مقدمي الرعاية

تتضمن مقترحات إصالح املعاشات التقاعدية صفقة شاملة ملساعدة املزيد من  -٥٢٣
وعلى سبيل . ظمهم من النساء، على تكوين معاشات تقاعدية أفضلمقدمي الرعاية، ومع
 :املثال، سيكون هناك

 سنة تأهيلية ٣٠نظام أكثر مشوال ملعاشات التقاعدية احلكومية ال حيتاج إىل  •
الستحقاق معاش تقاعدي حكومي كامل ملن يصلون إىل سن املعاش التقاعدي 

أنه يعترف بوضوح أكرب بتقدمي  ويتسم ب٢٠٠١أبريل /احلكومي اعتبارا من نيسان
 لتمكني املزيد من مقدمي الرعاية من تكوين حقوق جيدة –الرعاية ودور الوالدين 

 يف املعاش التقاعدي، كأساس للمدخرات اخلاصة؛
 ٢٠، سيتاح ائتمان أسبوعي جديد ملن يقدمون الرعاية ملدة ٢٠١٠بدءا من عام  •

 مع ائتمانات أكثر مرونة ساعة أو أكثر أسبوعيا لشخص ذي إعاقة شديدة،
 سنة، وملقدمي ١٢للوالدين اللذين يتلقيان استحقاقات الطفل إىل أن يصل إىل سن 

وستيسر هذه اإلصالحات املقترحة . الرعاية املعتمدين من غري األبوين الطبيعيني
ويقدر أن عدد النساء . االدخارات اخلاصة ألعداد أكرب من النساء ومقدمي الرعاية
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 ٣,٤ و٢,٢تمل أن يدرجن تلقائيا يف احلسابات الشخصية يتراوح بني الالئي حي
 .ماليني امرأة

وإضافة إىل ذلك، وألن احلكومة تقدر الصعوبات اجلمة اليت يواجهها الناس يف حتقيق  -٥٢٤
توازن بني العمل ورعاية شخص مريض أو ذي إعاقة، يتمثل جزء من جمموعة من التدابري 

 يف حق مقدمي ٢٠٠٦ مت إدراجها يف قانون العمل واألسر لعام اليت تراعي األسرة واليت
 ٦وقد بدأ إنفاذ ذلك التدبري يف . الرعاية يف طلب العمل يف ظروف تتسم باملرونة

 ).١١انظر املادة ( يف املائة من مقدمي الرعاية ٨٠، وهو يغطي حنو ٢٠٠٧أبريل /نيسان
 

 التوفري سياسة وترتيبات إيصال جديدة لنفقة األطف
.  يف املائة من الوالدين ممن يتحملون مسؤوليات رعاية األطفال٩٥ميثل النساء حنو  -٥٢٥

، نشرت احلكومة ورقة بيضاء تضمنت سياسة وترتيبات ٢٠٠٦ديسمرب /ويف كانون األول
، ١٩٩٣ألن وكالة دعم األطفال اليت أنشئت يف عام (جديدة لإليصال لنظام نفقة األطفال 

وسوف يشجع النظام اجلديد الوالدين ويساعدهم ). كان متوقعا منهاقصرت عن حتقيق ما 
على اختاذ الترتيبات اخلاصة هبم فيما يتعلق بنفقة األطفال وحتديد األولويات املتعلقة 

 :وتشمل أهم التغريات ما يلي. باحتياجاهتم
إلغاء الشرط الذي يقضي بأن يعامل مجيع الوالدين ممن يتقدمون بطلبات للحصول  •

 ى استحقاقات رعاية على أهنم متقدمون للحصول على استحقاق األطفال؛عل
 الذين يتلقون الوالدانحتقيق زيادة كبرية يف املبلغ املخصص للنفقة والذي يستطيع  •

استحقاقات رعاية االحتفاظ به، ويؤدي هذا بدوره إىل احلد بدرجة كبرية من فقر 
 الطفل؛

تمكينهم من اختاذ أفضل القرارات توفري معلومات وتوجيه أفضل للوالدين ل •
 والترتيبات ألنفسهم وألطفاهلم؛

زيادة تعزيز سلطات اإلنفاذ، مبا يف ذلك وضع تشريع يكفل تسليم جواز السفر أو  •
 فرض حظر على األشخاص الذين ال يدفعون النفقة بصفة متكررة؛

 زيادة تبسيط عملية التقدير؛ •
بطريقة جديدة، مبا يف ذلك إنشاء جلنة إجياد ترتيبات مؤسسية إليصال نفقة الطفل  •

 .للنفقة واإلنفاذ كهيئة عامة غري تابعة لإلدارات لتحل حمل وكالة دعم الطفل
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 توفري مسكن ُمدعَّم ميسور التكلفة
 بليون جنيه استرليين سنويا لدعم توفري مساكن ميسورة ٢تنفق اململكة املتحدة  -٥٢٦

) منخفضة التكلفة وميسرة( ومنازل متوسطة التكلفة، تشمل منازل اجتماعية مستأجرة
ورغم أن السياسة املتبعة ال تتحدد على أساس املساواة بني اجلنسني، تشري . معروضة للبيع

البيانات إىل أن النساء احملتاجات إىل مسكن ميسور التكلفة يستفدن كثريا من الدعم 
صيص املنازل االجتماعية ومثة احتمال كبري أن يستفيد النساء من خت. احلكومي لإلسكان

املستأجرة، اليت يتم ختصيصها على أساس أولوية االحتياج إىل املسكن، مبا يف ذلك 
، واألشخاص )بسبب العنف املرتيل يف بعض احلاالت. (لألشخاص الذين هم بدون مأوى
ومن بني احلاالت اجلديدة اليت قبلت ملن هم بدون مأوى . الذين يعيشون يف أماكن مكتظة

 يف املائة للنساء غري ٥٧، بلغت النسبة ٢٠٠٦سبتمرب /يوليو إىل أيلول/ل الفترة من متوزخال
، كما شكلت األسر اليت ترأسها نساء واليت تعيش يف أماكن )لديهن أطفال عادة(املتزوجات 

 . يف املائة من الطلبات٥٠مكتظة 
ىل بعض األسر ميكن أن تستفيد النساء من املساعدات اليت تقدمها احلكومة إ -٥٢٧

وتبني . املعيشية، مبا يف ذلك العاملون يف القطاع العام الراغبون يف النفاذ إىل سوق اإلسكان
إحدى الدراسات االستقصائية والبيانات احلكومية أن ثلثي الذين يشترون بيوتا ميسورة 

ويف الفترة . التكلفة يف إطار برناجمي شراء البيوت ومعيشة العاملني األساسيني هم من النساء
 مليون جنيه استرليين من خالل برنامج دعم الناس ٥٩، أنفقت احلكومة ٢٠٠٥/٢٠٠٦

 من النساء الالئي يتعرضن خلطر ٧ ٥٠٠على الدعم املتعلق باإلسكان استفاد منه أكثر من 
 ).١٦انظر املادة (العنف املرتيل 

 
 أيرلندا الشمالية

 وضع استراتيجية ملكافحة الفقر
 بدأ بيتر هني وزير الدولة االستراتيجية احلكومية ملكافحة الفقر –مر فرص الع -٥٢٨

وحتل هذه . ٢٠٠٦نوفمرب /واإلدماج االجتماعي أليرلندا الشمالية يف تشرين الثاين
االستراتيجية حمل السياسة اجلديدة الستهداف العوز االجتماعي وهي السياسة احلكومية 

وتتبىن .  ولإلقصاء االجتماعي يف أيرلندا الشماليةالرفيعة املستوى السابقة للتصدي للفقر
فرص العمر هنجا لدورة احلياة ذات أهداف وغايات ترمي حتديدا إىل استهداف مراحل مهمة 

كما . يف حياة الناس مع احملافظة على املبدأ الرئيسي لسياسة استهداف العوز االجتماعي
ماعي كنهج للعمل من خالل شراكة مع حتافظ االستراتيجية على مبدأ تشجيع اإلدماج االجت
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القطاعات ذات الصلة من أجل التصدي لإلقصاء االجتماعي ملختلف اجلماعات الضعيفة 
 .مثل الوالدين الوحيدين

 :ويتمثل اهلدفان الشامالن الستراتيجية فرص احلياة فيما يلي -٥٢٩
حبلول عام العمل على استئصال الفقر واإلقصاء االجتماعي يف أيرلندا الشمالية  •

 ؛٢٠٢٠
، على أساس تقدير بأن عدد األطفال ٢٠٢٠القضاء على فقر األطفال حبلول عام  •

 ٠٠٠ يبلغ ١٩٩٨/١٩٩٩الذين يعيشون يف فقر نسيب يف أيرلندا الشمالية يف الفترة 
 على ٢٠١٠ طفل من الفقر حبلول عام ٦٥ ٠٠٠ويعين هذا ختليص .  طفل١٣٠

 .٢٠٢٠طريق استئصال الفقر حبلول عام 
 

 اسكتلندا
 سد الفجوة يف الفرص

، قررت السلطة التنفيذية ٢٠٠٣يف أعقاب االنتخابات العامة اليت أجريت يف عام  -٥٣٠
إعادة تركيز استراتيجيتها القائمة املتعلقة بالعدالة االجتماعية على التصدي للفقر واحلرمان، 

وبناء . جهودها ومواردهاعلى أساس تدابري ميكنها أن تؤثر فيها بصورة مباشرة من خالل 
على اإلجنازات اليت متثل عالمات فارقة يف حتقيق العدالة االجتماعية، ومن خالل شراكة مع 
حكومة اململكة املتحدة، وضعت السلطة التنفيذية هنج سد الفجوة يف الفرص، وهو هنج 

لى الفقر يركز على أهم القضايا اليت يلزمنا معاجلتها من خالل جهودنا اخلاصة للتغلب ع
 .واحلرمان يف اسكتلندا

يضم هنج سد الفجوة يف الفرص عشرة أهداف لدعم برنامج السلطة التنفيذية  -٥٣١
ملكافحة الفقر ولتعزيز التزامها ببناء جمتمعات حملية أكثر قوة وأمنا يرغب الناس يف العيش فيها 

يرتبط جزئيا باخنفاض وتدرك السلطة التنفيذية يف اسكتلندا أن الفقر . وتنشئة أسرهم هبا
الدخل؛ وأنه يشمل أيضا قلة الفرص، وتدين التطلعات، ومواجهة عقبات يف املشاركة يف 
احلياة االجتماعية واالقتصادية، ويف إمكانية احلصول على خدمات عامة مناسبة وميسورة 

 .التكلفة
سق  من خالل العمل املن٢٠٠٠ إىل ١٩٩٧أحرز تقدم جيد على مدى الفترة من  -٥٣٢

 :ومن أمثلة ذلك ما يلي. يف مجيع اإلدارات والوكاالت يف السلطة التنفيذية ومع شركائنا
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 وميثل هذا العدد اخنفاضا – طفل من الفقر النسيب ١٣٠ ٠٠٠مت حترير أكثر من  •
  يف املائة؛٣٠نسبته 

 من املتقاعدين من الفقر النسيب، وميثل هذا العدد ١٢٠ ٠٠٠مت حترير أكثر من  •
  يف املائة؛٤٦نسبته اخنفاضا 

 – من البالغني الذين هم يف سن العمل من الفقر النسيب ٦٠ ٠٠٠مت حترير أكثر من  •
 . يف املائة١٠وميثل هذا اخنفاضا نسبته 

 التصدي للجرمية واخلوف من اجلرائم اليت ترتكب يف املواصالت العامة
سكان املتعلقة باألمن تصورات ال”استنادا إىل تقرير أصدرته وزارة النقل بعنوان  -٥٣٣

مايو /الشخصي وشواغلهم املتعلقة باجلرائم اليت ترتكب يف املواصالت العامة، نشر يف أيار
، تشعر النساء عموما بأهنن أقل أمنا مقارنة بالرجال عند السفر يف املواصالت العامة، ٢٠٠٤

لى الويب على والتقرير متاح ع. وانتظارها، مع تزايد انشغال الرجال على أمنهم الشخصي
 www.dft.gov.uk/pgr/crime/ps/perceptions/researchfindings: العنوان التايل

 
  برنامج املبادراتاستمرار
ي يهدف إىل احلد من واصلت وزارة النقل برنامج املبادرات املتجدد التابع هلا والذ -٥٣٤

ويف حني أن هذه التدابري . اجلرائم ومن اخلوف من اجلرائم اليت ترتكب يف املواصالت العامة
تعود بالفائدة على النساء والرجال على حد سواء، فإهنا تفيد النساء بصفة خاصة ألهنن 

 :، اضطلعت الوزارة مبا يلي٢٠٠٣ومنذ عام . املستعمل الرئيسي للمواصالت العامة
 أصدرت توجيها عن حتسني األمن الشخصي يف القطارات؛ •
أعادت إطالق خطة احملطات اآلمنة من أجل حتسني األمن الشخصي يف حمطات  •

 يف املائة يف عدد احملطات ١٠٠وقد أسفر ذلك عن زيادة تفوق . السكك احلديدية
  شهرا املاضية؛١٨املعتمدة يف إطار اخلطة على مدى الـ 

اديا عن اجلرائم اليت ترتكب يف احلافالت واجلرائم األخرى أصدرت منشورا إرش •
هبدف التعرف على الكيفية اليت ميكن أن تساعد هبا تدابري التصدي للحوادث 

 املتصلة بالسفر يف احلافالت الشرطة بوسيلة للقبض على مرتكيب اجلرائم األخرى؛

 عقدت مؤمترا عن التصدي للجرائم اليت ترتكب يف احلافالت؛ •

ت توجيها عن كيفية االستخدام الفعال للنظام القانوين للتصدي للجرائم اليت أصدر •
 ترتكب يف وسائل النقل؛

http://www.dft.gov.uk/pgr/crime/ps/perceptions/researchfindings
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أصدرت منشورا إرشاديا عن احلد من الرسوم املشوهة للمواصالت العامة وغريها  •
 .من املضايقات البيئية يف شبكات املواصالت

 
 تيسري تكلفة السفر باحلافالت للنساء املسنات

, لم احلكومة بأمهية املواصالت العامة املنخفضة التكلفة، بالنسبة للمتقاعدينتس -٥٣٥
واعتبارا من . وترغب يف ضمان أن يظل االنتقال باحلافالت متيسرا حملدودي الدخل

، جعلت احلكومة االنتقال باحلافالت أيسر من خالل إدراج نص يتعلق ٢٠٠٦أبريل /نيسان
ملتقاعدين يف غري أوقات الذروة يف املناطق اليت يقيمون حبد أدىن ميسر لألجور يطبق على ا

 مليون من املسنني وذوي ١١وساعد تطبيق األجور املخفضة على اخلطوط احمللية حنو . هبا
ويتعني على السلطات احمللية اآلن أن تقدم احلد األدىن املعياري على . اإلعاقة يف إنكلترا

ت املنخفضة األرضية إىل تيسري الركوب ملستعملي وقد أدى اجليل اجلديد من احلافال. األقل
املقاعد املزودة بعجالت ولغريهم من األشخاص الذين يواجهون صعوبات يف احلركة، 
واألشخاص الذين برفقتهم أطفال يف عربات أطفال، واألشخاص الذين حيملون أكياس 

 ).١٤ر املادة للحصول على معلومات عن النقل يف األرياف، انظ(تسوق أو حقائب ثقيلة 
 

 أيرلندا الشمالية
 توفري متويل لتحسني خدمات احلافالت والسكك احلديدية

نظرا ألن النساء عموما هن أكثر مستخدمي خدمات احلافالت والقطارات، فسوف  -٥٣٦
. يستفدن من عدد من املبادرات املتخذة يف إطار استراتيجية النقل اإلقليمي أليرلندا الشمالية

 حافلة جديدة، دخلت اخلدمة يف ١٩٤رة التنمية اإلقليمية متويال كبريا لشراء وقد وفرت إدا
وقد . ٢٠٠٥سبتمرب / قطارا جديدا دخلت مجيعها اخلدمة حبلول أيلول٢٣ و٢٠٠٥/٢٠٠٦

عينت إدارة التنمية اإلقليمية خرباء استشاريني لدراسة جدوى نظام النقل السريع املزمع 
وتشمل . ٢٠٠٧يوليه /وقع أن تتلقى تقريرهم حبلول متوزإدخاله على سبيل التجربة، وتت

املبادرات األخرى اليت تتم يف إطار استراتيجية النقل اإلقليمي لفائدة املرأة تدابري لتيسري السري 
على األقدام وركوب الدراجات، وهتدئة املرور، واالستثمار يف أماكن انتظار السيارات، 

سني املعلومات اخلاصة بالسفر وتعزيز مرافق سيارات وبرنامج إضاءة شوارع العاصمة، وحت
 .األجرة
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 تطبيق تدابري لزيادة األمان للمرأة
 لزيادة األمان للمرأة أثناء ٢٠٠٦يناير /وطبقت تدابري جديدة أيضا يف كانون الثاين -٥٣٧

اجلديدة إليواء حتسني اإلضاءة يف املرافق : وقد مشلت هذه التدابري. تنقلها باملواصالت العامة
احلافالت؛ واالتصال الالسلكي جلميع خدمات احلافالت اليت تعمل ليال لوقت متأخر يف 
بلفاست؛ وتوفري الزجاج املزدوج لنوافذ احلافالت والقطارات؛ وزيادة استخدام الفيديو على 

يف كما مت توفري أماكن لعربات التسوق . منت احلافالت املستخدمة يف خدمات النقل باملدن
 ويف أسطول حافالت أليستر ٢٠٠٦مارس /أسطول النقل املستخدم يف املدينة اعتبارا من آذار

، مع الفتات للتنبيه إىل إمكانية استيعاب عربات األطفال ٢٠٠٦سبتمرب /اعتبارا من أيلول
وباإلضافة إىل . وعربات التسوق ملساعدة النساء الالئي يتنقلن وبصحبتهن أطفال صغار

، )١٤انظر املادة (وجهة، بصفة خاصة، لتلبية احتياجات النساء يف املناطق الريفية الربامج امل
ساعد إدخال احلافالت اجلديدة ذات األرضية املنخفضة يف ممرات احلافالت املمتازة يف 

ويعمل هذا على دعم . بلفاست يف حتسني خدمات املواصالت املتاحة للنساء يف أحناء املدينة
ت العامة من أجل زيادة احلركة يف اجملتمع ويتيح للنساء التمتع بقدر هدف حتسني املواصال

 .أكرب من النفاذ إىل فرص التوظيف والتعليم والتدريب
 

 اسكتلندا
 مراعاة االحتياجات املختلفة يف استراتيجية النقل

 طرائق إجياد شبكة ٢٠٠٦تبني استراتيجية النقل الوطنية يف اسكتلندا اليت نشرت يف  -٥٣٨
واصالت فعالة ومستدامة ومتكاملة ومالئمة الحتياجات الناس واالقتصاد والبيئة يف م

وتسلم هذه الوثيقة بأن وضع سياسة للنقل على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو . اسكتلندا
العرق، واإلعاقة، ونوع اجلنس، والتوجه : احمللي جيب أن يراعى فيه ستة اعتبارات نوعية

 .أو املعتقدات الدينيةاجلنسي، والعقيدة 
 

 ويلز
 وضع استراتيجية لتحسني األمن

يبني مشروع استراتيجية النقل يف ويلز اخلطط اليت وضعتها حكومة اجلمعية الوطنية  -٥٣٩
وهي تقوم حاليا بتحليل االستجابات هلذه . إلقامة شبكة مواصالت متكاملة يف ويلز

 Wales Gender)ة امليزانية اجلنسانية يف ويلز االستراتيجية مبا يف ذلك استجابة وردت من مجاع

Budget Group) . وتعمل حكومة اجلمعية الوطنية على حتقيق غايات استراتيجية النقل بعدة
 .وسائل
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فقد قامت باالشتراك مع هيئة االهتمام باجلرمية، والسلطات احمللية، ومشغلي  -٥٤٠
وقد كلفت احلكومة هيئة .  اآلمنةاحلافالت والشرطة بإنشاء الفريق التوجيهي للحافالت

االهتمام باجلرمية بإعداد توجيهات لتحسني األمن يف حمطات احلافالت، وإرسال مبادئ 
كما ختطط احلكومة إلنشاء جلنة لعامة . ٢٠٠٥توجيهية إىل السلطات احمللية يف عام 

ها وسوف تكون اللجنة هيئة هلا تأثري. ٢٠٠٨أبريل /مستخدمي النقل العام يف نيسان
وقد اضطلعت اجلمعية بدور رائد يف . وستمثل بصورة فعالة مصاحل مستخدمي النقل العام

إعداد تقرير الفريق العامل للمواصالت والتوظيف الذي قدر االحتياجات اإلضافية اليت يتعني 
تلبيتها من أجل النهوض باملواصالت العامة، حيث أن كثريا من الناس الذين يعانون البطالة، 

 .يف ذلك الشابات، يعتربون نقص املواصالت عقبة كبرية يف سبيل احلصول على عملمبا 
 

  املرأة الريفية– ١٤املادة   
 مراعاة احتياجات املرأة عند توفري النقل الريفي

السيارات هي وسيلة النقل الرئيسية للرجال والنساء الذين يعيشون يف املناطق الريفية  -٥٤١
 احلكومة لكون النساء يعتمدن أكثر من الرجال على املواصالت وإدراكا من. على السواء

العامة، فهي تعمل على كفالة مراعاة خدمات املواصالت العامة الحتياجات املرأة وشواغلها 
، أطلقت احلملة ٢٠٠٥ويف صيف . عن طريق تيسري إمكانية استخدامها وزيادة األمن هبا

 سنة ٦٠األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ويستطيع . اجلديدة ملشروع متويل احلافالت
واألشخاص ذوو اإلعاقة التنقل باجملان عن طريق خدمات احلافالت احمللية يف املناطق اليت 

وسيتم توسيع نطاق التنقل بواسطة احلافالت احمللية باجملان ليصبح مشروعا على . يعيشون هبا
ليه الشروط استخدام خدمات ، حبيث يستطيع أي إنسان تنطبق ع٢٠٠٨الصعيد الوطين يف 

 .احلافالت احمللية يف أي مكان يف إنكلترا
 

 الدراسات االستقصائية واملشاورات املتعلقة باحتياجات النقل
 أن ٢٠٠٥ و١٩٩٨/٢٠٠٠أظهرت الدراسة االستقصائية الوطنية اليت أجريت بني  -٥٤٢

دقيقة سريا على األقدام من  ١٣نسبة األسر املعيشية يف املناطق الريفية اليت تعيش على بعد 
املعيار األدىن للمؤشر احلكومة لتوفري (خدمة حوافل منتظمة على فترات ساعة واحدة أو أقل 

، ٢٠٠٤أغسطس /ويف آب.  يف املائة٥٤ يف املائة إىل ٤٥قد ارتفعت من ) خدمة احلافالت
ن مدى رضاء أظهرت دراسة استقصائية أجرهتا إدارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية ع

 يف املائة من سكان الريف راضون عن تواتر ٦٢سكان الريف عن توفري اخلدمات أن 
 . يف املائة منهم راضون عن خطوط السري املتاحة٧٠خدمات النقل احمللية، وأن 
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 بتحديث عملية املراجعة العامة ٢٠٠٧وسوف تقوم إدارة املواصالت يف خريف  -٥٤٣
ت النساء يف جمال النقل وسبل تلبية تلك االحتياجات، واليت للجنسني بالتعرف على احتياجا

وأكد توجيه اإلدارة إىل السلطات احمللية خلطط النقل . ٢٠٠٠نشرت أول مرة يف عام 
 على أمهية التشاور وعلى ضرورة إشراك جمموعة عريضة من ٢٠٠٦للسلطات احمللية لعام 

 .اجلماعات، مبا يف ذلك اجلماعات اليت متثل املرأة
 

 حتديد وسائل متويل برامج البداية الواثقة احمللية يف املناطق الريفية
 ١٥، كان هناك ٢٠٠٣ من برامج البداية الواثقة احمللية العاملة يف عام ٥٢٤من بني  -٥٤٤

 ٢٠٠٢كما أنشئ خالل عامي . برناجما يف مناطق ينطبق عليها تعريف مناطق ريفية
 برامج البداية الواثقة الصغرية، على أساس املناطق  برناجما حمدود النطاق من٤٥، ٢٠٠٣و

الريفية واجليوب اليت تعاين احلرمان واليت ال يغطيها عادة منوذج الربامج احمللية التقليدية للبداية 
وخيتفي احلرمان . وترمي هذه الربامج إىل حتسني إيصال اخلدمات والتصدي للحرمان. الواثقة

 .شكل جيوب صغرية إىل حد ما تغطي عليها الرفاهيةغالبا يف املناطق الريفية يف 
وقد مت حتويل مجيع الربامج احمللية والربامج الصغرية للبداية الواثقة أو سيجرى حتويلها  -٥٤٥

وإدراكا الرتفاع تكاليف وحدات تقدمي . ٢٠٠٨إىل مراكز بداية واثقة لألطفال حبلول عام 
حددت احلكومة متويال إضافيا للسلطات احمللية خدمات مراكز األطفال يف املناطق الريفية، 

اليت تعتزم تطوير مراكز تقدمي اخلدمات لألطفال، مبا فيها رعاية األطفال، يف اجملتمعات احمللية 
املعزولة احملرومة، وتتمتع السلطات احمللية أيضا مبرونة كبرية يف تطوير مناذج لتقدمي اخلدمات 

فال عن طريق موجهني بدال من تقدميها عن طريق مراكز يف املناطق، مثل تقدمي رعاية األط
 .الرعاية

 أيرلندا الشمالية
 توجيه املشاريع حنو املرأة

 سنوات ٥ هو مبادرة سياسية كبرية مدهتا ٢٠٠٦ – ٢٠٠٠برنامج التنمية الريفية  -٥٤٦
 مليون جنيه استرليين من املساعدات املقدمة من االحتاد األورويب ووزارة ٨٠وتتكلف 

وألن الزراعة والتنمية . الزراعة والتنمية الريفية لتنمية املناطق الريفية مع التركيز على احلرمان
الريفية يكونان عادة من اجملاالت اليت يسيطر عليها الرجال، حددت النساء كفئة مستهدفة 

ويدعم كل عنصر من عناصر الربنامج مشاريع تنفذها مجاعات نسائية أو . للربنامج احلايل
 .تستهدف املرأة، مثل مشاريع التدريب، والتوظيف، ورعاية الطفولة
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 تدبري متويل للمشاريع اليت تستهدف املرأة
. تضطلع شبكة اجملتمعات احمللية الريفية بتنفيذ برنامج مشاركة املرأة يف برامج التنمية -٥٤٧

االحتاد األورويب  جنيه استرليين يف إطار برنامج ٤٥٣ ٧٥٠وقد تلقى الربنامج منحة مببلغ 
 جنيه ٧ ٥٠٠وقد مت توفري منح مببلغ أقصاه . ٢٠٠٤سبتمرب /لبناء رفاهية مستدامة يف أيلول

استرليين ملنظمات اجملتمعات احمللية من أجل دعم بناء القدرات للمرأة الريفية وإقامة مشاريع 
 .اجتماعية واقتصادية وبيئية تصممها وتنفذها وتديرها نساء ريفيات

 
  شبكة النساء الريفيات يف أيرلندا الشماليةإقامة
، قدمت وزارة الزراعة والتنمية الريفية أيضا أمواال ٢٠٠٦أغسطس /يف آب -٥٤٨

وهذه الشبكة توفر خدمة . للمساعدة يف إنشاء شبكة النساء الريفيات يف أيرلندا الشمالية
جملتمعات احمللية اليت تنفذ إجياد بنية حتتية وحيدة وتكمل أنشطة التنمية وبناء القدرات يف ا

وتوفر الشبكة وسيلة فعالة لالتصال .  شبكة من شبكات الدعم الريفية١٢حاليا من 
باحلكومة فيما يتعلق مبسائل السياسات كما تقدم الدعم واملشورة يف جمال السياسات 

دون للمنظمات النسائية اليت تعمل على خطوط املواجهة يف املناطق احملرومة على املستوى 
 ٠٠٠وقد رصد للمشروع متويل مببلغ ). بلفاست، والشمال الغريب واملناطق الريفية(اإلقليمي 

 يف املائة من وزارة الزراعة والتنمية ٧٥ (٢٠٠٨يونيه / جنيه استرليين حىت حزيران٤٨٩
 يف املائة من ٢٥الريفية من خالل برنامج بناء الرفاهية املستدامة التابع لالحتاد األورويب و

وتضطلع وزارة الزراعة والتنمية الريفية حاليا بإعداد املرحلة ). إدارة التنمية االجتماعية
وسيتواصل استهداف املرأة كعنصر ). ٢٠١٣ – ٢٠٠٧(القادمة من برنامج التنمية الريفية 

 .مهم يف هذه املرحلة
 

 إنشاء كلية الزراعة واألغذية واملشاريع الريفية
األغذية واملشاريع الريفية التابعة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية، تقدم كلية الزراعة و -٥٤٩

وقاعدة .  التعليم والتدريب الشاملني ووسيلة للتعلم مدى احلياة٢٠٠٤اليت أنشئت يف عام 
ومن أمثلة الدورات التدريبية اليت تليب احتياجات . زبائن الكلية غالبيتها عادة من الرجال

، ودراسات اخليول ) يف املائة١٠٠(، والتمريض البيطري ) يف املائة٩٥(املرأة تنسيق الزهور 
 يف ٦١(، وتكنولوجيا األغذية ) يف املائة٦٦(، واالتصاالت وإدارة األعمال ) يف املائة٨٢(

 .وجيري رصد املشاركة يف الربامج). املائة
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 اسكتلندا
 متويل النقل يف اجملتمعات احمللية

يذية يف اسكتلندا املساعدة خلدمات النقل الريفي من خالل تقدم السلطة التنف -٥٥٠
وهي أحد (وتستهدف مبادرة النقل يف اجملتمعات الريفية . صندوق النقل الريفي التابع هلا

عناصر صندوق النقل الريفي متويل تدابري النقل يف اجملتمعات الريفية يف املناطق النائية يف 
ة للحوافل أو عندما تكون هذه اخلدمات حمدودة اسكتلندا، حيث ال توجد خدمات منتظم

وهناك عدد من املشاريع اليت تلقت منحا، مثل، اطلب حافلة باهلاتف، واطلب . للغاية
توصيلة باهلاتف، واحلافالت الصغرية خلدمة اجملتمعات احمللية، وبرامج السيارات االجتماعية، 

وهي . لني يف تنسيق النقل وتطويرهوتدريب السائقني ومن يقومون بالتوصيل، وتوظيف العام
تقدم عونا قيما للمسنني وذوي اإلعاقة والذين توجد برفقتهم أطفال، حيث أن مجيع احلوافل 

 . مشروعا١٦٥وقد مت تقدمي املساعدة إىل . الصغرية املمولة متاحة بصورة كاملة
 

  املساواة أمام القانون يف املسائل املدنية– ١٥املادة   
 اهليئات القضائية ليشمل التنوعحتديث تدريب 

يضطلع جملس الدراسات القضائية باملسؤولية عن تدريب الفنيني العاملني يف اهليئات  -٥٥١
ففيما يتعلق بالفنيني العاملني يف اهليئات . القضائية واإلشراف على تدريب القضاة اجلزئيني

ا مستمرا وتدريبا لدعم القضائية، يوفر جملس الدراسات القضائية دورات توجيهية وتدريب
 .التغيريات الرئيسية يف التشريعات وإدارة العدالة

شهد العقد األخري تغيريات دستورية كبرية يف إنكلترا وويلز، وحتديثا لنظام العدالة  -٥٥٢
أحدث حتوال يف الدور القضائي، وتنوعا كبريا يف التعيينات القضائية، وتغيريات هيكلية يف 

ويعمل جملس الدراسات . قضائية اليت جترى التعيينات القضائية منهاأمناط عمل املهن ال
القضائية على تكييف التدريب الذي يقدمه ليتواءم مع التغيريات اليت متت بالفعل وهو يتأهب 
لتلبية االحتياجات املستقبلية لألشخاص الذين اتبعوا مسارا مهنيا غري تقليدي من أجل 

شروع استراتيجية التدريب القضائي كاستجابة هلذه وقد أنشئ م. تعيينهم يف القضاء
 .التغيريات وتوقعا الحتياجات هيئة قضائية متزايدة التنوع على مدى العقد املقبل

 
 املواد التدريبية عن املساواة والتنوع

بالتزام جادة ”ينص القسم القضائي على ان يقوم كل من يشغل منصب قضائي  -٥٥٣
ى اختالف أشكاهلم مع االلتزام بالقوانني واالستخدامات الصواب حنو الناس مجيعا عل
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ويؤيد جملس . “الواجبة التطبيق يف هذا اجملال دون خوف أو حماباة، أو ميل أو سوء نية
الدراسات القضائية هذا املبدأ بتوفري مواد تدريبية للقضاء عن مسأليت املساواة والتنوع وكفالة 

وعلى سبيل املثال، . ليت يعقدها جملس الدراسات القضائيةتكامل هاتني املسألتني يف الندوات ا
مثة متطلب حمدد بأال ينظر أي قاض يف قضية اغتصاب أو اعتداء جنسي جسيم ما مل يكن قد 

 .سبق له احلصول على التدريب الالزم
 

 جملس الدراسات القضائية
دراسات القضائية مجيع تدعم اللجنة االستشارية للمساواة يف املعاملة التابعة جمللس ال -٥٥٤

شاغلي املناصب القضائية يف الوفاء بااللتزامات اليت يفرضها القسم القضائي، ويف التعرف 
على الطرائق العديدة إلمكانية تأثري االختالفات االجتماعية والثقافية وغري ذلك من 

اللجنة وتكفل . االختالفات على النظر يف القضايا وعلى الدور األوسع للهيئة القضائية
االستشارية للمساواة يف املعاملة إدماج املسائل املتعلقة باملعاملة العادلة يف اجلوانب ذات 
الصلة للتدريب الذي يقدمه جملس الدراسات القضائية وتوفر كتابا مرجعيا عن املساواة يف 

وميكن . املعاملة من أجل دعم مجيع شاغلي املناصب القضائية يف كفالة املساواة يف املعاملة
احلصول على نسخة من هذا الكتاب من املوقع العام جمللس الدراسات القضائية على الويب 

www.jsboard.co.uk 
 

زيادة دور جملس الدراسات القضائية يف تدريب القضاة اجلزئيني الذي يتطلب تغطية 
 مسائل التنوع يف مجيع املراحل

، زاد جملس الدراسات القضائية التدريب الذي يقدمه ٢٠٠٥أبريل /منذ نيسان -٥٥٥
ورغم أن اجمللس ال يقدم سوى قدر ضئيل من التدريب املباشر إىل القضاة . للقضاة اجلزئيني

، فإنه حيدد املنهج الدراسي الذي ٢٨ ٥٠٠اجلزئيني يف إنكلترا وويلز الذين يزيد عددهم عن 
تغطية مسائل التنوع يف مجيع مراحل تدريب القضاة اجلزئيني، وإطارا ويتطلب هذا . يقدم هلم

للتخصص يتضمن عددا من املعارف وعناصر األداء، حتتاج من مجيع القضاة اجلزئيني تقدمي 
قضايا التنوع واملعاملة العادلة، مبا يف ذلك ”أدلة عملية، يف مجلة أمور أخرى، على فهم 

انية تأثري خلفيتك وما لديك من أوجه التحيز يف القرار إمك”استخدام لغة غري متييزية، و
وباإلضافة إىل كفالة تغطية عناصر التنوع يف مجيع برامج التدريب اليت تقدم للقضاة . “املتخذ

اجلزئيني، توفر مناطق كثرية يف إنكلترا وويلز لقاءات تدريبية معينة عن مسائل التنوع، كما 
 .ن القضايا والتشريعات والبحوث املعاصرةتزود القضاة اجلزئيني مبعلومات ع
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 زيادة التنوع يف تعيينات اهليئات القضائية
تتم التعيينات يف املناصب القضائية حصرا على أساس اجلدارة، بغض النظر عن نوع  -٥٥٦

جنس املرشح، أو أصله العرقي، أو حالته االجتماعية، أو توجهه اجلنسي، أو انتمائه 
أكتوبر /وقد نشرت يف تشرين األول. ، أو كونه معوقا أو غري معوقالسياسي، أو ديانته

 وطلب فيها تقدمي آراء عن “زيادة التنوع يف اهليئات القضائية” ورقة تشاور بعنوان ٢٠٠٤
العوائق أمام زيادة التنوع يف اهليئات القضائية بالنسبة للنساء والفئات األخرى املمثلة متثيال 

بعد ذلك أعلن وزير العدل .  عليها أو التقليل منها إىل احلد األدىنناقصا، وعن كيفية القضاء
وركز هذا الربنامج على ثالثة . برنامج عمل يهدف إىل زيادة التنوع يف اهليئات القضائية

تشجيع تقدمي الطلبات وزيادة الوعي؛ وإزالة العوائق أمام التعيني؛ وكفالة قيام : ميادين
واختذت مبادرات تضمنت . زيادة التنوع يف اهليئات القضائيةاملكتب القضائي بتشجيع ودعم 

 مع “تقدم إىل وظيفة يف السلك القضائي”إصدار كتيب وقرص فيديو رقمي بعنوان 
 .معلومات أخرى لزيادة الوعي بالعمل يف اهليئات القضائية

 
 توسيع نطاق برنامج مالزمة أفراد اهليئات القضائية يف العمل

 برنامج مالزمة أفراد اهليئات القضائية يف العمل، والذي يتيح مت توسيع نطاق -٥٥٧
للمحامني أمام احملاكم العليا واحملامني الراغبني يف التقدم لوظيفة مسجل أو نائب قاض حملي 

وجيري تطبيق نظام رعاية للقضاة . مالزمة أحد القضاة ليشمل احملاكم اجلزئية وحماكم أخرى
وقد . م وفهما متعمقا لدور قضاة الدوائر، على سبيل التجربةاحملليني يوفر املشورة والدع

عقدت لقاءات لرفع الوعي يف أحناء البلد بغرض تشجيع الفئات املمثلة متثيال ناقصا على 
التقدم لوظائف، وأنشئت مؤخرا جلنة للتعيينات القضائية تضطلع حاليا هبذا العمل 

يف متطلبات التأهل للوظائف القضائية من وجيري حاليا إجراء تغيريات تشريعية . اإلرشادي
وتشمل هذه التغيريات خفض الفترة التأهيلية بالنسبة ملختلف . خالل العملية الربملانية
 . سنوات٥ سنوات إىل ٧املناصب القضائية من 

 
 فرص عمل أكثر مرونة

من دون استحدثت اإلدارة نظاما لالنقطاع املهين للهيئات القضائية اليت تعمل مبرتب  -٥٥٨
مستوى احملكمة العليا، ووسعت نطاق نظام العمل لبعض الوقت ليشمل غالبية أعضاء اهليئة 
القضائية الذين يعملون مبرتب، مما يتيح الفرصة للعمل لساعات أقل وإجياد منط عمل أفضل 
يالئم الظروف الشخصية، كما أدخلت حتسينات يف جمال إجازة األمومة وإجازة التبين 

 .يئة القضائية الذين يعملون مقابل أتعابألعضاء اهل
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 بدء تشغيل جلنة التعيينات القضائية
، وهي مسؤولة اآلن عن ٢٠٠٦أبريل /بدأ تشغيل جلنة التعيينات القضائية يف نيسان -٥٥٩

وتضطلع اللجنة بدور قانوين . اختيار املرشحني للتعيني يف اهليئات القضائية يف إنكلترا وويلز
أكرب على التقدم لشغل املناصب القضائية، مع احملافظة على مبدأ االختيار يف تشجيع أعداد 

، بدأت اللجنة أول عملية ٢٠٠٦أكتوبر /ويف تشرين األول. للتعيني على أساس اجلدارة
وميكن االطالع . اختيار للمحكمة العليا واليت فتحت أمام مجيع املستوفني للمعايري األهلية

عايري التعيني وإجراءات التقدم اليت تتبعها اللجنة يف عمليات االختيار على املعلومات املتعلقة مب
 .www.judicialappointments.gov.ukعلى موقع جلنة التعيينات القضائية على الويب 

، اتفق وزير العدل، ورئيس احملكمة العليا، ورئيس جلنة ٢٠٠٦مايو /ويف أيار -٥٦٠
يجية لتنوع اهليئات القضائية، مع التركيز بصفة خاصة التعيينات القضائية جمتمعني على استرات

وميكن االطالع على . على نوع اجلنس، واألصل العرقي، واإلعاقة، واخللفية املهنية
 .www.dca.gov.ukاالستراتيجية وعلى التدابري املتصلة بإحراز تقدم يف هذا الشأن على املوقع 

 يقدم بيانات ١٩٩٩ات القضائية منذ عام وينشر تقرير سنوي عن التعيينات يف اهليئ -٥٦١
تفصيلية عن أعداد املعينني حبسب نوع اجلنس واألصل العرقي، وعن تفاصيل التغيريات اليت 

انظر (طرأت على اإلجراءات واخلطط املتعلقة بأي مبادرات أو تغيريات أخرى 
www.dca.gov.uk .(ام اجتاها مطردا حنو زيادة النسبة املئوية للقضاة من النساء يف وتظهر األرق

 يف ١٨,٠ إىل ٢٠٠١ يف املائة يف عام ١٤,١إنكلترا وويلز، فقد ارتفعت هذه النسبة من 
ويف حني أن األرقام ال تعكس نسبة النساء إىل الرجال يف اجملتمع، فهي متثل . ٢٠٠٦املائة يف 

ومع دخول أعداد . النساء يف املهنة ممن لديهن خربة مناسبةانعكاسا جزئيا على األقل لعدد 
متزايدة من النساء يف مهنة القضاء، يستمر عدد النساء يف اهليئات القضائية يف التزايد املطرد، 
ويتزايد كذلك عدد أولئك الالئي يعملن مقابل أتعاب ليعكس ارتفاع نسبة النساء مقارنة 

 .ية مبرتببالنساء الالئي يشغلن مناصب قضائ
 

 تزايد عدد النساء يف اهليئات القضائية يف أيرلندا الشمالية
 قاضيات حملاكم املقاطعات، وقاضيتان ٤، كانت هناك ٢٠٠٧يناير /يف كانون الثاين -٥٦٢

 قاضية صلح من ١٥٠وكان هناك .  قاضيات للمحاكم اجلزئية مقيمات٤للمحاكم احمللية، و
 ٤٧وعموما متثل النساء . ٢٠٠٦ قاضيا يف عام ٢٧٦م جمموع قضاة الصلح الذين بلغ عدده

 .يف املائة من اهليئة القضائية
 
 

http://www.dca.gov.uk/
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 تزايد عدد النساء يف اهليئات القضائية يف اسكتلندا
 ٢٥ قاضيات يف احملاكم العليا و٤، كان هناك ٢٠٠٦ديسمرب /يف كانون األول -٥٦٣

 عضوة يف أفرقة ١٥١٢وهناك ). غري متفرغة( مفوضة أمن ١٧و) متفرغة(مفوضة أمن 
 امرأة يف ٩١وهناك . من جمموع أعضاء األفرقة.  يف املائة٥٩جلسات االستماع ميثلن 

 . يف املائة من جمموع أعضاء اللجنة٥٢اللجان االستشارية ألفرقة األطفال ميثلن 
 

 منح معونة قانونية للنساء يف قضايا األسرة
نونية اليت منحت للنساء يفوق العدد ، كان عدد شهادات املعونة القا٢٠٠٥يف عام  -٥٦٤

ومن بني الشهادات الصادرة يف .  يف املائة يف اإلجراءات العائلية٧٠الذي منح للرجال بنسبة 
انظر اجلدول الوارد (هذا اجملال، كانت أغلبية النساء شاكيات وأغلبية الرجال مدعى عليهم 

 ).١يف املرفق 
 

 التدابري اخلاصة
  احملاكم ملساعدة الشهود الضعفاءاستخدام تدابري خاصة يف

 جمموعة من التدابري اخلاصة ١٩٩٩أدخل قانون العدالة للشباب واألدلة اجلنائية لسنة  -٥٦٥
وتشمل . ملساعدة الشهود الضعفاء أو املعرضني للتهديد على اإلدالء بشهاداهتم يف احملاكم

، نشرت وزارة الداخلية ٢٠٠٤ام ويف ع. هذه التدابري ضحايا اجلرائم اجلنسية والعنف املرتيل
أهم النتائج اليت أسفرت عنها دراستان استقصائيتان عن الشهود الضعفاء واملعرضني للتهديد 

 يف املائة من الشهود ٦٠ويف املرحلة الثانية من الدراسة، كان . ٢٠٠٣ و٢٠٠٠/٢٠٠١يف 
قعن ضحايا جلرائم  وهي النسبة احملتملة لالئي و–الذين أجريت معهم مقابالت من النساء 

 .جنسية
 :ومشلت أهم النقاط ما يلي -٥٦٦
كان الشهود الضعفاء أو املعرضون للتهديد الذين استخدموا التدابري اخلاصة أقل  •

تعرضا للشعور بالقلق أو احلزن بصورة عامة مقارنة بالشهود الذين مل يستخدموا 
يد ممن استخدموا وذكر ثلث الشهود الضعفاء أو املعرضون للتهد. تلك التدابري

التدابري اخلاصة أهنم مل يكونوا مستعدين أو قادرين على اإلدالء بشهاداهتم بدون 
 يف املائة بالنسبة لضحايا اجلرائم ٤٤وقد ارتفعت هذه النسبة إىل . هذه اإلجراءات

 اجلنسية؛
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واعتربت الغالبية العظمى من الشهود الضعفاء أو املعرضني للتهديد ممن استخدموا  •
وبالنسبة ضحايا اجلرائم اجلنسية، أعرب . دابري اخلاصة أن هذه التدابري مفيدةالت

ويف احلاالت كان فيها الشهود خيشون التهديد، . ثلثاهم عن رضائهم عن التدابري
ويزداد وضوح قيمة هذه .  يف املائة٨٠ يف املائة إىل ٦٦ارتفع مستوى رضائهم من 

. جانب الشهود الذين ال حيصلون عليهاالتدابري باتساع نطاق الطلب عليها من 
، والنتائج الرئيسية للدراسات االستقصائية عن ٢٤٠نتائج حبوث وزارة الداخلية (

 ).٢٠٠٣ و٢٠٠٠/٢٠٠١الشهود الضعفاء واملعرضني للتهديد يف 
 تقييم استخدام التدابري اخلاصة

تقييم ”عنوان ، نشرت وزارة الداخلية حبثا آخر ب٢٠٠٦يناير /يف كانون الثاين -٥٦٧
 وقد أظهر هذا البحث “استخدام التدابري اخلاصة للشهود الضعفاء أو املعرضني للتهديد

ضعف إمكانية التعرف على الشهود الضعفاء أو املعرضني للتهديد من جانب العاملني يف 
 .العدالة اجلنائية وتتخذ احلكومة حاليا إجراءات لتحسني هذه اإلمكانية

 التسجيل بالفيديو للحصول على األدلةتوسيع نطاق استعمال 
تتاح إمكانية استعمال التسجيل بالفيديو للحصول على األدلة الرئيسية حاليا للشهود  -٥٦٨

الشهود من ذوي اإلعاقة البدنية أو املتعلقة بالتعليم أو (من األطفال ومن البالغني الضعفاء 
نت احلكومة عن عزمها على ، أعل٢٠٠٦مارس /ويف آذار. الذين يعانون اضطرابا عقليا

توسيع نطاق هذا األسلوب ليشمل الشاكني البالغني يف قضايا االغتصاب واجلرائم اجلنسية 
وقد أخطرت احملاكم هبذه العملية اليت تقرر تطبيقها يف . ٢٠٠٧اخلطرية يف عام 

 .يونيه/حزيران
 

  املساواة يف الزواج وقانون األسرة– ١٦املادة   
 العنف ضد املرأة

إننا نعرف أن العنف ضد املرأة مشكلة اجتماعية معقدة وأهنا تفضي إىل الفقر،  -٥٦٩
 :واعتالل الصحة واإلقصاء االجتماعي واملوت

)١٤( يف املائة١٥ميثل العنف املرتيل  •
من مجيع اجلرائم العنيفة السبب يف وقوع جرائم  
 قتل اثنتني من النساء كل أسبوع؛

                                                         
 )١٤( Walker, A.,Kershaw,C and Nicholas, S. (2006) Crime in England and Wales 2005/06. Home Office 

Statistical Bulletin.  London: Home Office. 
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 باليني جنيه استرليين ويكلف اقتصادها ٣,١دة وهو يكلف خدمات اململكة املتح •
  بليون جنيه استرليين؛٢,٧

 ٨٩ ومتثل النساء )١٥(تتعرض امرأة من كل أربع نساء تقريبا للعنف املرتيل يف حياهتا •
 ؛)١٦(يف املائة من الضحايا الذين يتعرضون للعنف ألربع مرات أو أكثر يف حياهتم

 يف ٥٣,٥ يف املائة؛ غري أن ٦ إدانة عن تقل نسبة حاالت االغتصاب اليت تفضي إىل •
 يف املائة من اجلرائم اجلنسية ٦٧,١ قد أدينوا؛ كما أن )١٧(املائة ممن وجه إليهم اهتام

 اليت وجه فيها اهتام أسفرت عن إدانة؛
 باليني ٨,٥ مببلغ ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣قدرت تكاليف اجلرائم اجلنسية خالل الفترة  •

  جنيه استرليين؛٧٦ ٠٠٠ اغتصاب جنيه استرليين إذ تتكلف كل حالة
 ٤ ٠٠٠، كان هناك حنو ٢٠٠٣تشري النتائج احلديثة إىل أنه يف أي وقت من عام  •

 ضحية من ضحايا االجتار من أجل الدعارة يف اململكة املتحدة؛
تشري التقديرات احلالية إىل أن التكاليف اإلمجالية لالجتار من أجل الدعارة بلغت حنو  •

 .٢٠٠٣ليين يف عام  بليون جنيه استر١
وحدة املرأة واملساواة تعمل يف احلكومة بأسرها لضمان اتباع هنج استراتيجي إزاء العنف 

 ضد املرأة
تضطلع وحدة املرأة واملساواة باملسؤولية الشاملة يف احلكومة عن ضمان اتباع هنج  -٥٧٠

ع اجلنس يشكل استراتيجي للتصدي للعنف ضد املرأة وهي تسلم بأن العنف القائم على نو
وحتقيقا هلذه الغاية تشارك نائبة الوزير لشؤون . تعديا أساسيا على حقوق اإلنسان للمرأة

املرأة واملساواة بنشاط يف ثالثة أفرقة مشتركة بني الوزارات جتمع بني إدارات مركزية من 
لداخلية وتتوىل وزارة ا. أجل التصدي للعنف ضد املرأة وتقدمي الدعم للناجني منه ولألطفال

قيادة هذه األفرقة، اليت تتناول مجيع جوانب العنف ضد املرأة مثل، العنف املرتيل، والزواج 
القسري، والقتل من أجل الشرف، وختان اإلناث، واجلرائم اجلنسية واالغتصاب، والدعارة، 

يع وتوفر نائبة الوزير تركيزا قويا على العمل املتعلق بنوع اجلنس يف مج. واالجتار بالبشر
األفرقة بالعناية بعناصر حقوق اإلنسان للمرأة يف جدول األعمال وكفالة املراعاة الكاملة 

                                                         
 )١٥( British Crime Survey, 2000 
 )١٦( Walby, S. and Allen, J. (2004) Domestic Violence, sexual assault and stalking: Findings from the British 

Crime Surevey. Home Office Research Study NO.276. London: Home Office. 
)١٧(April- September 2006 CPS Management Information System 
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ملنظور املساواة بني اجلنسني بطريقة منسقة يف وضع السياسات الوطنية والربامج الوطنية 
 .كافة
 االحتاد األورويب مناقشات نائبة وزيرة شؤون املرأة واملساواة يف شاركتكما  -٥٧١
لس أوروبا بشأن العنف ضد املرأة، لعرض املمارسات اجليدة للمملكة املتحدة وزيادة وجم

الوعي بأن العنف ضد املرأة أوسع انتشارا من العنف املرتيل ومجع أدلة عن املبادرات الناجحة 
بعد ذلك تنقل هذه املعلومات إىل األفرقة املشتركة . من خالل الربامج الشاملة جلمع احلقائق

وزارات، وتكفل هذه األفرقة، اليت تتسم بطابع مشترك األنشطة وخطط العمل اليت بني ال
تضطلع هبا، أن يكون لدى اململكة املتحدة هنج استراتيجي فيما يتعلق بالسياسات وتنفيذ 

 .اخلدمات واملبادرات
 

التصدي للعنف ضد املرأة من خالل واجب املساواة بني اجلنسني وحتديد أهداف رفيعة 
 وىاملست
قامت وحدة املرأة واملساواة أيضا برفع الوعي بكيفية التصدي للعنف ضد املرأة يف  -٥٧٢

احلكومة بأسرها، من خالل واجب املساواة بني اجلنسني عن طريق عقد لقاءات موجهة حنو 
أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك مع خزانة صاحبة اجلاللة، ومن خالل إبرام اتفاق بشأن 

 .ة العامة يف احلكومة بأسرها، بقيادة اجملتمعات واحلكومات احملليةاملساواة يف اخلدم
 

 أمثلة جملاالت عمل شاملة يف احلكومة للتصدي للعنف ضد املرأة
وحدة الزواج القسري : من أمثلة الترتيبات املبتكرة الشاملة يف احلكومة ما يلي -٥٧٣

 وبرنامج احملاكم املتخصصة يف املشتركة بني وزارة الداخلية ووزارة اخلارجية والكمنولث؛
العنف املرتيل يف وزارة الداخلية، ودائرة املدعي العام ودائرة احملاكم العامة؛ وجماالت العمل 
اليت تتصدى خلتان اإلناث والعنف املرتيل وزاريت الصحة والداخلية؛ والعمل املشترك بني 

ئ لضحايا العنف، فضال عن اجملتمعات واحلكومات احمللية ووزارة الداخلية لتوفري مالج
 .تشغيل خط ملساعدة ضحايا العنف على الصعيد الوطين يعمل على مدار الساعة

 
 محلة ملصقات إلبراز جرائم العنف ضد املرأة

، قامت دائرة املدعي العام حبملة ملصقات عن العنف ضد ٢٠٠٦مارس /يف آذار -٥٧٤
 واليت تشمل العنف املرتيل، واالغتصاب، املرأة، إلبراز اجلرائم اليت ميكن مالحقتها قضائيا

واالعتداء على كبار السن واألطفال، والعنف دفاعا عن الشرف، والزواج القسري، وختان 
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وتضمنت امللصقات أيضا معلومات عن اخلدمات اليت . اإلناث، واالجتار بالبشر، والدعارة
 .تقدم للضحايا

 
 صور العنف اليت ترتكب ضد جماالت عمل املرأة

 عنف املرتيلال
أظهرت االجتاهات الطويلة األجل للجرائم العنيفة، اليت بينها االستقصاء الربيطاين  -٥٧٥

السنوي للجرمية اخنفاضا كبريا يف العنف املرتيل؛ فقد اخنفض عدد جرائم العنف املرتيل فيما 
، بلغ ٢٠٠٥ و٢٠٠٣وفيما بني . )١٨( يف املائة٦٤ بنسبة ٢٠٠٥/٢٠٠٦ و١٩٩٥بني 

عدد األوامر املدنية اليت تصدر سنويا مبوجب اجلزء الرابع من قانون األسرة لسنة متوسط 
وقد ارتفعت نسبة النتائج الناجحة اليت حتققت على الصعيد . )١٩( أمر٢٤ ٠٠٠، ١٩٩٦
 ٤٦من ) االعتراف باجلرمية، اإلدانة بعد احملاكمة وتقدمي األدلة يف احملاكمات الغيابية(الوطين 

. ٢٠٠٦ديسمرب / يف املائة يف كانون األول٦٥ إىل ٢٠٠٣ديسمرب /انون األوليف املائة يف ك
وقد حتقق هذا االرتفاع يف النتائج بفضل التحسينات اليت أدخلت على التعامل مع العنف 
املرتيل على صعيد دائرة العدالة اجلنائية، اليت تشمل استحداث أنظمة حماكم متخصصة يف 

 .العنف املرتيل
 

 تخصصة يف العنف املرتيلاحملاكم امل
تطور برنامج احلكومة للمحاكم املتخصصة يف العنف املرتيل انطالقا من املشاريع  -٥٧٦

التجريبية حملاكم العنف املرتيل اليت اضطلعت هبا دائرة النيابة العامة للتصدي للمعدالت 
مة الضحايا أهم عنصر املرتفعة للعنف املرتيل، بتقدمي املزيد من اجملرمني إىل العدالة وجعل سال

 املتخصصة يف العنف )٢٠( من أنظمة احملاكم٢٥يف العملية، وقد بدأت املرحلة األوىل بإدخال 
 مع بدء نشاط األنظمة اليت ٦٤، ورفعت هذا العدد إىل ٢٠٠٦أبريل /املرتيل حبلول نيسان

 .٢٠٠٧أبريل / حبلول نيسان٢٠٠٦/٢٠٠٧وقع عليها االختيار يف 
وميكـن احلـصول علـى نـسخة     . ليل لتقدمي التوجيه بشأن تطور هذه احملاكم  ومت إنتاج د   -٥٧٧

 /http://www.crimereduction.gov.uk/domesticviolenceن املوقـع  ــــــممــــن هـــــذا الدلـــــــيل 

                                                         
 )١٨( Walker, A.,Kershaw,C and Nicholas, S. (2006) Crime in England and Wales 2005/06. Home Office 

Statistical Bulletin.  London: Home Office.. 
 )١٩( HMCS Management Information System. 
ــايلي    )٢٠(  ــارات م ــشمل اخلي ــع القــضايا  : قــد ت ــدة       –جتمي ــا يف دورة واح ــرتيل مع ــف امل ــع قــضايا العن ــر مجي  تنظ

جلـسات االسـتماع األوليـة فقـط ،          جتمـع قـضايا العنـف املـرتيل معـا يف             -قـضايا املـسار الـسريع     للمحكمة؛  
ت الالحقـة يف مـسار سـريع يف فتـرات معينـة ختـصص               يف استعراضات احملاكمة التمهيديـة مث تعقـد اجللـسا          أو

 .لقضايا العنف املرتيل ضمن الدورات العادية للمحكمة

http://www.crimereduction.gov.uk/domesticviolence/ domesticviolence54.htm
http://www.crimereduction.gov.uk/domesticviolence/ domesticviolence54.htm
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domesticviolence54.htm   وقــد وصــف الربنــامج برنــامج مبتكــر للعمــل التعــاوين املمتــاز بــني ،
 .)٢١(خمتلف اإلدارات احلكومية ومع املنظمات غري احلكومية

توجد اآلن منطقة حماكم متخصصة يف العنف املرتيل واحدة على األقل يف كل إقليم  -٥٧٨
.  لتقدمي الدعم للضحايا)٢٢(عنف املرتيلويف ويلز، كما يوجد مستشارون مستقلون يف جمال ال

 مليون جنيه استرليين لتمويل املستشارين املستقلني يف جمال العنف املرتيل ٢وقد مت توفري مبلغ 
ومستشارين مستقلني يف جمال العنف اجلنسي لتغطية مجيع املراكز اليت حتال إليها قضايا 

وقد استحدثت دائرة النيابة . نف املرتيلاالعتداء اجلنسي يف مناطق احملاكم املتخصصة يف الع
العامة نظاما ملراقبة نتائج هذه احملاكم وبني ذلك أن احملاكم أدت دورا مهما يف حتسني نتائج 

 يف املائة من ٧١، حكم يف ٢٠٠٥ديسمرب /ويف كانون األول. القضايا اليت انتهت باإلدانة
 يف املائة ٥٩لعنف املرتلية باإلدانة، مقابل القضايا املسجلة اليت نظرهتا احملاكم املتخصصة يف ا

 .يف احملاكم غري املتخصصة
 االستجابة اجملتمعية املنسقة

، اســتحداث اســتجابة جمتمعيــة منــسقة إزاء العنــف املــرتيل  ٢٠٠٦جيــري منــذ خريــف  -٥٧٩
على صعيد احلكومة بأسرها يستفاد فيه من منـوذج احملـاكم املتخصـصة يف العنـف املـرتيل، غـري                    

 يشمل توسعا يف استخدام املستشارين املستقلني يف جمال العنـف املـرتيل واملـؤمترات املتعـددة                 أنه
واهلــدف مــن االســتجابة اجملتمعيــة املنــسقة هــو تنــسيق .  لكفالــة ســالمة الــضحايا)٢٣(الوكــاالت

اخلــــدمات الــــيت تقــــدم لــــضحايا اجلــــرائم ومرتكبيهــــا واألطفــــال علــــى املــــستويني الفــــردي 
 .واالستراتيجي

         
                                                         

اختري الفريق التوجيهي الوطين ضمن قائمة قصرية من اهليئات املرشحة للفوزجبائزة وستمنستر ووايتهول العاملية               )٢١( 
 .للخدمة املدنية

 املـرتيل هـم أشـخاص متخصـصون مـدربون هـدفهم هـو ضـمان سـالمة                   املستشارون املستقلون يف جمـال العنـف       )٢٢( 
وقد وجد أن عمل هؤالء املستشارين مع ضحايا العنف املرتيل حيد من اجلرائم ، ويزيد من احتمـال                  . الضحايا  

. اإلبالغ عن األطفال املعرضني للخطر ، ويقلل عدد الـضحايا غـري الـراغبني يف دعـم عمليـة املالحقـة القـضائية                      
ان من املـرجح ان يـؤدي إىل زيـادة مـشاركة             ) ٢٠٠٥يونيه    / الذي صدر يف حزيران     (   تقرير التقييم     ويبني  

احملاكم املتخصصة يف العنف املرتيل يف املشاريع التجريبية الريفيـة واحلـضرية يف نظـام العدالـة اجلنائيـة عنـد تلقـي                  
 مساعدات من مستشارين مستقلني

يف  لوكاالت لتقييم املخاطر دورا جوهريـا يف التعـرف علـى الـضحايا املعرضـني خلطـر                تؤدي املؤمترات املتعددة ا    )٢٣( 
وقـد مـول برنـامج قـضايا        . التعرف على الضحايا املعرضني خلطر شـديد ويف ضـمان سـالمتهم واإلدارة الفعالـة              

 .العنف املرتيل تدريبا يف جمال املؤمترات  املتعددة الوكاالت لتقييم املخاطر
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 معلومات أساسية عن احملاكم املتخصصة يف العنف املرتيل
من الناحية التارخيية، هناك سبع حماكم جزئية يف إنكلترا وويلز وضعت هنجا  -٥٨٠

متخصصة فيما يتعلق بالعنف املرتيل مع إجراء تقييمني بتكليف من دائرة النيابة العامة مت 
 أنه ال ميكن التوصية باتباع نظام منفرد، فإن وأظهرا أنه يف حني. ٢٠٠٤/٢٠٠٥نشرمها يف 

اتباع هنج متخصص إزاء العنف املرتيل، يتضمن تقدمي دعم فعال للضحايا قد حقق فوائد 
زيادة عدد حاالت االعتراف باجلرم واإلدانة؛ وزيادة عدد : ومشلت هذه الفوائد. ملموسة

دانة؛ وتعزيز مجع األدلة لتمكني جرائم العنف املرتيل اليت تبلغ للشرطة واليت تفضي إىل اإل
ممثلي النيابة من االستمرار يف القضايا إذا تراجعت الضحية، واخنفاض عدد القضايا اليت ختتفي 

 .قبل بدء احملاكمة
برنامج احملاكم ”واستجابة للتحديات والتوصيات الواردة يف هذين التقريرين، أنشئ  -٥٨١

 احملاكم الراغبة يف إنشاء نظام “العتماد” الربنامج ويقدم هذا. “املتخصصة يف العنف املرتيل
وتقوم فرقة عمل من اخلرباء بدعم هذا الربنامج وقد . متخصص، للتعامل مع العنف املرتيل

نشرت هذه الفرقة باالشتراك مع الفريق الذي يشرف على الربنامج أدلة عن املوارد 
 .والتوجيه

 
 منوذج احملاكم املتخصصة يف العنف املرتيل

ال يشري تعبري احملاكم املتخصصة يف العنف املرتيل إىل املمارسات واإلجراءات املتبعة  -٥٨٢
إنه نظام تعمل فيه الوكاالت القانونية والتطوعية معا من أجل تقدمي . يف احملاكم وحسب

املزيد من اجملرمني إىل العدالة ويتحقق هذا من خالل استجابة جمتمعية منسقة تعمل فيها هذه 
وتقدمي . وكاالت معا من أجل التعرف على حاالت العنف املرتيل وتعقبها وتقييم خماطرهاال

 .هذه الوكاالت الدعم للضحايا من خالل نظام متطور لتبادل املعلومات
من املزايا الرئيسية لنظام احملاكم املتخصصة أنه ال يوجد منوذج ثابت يفرض على  -٥٨٣

 يف حجمها، ومعدل اجلرمية هبا، وبنائها االقتصادي؛ فال املناطق اليت ختتلف اختالفا شاسعا
ومعىن ذلك أنه ميكن االستجابة للعناصر األساسية . “حجم واحد يناسب اجلميع”يوجد 

بالنموذج بتعديل اخلدمات املتاحة فعال يف كل منطقة لتالئم احتياجات ضحايا العنف املرتيل، 
 .ل إقليم من أقاليم إنكلترا وويلزمع السماح بإدخال النظام بطريقة فعالة يف ك

لتحقيق االعتماد، يتعني على كل منطقة أن تثبت قدرهتا على االستجابة للعناصر  -٥٨٤
 :وتشمل هذه. األساسية املطلوبة لنموذج احملاكم املتخصصة
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 املرافق اخلاصة •

توجد مبحاكم العنف املرتيل املتخصصة مداخل منفصلة، وخمارج وأماكن لالنتظار 
ويكفل هذا عدم . حايا والشهود أو تتخذ ترتيبات منفصلة لوصوهلم ومغادرهتمللض

ويستفيد النظام كل االستفادة . اضطرار الضحايا إىل مواجهة اجملرم خارج احملكمة
 املتاحة مبا يف ذلك الشاشات وروابط التلفزة الالزمة جمموعة اإلجراءات اخلاصةمن 

دالء الضحية بشهادهتا يف جرمية تتعلق بالعنف للبث املباشر لإلقالل من وقع جتربة إ
 .املرتيل

 تقدير املخاطر املتعدد الوكاالت) اجتماع(مؤمتر  •

يتم دعم كل نظام من أنظمة احملاكم املتخصصة مبؤمتر تقدير املخاطر املتعدد 
فمن خالل تبادل املعلومات يف هذا املؤمتر، تستطيع الوكاالت التركيز . الوكاالت

عنف املرتيل املعرضني خلطر شديد مع السماح هلم بإعداد االستجابة على ضحايا ال
ملزيد من املعلومات، . (املعدلة اليت تالئم االحتياجات الفردية للضحايا وأطفاهلم

 ). حول حماكم العنف املرتيل املتخصصة١يرجى الرجوع إىل املرفق 

 حتسني رصد حاالت العنف املرتيل
، زادت النتائج ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٣ديسمرب /وليف الفترة من كانون األ -٥٨٥

.  يف املائة٦٥,٢ يف املائة إىل ٤٦الناجحة للمحاكمات املتعلقة حباالت العنف املرتيل من 
، مت حتليل اجلانب املتعلق باملسألتني اجلنسانية والعرقية يف ٢٠٠٦أبريل /واعتبارا من نيسان

 وسجلت بيانات –ن زاوييت املتهم والضحية  م–حاالت العنف املرتيل املقدمة للمحاكمة 
 يف املائة من املتهمني كانوا ذكورا، ٩٥ أن ٢٠٠٦سبتمرب /يوليو إىل أيلول/الفترة من متوز

 يف املائة من الضحايا اليت ٨٥وكانت .  يف املائة من جمتمعات األقليات العرقية١٧منهم 
األقليات العرقية، حيث سجلت  يف املائة من جمتمعات ٨ و)٢٤(سجل نوع جنسهم من اإلناث
 .البيانات املتعلقة باالنتماء العرقي

استخدم مؤشر أيضا لتحديد نسبة نتائج احملاكمات الناجحة فيما يتعلق بعدد  -٥٨٦
مؤشر التشخيص الرئيسي إلطار تقييم األداء (احلوادث اليت مت فيها القبض على املتهم 

، ٢٠٠٦سبتمرب /أبريل إىل أيلول/ومن نيسان). ربع سنوية(مع تقدمي تقارير فصلية ) الشرطي
 .٢٠٠٥ يف املائة عن نفس الفترة يف ١٥,٤ يف املائة مقارنة بـ ١٧,١كان الرقم املتوسط هو 

                                                         
 ، ولـذا فـإن تـسجيل        ٢٠٠٦أبريـل   /لعمل بتسجيل نوع اجلنس واألصل العرقي للـضحايا إال يف نيـسان           مل يبدأ ا   )٢٤( 

 . مل يكن جيدا٢٠٠٦سبتمرب /البيانات يف أيلول



CEDAW/C/UK/6  
 

07-39865 191 
 

 ودعم الضحايا والشهود) ودارسي بيئات املنحرفني(تدريب املدعني والباحثني 
 دائرة االدعاء امللكية يف إطار عملية حتسني التعامل مع حاالت العنف املرتيل قامت -٥٨٧

 وبدأت ٢٠٠٥فرباير /بتنقيح سياساهتا وتوجيهها للمدعني يف حاالت العنف املرتيل يف شباط
يف تنفيذ برنامج تدرييب يستغرق ثالث سنوات جلميع املدعني والباحثني لبيئات املنحرفني، 

ب أكثر من ، مت تدري٢٠٠٦ديسمرب /وحبلول شهر كانون األول. نفذ باالشتراك مع الشرطة
 من موظفي دائرة االدعاء امللكية على حاالت العنف املرتيل؛ بلغ عدد املدعني ٢ ٤٠٠

، وضعت دائرة االدعاء امللكية توجيها ٢٠٠٥ويف خريف . والباحثني لبيئات املنحرفني منهم
، أنشأت وزارة الداخلية ٢٠٠٦ومع أوائل عام . آخر للممارسات اجليدة جلميع املدعني

دعاء امللكية أيضا وحدات لرعاية الشهود يف مجيع أحناء إنكلترا وويلز لتقدمي الدعم ودائرة اال
 .للضحايا والشهود

 خطة التنفيذ الوطنية املعنية بالعنف املرتيل
يشكل برنامج احملاكم املتخصصة للعنف املرتيل دعامة أساسية يف خطة التنفيذ الوطنية  -٥٨٨

 ٢٠٠٦مارس / واحملدثة يف آذار٢٠٠٥مارس /املنشورة يف آذاراحلكومية املعنية بالعنف املرتيل 
 وهي تشكل استجابة شاملة من مجيع القطاعات احلكومية للعنف املرتيل ٢٠٠٧مارس /وآذار

متثل إطارا استراتيجيا للتنفيذ يف مجيع قطاعات احلكومة وهي تتضمن األهداف الرئيسية 
 :التالية
 لعنف املرتيل؛خفض عدد جرائم قتل النفس املتصلة با •

 خفض انتشار العنف املرتيل، وخباصة يف املناطق اليت يزداد فيها وقوعه؛ •

 زيادة معدل اإلبالغ عن العنف املرتيل، وخباصة يف املناطق اليت يزداد فيها وقوعه؛ •

زيادة معدل جرائم العنف املرتيل املبلغ عنها اليت تقدم للمحاكمة، وخباصة يف املناطق  •
أو اجملتمعات وكذلك املناطق اليت يزداد فيها معدل /وقوعها واليت يزداد فيها 

 التناقص؛

 .كفالة محاية ودعم ضحايا العنف املرتيل على مستوى البلد •
  على املوقع٢٠٠٦االطالع على التقرير املرحلي لعام ميكن  -٥٨٩

www.crimereduction.gov.uk/domesticviolence/domesticviolence61.pdf 
  على املوقع٢٠٠٧وتقرير عام 

www.crimereduction.gov.uk/domesticviolence/domesticviolence066.pdf  

http://www.crimereduction.gov.uk/domesticviolence/domesticviolence61.pdf
http://www.crimereduction.gov.uk/domesticviolence/domesticviolence066.pdf
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 الفريق املشترك بني الوزارات املعين بالعنف املرتيل
يشرف الفريق املشترك بني الوزارات املعين بالعنف املرتيل على اخلطة التنفيذية ويدير  -٥٩٠
ويوفر قيادة ومساءلة رفيعة املستوى يف مجيع القطاعات احلكومية وجيمع بني . أداءها

لعنف املرتيل، والزواج القسري، وجرائم القتل بسبب الشرف، اإلدارات املهمة املعنية مبعاجلة ا
والفريق مسؤول ). اليت انتقلت إليها السلطة(وختان اإلناث، مع زمالء من اإلدارات املنقولة 

 .عن دفع العمل قدما يف مجيع هذه اجملاالت
 

 )٢٠٠٤(إدخال قانون العنف املرتيل، واجلرمية، والضحايا 
 الوطنية املعنية بالعنف املرتيل بإدخال قانون العنف املرتيل، واجلرمية، تقوم خطة التنفيذ -٥٩١

 الذي أدخل عددا من السلطات اجلديدة وأدخل تعديالت على )٢٥(٢٠٠٤والضحايا لسنة 
انظر املادة (السلطات القائمة لدعم قضية الضحايا عند تقدميها إىل عناية نظام العدالة اجلنائية 

 ). للتفصيالت٢
 

 توجيه للتشريعتوفري 
أصدرت إدارة الشؤون الدستورية ودائرة احملاكم التابعة لصاحبة اجلاللة توجيها حيدد  -٥٩٢

اختيار سبل العالج املدنية والعقوبات اجلنائية املتاحة من خالل احملاكم لضحايا العنف املرتيل 
 ويتم .http://www.dca.gov.uk/family/famfr7.htm#latestيف املوقع ميكن الرجوع إليها 
 الذي ٢٠٠٤اج أحكام قانون العنف املرتيل واجلرمية والضحايا لسنة حتديث هذا املوقع إلدر

 ). للتفاصيل٢انظر مرة أخرى املادة (سيستمر تنفيذه يف أواخر هذا العام 
 

  السالمة والعدالة–العنف املرتيل نشر ورقة املشورة املتعلقة ب
استفادت خطة التنفيذ الوطنية املعنية بالعنف املرتيل وقانون العنف املرتيل واجلرمية  -٥٩٣

مقترحات احلكومة بشأن العنف املرتيل اليت : والضحايا من ورقة املشورة السالمة والعدالة
 استراتيجية احلكومة للتعامل وحتدد هذه. ٢٠٠٣يونيو / حزيران١٨نشرها وزير الداخلية يف 

ومشلت . املنع، واحلماية، والعدالة والدعم: مع العنف املرتيل من خالل ثالث قنوات
مقترحات إلدخال تغيريات تشريعية وغري تشريعية على الطريقة اليت يتم التعامل هبا مع العنف 

 .املرتيل يف إنكلترا وويلز

                                                         
 )٢٥( http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2004/20040028htm. 

http://www.dca.gov.uk/family/famfr7.htm#latest
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االستجابات للسالمة ”حلكومة موجز ، نشرت ا٢٠٠٣ديسمرب /يف كانون األول -٥٩٤
واقترن بعرض مشروع قانون العنف . “والعدالة؛ مقترحات احلكومة بشأن العنف املرتيل

وحدد عددا من التدابري غري التشريعية، اليت يتعني على : املرتيل واجلرمية والضحايا على الربملان
 .احلكومة اختاذها يف األجلني القصري إىل املتوسط

 
 وظفني املعين بالعنف املرتيل يف القطاعات احلكوميةفريق امل
يلتقي املوظفون من مجيع اإلدارات احلكومية بصفة منتظمة لإلشراف على برنامج  -٥٩٥

ويقدم هذا الفريق الدعم . العمل املتعلق بالعنف املرتيل، مبا يف ذلك اخلطة الوطنية للتنفيذ
املرتيل وأهداف العمل السبعة للفريق املخطط هلا للفريق املشترك بني الوزارات املعين بالعنف 

 : هي كما يلي٢٠٠٧أبريل /حىت نيسان
زيادة حتديد ضحايا العنف املرتيل والتدخل معهم يف وقت مبكر باالستفادة من  )أ (

 مجيع نقاط االتصال بالفنيني الرئيسيني يف اخلطوط األمامية؛
ة والدعم الفعالني لضحايا بناء القدرة داخل قطاع العنف املرتيل لتقدمي املشور )ب (

 العنف املرتيل؛

 دعم نشر االستجابات اجملتمعية املنسقة للعنف املرتيل؛ )ج (

يف حاالت العنف ) والتوقيف) (على املتهمني(زيادة معدالت اإلبالغ والقبض  )د (
 املرتيل؛

 إىل جرائم تقدم للمحاكمة، وخباصة يف sanction detectionsزيادة معدل حتويل  )ه (
أو اجملتمعات وكذلك املناطق اليت يزداد فيها /زداد فيها وقوعها واملناطق اليت ي

 معدل التناقص؛

 دعم الضحايا من خالل نظام العدالة اجلنائية وإدارة اجملرمني للحد من املخاطر؛ )و (

تطوير قاعدة الشهادة لتضييق الفجوات الرئيسية يف املعلومات، وبصفة خاصة  )ز (
فهم العوامل اليت تؤدي ) ب(عنف املرتيل؛ وفهم طبيعة وجمال ال) أ(فيما يتعلق بـ 

 .إىل خفض انتشار العنف املرتيل
 

 تقدمي التمويل ألماكن اإليواء  
 مليون جنيه ١٥,٧( مليون جنيه استرليين ٣٢,١قدمت احلكومة متويال رأمساليا قدره  -٥٩٦

عم  مليون جنيه استرليين من إدارة استراتيجية ود١٦,٤استرليين من هيئة اإلسكان و
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، ٢٠٠٦ و٢٠٠٣لتوفري أماكن اإليواء بني ) اإلسكان التابعة للمجتمعات واحلكومة احمللية
إلنشاء أماكن إيواء جديدة وجتديد األماكن القائمة، وأدى ذلك إىل إنشاء أو جتديد حنو 

 جنيه استرليين ٢٠٠ ٠٠٠ قدمت ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ويف ). أماكن لألسرة( وحدة ٥١١
يا لشبكة مساعدة النساء املعنية خبدمات العنف املرتيل، وهو برنامج لوضع معايري اخلدمة الدن

 .للتدريب املعتمد والدعم للشبكة اإلقليمية ألماكن إيواء النساء
 

 مساعدة األشخاص على احملافظة على استقالهلم من خالل برنامج دعم األشخاص
ت الدعم املتصلة يعترب برنامج دعم األشخاص برنامج منح يساعد على توفري خدما -٥٩٧

وقد أنشئ هذا الربنامج يف . باإلسكان ملساعدة األشخاص على االحتفاظ باستقالهلم
، وكان هدفه الرئيسي املساعدة على القضاء على اإلقصاء االجتماعي ٢٠٠٣أبريل /نيسان

من خالل منع األزمات، ومساعدة األشخاص على االنتقال من حالة األزمة، ومنع األنشطة 
وقد حددت االستراتيجيات اخلمسية لدعم األشخاص املنشورة يف . األكثر تكلفةاخلدمية 
 ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ خطط السلطات لتوفري اخلدمات اعتبارا من ٢٠٠٥مارس /هناية آذار
 .فصاعدا
ميكن أن يساعد برنامج دعم األشخاص الناجني من العنف املرتيل على أن يعيشوا  -٥٩٨

وجمتمعاهتم مع دعم أماكن اإليواء اخلاصة بالعنف املرتيل حياة أكثر استقالال يف منازهلم 
كما ميكن أن يساعد أيضا على . للنساء الالئي ال يستطعن احلصول على األموال احلكومية

تلبية احتياجات مجاعات معينة من النساء قد جتد من الصعب احلصول على خدمات، مثال 
ويتم اختاذ . رتيل ألقليات عرقية معينةمن خالل توفري أماكن اإليواء اخلاصة بالعنف امل

القرارات املتعلقة بالتمويل على املستوى احمللي، وكانت هناك برامج ناجحة لتوفري رأس املال 
ويتم تقدمي هذا . لتوفري أماكن اإليواء اجلديدة وكذلك لتحسني أحوال أماكن اإليواء القائمة

تيجية ودعم اإلسكان التابعة للمجتمعات التمويل باالشتراك مع هيئة اإلسكان وإدارة استرا
 .واحلكومة احمللية

تشمل األمثلة مكان إيواء جديد يف غرميسيب ). هل هذا عنوان؟؟(العمل املتعلق بالتشرد 
 .وإدخال حتسينات على مكان إيواء قائم فعال يف تشيزويك

موال  مليون جنيه استرليين من أ٥٧,١، أنفقت السلطات مبلغ ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣يف  -٥٩٩
 ويف “للنساء املعرضات خلطر العنف املرتيل”دعم األشخاص على اخلدمات املقدمة 

 مليون جنيه استرليين على دعم متصل باإلسكان ٥٧,٤، أنفق مبلغ ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤
 .٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ مليون جنيه استرليين يف سنة ٥٩,٣للناجني من العنف املرتيل ومبلغ 
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 لضحايا من البقاء يف أماكن إقامتهنمشاريع األماكن احملرمة لتمكني ا
قدمت احلكومة أيضا متويال للسلطات احمللية من خالل برامج منح إدارة التشرد  -٦٠٠

واإلسكان لوضع مناذج إرشادية ومناذج ابتكارية أخرى، كمشاريع األماكن احملرمة، للسماح 
ماكن إقامتهم حيث بالبقاء يف أ) وجرائم الكراهية األخرى(ملن يتعرضون للعنف املرتيل 

يكون ذلك آمنا بالنسبة هلم، وحيث يكون ذلك من اختيارهم، وحيث ال يعيش اجملرم داخل 
 .مكان اإلقامة

 دوائر اجملتمعات ٢٠٠٥سبتمرب /استجابة للدراسة االستقصائية اليت أجرهتا يف أيلول -٦٠١
ة أهنا متلك فعال  سلطة حملي١٢٠ذكرت ). مكتب نائب رئيس الوزراء سابقا(واحلكم احمللي 

 وباالشتراك ٢٠٠٧مارس / مكانا تنفذ حبلول آذار١٦٥مكانا حمرما باإلضافة إىل خطة لتوفري 
مع مجعية احلكم احمللي، أصدرت دوائر اجملتمعات واحلكم احمللي توجيها مشتركا بشأن 

 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ نشر يف “خيارات إلنشاء مكان حمرم”
  ساعة٢٤عنف املرتيل يعمل على مدار خط مساعدة وطين لل

 مليون جنيه استرليين يف ثالث سنوات، مقابل ١,٤استثمرت احلكومة أيضا مبلغ  -٦٠٢
 إلنشاء خط مساعدة وطين جديد للعنف املرتيل يعمل Comic Reliefمليون جنيه استرليين من 

اعدة النساء وينفذ هذا اخلط يف شراكة مع هيئة مس). 247 2000 0808( ساعة ٢٤ملدة 
، وهي قاعدة بيانات على اإلنترنت تشمل UKRefugesonlineوأماكن اإليواء وبدعم من 

العنف املرتيل املورد املركزي ألرباب ) الدوائر املعنية(اململكة املتحدة كلها وتعين خبدمات 
 . إشراك املزيد من اهليئات يف التصدي للعنف املرتيل–العمل 
 بدأت احلكومة يف تنفيذ حتالف اهليئات يف مواجهة العنف ،٢٠٠٥مارس /يف آذار -٦٠٣

املرتيل وأنشأت موردا مركزيا ألرباب العمل عن طريق موقع تفاعلي على اإلنترنت ألرباب 
وحتالف اهليئات هو جمموعة من . العمل واملوظفني للحصول على املعلومات وطلب الدعم

ية، وبصفة مجاعية، ملواجهة أثر العنف الشركات واملنظمات املتقدمة اليت تعمل بصفة فرد
سبتمرب /املرتيل يف العمل واستضافت وحدة املرأة واملساواة االجتماع االفتتاحي يف أيلول

 حيث مت افتتاح معرض ملصقات كومل دمبسي الدويل املعروف عامليا اخلاص بالعنف ٢٠٠٦
 .ضد املرأة

 
 وضع سياسات العنف املرتيل لدعم موظفي احلكومة

، صدر توجيه إىل مجيع اإلدارات احلكومية لتنفيذ أحسن املمارسات ٢٠٠٥يف  -٦٠٤
، استخدمت ٢٠٠٧يناير /وحبلول كانون الثاين. باعتبارها جزءا من سياسات املوارد البشرية
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 سياسات تتعلق بالعنف املرتيل لدعم موظفيها الذين يتعرضون )٢٦( إدارات حكومية٦
ت، كدائرة االدعاء امللكية، مشل ذلك التصدي للمجرمني وبالنسبة لبعض اإلدارا. لالعتداء

 .بني موظفي اإلدارة نفسها
 

 إجراء حبوث حول تكاليف العنف املرتيل
نشرت وحدة املرأة واملساواة حبثا لألستاذة سيلفيا واليب حول التكاليف االقتصادية  -٦٠٥

ث تكلفة العنف املرتيل  ويقدر البح)٢٧(٢٠٠٤سبتمرب /واالجتماعية للعنف املرتيل يف أيلول
وتقوم املنهجية على إطار . على الدولة، وأرباب العمل، والرجال والنساء الذين يتعرضون له

وزارة الداخلية حلساب تكلفة اجلرمية ويطور هذا اإلطار ليشمل التكاليف النوعية املتصلة 
دمرة للعنف املرتيل على ويقدم التقدير منظورا ماليا إضافيا لدراسة اآلثار امل. بالعنف املرتيل

 .اجملتمع وعلى الضحايا أيضا
 disclosureحبثــا حــول مــرتكيب العنــف املــرتيل والكــشف عنــه  نفــذت وزارة الداخليــة  -٦٠٦

ــشرطة ــسان /للـ ــشر يف نيـ ــرة نـ ــل/األسـ  /www.bristol.ec.uk/sps/downloads( )٢٨(٢٠٠٦أبريـ

FPCW/perpetratorsreport.pdf (           وسوف ينشر حتليل آخر للنتائج اليت يتم التوصـل إليهـا قـرب
 هتــدف إىل ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ حبثيــة نوعيــة بتكليــف يف  وســوف جتــرى دراســة . ٢٠٠٧هنايــة 

استكشاف احتياجات ضحايا العنف املرتيل واجلنسي من الذكور، والـسحاقيات، واللـواطيني،     
 .)٢٩(شبهني باجلنس اآلخر، وبعض األقليات العرقية والسوداءوثنائيي اجلنس، واملت

 
 كفالة تنفيذ السياسات على املستوى احمللي

، وافقت وزارة الداخلية على مقترح مشترك مبشروع يتعلق بالعنف املرتيل ٢٠٠٣يف  -٦٠٧
يستغرق ثالث سنوات مع مجعية حكم حملي للمساعدة يف حتسني التنفيذ على املستوى احمللي 

وصدر توجيه بشأن إعداد استراتيجيات العنف املرتيل للشراكات . وتبادل أفضل املمارسات
، ملساعدهتا على وضع استراتيجياهتا اخلاصة واعتبارا ٢٠٠٥ديسمرب /احمللية يف كانون األول

، مت قياس أداء السلطات احمللية يف التصدي للعنف املرتيل باستخدام ٢٠٠٥أبريل /من نيسان

                                                         
يــة والكومنولــث، وإدارة التعلــيم  توجــد سياســات يف وزارة الداخليــة، ودائــرة االدعــاء امللكيــة، ووزارة اخلارج   )٢٦( 

وجيــري إعــداد سياســات يف إدارة . والعلــم، وإدارة التجــارة والــصناعة، وإدارة اجملتمعــات احملليــة واحلكــم احمللــي
 .الشؤون الدستورية وإدارة الصحة

 )٢٧( http://www.womenandequalityunit.gov.uk/research/cost_of_dv_report_sept04.pdf. 
 )٢٨( Domestic Violence Perpetrators: identifying needs for inform early. 
 .http://www.crimereduction.gov.uk/domesticviolence/domesticviolence61.pdfاهلدف السابع يف التقرير املرحلي الوطين  )٢٩( 

http://www.bristol.ec.uk/sps/downloads/
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لتقدير الفعالية الشاملة خلدمات السلطات احمللية املعدة ) BVPI225( أحسن القيم مؤشر أداء
وتبع ذلك تقدمي الدعم والنصح للسلطات احمللية بشأن تنفيذ مؤشر أداء . ملساعدة الضحايا

 .أحسن القيم
 

 إثارة الوعي بني سائقي سيارات األجرة
واة برناجما تدريبيا للتوعية مع ، بدأت وحدة املرأة واملسا٢٠٠٣أبريل /يف نيسان -٦٠٨

مكتب املركبات العامة واحتاد عمال النقل واالحتاد العام للعمال لزيادة وعي سائقي سيارات 
ومت تدريب السائقني . األجرة بالعنف املرتيل، واستمر الربنامج ملدة عام كمشروع جترييب

قط بتقدمي رقم خط نصائح ألي فرد، واالكتفاء ف/على عدم التدخل أو تقدمي أي آراء
املساعدة للنساء لالتصال مبكان إيواء أو نقلهن إىل أقرب مركز شرطة أو مستشفى، عند 

واليزال التدريب على الوعي بالعنف املرتيل جزءا من التدريب األويل لسائقي . احلاجة
 “املعارف”يف لندن بعد استكماهلم المتحانات ) املعتمدين(سيارات األجرة املرخص هلم 

ويتلقى السائقون اجلدد تدريبا للتوعية مصمما ليقدم هلم معلومات واضحة تعتمد . جباريةاإل
على احلقائق عن مدى العنف املرتيل وقائمة من النصائح املفيدة تتعلق بالواجبات 

ويبحث مكتب املركبات العامة والنقل يف لندن يف الوقت الراهن جدوى إعادة . واحملظورات
 .يث املواد املستخدمة يف احلملةإطالق املشروع بتحد

 
 العمل مع اجملرمني

، جرى تنفيذ برنامج عالجي معتمد ملرتكيب االعتداءات ٢٠٠٦أبريل /منذ نيسان -٦٠٩
وألول مرة . الرقابة يف إنكلترا وويلز) خدمات(املرتلية يف كل منطقة من مناطق دوائر 

ومت حتديد اهلدف الوطين . امجحددت دائرة إدارة اجملرمني الوطنية أهدافا إلكمال الرب
ويضطلع .  برنامج، والتزال مناطق الرقابة يف الطريق إىل حتقيق هذا اهلدف١٢٠٠باستكمال 

أخصائيو سالمة املرأة بدور جوهري يف الربامج املعتمدة، حيث يعملون مع الضحايا 
ولدعم .  السجنوالشريكات احلاليات للرجال الذين حيضرون الربنامج املعتمد يف اجملتمع ويف

 – ٢٠٠٦هذا الدور، عملت دائرة إدارة اجملرمني الوطنية على توفري متويل إضايف أثناء 
 . حلقات تدريب وطنية٤ كما نظمت ٢٠٠٧
لتوفري توجه وطين لدائرة املراقبة مت إصدار سياسة واستراتيجية مؤقتتني وطنيتني  -٦١٠

والغرض من ذلك دعم العمل الذي مت . ٢٠٠٥يوليو /للتعامل مع االعتداء املرتيل يف متوز
، صدرت الوثائق الالزمة لدعم ٢٠٠٦وأثناء . االضطالع به فعال يف مناطق املراقبة احمللية

االستراتيجية اليت تتضمن توجيها أكثر تفصيال بشأن املبادئ وأهداف املمارسات الداعمة 
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االعتداء املرتيل ويشمل ذلك، ضمن موضوعات أخرى، العمل مع ضحايا . لالستراتيجية
 .واإلشراف على النساء اجملرمات الالئي هن ضحايا يف الوقت احلايل أو يف السابق

 
 الزواج القسري

 اختاذ خطوات حلماية األشخاص املعرضني خلطر الزجيات القسرية
، أنشأت وزارة الداخلية ووزارة اخلارجية والكومنولث وحدة مشتركة ٢٠٠٥يف  -٦١١

ز جممع إلعداد السياسات، وتنسيق املشاريع، وتقدمي النصح العملي للزواج القسري كمرك
وتعمل الوحدة يف تعاون وثيق مع جمموعة واسعة من . لألشخاص املعرضني للزواج القسري

مجاعات اجملتمع، ومجاعات النساء، واملنظمات غري احلكومية، والوكاالت القانونية ملكافحة 
وتساعد سفارات اململكة .  حالة كل سنة٣٠٠ع حنو وتتعامل الوحدة م. الزجيات القسرية

 شخص كل سنة، تبلغ ٢٠٠املتحدة ومفاوضياهتا السامية، أو تنقذ، أو تعيد إىل الوطن حنو 
 . يف املائة٨٥نسبة النساء فيهم حنو 

 تشريع جيعل الزواج القسري جرمية مدنية، وليست جرمية جنائية
ن جيب إنشاء جرمية جنائية حمددة إلجبار ، حول ما إذا كا٢٠٠٥عقدت مشورة يف  -٦١٢

ونظرا إىل أن غالبية املستجيبني رأوا أن تشريعا جديدا لن يكون أفضل . شخص على الزواج
استخدام للموارد، حيث كان الكثري منهم خيشون أن يؤدي ذلك إىل أن يتم هذا األمر 

وتنفذ .  الراهنبطريقة سرية، قررت احلكومة عدم إدخال تشريع جنائي حمدد يف الوقت
الوحدة اآلن توصيات بعدم اختاذ تدابري تشريعية، مبا يف ذلك مواصلة برناجمها املمتد للعمل 
اإلرشادي، وزيادة التدريب املقدم للفنيني، وتعزيز العمل مع الوكاالت القانونية لتنفيذ 

خدام وباإلضافة إىل استكشاف السبل الكفيلة باست. اخلطوط التوجيهية للزواج القسري
التشريع القائم ووسائل العالج املدنية، وحماكم األسرة على النحو األمثل، تعمل الوحدة يف 
تعاون وثيق مع املنظمات غري احلكومية واإلدارات احلكومية األخرى يف إعداد تشريع جديد 

 .جيعل الزواج القسري جرمية مدنية
 

 إنشاء روابط مع مجاعات اجملتمع احمللي
أكتوبر /ائب العام والبارونة سكوتلند بقادة اجملتمعات احمللية يف تشرين األولالتقى الن -٦١٣

 ملعاجلة الطرائق اليت تستطيع هبا مجاعات اجملتمع احمللي تقدمي ٢٠٠٦نوفمرب /وتشرين الثاين
النصح والدعم لضحايا الزواج القسري والعنف الذي يطلق عليه اسم العنف القائم على 

 إلعداد ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦طط يف دائرة االدعاء امللكية أثناء الفترة كما وضعت اخل. الشرف
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لتحديد حاالت الزواج القسري والعنف الذي يطلق عليه اسم ) جتريبية(أربعة مشاريع رائدة 
 .العنف القائم على الشرف، ليستفيد منها أي توجيه وتدريب للمدعني املتخصصني

 
 العنف القائم على الشرف

 حممل اجلد، فتنظر إىل “القائم على الشرف”ما يسمى بالعنف حتمل احلكومة  -٦١٤
. جرائم الشرف باعتبارها اعتداء على حقوق اإلنسان ال يقره دين، أو عرق، أو ثقافة

وتعرف جرمية الشرف بأهنا جرمية تربر، أو جرى تربيرها، أو تفسريها من جانب مرتكب 
وينظر . اية شرف العائلة أو الدفاع عنهاجلرمية على أساس أهنا ارتكبت نتيجة للحاجة إىل مح

إىل الشرف باعتباره مفهوما مستمدا من تقاليد اجملتمع األبوي القبلية القدمية، حيث كانت 
سلطة الرجل ومكانته يف اجملتمع يتم تعريفهما وتقييمهما بناء على سلوك وتصرفات أقاربه 

د جذور العنف القائم على الشرف ومتت). الوصي(اإلناث الالئي ميارس جتاههن دور القيِّم 
إىل العالقات غري املتساوية وغريالعادلة بني اجلنسني حيث كانت املرأة حترم من حقها يف 
ممارسة االختيار والسيطرة على حياهتا اخلاصة وتشمل الزواج القسري واملبكر، واحلوادث 

لشرف من خالل الفريق وتتصدى احلكومة للعنف القائم على ا. املتصلة باملهر وختان اإلناث
 .املشترك بني الوزارات املعين بالعنف املرتيل

، قدمت اململكة املتحدة، باالشتراك مع تركيا، قرارا جلمعية العامة ٢٠٠٤يف سنة  -٦١٥
لألمم املتحدة بشأن العمل على القضاء على اجلرائم املرتكبة ضد النساء والفتيات باسم 

ك مع مجعية كبار ضباط الشرطة واملركز الوطين للتميز كما نعمل بالتعاون املشتر. الشرف
الشرطي إلثارة الوعي بالعنف القائم على الشرف وأنشأت وحدة خمصصة للزواج القسري، 

وتشمل املبادرات األخرى الترويج ). انظر ما سبق( حالة كل سنة ٣٠٠تتعامل مع حنو 
املرتيل، اليت تشمل جرائم الشرف، جملموعة أدوات لتقييم املخاطر فيما يتعلق حبوادث العنف 

وكذلك متويل فريق العمل األول على مستوى اململكة املتحدة املعين بالزواج القسري 
 .٢٠٠٧ – ٢٠٠٦وسوف يستمر متويل هذا الفريق للفترة . وجرائم الشرف

 
 التصدي للجرائم اجلنسية ضد املرأة

تيجة النعدام املساواة بني اجلنسني اليزال العنف واالعتداء اجلنسيان ميثالن سببا ون -٦١٦
وقدر حبث أجرته وزارة . ولذا فإهنما يعتربان من أولويات العمل احلكومي يف إنكلترا وويلز

 التكلفة اإلمجالية للجرائم اجلنسية املرتكبة يف إنكلترا وويلز يف ٢٠٠٥الداخلية ونشر يف 
ملائة من إمجايل التكلفة  يف ا٢٣ باليني جنيه استرليين، أي ٨,٥ بنحو ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣

 .التقديرية للجرائم ضد األفراد واألسر
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نشرت احلكومة خطة عمل تتعلق بالعنف واالعتداء اجلنسيني يف مجيع قطاعات  -٦١٧
-www.homeoffice.gov.uk/documents/sexual-violence (٢٠٠٧أبريل /احلكومة يف نيسان

action-plan (ما تقوم به احلكومة وشركاؤها يف التنفيذ للتصدي للعنف واالعتداء حتدد 
املنع، وحتسني حصول الضحايا على خدمات دعم : اجلنسيني يف ثالثة جماالت رئيسية

ومنذ . ء اجلنسينيالصحة، وحتسني عمليات التحري واالدعاء فيما يتعلق بالعنف واالعتدا
 .، نفذت جمموعة من التدابري يف هذه اجملاالت٢٠٠٣

 
 حتسني التحري واالدعاء يف اجلرائم اجلنسية

لتحسني التحري يف حاالت العنف اجلنسي، أصدرت مجعية كبار ضباط الشرطة  -٦١٨
وجيري اآلن إعداد برنامج . ٢٠٠٥توجيها بشأن التحري عن اجلرائم اجلنسية اخلطرية يف 

 ضباطا ومدعني متخصصني وعينت احلكومة. تدرييب وطين للشرطة، بناء على هذا التوجيه
يف قضايا االغتصاب مدربني تدريبا خاصا لكفالة التعامل مع القضايا من خالل خرباء يف 

 .العنف اجلنسي
 خرباء يف اجلرائم اجلنسية

عامل مع اجلرائم قامت احلكومة أيضا بعملية إصالح شامل لإلطار القانوين للت -٦١٩
وفريق العمل ) ٢٠٠٥انظر املادة  (٢٠٠٣اجلنسية من خالل قانون اجلرائم اجلنسية لسنة 

 .املشترك بني اإلدارات املعين بتنفيذ رصد اجلرائم اجلنسية الذي نص عليه القانون
 

 ورقة مشورة حول إدانة املغتصبني ومحاية الضحايا
 اإلدانة املنخفض يف قضايا االغتصاب، يف إطار جهود احلكومة لتحسني معدل -٦٢٠

 العدالة –إدانة املغتصبني ومحاية الضحايا ” ورقة مشورة ٢٠٠٦مارس /نشرت يف آذار
واستطلعت هذه الورقة اآلراء حول مقترحات بتعديل القانون اخلاص . “لضحايا االغتصاب

ء العامني فيما يتعلق بالقدرة فيما يتعلق بالرضا يف االغتصاب، وبإمكانية قبول شهادة اخلربا
باألثر النفسي للجرائم على الضحايا، وأمهية الشهادة يف الشكوى األوىل واستعمال الشهادة 

وتنظر احلكومة يف الردود على املشورة . املسجلة بالفيديو يف احملاكمات املتعلقة جبرائم اجلنس
 .وسوف تنشر ردها يف الوقت املناسب

 
 علقة باالغتصاباملضي قدما يف خطة العمل املت

أشار تقرير اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل التدابري اليت كانت تنفذ  -٦٢١
، لتحسني التحري واالدعاء ٢٠٠٢من خالل خطة العمل املتعلقة باالغتصاب لسنة 

http://www.homeoffice.gov.uk/documents/sexual-violence-action-plan
http://www.homeoffice.gov.uk/documents/sexual-violence-action-plan
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رة ومت املضي قدما يف هذه التدابري باالشتراك مع دائ. فيما يتعلق باالغتصاب) واحملاكمة(
الشرطة واالدعاء امللكية ونشر تفتيش للمتابعة حول الطريقة اليت يتم هبا التحري عن 

ويتم تنفيذ توصيات التفتيش من . ٢٠٠٧يناير /االغتصاب وحماكمة مرتكبه يف كانون الثاين
خالل خطة العمل املعنية بالعنف واالعتداء اجلنسيني، مع التخطيط لإلجراءات من جانب 

 .االدعاء امللكيةالشرطة ودائرة 
 

 املدعون املتخصصون يف االغتصاب
يف قضايا االغتصاب، طلب من مجيع رؤساء االدعاء ) االدعاء(لتحسني احملاكمة  -٦٢٢

ويوجد يف . ، ترشيح املتخصصني يف االغتصاب٢٠٠٢ديسمرب /امللكي، يف كانون األول
غتصاب ممن تلقوا تدريبا على  من املدعني املتخصصني يف اال٥٢٠دائرة االدعاء امللكية اآلن 

ويف كل منطقة من .  والقضايا املتصلة به كالتدابري اخلاصة٢٠٠٣قانون اجلرائم اجلنسية لسنة 
مناطق دائرة االدعاء امللكية، يوجد منسق يعترب مصدرا للخربة للمتخصصني يف املنطقة، 

 .ويرتبط باملنسقني اآلخرين لتبادل أفضل املمارسات
 ملدعني العموميني يف قضايا االغتصاب تدريب واعتماد ا

ــرة  ٢٠٠٥ يف عــام -٦٢٣ ــة العامــة  قامــت دائ ــان عــن     النياب ــشر بي ــاج الربيطــاين بن التابعــة للت
. السياسة العامة لإلدعاء يف قضايا االغتصاب، أوضحت فيه عملية اإلدعـاء ملقـدمي الـشكاوى              

امني الذين يتولون مهمـة اإلدعـاء       ومنذ فترة قريبة وضعت دائرة النيابة العامة نظاما العتماد احمل         
ويستتبع هذا حضور دورة بشأن اجلـرائم اجلنـسية واخلـضوع إلجـراءات     . يف قضايا االغتصاب  

/ وأشــارت حــاالت املقاضــاة الــيت اضــطلعت هبــا دائــرة النيابــة العامــة يف نيــسان. رصــد شــديدة
ــل حــىت أيلــول   ائــة يف قــضايا   يف امل٥٣ر٥ إىل حتقيــق نتــائج ناجحــة يف   ٢٠٠٦ســبتمرب / أبري

 يف املائـة يف قـضايا       ٤٩ر٢ يف املائة يف اجلرائم اجلنسية األخرى، مقارنـة بــ            ٦٧ر١االغتصاب و 
  . ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ يف املائة يف اجلرائم اجلنسية األخرى يف الفترة ٦٥ر٦االغتصاب 

 كفالة تقدمي الدعم لضحايا العنف اجلنسي 
رليين من أجل حتسني اخلـدمات للـضحايا         ماليني جنيه إست   ٧ قدمت احلكومة حوايل     – ٦٢٤ 

 :  على مدى السنوات الثالث املاضية، ويشمل هذا
توسيع نطاق شبكة مراكز اإلحالة املعنية حباالت االعتداء اجلنسي حيث يتسىن لـضحايا              •

، واحلـصول علـى العـالج يف    فحوصـات الطـب الـشرعي   االعتداء اجلنسي احلصول علـى      
 مـن  ١٥وهناك يف الوقت الـراهن    .  من املشورة والدعم   جمال الصحة اجلنسية واالستفادة   

/ ٢٠٠٦وســيؤدي متويــل الفتــرة . تلــك املراكــز كمــا جيــري تطــوير ســتة مراكــز أخــرى 
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 مركزا يف شـىت أحنـاء إنكلتـرا وويلـز           ٣٠ إىل الوصول باجملموع إىل ما يزيد على         ٢٠٠٧
 ؛ ٢٠٠٨أبريل / حبلول نيسان

ــال    • ــدعم للقطــاع الطــوعي املعــين ب ــة اجلنــسني مــن صــندوق   تقــدمي ال عنف وإســاءة معامل
 الضحايا التابع لوزارة الداخلية؛ 

توجيــه وتقيــيم مستــشاري مــسائل العنــف اجلنــسي املــستقلني الــذين يقــدمون خــدمات     •
 .  ضحايا العنف وإساءة املعاملة اجلنسيني ملناصرةحيوية يف جمال الدعوة

 
الراهن بـإدارة برنـامج تـوفري الوقايـة      وتقوم وزارة الصحة ووزارة الداخلية يف الوقت       – ٦٢٥ 

ويرمــي هــذا الربنــامج إىل وضــع مبــادئ توجيهيــة . لــضحايا العنــف وإســاءة  املعاملــة اجلنــسيني
تـــستند إىل األدلـــة بـــشأن التـــدخالت الوقائيـــة والعالجيـــة املتعلقـــة بإســـاءة اجلنـــسية لألطفـــال  

رى القائمــة علــى نــوع واغتــصاهبم واالعتــداء علــيهم جنــسيا، إىل جانــب أشــكال العنــف األخــ
وقــد أنــشأت احلكومــة فريقــا استــشاريا مــن أصــحاب املــصلحة ليكــون معنيــا بــالعنف . اجلــنس

طوعي، مبا يف ذلك املنظمـات      الوإساءة املعاملة اجلنسيني، ويتمتع بتمثيل من شىت أحناء القطاع          
 . اليت تعمل مع الفئات الضعيفة أو الفئات اليت يصعب الوصول إليها

 ي بشأن منع العنف اجلنسي زيادة الوع
 محلة اتصاالت جلعل الرجـل يفكـر مـرتني بـشأن مـا              ٢٠٠٦ نفذت احلكومة يف عام      – ٦٢٦ 

/ ٢٠٠٦، وتــضمنت محلــة احلــد مــن أضــرار الكحــول يف الفتــرة  . إذا كانــت شــريكته موافقــة
رسائل موجهـة أيـضا إىل املـرأة بـشأن ضـعفها يف مواجهـة               ‘ اعرف حدودك ’ وشعارها   ٢٠٠٧
الرجل بشأن التأكد مـن موافقـة املـرأة         إىل  اء اجلنسي إذا كانت تتعاطى اخلمر، وموجهة        االعتد

  . على ممارسة اجلنس
  العمل من أجل محاية األطفال من العنف وإساءة املعاملة اجلنسيني 

 ترد األعمال اليت تـضطلع هبـا احلكومـة حلمايـة األطفـال مـن العنـف وإسـاءة املعاملـة                      – ٦٢٧ 
ويف . ٢٠٠٦ املنـشور يف عـام       العمل معا حلمايـة األطفـال،     املبدأ التوجيهي املعنون    اجلنسيني يف   

، ســنت احلكومــة أيــضا تــشريعا لوضــع مــشروع للفحــص واالســتبعاد يكفــل أن    ٢٠٠٦عــام 
  . يكون من يعملون يف جمال يتعلق باألطفال والبالغني الضعفاء   مأمونني للقيام بذلك

 ة بياناهتم وإدار  جرائم اجلنسمرتكيب تعقب 
 تقوم احلكومة اآلن بتـشغيل جمموعـة مـن بـرامج معاجلـة مـرتكيب اجلـرائم اجلنـسية يف               – ٦٢٨ 

السجون ويف اجملتمع احمللي، ولديها نظام لترتيبات احلماية العامة املتعددة الوكاالت، مبا يكفـل              
نـاهتم يف إنكلتـرا   التعاون املشترك بني الوكاالت لتقييم مرتكيب العنف وجرائم اجلنس وإدارة بيا      
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ووضعت أيضا ترتيبات لتيسري تقاسم املعلومات بشأن  مرتكيب اجلرائم، كمـا تقـوم يف              . وويلز
  . الوقت الراهن باستعراض ترتيبات إدارة  بيانات مرتكيب اجلرائم اجلنسية

 معاجلة احتياجات أماكن اإلقامة واالحتياجـات الـصحية للمـشتغالت بـاجلنس مـن خـالل                
 األشخاصبرنامج دعم 

يف نورثـــامبتون مثـــاال للـــربامج ) SWAN Nest (“ســـوان نـــست” يعتـــرب مـــشروع – ٦٢٩ 
التوجيهية لدعم صحة األشخاص، وهو مصمم الستكشاف النطاق الذي ميكـن فيـه اسـتخدام       
إطار عمـل دعـم األشـخاص يف مـا يتعلـق بالـسياسة العامـة والتخطـيط وبـدء التـشغيل، ملـا فيـه                          

وقــد أعــد الربنــامج التــوجيهي ملعاجلــة بعــض االحتياجــات . ة للمجتمــع، املنفعــة املاديــة والعقليــ
املتعلقة بأماكن اإلقامة وصحة املـشتغالت بـاجلنس، يف نورثـامبتون، كمـا يـوفر مثـاال ملـشروع                  
اإلسكان املدعوم، الذي يعمل فيه الدعم يف جمايل اإلسكان والـصحة جنبـا إىل جنـب ملـساعدة          

  . السكان على نبذ صناعة اجلنس
 العمل الدويل ملواجهة العنف ضد املرأة 

 تعمــل وزارة التنميــة الدوليــة باالشــتراك مــع منظمــات اجملتمــع املــدين، والــشركاء        – ٦٣٠ 
احلكوميني، واملنظمات الدولية ملعاجلة العنف املوجه ضد املرأة، والسـيما يف جمـاالت مـن قبيـل              

وس نقـص املناعـة البـشرية، ومتالزمـة         تعليم الفتيات، وصحة األمومـة والـصحة اإلجنابيـة، وفـري          
، وإصـالح قطـاع العدالـة، فـضال عـن بعـض املـشاريع القائمـة                 )اإليـدز (نقص املناعة املكتسب    

وقــد أتــاح التمويــل الــذي قدمتــه وزارة التنميــة الدوليــة إىل منظمــة الــصحة العامليــة         . بــذاهتا
 . االضطالع ببحث رئيسي عن أثر العنف املرتيل على الصحة

وعلى الصعيد القطري، نفذت وزارة التنمية الدولية مشروعا حبثيا كـبريا يف مـالوي               – ٦٣١ 
وقـد توصـل هـذا املـشروع البحثـي الـذي       . بشأن العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس يف املـدارس         

.  إىل أن طفلــة واحــدة مــن كــل مخــس طفــالت تعرضــت العتــداء جنــسي٢٠٠٥اكتمــل عــام 
عـداد اسـتجابة وطنيـة شـاملة للعنـف القـائم علـى نـوع         ونتيجة هلذا، جيـري يف الوقـت الـراهن إ     

اجلــنس يف املــدارس، بالتعــاون مــع عــدد مــن الــوزارات احلكوميــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة    
ويف غانا، قدمت وزارة التنمية الدولية الدعم لالئـتالف املعـين           . ومنظمة األمم املتحدة للطفولة   

، )وهي برنـامج لـدعم اجملتمـع املـدين يف غانـا          (بالعنف املرتيل عن طريق مبادرة احلق والصوت        
              . من أجل القيام بأعمال الدعوة حول التشريع اجلديد املتعلق بالعنف املرتيل
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 أيرلندا الشمالية 
 نشر استراتيجية التصدي للعنف املرتيل 

/ ، نـــشرت احلكومـــة يف تـــشرين األول٢٠٠٣ بعـــد عمليـــة تـــشاور يف أواخـــر عـــام – ٦٣٢ 
اسـتراتيجية مـن أجـل التـصدي للعنـف           – معاجلة العنف يف املرتل   ” استراتيجية   ٢٠٠٥توبر  أك

ــشمالية    ــدا ال ــيني يف أيرلن ــة املرتل ــه وإن كــان أي    . “ وإســاءة املعامل ــرف االســتراتيجية بأن وتعت
شخص عرضة ألن يصبح ضحية للعنف املرتيل، فإن إساءة املعاملة ترتكب بصورة رئيسية مـن               

ويتمثــل اهلــدف النــهائي يف وضــع مجيــع التــدابري العمليــة مــن أجــل  . املــرأةجانــب الرجــل ضــد 
وسيتحقق التقـدم صـوب هـذا اهلـدف مـن خـالل             . القضاء على العنف وإساءة املعاملة املرتليني     

 :  أهداف تلك االستراتيجية اليت تتمثل فيما يلي
 حتسني اخلدمات والدعم املقدمني جلميع ضحايا العنف املرتيل؛  •
 وإجناز استجابة رفيعة املستوى، منسقة ومتعددة الوكاالت للعنف املرتيل؛ إعداد  •
ــة الــوعي عمومــا بــشأن العنــف املــرتيل والتــدابري القائمــة ملــساعدة      • ــادة وتنمي مواصــلة زي

 الضحايا؛ 
تثقيف األطفال والشباب واجلمهور العام األوسع نطاقا مبا يفيـد أن العنـف املـرتيل خطـأ                  •

 ؛ ةمن اختاذ اختيارات مدروسوغري مقبول ومتكينهم 
 . مسيئي املعاملة، وتوفري تدخالت فعالة يف ما يتعلق بسلوكهم/ مساءلة مرتكيب العنف •
 

 نشر خطة عمل من أجل التصدي للعنف املرتيل 
 شــهرا حــددت املــسائل ١٨ وقــد نــشرت أيــضا مــع االســتراتيجية خطــة عمــل مــدهتا – ٦٣٣ 

 جمـاالت رئيـسية هـي الوقايـة؛ واحلمايـة           ٣تها من خـالل     واإلجراءات الرئيسية اليت يتعني معاجل    
وقد حتقق تقـدم جيـد يف سـائر الوكـاالت املـشتركة يف تنفيـذ االسـتراتيجية                  . والعدالة؛ والدعم 

مــارس /   آذار- ٢٠٠٧أبريــل /وخطــة العمــل، وأعــدت خطــة عمــل ثانيــة تغطــي فتــرة نيــسان
  .  يف تنفيذ االستراتيجيةوستوضع خطط عمل سنوية أخرى للمحافظة على الزخم. ٢٠٠٨

 اإلجنازات اليت حتققت يف إطار االستراتيجية 
بـدء خدمـة    :  تشكل اإلجنازات اليت حتققت يف إطار االسـتراتيجية حـىت اآلن مـا يلـي               – ٦٣٤ 

ــوال     ــاتفي جمــاين ط ــع       ٢٤خــط ه ــرتيل جلمي ــالعنف امل ــق ب ــا يتعل ــساعدة يف م ــدمي امل  ســاعة لتق
رزة بصورة مـستمرة لزيـادة الـوعي باملـسألة، والتـرويج خلـط              الضحايا؛ تنظيم محالت دعائية با    

املــساعدة اهلاتفيــة؛ بــدء تنفيــذ وتوزيــع مبــادئ توجيهيــة علــى أربــاب العمــل لتــشجيعهم علــى    
اعتماد سياسات تتعلق مبكان العمل بغية دعم املوظفني الذين قد يعانون مـن إسـاءة املعاملـة يف              

طة، ودائرة النيابة العامـة، وخـدمات احملـاكم، ملعاجلـة         املرتل؛ بدء العمل بسياسات تطبقها الشر     



CEDAW/C/UK/6  
 

07-39865 205 
 

مسائل العنف املـرتيل وتـدريب املـوظفني؛ إعـداد منـشورات إعالميـة وتعميمهـا علـى الـضحايا                    
علــى نطــاق واســع، كــي توضــح هلــم كيــف ميكنــهم التمــاس احلمايــة مبوجــب القــانون اجلنــائي 

 التوليد لتـشجيع النـساء احلوامـل علـى       والقانون املدين؛ بدء تطبيق استفسار روتيين يف وحدات       
اإلفصاح عن إسـاءة املعاملـة، وإعـداد مبـادئ توجيهيـة جديـدة للطوائـف الدينيـة، والـسياسيني                 

  . من أجل مساعدهتم على تناول تلك املسائل مع الضحايا أو مع مرتكيب اجلرائم
 زيادة اإلبالغ عن العنف املرتيل 

اإلبالغ عـن العنـف املـرتيل إىل خـط املـساعدة املعـين        يقوم مزيـد مـن الـضحايا اآلن بـ        - ٦٣٥ 
وإىل الشرطة اليت استجابت ملا يزيـد       )  مكاملة يف السنة   ٢٠ ٠٠٠ما يزيد على    ( بالعنف املرتيل   

واملتوقـع أنـه كلمـا بـرز حجـم املـشكلة يف             . ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ حادثة يف الفتـرة      ٢٣ ٠٠٠على  
ولـذا فمـن املتوقـع    . لـضحايا املـساعدة والـدعم    إطار االستراتيجية، سيلتمس املزيد واملزيد مـن ا       

  . يستمر عدد احلوادث املبلغ عنها يف االزدياد على مدى السنوات القليلة املقبلةأن 
 تقدمي املساعدة إىل الضحايا يف احملاكم 

 وضــعت دائــرة حمكمــة أيرلنــدا الــشمالية ترتيبــات خاصــة يف معظــم أمــاكن احملــاكم     - ٦٣٦ 
 ميثلن أمام احملاكم إما كـضحايا أو كـشهود بالوصـول إىل مرافـق انتظـار                 للسماح للنساء الاليت  

وتقــدم املــشورة للنــساء الــاليت ميــثلن أمــام احملــاكم بواســطة أفرقــة مــستخدمي   . مــستقلة وآمنــة
 حيتجنـها للحـد مـن اخلـوف والقلـق املـرتبطني             يتاحملاكم، حملاولة حتديد املساعدة واملعلومـات الـ       

 مــن طلبــات استــصدار ٣ ٥٠٥ جــرى النظــر يف  ٢٠٠٥خــالل عــام و. باحلــضور إىل احملكمــة
 طلبـا هـي مـزيج مـن         ١ ٠٧٧ من الطلبـات املتعلقـة بالوظيفـة، و          ٣٩٧أوامر عدم املضايقة،  و    

 يف املائـة    ٢٣وقـد سـحب     . طلبات استصدار أوامر عـدم املـضايقة والطلبـات املتعلقـة بالوظيفـة            
 يف املائة من الطلبات املتعلقة مبساكن األسـرة         ١٤من الطلبات، وصدرت أوامر مبنح املوافقة لـ        

  . والعنف املرتيل
 تدريب ضباط شرطة متخصصني يف جمال العنف املرتيل  
 كانـت دائـرة شـرطة أيرلنـدا الـشمالية قـد نـشرت              ٢٠٠٧يناير  /  حبلول كانون الثاين   - ٦٣٧ 

ســتعراض دور وبعــد ا.  ضــابطا للقيــام بــدور ضــباط مكافحــة العنــف املــرتيل٤٠مــا يربــو علــى 
 وحصوهلم على التـدريب املناسـب يف جمـال التحقيقـات، جيـري      ٢٠٠٤أولئك الضباط يف عام     

تدريب ضباط مكافحة العنف املرتيل علـى التحقيـق يف مجيـع جـرائم الـيت تنطـوي علـى اعتـداء             
وباإلضــافة إىل هــذا . بــدين وعلــى مجيــع اجلــرائم املتكــررة الــيت ترتكــب يف إطــار العنــف املــرتيل

 يقدم ضباط مكافحة العنف املرتيل الدعم والتوجيه للـضحايا          ،ر املتصل بإجراء التحقيقات   الدو
أثناء عملية التقاضي، فضال عن توجيه املشورة إىل الضباط التنفيذيني الذين يقومـون بـالتحقيق               
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وفيمــا . يف احلـوادث املرتليـة، ويقومــون عنـد االقتــضاء، بتقـدمي املـساعدة أو إجــراء التحقيقـات      
ــع       يتع ــة الطفــل، يهــدف ضــباط مكافحــة العنــف املــرتيل إىل املــشاركة يف مجي لــق مبــسائل محاي

مؤمترات األولية املتصلة بقضايا محاية الطفل، واستعراض مؤمترات قضايا محايـة الطفـل، حيـث               
  . سيكون للشرطة إسهام كبري تقوم به

 إعداد استراتيجية إقليمية بشأن العنف اجلنسي 
يرلنــدا الــشمالية ووزارة الــصحة، واخلــدمات االجتماعيــة والــسالمة   يــشترك مكتــب أ– ٦٣٨

ــة         ــشروع إســتراتيجية إقليمي ــداد م ــف بإع ــني اإلدارات مكل ــشترك ب ــق م ــة يف رئاســة فري العام
للتــصدي للعنــف اجلنــسي ويــضم الفريــق املــشترك بــني اإلدارات ممــثلني مــن قطــاعي الــصحة      

وصـدرت وثيقـة    . ألخرى املعنية هبـذا املوضـوع     والعدالة اجلنائية فضال عن اإلدارات احلكومية ا      
ينـاير بغـرض    /  كانون الثـاين   ٢٩ يف   “جرائم خفية، وآالم ال يباح هبا     ”إلسداء املشورة عنواهنا    

ــشرين األول   ــام ت ــة يف خت ــوبر / إصــدار اســتراتيجية هنائي وســتنظر االســتراتيجية يف  .٢٠٠٧أكت
ــره علــى الــضحايا    ، وعلــى مــرتكيب جــرائم العنــف  املــسائل الــيت تكتنــف العنــف اجلنــسي، وأث

اجلنسي، وأسرهم وعلى اجملتمع بأسره، وستقدم توصيات للبدء يف معاجلـة املـسائل الـواردة يف                
  . إطار ثالثة مواضيع رئيسية هي الوقاية، واحلماية والعدالة وتقدمي الدعم إىل الضحايا

 وضع سياسات عامة تتعلق مبكان العمل من أجل التصدي للعنف املرتيل 
ــدأ يف آذار– ٦٣٩  ــارس /  ب ــدعم      ٢٠٠٦م ــة مبكــان العمــل ل ــة املتعلق ــسياسة العام ــذ ال ، تنفي

املـــوظفني يف مجيـــع إدارات اخلدمـــة املدنيـــة، وانـــضمت مجيـــع اإلدارات احلكوميـــة للتحـــالف  
وبدأ  أيضا عـدد مـن أربـاب األعمـال اآلخـرين             ). نظر أعاله ا(املؤسسي ملناهضة العنف املرتيل     

والقطـاع اخلـاص والقطـاع الطـوعي، يف تطبيـق سياسـات عامـة تتعلـق مبكـان           يف القطاع العـام     
العمل كما أن الفريق التوجيهي اإلقليمي لديـه خطـط لتـشجيع املزيـد مـن أربـاب األعمـال يف                     

  . شىت القطاعات على اعتماد سياسات عامة يف املستقبل
 توفري املساكن لضحايا العنف املرتيل 

ن املسجلة يف أيرلندا الشمالية مجيع املساكن االجتماعية مبـا يف            توفر رابطات اإلسكا   – ٦٤٠ 
وتتــوىل . مــن أجــل الــسكان ذوي االحتياجــات اخلاصــة وضــحايا العنــف املــرتيلتوفريهــا ذلــك 

/ وحبلـول آذار  . احتـاد مـساعدة املـرأة يف أيرلنـدا الـشمالية          اإلدارة اليومية منظمات طوعيـة مثـل        
ذوات   أو غـري      (  مالذا للنـساء الـضعيفات       ٢٩وفرت  ، كانت تلك الرابطة قد      ٢٠٠٦مارس  

 ٣ومـن املقـرر تـوفري       .  مكانـا  ٥١٠ويبلغ جمموع األماكن يف تلـك املـالذات         ) ذوات األطفال   
 .  مكانا خالل السنوات اخلمس املقبلة٢٧مالذات أخرى تضم 
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 اسكتلندا 
 التصدي جلميع أشكال العنف ضد املرأة 

احملليــة الفريــق الــوطين املعــين بالتــصدي للعنــف ضــد املــرأة،     يــرأس وزيــر اجملتمعــات  – ٦٤١ 
املكــون مــن خــرباء رئيــسيني مــن حقــول الــشرطة والتعلــيم والــصحة واحلكــم احمللــي واملــساواة   

وقد وسع الفريق الوطين من نطاق تركيزه السابق علـى          . العنصرية، والقضاء والقطاع الطوعي   
كال العنــف ضــد املــرأة وأعــد هنجــا اســتراتيجيا  إســاءة املعاملــة املرتليــة حبيــث يــشمل مجيــع أشــ 

 مواضـيع هـي املنـع واحلمايـة وتـوفري      ٣ملواجهة العنف القائم علـى نـوع اجلـنس، باالسـتناد إىل      
  . الدعم

 توفري التمويل لدعم املشاريع احمللية 
يقـدم  ، وهـو  ٢٠٠٦ أنشئ صندوق جديد معـين مبواجهـة العنـف ضـد املـرأة يف عـام           – ٦٤٢ 
 مـشروعا حمليـا تتعلـق       ٨٧، بغـرض دعـم      ٢٠٠٨يـه إسـترليين يف الـسنة حـىت عـام            ماليني جن  ٣

ــرأة    ــامج مكافحــة العنــف ضــد امل ــسائر برن ــوفري    . بــشىت ب ــد مــن األمــوال لت ــد خــصص املزي وق
اخلــدمات املتعلقــة بأزمــات االغتــصاب وتــوفري مــوظفي الــدعم لألطفــال والــشباب مــن خــالل  

 فضال عـن بـدء تنفيـذ اسـتراتيجية تـدريب وطنيـة تتعلـق                اجلماعات احمللية لتقدمي املعونة للمرأة،    
ــة   ــة املرتلي ــرأة      . بإســاءة املعامل ــساعدة امل ــة م ــل األساســي ملنظم ــة التموي ــسلطة التنفيذي ــوفر ال وت

االســكتلندية، ومنظمــة إدارة أزمــات االغتــصاب يف اســكتلندا؛ واملراكــز احملليــة إلدارة أزمــات  
  . دمي املساعدة يف حاالت إساءة املعاملة املرتليةاالغتصاب، واخلط اهلاتفي االسكتلندي لتق

 إنشاء شبكة معنية بالزواج القسري ملعاجلة مسألة الزواج القسري   
ــارس /  يف آذار– ٦٤٣  ــة    ٢٠٠٥مـ ــشبكة املعنيـ ــكتلندية الـ ــة االسـ ــسلطة التنفيذيـ ــشأت الـ  أنـ

ا لتقاسم الدرايـة    بالزواج القسري اليت مجعت معا وكاالت رئيسية قانونية وطوعية يف اسكتلند          
ويف تلـك الـسنة أيـضا انـضمت الـسلطة           . الفنية ولتطوير العمـل مـن أجـل معاجلـة هـذه املـسألة             

التنفيذية االسكتلندية إىل حكومة اململكة املتحدة يف االضطالع مبـشاورات ترمـي، إىل جانـب               
باشـرة إىل   النظر يف مزايـا وخمـاطر القيـام باسـتجابة تـشريعية للـزواج القـسري، إىل االسـتماع م                   

وكـــان رأي معظـــم أصـــحاب الـــردود أن زيـــادة وعـــي املتـــضررات، . املتـــضررات مـــن ذلـــك
  . وتثقيفهن، وتقدمي الدعم هلن تعد أمورا أساسية

 متويل أنشطة زيادة الوعي
أنـشطة  /  تقوم السلطة التنفيذية يف اسكتلندا بتمويل سلسلة من أنشطة زيـادة الـوعي             – ٦٤٤ 

، باالشــتراك مــع الــشبكة املعنيــة  ٢٠٠٧صــيف عــام / يــذها يف ربيــعإســداء املــشورة املقــرر تنف
ومتــول . بــالزواج القــسري، وســوف تــستخدمها ملواصــلة تطــوير خطــة عملــها يف هــذا اجملــال   
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الذي يهـدف إىل منـع إسـاءة املعاملـة وتـوفري احلمايـة              ) Amina(السلطة التنفيذية مشروع أمينا     
ضطلع بـه مركـز مـوارد املـر أة املـسلمة وجملـس              والدعم يف جمال مكافحة العنف ضـد املـرأة ويـ          

مــن أجــل القيــام بأعمــال زيــادة الــوعي يف اجملتمعــات  ) يف اســكتلندا (الباكــستانيني الربيطــانيني
وتزمــع الــسلطة التنفيذيــة أيــضا مواصــلة . احملليــة الــيت رمبــا تكــون قــد تــأثرت بــالزواج القــسري

ــالزواج القـــــــسري علـــــــى الـــــــشبكة   تطـــــــوير  ــة بـــــ : العامليـــــــة وهـــــــيصـــــــفحتها املعنيـــــ
http://www.scotiand.gov.uk/Topics/People/Eguality/18500/Forced .  ،ــك وباإلضــافة إىل ذل

ي خطـط خـدمات األطفـال يف اسـكتلندا أن يـضعوا األطفـال والـشباب الـذين                   طلب إىل مقرر  
يعــانون مــن إســاءة املعاملــة املرتليــة موضــع األولويــة عنــد إعــداد اخلــدمات يف خطــط خــدمات   

  . ٢٠٠٨/ ٢٠٠٥ال للفترة األطف
 إنشاء فريق إجناز معين بإساءة املعاملة املرتلية 

ــال          – ٦٤٥  ــق باألطف ــا يتعل ــة فيم ــة املرتلي ــاءة املعامل ــين بإس ــوطين املع ــاز ال ــق اإلجن ــشئ فري  أن
ويتخـذ  . ٢٠٠٦ديـسمرب  / والشباب الذين يعانون من إساءة املعاملـة املرتليـة، يف كـانون األول        

 وسطا بني فريق استراتيجية خدمات األطفال للقيـام مبـا هـو صـواب بالنـسبة                 هذا الفريق مكانا  
، والفريـق   )ومن مث فريق اإلجناز التابع جمللـس الـوزراء واملعـين باألطفـال والـشباب              (لكل طفل،   

وتتمثـل واليـة    . الوطين املعين مبكافحة العنف ضد املرأة، الذي يترأسـه وزيـر اجملتمعـات احملليـة                
العمل املتعلقة باألطفال والـشباب وإسـاءة       /  وضع وتنفيذ ورصد خطط اإلجناز     فريق اإلجناز يف  
  .املعاملة املرتلية

  وضع مشروع مستكشف املسار التجرييب املعين بإساءة املعاملة املرتلية
 “مستكــشف املــسار ” أيــضا تنفيــذ املــشروع التجــرييب    ٢٠٠٦ بــدأ يف أواخــر عــام   -٦٤٦

)Pathfinder (   ــام مبــا هــو صــو . يتعــرض إلســاءة املعاملــة املرتليــة   اب بالنــسبة لكــل طفــل   للقي
وســيبحث املــشروع يف تغــيري ممارســات الوكــاالت وهــو يرمــي إىل تــوفري حلــول أطــول أمــدا    

. للطريقة الـيت ميكـن هبـا للـشرطة ومجيـع الوكـاالت االسـتجابة حلـوادث إسـاءة املعاملـة املرتليـة              
كاالت بوضع احتياجـات الطفـل ومـصاحله يف         ضمان قيام كافة الو   :  وتتمثل أهدافه يف ما يلي    

صميم أنشطتها، لتحقيق أفضل عمل مشترك مـن جانـب مجيـع الوكـاالت ذات الـصلة ملـا فيـه                     
مــصلحة الطفــل؛ اختبــار وصــقل إطــار وأدوات لالســتجابة املتعــددة الوكــاالت الــيت ميكــن          

 الوقـت املناسـب     استخدامها بعدئذ يف شىت أحناء البلد؛ حتقيـق النجـاح باعتمـاد هنـج موحـد يف                
إســاءة املعاملــة املرتليــة؛ تــوفري املــشورة املتخصــصة بومالئــم للحــاالت الــيت يتــأثر فيهــا األطفــال 

بــشأن التقيــيم والتــسجيل والتخطــيط الواحــد؛ وإتاحــة التحــسني املتواصــل واملــستدام لإلجنــاز    
  .السلس للخدمات العالية اجلودة عندما يتم اكتمال املشروع التجرييب
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 . دابري خاصة يف احملكمة حلماية األطفال والشهود الضعفاءتوفري ت
/ ، باملوافقة امللكية يف نيـسان     ٢٠٠٤لعام  ) اسكتلندا  (  حظي قانون الشهود الضعفاء      – ٦٤٧
ويهدف القـانون إىل تـوفري الـدعم واحلمايـة للطفلـة والـشاهد البـالغ الـضعيف،                  . ٢٠٠٤أبريل  

انونيــا علــى تــوفري تــدابري خاصــة يف احملكمــة العليــا   كمــا يــضفي أثــرا ق. عنــد اإلدالء بالــشهادة
وحمــاكم مفــوض امللــك ألولئــك الــشهود، لــضمان متكنــهم مــن اإلدالء بأفــضل شــهادة ميكــن     

وتتـاح معظـم التـدابري اخلاصـة علـى          . اإلدالء هبا أثناء اإلجراءات اجلنائيـة واملدنيـة علـى الـسواء           
لــسواء، فــضال عــن املتــهم، يف القــضايا قــدم املــساواة لكــل مــن شــهود اإلدعــاء والــدفاع علــى ا

ويعزز القانون أيضا محاية الشهود الضعفاء باحليلولة دون قيـام املتـهم بـسؤال الـشاهد                . اجلنائية
مباشــرة يف بعــض أنــواع القــضايا، وحيظــر توجيــه األســئلة يف قــضايا اجلــرائم اجلنــسية أثنــاء          

  . إجراءات جلسات احملاكم اليت تنظر قضايا األطفال
 مة التشريع للمرأة مالء

ــدابري اخلاصــة قــد متكــن      – ٦٤٨   ويعــد القــانون مالئمــا بــصفة خاصــة للمــرأة، نظــرا ألن الت
الشاهدة اليت كانت ضحية جلرمية جنسية أو جرائم أخرى من قبيل العنف املرتيل، من الـشعور                

 جمـاال لفـرض     ويف مـا يتعلـق بـاجلرائم اجلنـسية، يتـيح القـانون            . مبزيد من الثقة لإلدالء بـشهادهتا     
قيــود علــى توجيــه األســئلة الراميــة إىل إظهــار الــشاهدة مبظهــر الشخــصية الــسيئة مــن الناحيــة     

ويف بعـض   . اجلنسية أو غري ذلـك يف إجـراءات جلـسات احملـاكم الـيت تنظـر يف قـضايا األطفـال                    
أنواع القضايا حيظر القـانون علـى املتـهم تـويل الـدفاع عـن نفـسه شخـصيا للحـد مـن احتمـال                         

ويــسمح القــانون أيــضا لإلدعــاء باســتخدام شــهادة خــبري يف قــضايا اجلــرائم    . ف الــشاهدختويــ
اجلنسية إليضاح سلوك مقدمة الشكوى من أجـل دحـض أي اسـتنتاج يتعـارض مـع مـصداقية                   

  . الشاهدة وموثوقيتها
 ١٦ ويوسع تعريف الشاهد الضعيف حبيث يشمل مجيع الشهود األطفـال دون سـن               – ٦٤٩ 

، ويــشمل الــشهود )أنظــر أدنــاه(عــون حبــق تلقــائي يف التــدابري اخلاصــة املعياريــة ســنة الــذين يتمت
البــالغون الــضعفاء اآلن أي شــخص ميكــن أن تكــون هنــاك خمــاطرة كــبرية بــأن تتعــرض جــودة  

  . شهادته لالنتقاص بسبب اخلوف أو الكرب يف ما يتعلق باإلدالء بشهادته
  التدابري اخلاصة 

 :  اصة فيما يلي تتمثل التدابري اخل– ٦٥٠
وهذا تـدبري خـاص معيـاري أيـضا للـشهود األطفـال،             (استخدام الشاشات يف احملكمة      •

 ؛ )ولكنه غري متاح للمتهمني
 ؛ )هي أيضا تدبري خاص معياري(استخدام وصلة تلفزيون حية  •
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هذا أيضا تدبري خاص معياري، ولكن فقط عنـدما         (وجود شخص من مقدمي الدعم       •
 ؛ )أو وصالت التلفزيون احليةيستخدم مقترنا بشاشات 

 ؛ )غري متاح يف اإلجراءات املدنية(استخدام أقوال سابقة كشهادة رئيسية  •
غـري متـاح يف قـضايا اجلـرائم اجلنـسية حـىت عـام        (احلصول على األدلة بواسطة مفوض    •

٢٠٠٧ .( 
 

د فهنــاك تــدابري خاصــة متاحــة اآلن للطفــل والــشاه.  وقــد بــدأ تنفيــذ القــانون تــدرجييا– ٦٥١
الضعيف يف اإلجراءات اجلنائية يف احملكمة العليـا ويف جلـسات هيئـة حملفـي مفـوض امللـك ويف        

وسوف تتـاح للـشهود األطفـال يف    . إجراءات احملاكم املتعلقة جبلسات النظر يف قضايا األطفال   
 وللـشهود الـضعفاء     ٢٠٠٧أبريـل   / اإلجراءات املوجزة مبحاكم مفوض امللك ابتداء من نيسان       

واملتوقـع أن يـتم   . ، علـى أقـصى تقـدير   ٢٠٠٨أبريل /  إجراءات مماثلة ابتداء من نيسان   يف إطار 
 ١توسيع نطاقها لتشمل الشهود األطفال والضعفاء البـالغني يف اإلجـراءات املدنيـة اعتبـارا مـن                  

 . ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين
 استعراض التحقيقات وتوجيه االهتام يف اجلرائم اجلنسية  

ــوبر /رين األوليف تـــش - ٦٥٢ ــام   ٢٠٠٤أكتـ ــة يف مكتـــب املـــدعي العـ ــدائرة املاليـ ، بـــدأت الـ
ــامال   ــا شــ ــكتلندا   لاستعراضــ ــسية يف اســ ــرائم اجلنــ ــام يف اجلــ ــه االهتــ ــات وتوجيــ يف و. لتحقيقــ

يونيه، نشر تقرير، تناول بالنقـد مجيـع جوانـب عمـل الـدائرة املاليـة يف مكتـب املـدعي          /حزيران
وجيــري حاليــا االضــطالع بربنــامج تنفيــذ مدتــه  .  توصــية٥٠ العــام املتعلقــة هبــذه القــضايا، مــع

 .ثالث سنوات
وسلم التقرير بوجود جوانب يف اإلطار القانوين احلايل، ليس أقلها شـرط االتفـاق مـع                 - ٦٥٣

 وهيكـل تـدريب مـوظفي    ،مذهب موروف، الذي يـساعد يف تثبـيط توجيـه االهتـام يف القـضايا       
وبـصفة خاصـة    .  القضايا، واالتصال بالـضحايا وإعـدادهم      االدعاء؛ والنهج الذي يتبع يف جتهيز     

جود افتراض لصاحل توجيه االهتام، إىل جانب القضايا اليت تنطـوي علـى جوانـب      وأكد التقرير   
ويـستلزم  . ضعف يصعب التغلب عليها والبحث املبكر يف الشواغل الكبرية بشأن نوعية األدلـة         

ا مـن أجـل التغلـب علـى مـا هنالـك مـن أوجـه         هذا توفر الرغبة يف توجيه أسئلة صـعبة للـضحاي      
كما أن زيادة استخدام نظام التغذيـة املرتـدة باملعلومـات سـواء داخـل الـدوائر املاليـة                    . الضعف

التابعة للمدعي العام أو فيما بينها وبني الشرطة لكفالـة الـتعلم مـن نتـائج القـضايا متثـل عنـصرا                      
 .اياقضجوهريا لكفالة ارتفاع مستوى التحقيق وإعداد ال

 



CEDAW/C/UK/6  
 

07-39865 211 
 

 ويلز  
 وضع استراتيجية لعموم ويلز  

تقع على عاتق وزارة الداخلة املسؤولية الرئيسية عن اجلوانب املتعلقـة بـالعنف  املـرتيل                 - ٦٥٤
ــز  ــرا وويل ــز تــضطلع باملــسؤولية عــن عــدد مــن القــضايا      . يف إنكلت ــة ويل غــري أن حكومــة مجعي

ــة ومح    ــدمات االجتماعيـ ــصحة واخلـ ــا يف ذلـــك الـ ــشاملة، مبـ ــال الـ ــة األطفـ ــدر يف  . ايـ ــد صـ وقـ
ــوان ٢٠٠٥مــارس /آذار ــة لعمــوم  : التــصدي للعنــف املــرتيل ” منــشور بعن االســتراتيجية الوطني
 .مشترك بني الوكاالت هنج ‐ ويلز
وتوفر االستراتيجية إطارا مهما لإلجراءات اليت تتخذ على الصعيد احمللي وتركـز علـى        - ٦٥٥

ويـشرف  . له تبادل املعلومات وأفـضل املمارسـات      العمل املشترك بني الوكاالت الذي يتم خال      
وقامـت حكومـة    . على تنفيذ االستراتيجية الفريق العامـل املعـين بـالعنف املـرتيل يف عمـوم ويلـز                

 ولتـشجيع   .مجعية ويلز بتعميم املنظور اجلنساين وقضايا املـساواة بـني اجلنـسني يف االسـتراتيجية              
 خلـط  ٢٠٠٤ومة مجعية ويلز متويال جزئيا منـذ عـام        حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة تقدم حك      

هاتفي لتقـدمي املـساعدة يف قـضايا العنـف املـرتيل يف عمـوم ويلـز، ويتلقـى اخلـط املكاملـات مـن                         
وتعمل اخلدمة على مدار الـساعة، وتقـدم مـشورة جمانيـة سـرية إىل               . الرجال والنساء واألطفال  
 .مجيع ضحايا العنف املرتيل

 
 الدعم للضحاياتقدمي األموال و  

 ١ ٩٤٣ منحة مالية ملشاريع العنـف املـرتيل مببلـغ           ٢٠٠٦/٢٠٠٧قدمت خالل الفترة     - ٦٥٦
 و ٢٠٠٧/٢٠٠٨ مليـــون جنيـــه اســـترليين للفتـــرتني ١ ٩٧٤مليـــون جنيـــه اســـترليين، ومببلـــغ 

ــة بالــسالمة علــى صــعيد اجملتمــع احمللــي     . ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ويــتعني علــى مجيــع الــشراكات املعني
وتقـدم حكومـة    . ة كامل نطـاق قـضايا املـساواة، مبـا يف ذلـك القـضايا اجلنـسانية                دراسة ومراعا 

؛ وقـد  Black Association of Women Step out: مجعية ويلز اجلـزء األساسـي مـن متويـل مجعيـة     
ــغ    ــة مبلــــ ــدت للجمعيــــ ــرات   ٢٠٧ ٥٦٩رصــــ ــترليين للفتــــ ــه اســــ  و ٢٠٠٦/٢٠٠٧ جنيــــ

اخلــط أيــضا  ويلــز لوطنيــة يف  امعيــةاجلمتــول حكومــة  و. ٢٠٠٨/٢٠٠٩ و ٢٠٠٧/٢٠٠٨
متـول حكومـة اجلمعيـة      و. اهلاتفي الوطين لتقدمي املساعدة يف قضايا العنف املرتيل يف عموم ويلز          

منــسقا لقــضايا العنــف املــرتيل يف كــل شــراكة مــن شــراكات ســالمة  كــذلك الوطنيــة يف ويلــز 
 .اجملتمع احمللي يف ويلز، من أجل دعم ضحايا العنف املرتيل

 جنيــه اســترليين جلمعيــة مــساعدة  ٢٥٠ ٠٠٠صت حكومــة مجعيــة ويلــز مبلــغ  وخصــ - ٦٥٧
مــن أجــل متديــد ســاعات خدمــة اخلــط اهلــاتفي لتقــدمي     ٢٠٠٦/٢٠٠٧املــرأة يف ويلــز للفتــرة  
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وتقـوم حكومـة    . املساعدة يف قضايا العنف املرتيل لعموم ويلـز لكـي يعمـل علـى مـدار الـساعة                 
قضايا الزواج القسري للنهوض بأعبـاء برنـامج   مجعية ويلز بتعيني موظف منتدب متخصص يف       
 .الزواج القسري ولتحديد نطاق املشكلة يف ويلز

 
 ضمان توفري مالذ آمن  

 مجاعة حملية تشارك يف مجعية مساعدة املرأة يف ويلـز، الـيت تـدير فيمـا           ٣٠توجد حاليا    - ٦٥٨
ز التمويـل األساسـي     وتوفر حكومـة مجعيـة ويلـ      .  مركزا للمعلومات  ٢٢ مالذا آمنا و     ٤١بينها  

ــه      ــد بلغــت قيمت ــز، وق ــرأة يف ويل ــساعدة امل ــة م ــن   ٣٥٧ ١٨٥جلمعي ــرة م ــه اســترليين للفت  جني
 .٢٠٠٨/٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٦/٢٠٠٧

 
 قانون األسرة  
 االستجابة حلاالت تفكك األسر  

. يتزايد حاليا معدل انفـصال األقـران الـذين لـديهم أطفـال أكثـر مـن أي وقـت مـضى                      - ٦٥٩
احتياجـات األطفـال    : انفـصال الوالـدين   حلكومة لذلك بإصدار منشور بعنـوان       وقد استجابت ا  

وتـــضمن املنـــشور برناجمـــا موســـعا . ٢٠٠٥ينـــاير /، يف كـــانون الثـــاينومـــسؤوليات الوالـــدين
ويتكون الربنامج املتعلـق بتفـسخ العالقـات        . لإلصالح من أجل حتسني النتائج بالنسبة لألطفال      

فذها وكاالت خمتلفة تشمل إدارة الشؤون الدسـتورية، ووزارة         من عدد من املشاريع الفردية تن     
 .التعليم واملهارات، والدائرة االستشارية حملاكم األطفال واألسر، وجلنة اخلدمات القانونية

 
 التعرف املبكر يف قضايا االدعاء بوقوع ضرر  

هـا بوقـوع    مت إنشاء بوابـة جديـدة للمـساعدة يف التعـرف علـى احلـاالت الـيت يـدعى في                    - ٦٦٠
، باســتخدام قــانون التــبين واألطفــال لعــام  ٢٠٠٥ينــاير /ضــرر وبــدأت تعمــل يف كــانون الثــاين 

ووضــح هــذا التغــيري أيــضا تعريــف الــضرر حبيــث يــشمل إعاقــة رؤيــة أو مســاع إســاءة . ٢٠٠٢
 .وجيري حاليا تقييم تأثريات األشكال املختلفة. معاملة اآلخرين

 
 يننشر اخلطط املنقحة ملهام الوالد  

، اخلطط املنقحـة ملهـام الوالـدين الـيت تـستهدف املـساعدة              ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢مت يف    - ٦٦١
كمـا  . يف التشجيع على التعاون يف أداء مهام الوالدين ويف احلاالت الـصعبة النفـصال الوالـدين           

ــاين    ــارات يف كــانون الث ــيم وامله ــاير /أعلنــت وزارة التعل ــوال إضــافية   ٢٠٠٥ين ــوفري أم ، عــن ت
ــرة  ٣(االتــصال املتعلقــة باألطفــال  خلــدمات  ــه اســترليين للفت  ٤ و ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ماليــني جني
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وتستخدم هذه األمـوال لـدعم مراكـز االتـصال     ). ٢٠٠٧/٢٠٠٨ماليني جنيه استرليين للفترة     
املتعلق باألطفال وأنـشطة االتـصال، مبـا يف ذلـك األنـشطة الناشـئة عـن قـانون األطفـال والتـبين                       

وقــد مت بالفعــل . ج املتعلقــة مبهــام الوالــدين واالجتماعــات اإلعالميــة، مثــل الــربام٢٠٠٦لــسنة 
 ماليـني جنيـه اسـترليين    ٣ مليون جنيه استرليين من األموال اإلضافية البالغة       ١,٢ختصيص مبلغ   

، ويتوقـع أن تـرد   ٢٠٠٦/٢٠٠٧ملراكز االتصال املتعلقـة باألطفـال اخلاضـعة لإلشـراف للفتـرة       
 .بتخصيص املبلغ املتبقيقريبا االقتراحات املتعلقة 

 
 الترتيبات اجلديدة لطلبات االتصال  

ــز طلبــات االتــصال مــن      - ٦٦٢ ــدة لتجهي ــيم واملهــارات الترتيبــات اجلدي اختــربت وزارة التعل
وقـــد انتـــهى هـــذه املـــشروع يف    . خـــالل املـــشروع التجـــرييب للقـــرارات املتعلقـــة باألســـرة     

 .٢٠٠٦مارس /ار ونشر تقرير عن تقييمه يف آذ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول
 

 وضع ترتيب يف إطار القانون املدين للشراكة النفصال األقران من نفس اجلنس  
 وهـو يرتـب   ٢٠٠٥ديسمرب /دخل القانون املدين للشراكة حيز النفاذ يف كانون األول    - ٦٦٣

 ).٢انظر املادة (لعملية تتم يف احملكمة لألقران من نفس اجلنس مماثلة لعملية الطالق وتوابعها 
 تعديل قانون قيد املواليد والوفيات

أيـضا قـانون قيـد املواليـد والوفيـات لـسنة            ) انظـر أعـاله   (القانون املدين للـشراكة     عدل   - ٦٦٤
، لتمكني الوالدين مبوجب القانون املدين من تسجيل وفـاة القـرين علـى نفـس األسـس                   ١٩٥٣

تحني الفـرص لتعـديل التـشريع    وال تـزال احلكومـة تـ   . املتبعة مع الـزوج املتبقـي علـى قيـد احليـاة      
األساسي من أجل منح حق تـسجيل الوفيـات للـشريك املتبقـي علـى قيـد احليـاة خـارج نطـاق                     

 .الزواج أو الشراكة املدنية
 

 زيادة الوعي العام بالوضع القانوين للمعاشرة
مـارس  /انتـهت يف آذار (مولت إدارة الشؤون الدستورية محلة استمرت ثالث سـنوات       - ٦٦٥
وتـستهدف احلملـة تعريـف      . من أجل زيادة الوعي العـام بالوضـع القـانوين للمعاشـرة           ) ٢٠٠٧

الناس بالفروق يف احلقوق واملـسؤوليات الـيت تنطبـق علـى العالقـات بـني املتـزوجني وغـري املتـزوجني،                      
وتوجـد  . وتوفري املشورة العملية للمتعاشرين عـن كيفيـة محايـة أنفـسهم وأسـرهم، إذا رغبـوا يف ذلـك        

: مواقــــع علــــى الويــــب تــــوفر جمموعــــة مــــن املعلومــــات النظريــــة والعمليــــة عــــن املعاشــــرة  ثالثــــة 
www.advicenow.org.uk/livingtogether؛ www.oneplusone؛  org.uk/marriedornot . ــد وقـ

http://www.advicenow.org.uk/livingtogether�
http://www.advicenow.org.uk/livingtogether�
http://www.oneplusonw�/
http://www.oneplusonw�/
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احلكومــة حبوثــا نوعيــة مــن اثنــتني مــن املنظمــات املــشاركة يف املــشروع، تــشريان إىل أن تلقــت 
 .برامج املشورة أدت إىل زيادة الوعي بني املتعاشرين حبقوقهم والتزاماهتم

 
 روع اللجنة القانونية عن حقوق املتعاشرينمش

الـذي  و القانونيـة،    بدأ الربنامج التاسع لإلصالحات القانونية الـذي تـضطلع بـه اللجنـة             - ٦٦٦
وهـو ينظـر يف   . ٢٠٠٥يوليـه  /يتضمن مـشروعا عـن حقـوق ومـسؤوليات املتعاشـرين، يف متـوز          

. انطبــاق القــانون علــى األقــران املتعاشــرين فيمــا يتعلــق بانتــهاء عالقتــهم باالنفــصال أو بــاملوت
تعاشـرون  وتويل اللجنة اهتماما خاصـا باحلـد مـن الـصعوبات املاليـة الـيت حيتمـل أن يواجههـا امل                 

ــاهلم يف هــذه الظــروف  ــشر. وأطف ــران تون ــة مــشاورة يف حزي ــه / ورق ــع أن ٢٠٠٦يوني  ويتوق
 ستنظر إدارة الشؤون الدسـتورية      ،عندئذ. ٢٠٠٧تصدر اللجنة تقريرها النهائي يف صيف عام        

 .يف اإلجراء الذي ستتخذه بعد صدور التوصيات
 

 أيرلندا الشمالية
 سرةمعاجلة اجملاالت الشاذة يف قانون األ

، ٢٠٠٥لـسنة   ) أحكـام متنوعـة   (عوجلت يف إطار األمر املتعلق باإلصالحات القانونية         - ٦٦٧
ثالث مسائل شاذة تتعلق بوجود اختالف يف املعاملة بـني الرجـل واملـرأة، وهـي، حكـم النفقـة        

 الالزمـة لتـصريف شـؤون املـرتل وافتـراض التقـدم       دقونيف القانون العريف، والقـانون املتعلقـة بـال      
ــق بنقــل املمتلكــات بــني األزواج  ف ــدأ ســريان هــذه األحكــام يف   . يمــا يتعل ــد ب ــشرين ١٥وق  ت

 .٢٠٠٥نوفمرب /الثاين
 

 اسكتلندا
 تطبيق قانون جديد لألسرة

. ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٤ حيـز النفـاذ يف       ٢٠٠٦لسنة  ) يف اسكتلندا (دخل قانون األسرة     - ٦٦٨
وا مـن نفـس اجلـنس أو مـن جنـسني      سـواء كـان   (ويتضمن القـانون حقوقـا جديـدة للمتعاشـرين          

فتــرات عــدم املعاشــرة مــن ، فيمــا يتعلــق باالنفــصال أو عنــدما ميــوت أحــدمها، ويقلــل )خمــتلفني
الالزمة للتدليل علـى اهنيـار الـزواج بـصورة ال ميكـن الرجـوع فيهـا يف قـضايا الطـالق؛ ويلغـي                        

ــاء ا      ــع اآلب ــة إىل مجي ــشرعية؛ وميــنح مــسؤوليات وحقــوق الوالدي ــذين يقومــون  وضــع عــدم ال ل
 .٢٠٠٦مايو / أيار٤مشتركني بتسجيل ميالد أطفاهلم اعتبارا من 

 أو “للتعـرض إلسـاءة املعاملـة   ” من القانون يتـضمن تعريفـا   ٢٤ومن املهم، أن القسم    - ٦٦٩
، يـتعني   )بالنسبة إىل الطفل أو أي شخص آخر يرعـى طفـال          (“ خلطر التعرض إلساءة املعاملة   ”
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االعتبـار عنـد البـت يف إصـدار أو عـدم إصـدار أمـر مبوجـب قـانون          على احملكمة أخـذمها بعـني     
ــال  ــسنة ) يف اســكتلندا(األطف ــدين  ١٩٩٥ل ــشأن مــسؤوليات وحقــوق الوال ــد عملــت  . ، ب وق

 مثــل مجعيــة مــساعدة ،األجهــزة التنفيذيــة االســكتلندية بــصورة مباشــرة مــع أصــحاب املــصلحة
عريف حيمي أضـعف النـاس مـع اإلبقـاء      من أجل وضع ت،املرأة االسكتلندية ومجعية الطفل أوال 

على توفري املرونة الالزمة للمحاكم لتقرير ما الذي خيدم مصلحة الطفـل علـى أفـضل وجـه يف                    
 .كل قضية على حده

 للمحكمــة تأجيــل مــنح مرســوم الطــالق عنــدما   ١٥وإضــافة إىل ذلــك، يتــيح القــسم   - ٦٧٠
لقـسم بـاالقتران مـع الـصك        ويـسعى هـذا ا    . يكون هناك عـائق حيـول دون الـزواج مـرة أخـرى            

 إىل إجيـاد تـسوية للمـشكلة عنـدما يكـون هنـاك ورقـة طـالق                  ٢٠٠٦ لسنة   ٢٥٣القانوين رقم   
). “get”“ غيــت”املعــروف باســم (ة علــى أســاس ديــين مرفوضــة يف القــانون اليهــودي رصــاد

 وينص هذا القانون على أنه ال ميكن للـزوج فـسخ الـزواج إال عنـدما يقـرر بإرادتـه احلـرة مـنح                       
وتقبله زوجته بإرادهتا احلرة، وال ميكـن ألي امـرأة أن تتـزوج مـرة أخـرى إال                  “ غيت” زوجته

ومامل حيدث ذلك، ميكن أن تترتب عواقب طويلـة األجـل بالنـسبة    . “غيت”إذا حصلت على  
 من أجل إجياد عـالج قـانوين        ة اليهودي لطائفةوقد تعاونت األجهزة التنفيذية مع ا     . هلا وألطفاهلا 

وإذا واجهــت أي . ٢٠٠٧وف يــتم االنتــهاء مــن القواعــد املتعلقــة بــذلك يف عــام  وســ. لــذلك
طائفــة دينيــة أخــرى مــشاكل مماثلــة يف املــستقبل، فإنــه ميكــن للــوزراء االســكتلنديني استــصدار  

 .قواعد أخرى
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 املرفق األول
 املؤسسات اليت تشجع النهوض باملرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني  

 فرصجلنة تكافؤ ال  
، ما برحت جلنة تكافؤ الفرص، وهي اهليئة القانونية يف اململكة املتحدة املعنيـة              ٢٠٠٣منذ عام   

بتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، تعمــل جبــد مــن أجــل حتقيــق املــساواة واحلــد مــن التمييــز بعــدة 
 :أساليب، كما يلي

 
 عن طريق مساندة الدعاوى والطعون القانونية االستراتيجية )١( 

هم القضايا اليت ساندهتا جلنة تكافؤ الفرص على مـدى الـسنوات الـثالث املاضـية، والـيت                  ومن أ 
 : قضية، ما يلي١٠٠يبلغ عددها 

، الـيت قامـت فيهـا    )٢٠٠٥( ضـد الـسيدة كـاي وونـغ     (Igen Ltd)قضية شـركة إيغـن احملـدودة    
 العرقيــة يف اللجنــة بتنــسيق جهــد مــشترك مــع جلنــة حقــوق املعــوقني واللجنــة املعنيــة باملــساواة   

ــة بــشأن عــبء   . حمكمــة االســتئناف باململكــة املتحــدة  وأدى ذلــك إىل اعتمــاد مبــادئ توجيهي
 .اإلثبات ستكون هلا أمهية يف مجيع قضايا التمييز يف املستقبل

، الـيت تـدخلت فيهـا اللجنـة لـدى حمكمـة العـدل األوروبيـة                 )٢٠٠٦ (HSEقضية كادمان ضد    
اب األعمــال أن يقــدموا مــربرات للتباينــات يف األجــور  إلرســاء املبــدأ القائــل بــأن علــى أصــح  

القائمة على طول مدة اخلدمـة وحجـم أي تبـاين يف األجـر مـن هـذا القبيـل يقـوم علـى أسـاس                        
 .طول مدة اخلدمة

، اليت قضت فيها حمكمة العدل األوروبيـة        )٢٠٠٥(قضية أالباستر ضد مجعية وولويتسن للبناء       
ألمومـة ينبغـي أن يـضم أي عـالوة متـنح يف أي مرحلـة خـالل        بأن األجر املدفوع أثنـاء إجـازة ا    

فترة احلمل وأسفرت عن إصدار احلكومة نظامـا جديـدا هبـذا الـشأن ملنـع حـدوث هـذا النـوع                      
 .من التمييز ضد املرأة

، الـيت   )٢٠٠٥(قضية فلتشر وآخرين ضد وحدة املنح الطالبية التابعة للدائرة الـصحية الوطنيـة              
ة دفع املـنح املاليـة جلميـع املتـدربات املـشتركات يف بـرامج التـدريب                 أسفرت عن كفالة مواصل   

املهين التابعة للدائرة الاليت تطلبت حالتـهن أخـذ إجـازة مـن التـدريب ألسـباب تتـصل باحلمـل                     
 .واألمومة
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 من خالل إجراء حتقيقات قانونية يف سلوك بعض اهليئات )٢( 
 تقييمـا أوليـا ملنظمـات اعتربهتـا حمكمـة      ٤٢، أجرت جلنة تكافؤ الفـرص   ٢٠٠٥يوليه  /منذ متوز 

كما أجرت تقييمات ملنظمات يعتقـد أهنـا ضـالعة          . للتوظيف أهنا مارست التمييز ضد موظفيها     
وأدى هذا إىل التفاوض بشأن تـسعة اتفاقـات رمسيـة مـع منظمـات               . يف ممارسات متييزية حمتملة   

ك شـركة كـبرية للـهواتف        موظـف، مبـا يف ذلـ       ١٠٠ ٠٠٠كبرية، يتجاوز عـدد العـاملني فيهـا         
النقالة، وشركة كربى لصناعة احملركـات، ومؤسـسة وطنيـة لتقـدمي خـدمات الرعايـة، وشـركة                  
ــا          ــاهتا وإجراءاهت ــى سياس ــة إدخــال حتــسينات عل ــك لكفال ــات، وذل ــبرية إلدارة النفاي ــة ك عاملي

 .وتدريب موظفيها، وبالتايل احلد من ممارستها التمييزية ضد املرأة
تكافؤ الفرص بإجراء حتريات بشأن ممارسات عدد من اهليئات العامة الكـربى            كما قامت جلنة    

اليت يعتقـد، باالسـتناد جزئيـا إىل نتـائج القـضايا املنظـورة أمـام حمـاكم التوظيـف، أهنـا مل تتخـذ                         
خطوات كافية على الصعيد الوطين أو اإلقليمـي أو احمللـي ملنـع حـدوث حتـرش جنـسي صـريح                  

 . اهليئات على مدى فترة طويلة من الزمنباملوظفات العامالت بتلك
 الربيد امللكي  

أســفرت التحريــات األوليــة بــشأن وحــدة أعمــال هيئــة الربيــد امللكــي عــن إجــراء حتقيــق رمســي 
، استنادا إىل استعراضات وحتقيقات مـستقلة، علـى خطـة عمـل         ٢٠٠٣يوليه  /واالتفاق يف متوز  

ــع   ومشــل ذلــك  . مــدهتا ثــالث ســنوات لتحــسني ممارســاهتا   تنظــيم تــدريب بــشأن التنــوع جلمي
 موظف، وإجراء دراسة استقـصائية لقيـاس حجـم التحـرش            ١٨٨ ٠٠٠العاملني البالغ عددهم    

، وإنـشاء خـط هـاتفي لتقـدمي املـساعدة يف حـاالت        )مبا يف ذلـك مـن جانـب املـديرين         (اجلنسي  
شكاوى، مـع   الترهيب والتحرش، وإنشاء إجراء يتسم مبزيـد مـن احلـسم والعالنيـة للنظـر يف الـ                 

 .اإلعالن عن عمليات فصل املديرين املدانني بارتكاب التحرش اجلنسي
 إىل أن ثقافـة     ٢٠٠٦أبريـل   /وبالرغم من كل ذلك، خلص استعراض مستقل أجري يف نيـسان          

التحرش مازالت تستعصي على التغـيري وأن ثقـة العـاملني يف نظـام الـشكاوى مازالـت متدنيـة،                    
رش مازلن حيجمن عن جمرد إجراء اتصال أويل باملـدير أو خبـط             وأن الكثريات ممن تعرضن للتح    

ومع استمرار دواعي القلق األصلية لدى جلنة تكافؤ الفرص، مددت اللجنـة اتفاقهـا              . املساعدة
 الختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات املتفـق      ٢٠٠٨أكتـوبر  /مع هيئة الربيد امللكية لغايـة تـشرين األول    

جهــة حنــو املــسؤولني عــن فــرص جــزاءات تأديبيــة واختــاذ  عليهــا، مثــل تنظــيم دورة تدريبيــة مو
ــاملني يف        ــشرية هتــدف إىل دعــم مــديري شــؤون الع ــاملوارد الب ــق ب إجــراءات حامســة فيمــا يتعل

 .النوبات الليلية حيث تكثر املشاكل
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 وزارة الدفاع  
، بـدأت جلنـة تكـافؤ الفـرص يف إجـراء استقـصاء رمسـي يف ممارسـات                   ٢٠٠٥يونيه  /يف حزيران 

 الدفاع وأفرع القوات املسلحة، الستطالع طبيعة ونطاق ممارسات التمييز اجلنـسي غـري              وزارة
القانونية املنطوية على التحرش اجلنـسي بالنـساء العـامالت يف القـوات املـسلحة، ومـدى فعاليـة           
إجراءات الشكاوى وغريها مـن التـدابري ذات الـصلة الراميـة إىل منـع وقـوع هـذه األفعـال غـري             

 . كل فرع من أفرع القواات املسلحة الثالثةالقانونية يف
ومت وقــف التحقيــق الرمســي علــى الفــور تقريبــا بــشروط متفــق عليهــا بعــد أن اقترحــت وزارة     

لغايــة (وكانــت املرحلــة األوىل . الــدفاع تنفيــذ خطــة عمــل أوليــة للتــصدي للتحــرش اجلنــسي   
انــات، تقــوم وزارة هــي عبــارة عــن مرحلــة للتــشخيص ومجــع البي) ٢٠٠٦ينــاير /كــانون الثــاين

الدفاع باستعراضها، يتم عرضها بعد ذلك على جلنة تكافؤ الفرص مع اقتراح ما سيـضطلع بـه                 
، ٢٠٠٦يونيـه   /ويف حزيـران  . من أعمـال أخـرى، مبـا يف ذلـك مـا يتـوخى حتقيقـه مـن أهـداف                   

ــإجراء         ــوزارة ب ــها ال ــدة التزمــت مبوجب ــى خطــة عمــل جدي ــدفاع عل ــة ووزارة ال اتفقــت اللجن
حقيقيــة للعــاملني يف القــوات املــسلحة، مبــا يف ذلــك تعزيــز الثقــة يف نظــام الــشكاوى  حتــسينات 

. وختفيض عدد النساء الاليت يبلّغن عـن تعرضـهن لـسلوك غـري مرغـوب فيـه ذي طـابع جنـسي                     
وتعكف اللجنة يف الوقت احلايل، باالشتراك مع وزارة الدفاع على رصد ما حترزه الوزارة مـن              

 .التحرش اجلنسي للعامالت فيهاتقدم يف خفض معدل حدوث 
 من خالل إجراء البحوث وممارسة التأثري من أجل دفع خطة حتقيق املساواة ) ٣( 

 أجرت جلنة تكافؤ الفرص مخـسة استقـصاءات رمسيـة قانونيـة             ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤فيما بني عامي    
ن وتـألف كـل استقـصاء مـ    . عامة بشأن العوامل األساسية املؤدية إىل وجـود فجـوة يف األجـور            

ــشورة، وشــارك فيــه فريــق            ــبري مــن البحــوث األكادمييــة املن ــذه االستقــصاءات مــن كــم ك ه
استـشاري رفيــع املــستوى يـضم ممــثلني عــن كبـار وصــغار أصــحاب األعمـال، وصــدرت عــدة     

واضـطلع  . منشورات، وتوصيات رمسية موجهة إىل احلكومـة واملؤسـسات التجاريـة والنقابـات     
محالت للضغط والتأثري إلذكاء الـوعي باملـشاكل القائمـة          بالتوازي مع ذلك حبمالت إعالمية و     

وترد مجيـع التقـارير واملنـشورات البحثيـة األساسـية املتعلقـة باالستقـصاءات               . واحللول املقترحة 
 .www.eoc.org.uk: الرمسية العامة اخلمسة املبينة أدناه على موقع اللجنة على شبكة اإلنترنت

 استقصاء حاالت الفصل الوظيفي  
) ٥ – ٢٠٠٣(فيما يتعلق بالفصل الوظيفي، نظر االستقصاء الذي أجرته جلنة تكـافؤ الفـرص              

يف الفــصل بــني الرجــل واملــرأة يف التــدريب والعمــل يف أربعــة قطاعــات يهــيمن عليهــا الرجــل    
وتكنولوجيــا املعلومــات الــسمكرة؛ والبنــاء؛ واهلندســة؛ : وقطاعــات تــدفع أجــورا أعلــى بكــثري 

http://www.eoc.org.uk/
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كمــا نظــر يف أحــد القطاعــات الــيت هتــيمن عليهــا املــرأة، وهــو رعايــة األطفــال،   . واالتــصاالت
وسـلط  . وساق مربرات للتصدي للقولبة النمطية على نطاق أوسع يف مجيع قطاعات االقتـصاد           

 وعـدم كفايـة     انعـدام املرونـة يف النظـام احلـايل للتلمـذة املهنيـة؛            : هذا اجلهد الضوء على ما يلـي      
املبــادرات املــشتركة والدؤوبــة مــن جانــب احلكومــة وأصــحاب األعمــال لعــالج هــذه احلالــة؛   
ووجــود اســتعداد يف أوســاط الــشباب لتجربــة أنــواع جديــدة مــن األعمــال؛ ووجــود ارتبــاط     

ــة      ــرأة يف القــوى العامل ــاب امل ــارات وغي ــني نقــص امله ــصاءها   . واضــح ب ــة استق وتابعــت اللجن
إىل هـذا الفـصل، مثـل تطلعـات ومواقـف الـشباب ومـا يتلقونـه مـن نـصح يف                      لألسباب املؤدية   

 .اجملال الوظيفي، واستطالع احللول املمكنة
 التوصيات  

 :قدمت اللجنة توصيات تفصيلية وحمددة إىل احلكومة لكي تقوم مبا يلي
جيـري حاليـا    استحداث برنامج جديد يف املدارس إلفـساح اجملـال للخيـارات والفـرص، و              •

ب ثالثة برامج الختبار مـا هـي املمارسـة اجليـدة لتوسـيع نطـاق اخليـارات املتاحـة يف             جتري
 ؛املدارس

بدء تطبيق استراتيجية وطنية لعالج أوجه النقص يف املهارات لكي يـتم الـربط بـني ذلـك                   •
والتصدي للفصل بني اجلنسني يف التدريب والعمل وخفض احلواجز التنظمية اليت تعرقـل             

املرأة من املشورة الوظيفية بدرجة أكرب وعلى حنو أفضل وتوسـيع نطـاق             إمكانية استفادة   
حددت جمالس املهـارات القطاعيـة أهـدافا لزيـادة أعـداد النـساء              . فرص تنسيبها يف العمل   

عن دعم احلكومة إلنـشاء برنـامج عمـل إجيـايب           ) ٢٠٠٦(وأسفر تأييد جلنة املرأة والعمل      
 ؛مل غري تقليديةلفتح مسارات لدخول املرأة يف جماالت ع

 
أجـرت  . تنفيذ نظام للتلمذة املهنية والتدريب املهـين يـشجع قبـول مبتـدئني غـري تقليـديني                 •

وزارة التعليم واملهارات دراسة استقصائية ملعدالت األجور املمنوحة يف حـاالت التلمـذة             
نيـة  املهنية ووضعت استراتيجية وخطة عمل لتحقيق املساواة والتنوع يف جمال التلمـذة امله   

 ؛) من التقرير األساسي٣انظر املادة (

وضــع اســتراتيجيات للتــصدي للفــصل املهــين يف صــميم الــسياسات الــيت هتــدف إىل رفــع   •
مجيــع املقترحــات املتعلقــة بوضــع سياســات جديــدة، املقدمــة مــن    . اإلنتاجيــة واملهــارات

ــارات    ــع امله ــيم ورف ــن –وزارة التعل ــة بامل ١٩ إىل ١٤ م ــارات، ، واالســتراتيجية املتعلق ه
واملسائل املتصلة بالـشباب تركـز حاليـا علـى حتـدي القوالـب النمطيـة القائمـة علـى نـوع                

 ؛اجلنس بوصف ذلك أحد أهدافها الرئيسية
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ــة         • ــاذ إجــراءات ابتداري ــاملني باخت ــات الع ــة ونقاب ــوم املؤســسات التجاري ــأن تق التوصــية ب
يئات أصـحاب األعمـال     تعكف حاليا ه  . وتآزرية من أجل توسيع نطاق املعينني املبتدئني      

واهليئات النقابية الرئيـسية علـى إصـدار توجيهـات للمؤسـسات التجاريـة بـشأن املـساواة                  
والفــصل وهنــاك أمثلــة أكثــر بكــثري ألصــحاب أعمــال يقومــون بتوســيع نطــاق التعيينــات  

 .اجلديدة
 

 االستنتاجات الرئيسية املتعلقة بالفصل من العمل والتمييز عند احلمل  
بالفصل من العمل والتمييز عند احلمل، خلصت االستنتاجات الرئيـسية املنبثقـة عـن     فيما يتعلق   

االستقصاء الرمسي العام الذي أجرته جلنة تكافؤ الفـرص إىل أن اإلطـار القـانوين احلـايل ال مينـع                    
ومتثلــت األســباب الرئيــسية للتمييــز عنــد احلمــل يف  . الفــصل مــن العمــل والتمييــز عنــد احلمــل 

ــار إىل  ــيط،    االفتقـ ــوار والتخطـ ــة، وغيـــاب احلـ ــا يتعلـــق حبقـــوق األمومـ املعـــارف والفهـــم فيمـ
والتكاليف املتصلة باحلمل، وال سيما بالنسبة لصغار أصحاب األعمال، واملواقف السلبية جتـاه             

 .احلمل واألمومة من جانب أقلية صغرية من أصحاب األعمال
 :وأظهرت البحوث ما يلي

 ما يقـرب مـن نـصف عـدد احلوامـل البـالغ عـددهن              يتعرض كل سنة يف بريطانيا العظمى      •
 امرأة لـشكل مـن أشـكال احلرمـان يف العمـل بـسبب احلمـل أو أخـذ إجـازة                      ٤٤٠ ٠٠٠
  امرأة منهن إىل ترك وظائفهن؛٣٠ ٠٠٠وتضطر . أمومة

 
 مليونـا مـن اجلنيهـات االسـترلينية يف        ١٢ختسر النساء الاليت يفقدن وظائفهن ما جمموعـه          •

 مومة املستحقة هلن كل سنة والعودة إىل أجورالسنة من أجور األ

 يف  ٣وتـسعى نـسبة تبلـغ حنـو         . ال تتخذ أغلبية النساء أي إجـراء يـذكر لتأكيـد حقـوقهن             •
املائة من النساء الاليت يفقدن وظائفهن إىل احلصول على تعويض مايل عن فـصلهن لـدى         

  املائة؛ يف٥وال تلتمس املشورة منهن سوى نسبة تقل عن . إحدى حماكم العمل

تؤدي املعاملـة غـري املنـصفة يف العمـل أثنـاء احلمـل إىل تقلـيص إمكانيـة االلتحـاق بـسوق                        •
 العمل؛

ويلزم إجراء مزيد مـن البحـوث يف هـذا         . من احملتمل أن تتأثر كل النساء يف سن اإلجناب         •
الشأن ولكن هناك شواهد متداولة تشري إىل أن كـثريين مـن أصـحاب األعمـال يفكـرون       

  تعيني نساء يف سن اإلجناب؛مرتني قبل
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باإلضافة إىل ذلك، فإن صحة وسالمة األمهات اجلدد واحلوامل واألجنة قبـل الـوالدة يف            •
أماكن العمل تتعرض للخطر ألن نظم محاية صحة احلوامـل وسـالمتهن كـثريا مـا تكـون                  

 يف املائــة مــن احلوامــل علــى التقيــيم  ٥٠غــري معروفــة أو يــتم جتاهلــها، وال حتــصل نــسبة  
 .الالزم للمخاطر الصحية وخماطر السالمة

 
 التوصيات  

 ثـالث   ٢٠٠٥يونيه  /تضمن التقرير النهائي للجنة تكافؤ الفرص املقدم إىل احلكومة يف حزيران          
 :توصيات رئيسية هي

أن يقــدم بيــان خطــي بــشأن حقــوق األمهــات ومــسؤولياهتن جتــاه األفــراد وأصــحاب          •
 إىل كل امرأة حامل، اليت تقوم بالتـايل بإعطـاء       األعمال عن طريق الدائرة الوطنية للصحة     

وقــد أعــدت احلكومــة هــذا اإلجــراء  . نــسخة منــه إىل صــاحب العمــل الــذي تعمــل لديــه 
 ؛بالتشاور مع جلنة تكافؤ الفرص وجهات أخرى وجيرى تطبيقه حاليا

 ألصحاب األعمـال لـسؤال النـساء يف وقـت مبكـر مـن إجـازة        “ضوء أخضر”أن يعطى   •
حة هلـن عـن تـواريخ عـودهتن للعمـل، حيثمـا يكـون ذلـك ممكنـا، لتحـسني                     األمومة املمنو 

ــيط  ــوار والتخطـ ــام      . احلـ ــرة لعـ ــل واألسـ ــانون العمـ ــا يف قـ ــك حاليـ ــرد ذلـ  ويف ٢٠٠٦يـ
 ؛التوجيهات املوجهة ألصحاب األعمال

أن تقدم احلكومة املزيد من الدعم املايل ألصحاب األعمال الـصغرية الـذين تعمـل لـديهم       •
ن تـوفر هلـم إمكانيـة حـصوهلم علـى دعـم بعـدد مكـافئ مـن املـوارد                     موظفات حوامـل وأ   

 .قررت احلكومة عدم تنفيذ هذه التوصية. البشرية

كما عملت جلنة تكافؤ الفرص بصورة وثيقة مع صغار ومتوسـطي أصـحاب األعمـال إلعـداد             
وباإلضــافة إىل ذلــك، عملــت مــع مــدير إدارة الــصحة   . جمموعــة أدوات إلدارة مــسألة احلمــل 

سالمة، حبيــث يــؤدي مــا تنتجــه مــن مــواد ومــا تنظمــه مــن تــدريب إىل إبــراز ضــرورة قيــام  والــ
 .أصحاب األعمال بإجراء تقييم للمخاطر اليت تتعرض هلا العامالت احلوامل

 البحوث والنتائج املتعلقة بالعمل بأسلوب يتسم باملرونة أو على أساس عدم التفرغ  
، )٢٠٠٥ – ٢٠٠٤(نـة أو علـى أسـاس عـدم التفـرغ        فيما يتعلق بالعمل بأسلوب يتـسم باملرو      

ــسبة ال تقــل عــن        ــة تكــافؤ الفــرص أن ن ــا جلن ــيت أجرهت ــة مــن  ٤٤أظهــرت البحــوث ال  يف املائ
 كن يعملن على أساس عدم التفـرغ وحيـصلن يف املتوسـط علـى أجـر       ٢٠٠٤العامالت يف عام    

حبلــول أوائــل عــام . ( يف املائــة يف الــساعة عــن العــامالت علــى أســاس التفــرغ  ٢٧يقــل بنــسبة 
ويـؤدي العمـل علـى      ).  يف املائة على التـوايل     ٢٥ يف املائة و   ٤٣، كانت هاتان النسبتان     ٢٠٠٦



CEDAW/C/UK/6
 

222 07-39865 
 

أســاس عــدم التفــرغ، ولــو لفتــرات قــصرية، إىل آثــار ضــارة أو طويلــة األجــل علــى أجــر املــرأة  
ممـن  ) لورجـ ( ماليـني امـرأة      ٥,٦كما أن مـا يقـدر بــ         . وتوقعاهتا فيما يتعلق باملعاش التقاعدي    

 يف املائـة مـن القـوة العاملـة يف اململكـة املتحـدة،               ٢٠يعملون على أساس عـدم التفـرغ، ميثلـون          
يعملــون بــأدىن مــن إمكانــاهتم، ذلــك أن العمــل علــى أســاس عــدم التفــرغ ال يكــون متاحــا يف   

 مليـون  ٢,٤وبينت حبوث أخـرى أن    . الغالب إال يف األعمال املتدنية املستوى املنخفضة األجر       
 من العاملني على أساس عدم التفرغ يفيـدون بـأهنم يقومـون بأعمـال تتطلـب مهـارات                شخص

ومـع ذلـك فـإن اململكـة        . أدىن مما يستطيعون القيام بـه ألهنـا تتطلـب جهـدا أقـل وأخـف وطـأة                 
املتحدة، برغم ساعات العمل الطويلة، ال حتقـق نفـس مـستويات اإلنتاجيـة الـيت حتققهـا غريهـا                 

 .ة املهارات واملرتفعة األجور مثل الواليات املتحدة وفرنسا وأملانيامن االقتصادات العالي
وتـرى جلنـة تكـافؤ الفــرص أن العمـل بأسـلوب يتــسم باملرونـة وعلـى أســاس عـدم التفـرغ هــو          
االجتــاه الــذي سيــسود يف املــستقبل؛ ذلــك أنــه ميكــن أن يــساعد مــن يقومــون برعايــة األطفــال   

ــوقني، واأل   ــاملني املع ــالغني، والع ــسن     والب ــار ال ــن كب ــاملني م ــن الع ــدة م ــداد املتزاي ــا أن . ع كم
ــة      ــة الــيت تستــشرف املــستقبل والــيت تــستخدم أســلوب عمــل يتــسم باملرون املؤســسات التجاري
ــع           ــدة، ورف ــات اجلدي ــق بالتعيين ــا يتعل ــة فيم ــة مهم ــى مزي ــلوبينطوي عل ــذا األس وجــدت أن ه

ات املــوظفني ورفــع مــستويات اســتبقاء املــوظفني، وخفــض معــدالت التغيــب، وحتــسني عالقــ   
 .معنوياهتم، وبالتايل زيادة اإلنتاجية

 
 التوصيات  

 :بأن تقوم حكومة اململكة املتحدة مبا يلي) ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول(أوصت جلنة تكافؤ الفرص 
ــا لطالــب العمــل بأســلوب يتــسم باملرونــة     • املقــصور علــى (متديــد احلــق املمنــوح حالي

ليـشمل  )  سـنة  ١٨ املعـوقني دون سـن       والدي األطفـال دون سـن الـسادسة واألطفـال         
وقــد شــجعت هــذه التوصــية، مــع غريهــا مــن الــضغوط، احلكومــة يف . مجيــع العــاملني

 على متديد ذلك احلـق ليـشمل        ٢٠٠٦قانون العمل واألسرة الذي تقدمت به يف عام         
وتواصل اللجنـة الـضغط   . ٢٠٠٧أبريل /من يقومون برعاية البالغني اعتبارا من نيسان    

 ؛، على مجيع العاملني)وليس حق احلصول( لتمديد حق الطلب هذا، على احلكومة

توفري التدريب واملشورة للمديرين فيما يتعلق بكيفية إدارة شـؤون العـاملني بأسـلوب               •
يتــسم باملرونــة، مــع تقــدمي التــدريب باجملــان أو بتكلفــة جزئيــة للمؤســسات التجاريــة   

كات الـصغرية فيمـا يتعلـق       وقـد رفـضت احلكومـة حـىت اآلن مـساعدة الـشر            . الصغرية
ويـوفر بالفعـل حاليـا مبوقـع احلكومـة علـى شـبكة              . بتكاليف هذا النوع مـن التـدريب      
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اإلنترنت وكذلك دائرة االستشارة واملصاحلة والتحكيم املشورة ذات الـصلة باجملـان،            
 ؛ولكن الدائرة تتقاضى رسوما لتدريب املديرين

تاحـة إمكانيـة العمـل بأسـلوب يتـسم          تقدمي حافز مايل ألصحاب األعمال الـصغرية إل        •
باملرونة لتغطية جزء من التكاليف األولية لفتـرة ابتدائيـة علـى سـبيل التجربـة، إلتاحـة                  
فترة زمنية ألصـحاب األعمـال والعـاملني لتقيـيم اآلثـار املترتبـة علـى العمـل بأسـلوب                    

م وقـررت احلكومـة أال تفعـل ذلـك، حمتجـة بـأن العمـل بأسـلوب يتـس          . يتسم باملرونة 
باملرونة يتاح على نطاق واسع بصورة متزايدة، مع أن البحوث تـشري إىل أنـه بـالرغم                 

غالبـا مـا    (من أن العديد من الشركات لديها سياسات للعمل بأسلوب يتسم باملرونة            
، فإهنـا ال تـستخدم كـثريا        )يكون ذلـك قاصـرا علـى العمـل علـى أسـاس عـدم التفـرغ                

ملرونة أو على أساس عـدم التفـرغ كـثريا مـا            نظرا ألن طلبات العمل بأسلوب يتسم با      
ومـازال هنـاك   . ينظر إليها، ال سيما يف القطاع اخلاص، على أهنا تعين الوفاة الوظيفيـة            

الكثري الذي يـتعني عملـه يف اململكـة املتحـدة لتغـيري ثقافـات العمـل لـتمكني كـل مـن                       
 .املرأة والرجل من اجلمع بني العمل واملسؤوليات األسرية

 
  يف تطوير العملالنظر  

جــرت مواصــلة تطــوير هــذا العمــل يف االستقــصاء الرمســي العــام املتعلــق بتطــوير العمــل الــذي    
وتعكف اللجنة حاليا، يف أوسـع      . ٢٠٠٥اضطلعت به جلنة تكافؤ الفرص بدءا من أواخر عام          

وأحدث استقـصاء جتريـه حـىت اآلن، علـى دراسـة القـوى العاملـة اآلخـذة يف الـتغري يف اململكـة                
. املتحدة، مع إيالء النظر للعوامل األخرى الباعثة على التغيري اليت يواجههـا أصـحاب األعمـال               

وهي ختلص من تلك الدراسة إىل نتيجـة مؤداهـا أن تطـوير العمـل ذاتـه أمـر ضـروري للتحـول            
عن أسلوب العمل الذي مازال مصمما إىل حـد كـبري ملالءمـة أسـلوب احليـاة الـذي عفـا عليـه                       

 وهو أن الرجـل هـو املتكـسب الوحيـد،           –ان سائدا يف منتصف القرن العشرين       الزمن الذي ك  
 .“مصروفات نثرية”مع بقاء الزوجة يف البيت، أو أن تعمل الزوجة لقاء 

 
 التوصيات  

 ٢٠٠٧كانت التوصيات املؤقتة اليت قـدمت إىل احلكومـة واملؤسـسات التجاريـة يف ربيـع عـام                   
دة عــدد أكــرب مــن النــساء علــى اجلمــع بــني العمــل والــيت هتــدف، ضــمن مــا هتــدف، إىل مــساع
 :والرعاية واستخدام كامل مواهبهن، هي

زيادة التسليم يف أوساط احلكومـة بـأن املرونـة يف العمـل ميكـن أن تـؤدي إىل خفـض                      •
تسرب العمالـة املـاهرة، وتعتـرب بـذلك اسـتراتيجية أساسـية لتحـسني اإلنتاجيـة، مـع العمـل                     
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دام املنقــوص للمهــارات، وتقــدمي الــدعم للــراغبني يف علــى حتقيــق أهــداف خفــض االســتخ
العمل بأسلوب يتسم باملرونة من خالل األخذ بسياسة عامة يف هـذا الـصدد، مبـا يف ذلـك                   
تقدمي املشورة الوظيفية للراشدين وقيام مراكز التوظيف املتميزة باختـاذ إجـراءات للمواءمـة              

 بني األشخاص والعمل املتسم باملرونة؛

ــام أصــحاب  • ــة،     قي ــسم باملرون ــارات العمــل املت ــى خي ــوظفيهم عل ــإطالع م  األعمــال ب
ومناقــشة نــوع العمــل املتــسم باملرونــة الــذي يرغبــون فيــه، وتــدريب مــديريهم علــى الوفــاء 

 برغباهتم؛

توســيع نطــاق احلــق القــانوين املمنــوح حاليــا لطــالب العمــل بأســلوب يتــسم باملرونــة   •
 .لك احلوارحبيث يشمل اجلميع للمساعدة على فتح باب ذ

 مناذج جتريبية بـشأن أسـاليب العمـل         ٢٠٠٧وسيشمل التقرير النهائي الذي سيصدر يف صيف        
 .اجلديدة اليت يقوم بتجريبها بعض املؤسسات التجارية على أساس تطوعي

 
 النظر يف مشاركة املرأة من األقليات العرقية وأجرها وتقدمها يف اململكة املتحدة  

ا جلنة تكافؤ الفرص، بصورة متزايدة، أن التمييز ضد املـرأة ظـاهرة   أظهرت البحوث اليت أجرهت  
مركبة ومتعددة األوجه، وأن بعض فئات األقليـات العرقيـة يعـاين منـه بـصورة أسـوأ ممـا يعانيـه                   

 يف إجـراء استقـصاء      ٢٠٠٥أكتوبر  /لذلك بدأت اللجنة يف تشرين األول     . غريها من العامالت  
أة مــن األقليــات العرقيــة وأجرهــا وتقــدمها يف ســوق العمــل رمســي عــام للنظــر يف مــشاركة املــر

وكثريا ما يكـون وضـع املـرأة مـن األقليـات العرقيـة مطموسـا يف التعميمـات                   . باململكة املتحدة 
ـــ   ، إال أن خربهتــا قــد تتــأثر بكوهنــا أنثــى باإلضــافة إىل   “األقليــات العرقيــة”العريــضة املتعلقــة ب

وق االجتمــاعي األورويب، ركــزت البحــوث يف انكلتــرا وبتمويــل مــن الــصند. انتمائهــا العرقــي
ــسوداء       ــة ال ــة الكاريبي ــشية والباكــستانية والفئ ــتني البنغالدي ــرأة مــن الفئ ــصفة خاصــة علــى امل . ب

ــساء دون ســن      ســنة مــن األصــلني الباكــستاين   ٣٥وأظهــرت البحــوث الــيت أجريــت علــى الن
وعة مماثلة مـن النـساء البـيض، أن         والبنغالديشي واألصل الكارييب األسود، عند مقارنتهن مبجم      

نساء األقليات العرقية هؤالء وجدن أنه من األصعب علـيهن احلـصول علـى عمـل، وكـان مـن                    
ألن ذلك هو كـل مـا أمكنـهن         (األرجح أن يقبلن عمال دون املستوى الذي كن مؤهالت له،           

فيمــا ، ومــن األرجــح أن يــواجهن يف مقــابالت التوظيــف أســئلة بــشأن خططهــن )العثــور عليــه
 .يتعلق بالزواج واإلجناب

ومن بني من ال يعملن أو غري ملتحقات بالتعليم على أسـاس التفـرغ، ذكـر ربـع مجيـع الفئـات        
وهـذا يـدل علـى أنـه، فيمـا يتعلـق قطعـا بالنـساء مـن                  . أهنن يـرغنب يف العثـور علـى عمـل بـأجر           
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هتن كمــا أن األجيــال األحــدث، خيفــق أصــحاب األعمــال واالقتــصاد يف االســتفادة مــن مهــارا 
ويف الوقـت ذاتـه بينـت البحـوث الـيت أجريـت           . النساء تفوهتن فرص حتقيق إمكاناهتن يف العمل      

مع أصحاب األعمال يف انكلترا أنه بالرغم من أن معظمهم يؤيـدون مـسألة تـشغيل املزيـد مـن        
سبة النساء من فئة السود واآلسيويني، فإن نسبة عالية منهم تـشّغل هـؤالء النـساء بأقـل مـن النـ                    

 .املتاحة منهن للعمل يف أسواق العمل احمللية
 

 النتائج املستخلصة من التقرير املؤقت  
 :ما يلي) ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول(أبرز التقرير املؤقت للجنة تكافؤ الفرص 

أن الشابات مـن أصـول باكـستانية وبنغالديـشية وكاريبيـة سـوداء لـديهن طموحـات                   •
به طموحاهتن إىل حـد كـبري طموحـات الفتيـات          عالية وحيصلن على مؤهالت رفيعة، وتشا     

وتــرى اللجنــة أن ذلــك ميثــل فرصــة اقتــصادية واجتماعيــة لربيطانيــا العظمــى لــيس  . البــيض
 بوسعنا أن تفوتنا؛

بالرغم من ذلك، فإن احلقيقة اليت من املـرجح أن تواجهنـها يف أمـاكن العمـل ختتلـف                   •
الـذي يترتـب عليـه احتمـال ارتفـاع          متاما عـن تلـك الـيت تواجهنـها الفتيـات البـيض، األمـر                

معــدل البطالــة بينــهن، وتــدين أجــورهن، واخنفــاض ســقف أجــورهن، وزيــادة انعــزاهلن يف   
 األمــر الــذي ال يقتــصر أثــره علــى جمــرد تكبــد النــساء أنفــسهن خــسائر     –أمــاكن العمــل 

ــا         ــسبة لربيطاني ــة أمشــل بالن ــصادية واجتماعي ــضا خــسائر اقت ــه أي ــل تترتــب علي شخــصية، ب
 ؛العظمى

أن بعـض أصـحاب األعمـال يفعلــون الكـثري بالفعـل، إال أن مثـة فجــوة تنـشأ بـني مــن          •
يبــذلون مزيــدا مــن اجلهــد لتعــيني شــابات مــن األصــول الــسوداء واآلســيوية واإلفــادة مــن     

 مواهبهن، ومن ال يفعلون ذلك؛

، تــضمن توصــيات يف جمــال   )٢٠٠٧مــارس /الــصادر يف آذار(أن التقريــر النــهائي،   •
ــسياسات الع ــرات      ال ــستهدف ســد الثغ ــة ت ــة واملؤســسات التجاري ــة إىل احلكوم ــة موجه ام

الواضحة اليت تواجه النساء مـن األقليـات العرقيـة فيمـا يتعلـق باملـشاركة يف سـوق العمـل،                     
وتأمـل جلنـة تكـافؤ الفـرص يف أن تواصـل            . والبطالة، والتقدم الـوظيفي، واألجـر، والتمييـز       

ى احلكومـة واملؤسـسات التجاريـة للتـصدي هلـذا       جلنة املساواة وحقوق اإلنسان الضغط عل     
 .التمييز املتعدد
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 التحدي الذي تواجهه احلكومة وأصحاب األعمال من خالل التقرير النهائي  
 من التدابري العملية يف جمـال       “حزم” ٤) ٢٠٠٧مارس  /الصادر يف آذار  (اقترح التقرير النهائي    

 : حتديات٤السياسات العامة ملواجهة 
 ري إلشراك أصحاب األعمال لتنمية احلصافة الثقافية يف أماكن العمل؛حزمة تداب •

ــه يف اجملــال        • ــة مــن مــشورة وتوجي ــشباب مــن األقليــات العرقي حتــسني مــا يقــدم إىل ال
 الوظيفي؛

موجهة حنو املرأة الباكستانية والبنغالديشية خـارج سـوق       (إجياد حلول جديدة لألسر      •
 دين العاملني ومقدمي الرعاية؛لتحسني الدعم املقدم إىل الوال) العمل

ــة   • ــة حلـــول حمليـ ــراء حبـــوث واتبـــاع ممارســـات جديـــدة هبـــدف جتريـــب   –حزمـ  إجـ
 لكفالـة التـضافر يف      –استراتيجيات جديدة للمدن، وإقامة شراكات استراتيجية حملية، إخل         

 .تقرير السياسات

عمليـة مراجعـة    ويوصي كذلك بأن تقوم جلنة املساواة وحقوق اإلنسان املنشأة حـديثا بـإجراء              
للوضع بعد ثالث سنوات، باستخدام مؤشرات لكل فجوة من فجوات التوظيف اخلمس الـيت              

 .حددهتا جلنة تكافؤ الفرص، وذلك للوقوف على ما أحرز من تقدم
 

 من خالل الضغط على احلكومة يف برنامج عملها )٤( 
 املعاشات التقاعدية  

كومــة لتــسليط الــضوء علــى عــدم مالءمــة عملــت جلنــة تكــافؤ الفــرص علــى حنــو وثيــق مــع احل
. ترتيبات املعاشات التقاعدية املمنوحة من الدولة حاليا حلياة املرأة يف القرن احلـادي والعـشرين       

ومتكنــت مــن حتقيــق ذلــك مــن خــالل بنــاء حتــالف واســع النطــاق مــن أصــحاب األعمــال            
ى كفالـة أن تـنص      واالحتادات واهليئات الطوعية وإدارة ذلـك التحـالف، وذلـك للمـساعدة علـ             

اإلصـالحات التـشريعية املعتزمـة الـيت حتظـى مبباركـة احلكومـة علـى زيـادة املعاشـات التقاعديـة            
 .للمرأة زيادة ملموسة استنادا إىل أمناط العمل والرعاية املتنوعة اليت تضطلع هبا

 
 قانون العمل واألسرة  

، الـذي   ٢٠٠٦ واألسـرة لعـام      باملثل، عملت جلنة تكافؤ الفرص مع احلكومة، يف قانون العمـل          
حظي بالترحيب من أجل بناء دعـم إلدخـال حتـسينات علـى إجـازة األمومـة املدفوعـة األجـر،                     
وزيادة املرونة يف حقوق العمل، واستنادا إىل بعض توصيات االستقصاء الرمسي العـام، حتـسني               
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ئهن التعريــف حبقــوق األمهــات مــن خــالل إصــدار نــشرة جديــدة للعــامالت احلوامــل وشــركا   
 .وإسداء مشورة أفضل ألصحاب األعمال

 
 قواعد فترة السماح املمنوحة لطاليب العمل  

تفاوضت جلنة تكافؤ الفرص أيضا مع احلكومة لتعـديل قواعـد فتـرة الـسماح املمنوحـة لطـاليب                   
 سـاعة إىل أسـبوع، حيـث أهنـم     ٤٨العمل لتحديد الفترة املسموح هبا قبل لزوم بدء العمل من          

 ساعة متيـز ضـد املـرأة الـيت مـن األرجـح أن تكـون لـديها مـسؤوليات تتعلـق                 ٤٨ يرون أن فترة  
 .بالرعاية

 
 واجب املساواة بني اجلنسني  

 نفـاذ واجـب املـساواة بـني اجلنـسني الـذي فرضـته احلكومـة علـى                  ٢٠٠٧أبريـل   /بدأ يف نيـسان   
عـدة  وكانت جلنة تكافؤ الفرص قد سـعت مـن أجـل اسـتحداث هـذا الواجـب ل                 . القطاع العام 

 سنة، الذي جيري إنفـاذه عـن طريـق    ٣٠سنوات منذ أن أخفق نظام حقوق األفراد املطبق منذ         
احملــاكم، يف إحــداث التغــيريات النظاميــة املنــشودة للحــد مــن التمييــز القــائم علــى أســاس نــوع   

ويفـرض واجــب املـساواة بــني اجلنـسني شــرطا إجيابيـا علــى اهليئـات العامــة بـأن تتخــذ       . اجلـنس 
جل القضاء على التمييز ضد املرأة والتحرش اجلنسي بصورة غري قانونيـة وتعزيـز              خطوات من أ  

ــرأة والرجــل   ــسياسات وتقــدمي     . تكــافؤ الفــرص بــني امل ــر ال ــق الواجــب علــى مهــام تقري وينطب
اخلدمات يف القطاع العام ويقتضي من اهليئات العامة الكربى أن تقـوم بوضـع وتنفيـذ أهـداف                  

نسني، فضال عن تقييم أثر مجيـع الـسياسات واملمارسـات اجلديـدة      حمددة بشأن املساواة بني اجل    
 .واحلالية على املرأة

وبوصفها اهليئة القانونية املستقلة املسؤولة عن الترويج هلذا التشريع وإنفاذه، تقـوم جلنـة تكـافؤ                
وسيكون على احلكومة املركزيـة     . الفرص بإصدار توجيهات قانونية وغري قانونية للقطاع العام       

ن تضطلع بدور رئيسي يف كفالة أن ُيحدث الواجب اجلديـد أقـصى أثـر ممكـن علـى املـساواة                 أ
وستواصل جلنة تكافؤ الفـرص وجلنـة املـساواة وحقـوق     . بني اجلنسني يف أحناء بريطانيا العظمى     

اإلنـسان الـيت ختلفهــا ممارسـة الـضغط علــى احلكومـة إلنـشاء قيــادة اسـتراتيجية رفيعـة املــستوى         
كمـا تـسعى   . التشريع اجلديد يف حتقيق التغيري االستراتيجي علـى الـصعيد الـوطين        تستخدم هذا   

 .اللجنة حاليا من أجل تطبيق هنج إجيايب مماثل بشأن املساواة على القطاع اخلاص
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 استعراض القانون املتعلق بالتمييز  
ــة يف املناقــشة املتعلقــة باســتعر     ــة تكــافؤ الفــرص مــشاركة فعال ــشارك جلن ــق  ت اض القــانون املتعل

بالتمييز، اليت تستهدف املواءمـة بـني القـوانني املتعلقـة باملـساواة، مبـا يف ذلـك املتعلقـة بالقـضايا                      
وتــرى اللجنــة أن هــذه تعــد فرصــة بالغــة األمهيــة لــسد بعــض الثغــرات   . اجلنــسانية، وتبــسيطها

ني العـام واخلـاص علـى    املوجودة حاليا فيمـا يتعلـق بتكـافؤ احلقـوق بالنـسبة للمـرأة، يف القطـاع                
ــدمي اخلــدمات     ــة وتق ــسواء مــن حيــث العمــل وأدوار الرعاي ــة   ,. ال ــرجح أن تواصــل جلن مــن امل

املساواة وحقوق اإلنسان احلث على إجراء نطـاق مـن التحـسينات يف قـانون املـساواة الوحيـد                   
 .املعتزم إصداره يف غضون السنتني املقبلتني

 
 جلنة املساواة العرقية  

 جلنة املساواة العرقيةاستعراض عمل 
ــة لعــام       ــة واجبــات مبقتــضى قــانون العالقــات العرقي ــة ثالث ــة املــساواة العرقي  ١٩٧٦تنــاط بلجن

 :بصيغته املعدلة
 العمل من أجل القضاء على التمييز العنصري؛ •

تعزيــز تكــافؤ الفــرص وحتــسني العالقــات العرقيــة بــني األشــخاص املنــتمني إىل فئــات     •
 عرقية متباينة بصفة عامة؛

 .إبقاء تطبيق القانون قيد االستعراض •
 

ــب  ــديل(ومبوجـ ــام   ) تعـ ــة لعـ ــات العرقيـ ــانون العالقـ ــه يف   ٢٠٠٠قـ ــل بـ ــدأ العمـ ــذي بـ  ٢، الـ
، يقــع علــى اهليئــات العامــة املعّرفــة واجــب قــانوين عــام يتمثــل يف كفالــة  ٢٠٠٠أبريــل /نيــسان

 :إيالئها االعتبار الواجب لدى اضطالعها مبهامها لضرورة القيام مبا يلي
 القضاء على التمييز العنصري غري القانوين؛ ) أ (
  تعزيــز تكــافؤ الفــرص وحــسن العالقــات بــني األشــخاص املنــتمني إىل فئــات عرقيــة    ) ب  (

 .متباينة

وهذه السلطات مسؤولة عـن كفالـة أن يكـون الواجـب جـزءا ال يتجـزأ مـن أي مهمـة تكـون                        
زراء سـلطة فـرض واجبـات       كمـا ميـنح القـانون الـو       . فيها املساواة العرقية ذات صـلة باملوضـوع       

وسـيكون مـن املـتعني أن تقـوم تلـك اهليئـات       . معينة على اهليئات العامة امللتزمة بالواجب العـام   
 .العامة املعّرفة أن تنشر اخلطوات اليت تتخذها للوفاء بالواجب العام يف هنج املساواة العرقية
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 الصالحيات القانونية
يات قانونيــة مبوجــب قــانون العالقــات العرقيــة لعــام تتمتــع جلنــة املــساواة العرقيــة أيــضا بــصالح

 :وهذه تشمل صالحيات للقيام مبا يلي. ١٩٧٦
تقــدمي املــشورة أو املــساعدة إىل األشــخاص الــذين لــديهم شــكاوى بــشأن التمييــز          •

 العنصري أو والتحرش أو اإليذاء؛

 إجراء حتريات رمسية بشأن الشركات واملؤسسات اليت توجد فيها شـواهد تـدل علـى           •
احتمــال وجــود متييــز هبــا؛ وإذا تــبني مــن التحريــات أن هنــاك متييــزا، ميكــن للجنــة املــساواة 

 العرقية أن تلزم املؤسسة بتغيري أسلوب عملها؛

ــد      • ــي، وضـ ــزي العرقـ ــابع التمييـ ــات ذات الطـ ــد اإلعالنـ ــة ضـ ــراءات قانونيـ ــاذ إجـ اختـ
 مثــل –التمييــز املؤســسات الــيت حتــاول الــضغط علــى اآلخــرين أو اإليعــاز إلــيهم ملمارســة   

أصحاب األعمـال الـذين يـوعزون إىل وكـاالت التوظيـف أال يرسـلوا إلـيهم متقـدمني مـن                     
األقليات العرقية، أو الـشركات الـيت تطلـب مـن العـاملني لـديها أن مييـزوا يف الطريقـة الـيت                       

 يقدمون هبا السلع واخلدمات؛

الطعـن يف القـرارات     مساعدة األفراد على اختاذ إجراءات إلعادة النظر قضائيا بغـرض            •
اليت تتخذها اهليئات العامـة، مبـا يف ذلـك امتثاهلـا للواجـب العـام املتمثـل يف تعزيـز املـساواة                       

 .العرقية
 

  واالجتار بالبشرالقسريالعمل املتعلق بالعنف املرتيل والزواج 
فيمــا يتعلــق بــاملرأة، اســتجابت جلنــة املــساواة العرقيــة، ضــمن أمــور أخــرى، للمــشاورات الــيت   

. ٢٠٠٣أجرهتا وزارة الداخلية بشأن العنف املرتيل والزواج القسري واالجتار بالبشر منذ عـام              
 :وفيما يلي موجز تلك االستجابات

. “السالمة والعدالـة ” االستجابة لورقة مشاورات وزارة الداخلية     –العنف املرتيل    )١(
 )٢٠٠٣سبتمرب /أيلول(استجابة احلكومة بشأن العنف املرتيل 

 جلنة املساواة العرقية أن املسائل املتصلة بالعنف املرتيل وثيقة الصلة باملساواة العرقيـة وقـد               تعتقد
 .تصل يف بعض احلاالت إىل انتهاك حقوق اإلنسان

ــيم كامــل        ــدعو إىل إجــراء تقي ــيت ت ــة ال ــة مقترحــات وزارة الداخلي ــساواة العرقي ــة امل ــد جلن وتؤي
وبعـد ذلـك    .  املـرتيل مـن حيـث أثـر تبـاين األعـراض            ملقترحاهتا املتعلقة بسياسة التصدي للعنـف     
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نتوقــع أن يــتم إدمــاج نتــائج تقيــيم األثــر يف االســتراتيجية الــشاملة للحكومــة املتعلقــة بالتــصدي 
 .للعنف املرتيل

حددنا يف هذه االستجابة جماالت رئيـسية يف الـسياسات العامـة نـرى أنـه ينبغـي فيهـا                      •
غـري احلكوميـة املتخصـصة والفنـيني ذوي الـصلة           إجراء مزيد من املشاورات مـع املنظمـات         

 :وتشمل هذه اجملاالت ما يلي. وغريهم

 تصميم وتنفيذ محالت للتثقيف وزيادة الوعي؛ 

مدى كفايـة الـنظم املتخصـصة إلعالـة الالجـئني، وإسـكاهنم، وتقـدمي خـدمات املـشورة                    
 .هلم، ورعايتهم، ودعمهم

جملاالت وغريها مـن اجملـاالت املتـصلة هبـا     نرى أنه ينبغي إيالء مزيد من االهتمام هلذه ا        •
 .خارج نطاق هذه العملية

نرى أنه عـالوة علـى تـوفري املـوارد الالزمـة للتوسـع يف أمـاكن اإلسـكان ينبغـي أيـضا                   •
 .إتاحة التمويل الكايف لتقدمي خدمات دعم متخصصة

غيـة  نوصي بإدماج املساواة العرقيـة يف اسـتراتيجية وطنيـة للتـصدي للعنـف املـرتيل، وب                 •
دعم تنفيـذ تلـك االسـتراتيجية تنفيـذا فعـاال، نوصـي بـأن يـوفر جلميـع الوكـاالت القانونيـة               
واملنظمــات غــري احلكوميــة ذات الــصلة تــدريب مــشترك يراعــي حــساسية مــسأليت العــرق    

 .والثقافة

نــرى أنــه ينبغــي تــوفري التــدريب والتوجيــه لــدعم فعاليــة عمــل وكــاالت متعــددة مــع     •
ــة  ــة واملتخصــصة علــى الــصعيدين الــوطين واإلقليمــي، مــع    املنظمــات غــري احلكومي  القانوني

 .مراعاة حساسية مسأليت العرق والثقافة

نوصي باعتماد تعريف قانوين وحيد للعنـف املـرتيل، حيـث أن تعريـف العنـف املـرتيل                    •
سيــشكل أســاس التــدابري التــشريعية وغــري التــشريعية الــيت ســيتم وضــعها لتنفيــذ الــسياسات  

ومن شأن ذلـك أن يكفـل االتـساق يف       .  تستهدف التصدي للعنف املرتيل    واإلجراءات اليت 
 .التطبيق

سنؤيد اختاذ تـدابري خاصـة لتـوفري مزيـد مـن احلمايـة للـشهود وضـحايا العنـف املـرتيل                    •
وأسرهم بغية التشجيع على رفع مستويات اإلبالغ من ضحايا العنف املرتيل مـن األقليـات               

 .العرقية
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 )٢٠٠٥ديسمرب /نون األولكا (القسريالزواج ) ٢(
رحبت جلنة املساواة العرقية مبا تبذله احلكومة من جهود ملعاجلة انعدام املـساواة الـذي تواجهـه                 
املرأة اليت تتعـرض للـزواج القـسري، وبوضـع آليـات لكفالـة عـدم تعـرض أي شـخص للـزواج              

 .ضد إرادته وتربير ذلك باالستناد إىل أسس ثقافية
 :عرقية بأنوأوصت جلنة املساواة ال

جيـرى تقيـيم كامـل ألثــر أي مقترحـات وتـدابري قيـد النظــر تتعلـق بالـسياسات العامــة          •
على املساواة العرقية وذلك لكفالة احلـصول علـى فهـم شـامل ملـدى مـا ميكـن أن يترتـب علـى              
هذه املقترحات من أثر متييزي علـى بعـض الفئـات العرقيـة، ولتحديـد مـا إذا كـان ميكـن تربيـر                 

 ذلك األثر؛

ــزواج        • ــصدي حلــاالت ال ــستهدف الت ــيت ت ــة ال ــسياسات العام ــة بال ــهج املتعلق ــاجل الن تع
القسري خربات أفراد من نطاق واسع من اخللفيات مبا يف ذلـك أفـراد مـن أوروبـا وشـرق              

 آسيا وجنوب آسيا والشرق األوسط وإفريقيا؛

لتعامـل  من املمكن أال يكون اعتبار القسري عمال إجراميا حمددا هـو أجنـح الوسـائل ل                •
 مع الظاهرة يف الوقت احلايل؛

تعتمــد احلكومــة نطاقــا مــن التــدابري ملعاجلــة اجلوانــب املتعــددة األبعــاد للمــشكلة، وال    •
سيما اجلانب الثقايف واجلانب املشترك بني األجيال اللذين يشكالن أسـاس ممارسـة الـزواج               

 القسري؛

جلذريــة للــزواج  تــضع احلكومــة أيــضا اســتراتيجيات هتــدف إىل معاجلــة األســباب ا       •
 القسري، مثل الفقر، والتمييز، والعنف ضد املرأة؛

تعــاجل احلكومــة قــضية الــزواج القــسري يف ســياق نطــاق عــريض مــن أشــكال انعــدام    •
املساواة الـيت تواجـه املـرأة، وخباصـة العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس، مبـا يف ذلـك                          

 العنف املرتيل واالجتار؛

ــارات    تــشجع احلكومــة إجــراء حــوار ع   • ــوطين واجملتمعــي حــول اعتب ــصعيدين ال لــى ال
السالمة والرفاه فيما يتعلق بالفتيـات الـاليت يكـرهن علـى الـزواج املبكـر ومـا يترتـب علـى                     

 ذلك من آثار؛
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تقــدم احلكومــة املزيــد مــن املــساعدة إىل النــساء والفتيــات مــن خــالل بــرامج حمــددة      •
ة بالــضمانات القائمــة، وتــشجع للتثقيــف والتوعيــة والــدعم، وتكفــل توســيع نطــاق التوعيــ 

 تضافر اجلهود فيما بني الوكاالت واملؤسسات القانونية ذات الصلة؛

تقدم احلكومة الدعم الكايف إىل األفراد الذين يتم جلبـهم إىل اململكـة املتحـدة بغـرض       •
 الزواج باإلكراه حتديدا، مبن فيهم األفراد الذين ميكن أن يكونوا ضحايا االجتار؛

ة الدعم إىل املؤسسات اجملتمعية بغيـة متكينـها مـن إنـشاء بـرامج جمتمعيـة                 تقدم احلكوم  •
فعالة إلذكـاء الـوعي بـني الفتيـات غـري املتزوجـات يف اجملتمعـات احملليـة املتـأثرة ملـساعدهتن                      
على مقاومـة الـزواج بـاإلكراه عـن طريـق تعزيـز فهمهـن للتـدابري املتاحـة حاليـا الـيت ميكـن                         

 .اختاذها حلمايتهن

 التشاور بشأن مقترحات تتعلق خبطة عمل اململكة املتحدة         –تصدي لالجتار بالبشر    ال) ٣(
 )٢٠٠٦أبريل /نيسان(

ويف حـني   . تؤيد جلنة املساواة العرقية احلكومة فيما تبذلـه مـن جهـود للتـصدي لالجتـار بالبـشر                 
لـى أن   يعد جانبا التحوط واملقاضاة مهمـني للغايـة يف مكافحـة اجلرميـة، فإننـا حنـث احلكومـة ع                   

 .تركز على محاية حقوق اإلنسان لضحايا مجيع أشكال االجتار بالبشر
ويف احلــاالت الــيت يكــون فيهــا املهــاجرون غــري القــانونيني متــأثرين باالجتــار، ينبغــي أال حيــول     

ــام الــسلطات بتقــدمي املــساعدة والــدعم هلــم علــى النحــو الواجــب     ذلــك أن . وضــعهم دون قي
 ذلــك محايتـهم مـن التمييــز العنـصري، ينبغــي أن تكـون هــي     حقـوق اإلنـسان للــضحايا، مبـا يف   

 .الشاغل الرئيسي يف مجيع مراحل التعامل مع ضحايا االجتار
وينبغي أن يتم تقييم مجيع اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة بغرض مكافحة االجتار بالبـشر مـن    

 .منظور العالقات العرقية اجلديدة وتشجيع التكامل
 : العرقية مبا يليوتوصي جلنة املساواة

 بتقيــيم شــامل ألثــر املــساواة العرقيــة فيمــا يتعلــق جبميــع اإلجــراءات املقترحــة )١(جيــب القيــام •
ملعاجلات االجتار يف األشخاص؛ وليس تقييم أثر املساواة العرقية مطلبا قانونيـا فحـسب، بـل           

 ت؛  إنه يوفر إطارا مفيدا لضمان إدراج شواغل املساواة العرقية يف صنع السياسا
 والتصديق عليها وتنفيذها يف قـانون اململكـة         ونوصي بالتوقيع على الصكوك التالية     •

 :املتحدة
                                                         

 .نوصي أيضا بإجراء تقييم ألثر مجيع اإلجراءات املقترحة على نوع اجلنس )١( 
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 اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار باألشخاص؛   •
 توجيه االحتاد األورويب بشأن تصاريح اإلقامة لضحايا االجتار من بلد ثالث؛   •

 بــشأن العمــال املهــاجرين واتفاقيــة األمــم املتحــدة ١٤٣اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  •
 ؛  املتعلقة حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ضمان مراعاة الصالت بني االجتار يف األشخاص واهلجرة، فـضال عـن القـضايا ذات الـصلة                  •
عنـد    القـضايا  مثل العنصرية واالندماج يف خطة العمـل، وإدراج الـسياسات املناسـبة ملعاجلـة هـذه               

 االقتضاء؛ 
ونوصي باملزيـد مـن التعـاون مـع االحتـاد األورويب يف مـا يبذلـه مـن جهـود ملكافحـة االجتـار                          •

ــاهلجرة    ــة املتعلقــة ب ــان   . باألشــخاص يف ســياق سياســاته العام ــدة للربمل ــادرات اجلدي ونرحــب باملب
ــسري يف إ       ــاء الق ــاد حــل للبغ ــدها، إلجي ــا نؤي ــضية كم ــذه الق ــاول ه ــار املناســبات  األورويب لتن ط

  )٢(الرياضية العاملية
 :إلغاء ما يلي •

 ؛  ٢٠٠٤ من قانون اهلجرة واللجوء لعام ٢البند  
 ؛  ١٩٧٦ دال من قانون العالقات بني األعراق العام ١٩البند  
 من قانون العالقات بني األعراق؛  )٣ (٤البند  

 
 :ومساعدهتم اية الضحاياينبغي توفري احلماية القانونية للحقوق التالية يف ما تعلق حبم •

o               توفري فترة للنقاهة والتفكري ملـدة ثالثـني يومـا علـى األقـل ال جيـوز يف خالهلـا إنفـاذ
 أي أمر باالستبعاد؛

o      احلــق يف احلــصول علــى تــصريح مؤقــت لإلقامــة إمــا بــسبب الظــروف الشخــصية
 للضحية أو ملواصلة التحقيق اجلنائي يف االجتار؛

o    ــساعدة مبــ ــى م ــة، والعــالج النفــسي    احلــق يف احلــصول عل ا يف ذلــك مكــان اإلقام
 والطيب، وخدمات الترمجة الشفوية واحلصول على املشورة؛

o احلق يف احلصول على املساعدة القانونية اجملانية؛ 
o وضع برامج ترمي إىل توفري املساعدة االجتماعية واالندماج االجتماعي للضحايا؛ 
o وضع أحكام لتوفري احلماية للشهود؛ 

                                                         
 )٢( http://www,europarl.eu.intlcomparl/femm!womensdayI2006/600439_en.pdf. 
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o اية القانونية من حجب الوثائق أو تدمريها؛توفري احلم 
o                       توفري املعاملة علـى قـدم املـساواة لرعايـا اململكـة املتحـدة يف مـا يتعلـق باملـساواة يف

 األجر وظروف العمل؛  
o إليها، أو تلقي الدعم منها؛ماحلق يف االشتراك يف النقابات، أو االنضما  

مـة العفـو الدوليـة يف       ويف ما يعلق بالتدريب، نعرب عن موافقتنا مـع منظ          •
اململكة املتحدة بضرورة إجراء مزيد من التـدريب ملـوظفي إدارة اهلجـرة             
ــد وصــوهلن إىل اململكــة      بــشأن االســتدالل علــى الــضحايا وإحالتــهن عن

وينبغي تدريب ضباط الشرطة علـى طريقـة معاملـة الـضحايا            . )٣(املتحدة
ــة ضــعف      . شــديداالجتــار باألشــخاص، نظــرا ألهنــن عــادة يكــن يف حال

 ترمي إىل زيادة وعي ضباط الشرطة ؛ وجيب تنفيذ برامج  تدريب
ويف مــا يتعلــق بــالبحوث، فــإن جلنــة املــساواة العرقيــة تؤيــد بــشدة إجــراء   •

ونظـرا  . مزيد من البحوث يف أسباب وهياكـل االجتـار بـاجلنس والعمالـة            
 الــيت Pailadinألن املعلومــات الــيت مت احلــصول عليهــا عــن طريــق عمليــة 

ــا يتعلـــق باالســـتدالل علـــى   قامـــت ــا الـــشرطة كانـــت مفيـــدة ال فيمـ  هبـ
الشبكات الدولية الكبرية الضالعة  يف االجتـار باألشـخاص فحـسب، بـل              

ــضا     ــصغرية النطــاق أي ــشبكات ال كاســتغالل ألخــرى  (ومــشغلي تلــك ال
، يلزم القيام باملزيـد مـن البحـوث يف عمليـات االجتـار باألشـخاص                )مثال

 الصغرية النطاق؛  
م ببحوث مقارنة يف جمال السياسات العامة املتعلقـة بـضحايا االجتـار             القيا •

وينبغــي . باألشــخاص يف بلــدان مثــل إيطاليــا وبلجيكــا واململكــة املتحــدة 
 . وضع أمثلة املمارسات اجليدة يف االعتبار

 
 جلنة حقوق املعاقني   

قـانون حقـوق     (١٩٩٩أنشئت جلنة حقوق املعاقني، مبوجب قانون جلنة حقوق املعـاقني لـسنة             
 مشلـت أنـشطة اللجنـة    ٢٠٠٣ومنـذ عـام   . ٢٠٠٠أبريـل  / ، وبـدأت عملـها يف نيـسان      )املعاقني

إعداد مدونة جديدة للممارسات تأخذ يف االعتبار احلقوق اجلديـدة للمعـاقني الـيت اسـتحدثت                
مناهـضة التمييـز    ،  أي قانون١٩٩٥مبوجب قانون مناهضة التمييز بسبب اإلعاقة املعدل لسنة     

                                                         
منظمة العفو الدولية، اململكة املتحدة، تقرير مقدم إىل اللجنة املشتركة بشأن استفسار يف جمال حقوق اإلنـسان          )٣( 

 .٢٠٠٦فرباير / عن  االجتار باألشخاص، شباط
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؛ وإجراء حتقيقات رمسية بشأن إمكانية الوصول إىل مواقـع الـشبكة            ٢٠٠٥سبب اإلعاقة لعام    ب
 صـعوبات يف التعلـيم  للـسكان الـذين يواجهــون    جوانـب التفـاوت يف جمـال الــصحة   العامليـة؛ و 

 . ومشاكل تتعلق بالصحة العقلية
لواجبـات الـواردة     سـنة واملتعلقـة با     ١٦وقد نقحت اللجنة مؤخرا مدونة املمارسة ملا بعـد سـن            

مناهـضة التمييـز بـسبب اإلعاقـة، وسـن الربملـان املدونـة اجلديـدة يف                  يف اجلزء الرابـع مـن قـانون       
 . ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين

 
 وحــددت أولويــات ٢٠٠٧فربايــر /  ونــشرت اللجنــة أيــضا برناجمهــا املعــين باإلعاقــة يف شــباط

ويـشكل الربنـامج   . عاقني بصورة كـبرية الختاذ إجراءات من أجل حتسني فرص حياة السكان امل 
جزءا من مرياث جلنة حقوق املعاقني كما سيساعد على استنارة أعمال اللجنـة اجلديـدة املعنيـة            

 ). أنظر التقرير الرئيسي(باملساواة وحقوق اإلنسان 
 

 اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة حبقوق املعاقني   
 إنشاء جلنة خمصصة، فـتح      ٢٠٠١نوفمرب  / شرين الثاين قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ت      

باب املشاركة فيها جلميع األعضاء الـدول األعـضاء واملـراقبني لـدى األمـم املتحـدة، مـن أجـل                     
وضع اتفاقية دولية شاملة متكاملة حلمايـة وتعزيـز حقـوق املعـوقني             ”النظر يف مقترحات بشأن     

 .“وكرامتهم
طا يف سـائر املفاوضـات، وشـارك ممثـل عـن فئـات املعـاقني                وقد لعبت اململكة املتحدة دورا نش     
وقــد أتــاح هــذا للمنظمــات غــري احلكوميــة تــوفري التوجيــه   . كجــزء مــن وفــد اململكــة املتحــدة 

واملشورة من منظور املعـاقني، وإحاطـة الوفـد علمـا  بـشأن مواقـف املنظمـات غـري احلكوميـة،                      
لكـة املتحـدة للمنظمـات غـري احلكوميـة          واملساعدة على توضـيح موقـف االحتـاد األورويب واملم         

 . والتصديق عليها وتنظر اململكة املتحدة حاليا يف التوقيع على االتفاقية. من البلدان األخرى
 

 ٢املادة 
 النساء اجملرمات

 كانت الـسرقة والقـوادة  أكثـر اجلـرائم شـيوعا الـيت دخلـت النـساء بـسببها                     ٢٠٠٥خالل عام   
بأحكـام ال تزيـد عـن       ) يف املائـة     ٧٤(الـاليت دخلـن الـسجن     السجن، وحكم على معظم النساء      

 شـهور أو أقـل،      ٣ يف املائـة  مـن النـساء بأحكـام مـدهتا              ٣٨ حكم على    ٢٠٠٥ويف عام   . سنة
 يف املائـة  ٩ شـهور، وحكـم علـى    ٦ شـهور إىل  ٣ يف املائة بأحكام تزيـد عـن     ٢٦وحكم على   

 .  شهور حىت سنة٦بأحكام تزيد على 
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  تبيااملواطنات األجن

ــسجينات       ــن ال ــات األجنبيــات م ــسبة املواطن ــغ ن ــام احلــبس    ١٥ تبل  يف املائــة وخيــضعن ألحك
اسـترياد املخـدرات،    /  يف املائـة منـهن أحكامـا بـسبب تـصدير           ٥٦التحفظي الفـوري، ويقـضي      

وتقر دائرة الـسجون بـأن احتياجـات هـذه الفئـة مـن              . وقد جاء العدد األكرب منهن من نيجرييا      
ــوطني خم  ــادة الت ــثرية        إع ــود ك ــذل جه ــسجينات وتب ــن ال ــن م ــن احتياجــات غريه ــة جــدا ع تلف

 . للمساعدة على هتيئتهن لوقت عودهتن إىل الوطن
ويتخصص عـدد ضـئيل مـن سـجون النـساء يف معاجلـة املـسائل الـيت تكتنـف سـجن املواطنـات                       

 وتوجـد تـدابري أخـرى، منـها علـي سـبيل           . األجنبيات واحتياجـاهتن الفرديـة املترتبـة علـى ذلـك          
املثال، إعفـاء الـسجينات مـن املواطنـات األجنبيـات مـن القيـود املفروضـة علـى البـدل النقـدي                       
اخلاص، ألغراض إجراء املكاملات اهلاتفيـة؛ وجيـوز أيـضا مـنحهن إمكانيـة  االسـتخدام احملـدود                   

 . للهواتف الرمسية يف حال عدم حصول زيارات هلن يف الشهور القليلة السابقة
 ن املواطنات األجنبياتخفض عدد السجينات م

، يـؤدي خدمـة ترمجـة       خبط هاتفي يراعي االحتيـاج اللغـوي      تتيح كل مؤسسة إمكانية االتصال      
وكتــاب معلومــات  جمموعــة مــوارد الــسجناء  ســاعة وقــد تــرجم كــل مــن   ٢٤شــفوية طــوال 

علـى أن اإلجابـة علـى مـسألة خفـض عـدد الـسجينات               .  إىل عدد من اللغات املختلفة     السجناء
طنات األجنبيات ال تكمن كثريا فيما يـتم عملـه يف اململكـة املتحـدة مـن حيـث العمـل                     من املوا 

املتعلق بإصـدار األحكـام وإعـادة التـوطني، وإمنـا يف العمـل يف أوطـاهنن مـن أجـل ردعهـن عـن                         
وهــي منظمــة طوعيــة هلــا صــالت مبعظــم ) Hibiscus(وتعمــل منظمــة . التــورط يف املقــام األول

، مـع نـساء  جامايكـا، وتـدعم التمثيـل القـانوين الـسليم هلـن مـا                    سجون النـساء، بـصفة خاصـة      
عندما يكن رهن احلبس االحتياطي، كما تعمل يف جامايكـا يف جمـايل التثقيـف والـردع، وهـي                  

 . متول جزئيا من مكتب الشؤون اخلارجية وشؤون الكومنولث
 

 مهارات ومؤهالت النساء اجملرمات
ــساء اجملرمــات إال مبهــار   ــع الن صورة كــبرية مــن عامــة اجلمهــور،   ات ومــؤهالت أدىن بــ ال تتمت

ــة مــن النــساء جملرمــات بــأي مــؤهالت علــى اإلطــالق   ٧١يتمتــع  وال ــة .  يف املائ وتتمثــل ورؤي
احلكومة يف ضرورة إتاحة وصول النساء اجملرمات إىل التعليم الذي ميكنهن مـن احلـصول علـى             

 .  يكون هلن دور إجيايب يف اجملتمعاملهارات واملؤهالت الالزمة لتأمني الوظائف وشغلها كي
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 دور وحدة اإلدماج االجتماعي وشؤون النساء اجملرمات

تقدم وحدة اإلدماج االجتماعي وشـؤون النـساء اجملرمـات يف وزارة التعلـيم واملهـارات الـدعم               
 وقد حدثت زيادة كبرية يف متويل التعليم واملهارات للنـساء اجملرمـات   . إلجناز االلتزام احلكومي  

 . مما يعكس اعتراف احلكومة مبدى مسامهة ذلك يف خفض عدد النساء العائدات إىل اإلجرام
ــات         ــساء اجملرم ــد وحــدة الن ــات تع ــا إلدارة شــؤون اجملرم ــار اإلصــالحات أوســع نطاق ويف إط
مــسؤولة، إىل جانــب دائــرة الــسجون التابعــة جلاللــة امللكــة، ودائــرة مراقبــة الــسلوك الوطنيــة،    

ــش   ــة ال ــس عدال ــارات       وجمل ــيم وامله ــوفري التعل ــارات، عــن حتــسني ت ــيم وامله ــس التعل باب، وجمل
ويـشمل هـذا احملرمـات مـن نـزيالت سـجون، وإصـالحيات اجملرمـات                . للمجرمات يف إنكلتـرا   

الــشابات، يف ضــوء الــتغريات األخــرية يف إطــار سياســة العدالــة اجلنائيــة، بالنــسبة ملــن خيــضعون 
 . للمراقبة يف اجملتمعات احمللية

 
 ائرة توفري التعليم واملهارات للمجرمات د

 للمـساعدة   ٢٠٠٦أنشئت دائـرة تـوفري التعلـيم واملهـارات للمجرمـات اجلديـدة يف متـوز يوليـه                   
ويـضطلع جملـس التعلـيم واملهـارات باملـسئولية عـن إدارة وختطـيط          . على حتقيـق رؤيـة احلكومـة      

وتتميــز . نــاطق اإلنكليزيــة التــسعومتويــل وإجنــاز اخلــدمات املتكاملــة اجلديــدة يف شــىت أحنــاء امل  
 :  الدائرة اجلديدة بالسمات الرئيسية التالية

 التركيز املكثف املبكر على تقييم احتياجات املتعلمني الفردية؛   •
وضع خطة تعليم فردية حتدد كيفية تلبيـة تلـك االحتياجـات يف الوقـت الـذي يتحـرك                    •

 احلبس التحفظي ويف اجملتمع احمللي؛  فيه اجملرمون داخل نظام العدالة اجلنائية من حيث 
االرتبــاط بــصورة أوضــح بالتيــار الرئيــسي لتــوفري للتعلــيم اإلضــايف للمتعلمــات الــاليت    •

 .  عاما١٦يتجاوزن من العمر 
وسيأخذ تقييم احتياجات فرادى املتعلمات يف االعتبار، نوع اجلنس والعمـر واألصـل العرقـي،               

 وما إذا كن سيقمن بقضاء مدة العقوبـة  رهـن احلـبس             والعجز، واألهداف الشخصية واملهنية،   
وسيكفل النظر يف القضايا املتصلة بنوع اجلنس مـن حيـث تعريفهـا             . التحفظي يف اجملتمع احمللي   

 . يف إطار التقييم، االعتراف باالحتياجات احملددة للمجرمات
 

ي قيـد اإلعــداد يف  وميكـن االطــالع علـى املعلومــات املتعلقـة بالــسياسات احلاليـة وتلــك الـيت هــ     
  .www.dfes.gov.uk/offenderlearningاملوقع 
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 إعادة التوطني

تتمثل املسائل الرئيسية إلعادة توطني السجينات بصورة فعالة يف الـروابط األسـرية، والـسكن،               
وتعترف ترتيبـات اإلفـراج عـن الـسجينات     . وقضايا الصحة واملخدرات، والتدريب والتوظيف    

ات من يضطلعن بالرعاية األولية من عدد النواحي، فهـي مـثال تـسمح              بتصريح مؤقت باحتياج  
 . باإلفراج املؤقت للوالدين الوحيدين من أجل احملافظة على عالقاهتما بأطفاهلما

 
 معاجلة االحتياجات اجلنائية للنساء يف السجون

ي إىل زيـادة    أي العوامل اليت يرجح أن تؤد     ( تشري البحوث احلالية بشأن عوامل اخلطر اجلنائية        
إىل أنه وإن كـان هنـاك بعـض التـداخل بـني العوامـل املتعلقـة بكـل مـن             ) خطر ارتكاب اجلرائم  

وهنـاك أيـضا مـسارات حمـددة تتعلـق          . اجملرمني واجملرمات فإن هناك عوامل تـرتبط فقـط بـاملرأة          
وتـشري  . بنوع اجلنس تفضي إىل ارتكاب اجلـرائم، وتقـوم فيهـا نفـس العوامـل بوظـائف خمتلفـة                  

 ثابتـة مثـل العمـر وعـدد مـن حـاالت اإلدانـة الـسابقة         “أساسـية ”البحوث إىل أن هناك عوامل     
 . اليت تنبئ بدرجة كبرية بتكرار اإلدانة

 اليت قـد تـؤدي إىل تنـشيط عامـل اخلطـر            “الدينامية”ومن ناحية ثانية، يوجد عدد من العوامل        
ــة  وتــشمل هــذه مــستوى األداء العــاطفي والشخــصي، و  . األساســي هــذا ســجل إســاءة املعامل

وتــشري البحــوث أيــضا إىل أن يــتعني علــى األنــشطة املتعلقــة بــاملرأة أن   . واســتخدام املخــدرات
 . تعتمد هنجا متكامال يأخذ يف االعتبار العالقات املترابطة بني عوامل اخلطر هذه

 
 برامج التصدي لعوامل اخلطر

ا يتعلـق بـاملرأة، وهـي تتنـاول عوامـل      وضع عدد من الربامج املعتمدة أو هي بسبيل اإلعداد فيم       
ويرمي برنامج مهارات التفكري املعـززة إىل حتـسني جمموعـة مـن املهـارات               . املخطر احملددة هذه  

ــها    ــشاكل وحل ــد امل ــة لتحدي ــة الالزم ــامج كــري      . املعرفي ــد برن ــد، أع ــى وجــه التحدي ــد وعل وق
)CARE) (اخليـــــــــــــاراتChoicesاإلجـــــــــــــراءات ،Actionsالعالقـــــــــــــات ،Relationships ،

بالتشاور مع وكاالت غري منشأة مبوجب قوانني، من أجل النـساء رهـن      ) Emotionsوالعواطف
ــالعنف و     ــيهن بــسبب جــرائم تتــصل ب ويعــاجل . أو املخــدرات/ احلــبس التحفظــي واحملكــوم عل

الربنامج عددا من املـصاعب الشخـصية والظرفيـة الـيت يعـرف عنـها أهنـا تـرتبط بإحلـاق الـضرر                       
ــالنفس أو إســاءة   ــاودة ارتكــاب      ب ــة، والعنــف ومع ــصحة العقلي اســتعمال املخــدرات وســوء ال

اجلرائم؛ وقد أنشئت بيئة حملية عالجية شعبية للمرأة تـوفر بيئـة حمليـة للعـالج اجلمـاعي، حيـث             
تعيش النـساء وتعملـن سـويا مـن أجـل استكـشاف سـلوكهن املـسبب للمـشكالت الـذي يعـد                       
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لى برنامج إعـادة التـوطني وهـو برنـامج حمفـز            أساس مسلكهن اإلجرامي، وتغيري؛ كما يركز ع      
ــسية الــيت            ــيم املــشاكل الرئي ــها علــى تقي ــى اإلفــراج عن ــشهور الــسابقة عل ــساعد املــرأة يف ال ي

 . ستواجهها عند اإلفراج عنها وحتديد األهداف ووضع اخلطط من أجل التغيري
 

 إساءة املعاملة والعنف املرتيل 
 املعاملة  أو العنف املـرتيل، إمـا أثنـاء طفولتـهن أو يف               تعرض كثري من النساء السجينات إلساءة     

ومن املعترف به أن السجن قد ال ميثل البيئـة املثاليـة ملعاجلـة              . مرحلة البلوغ أو يف كلتا الفترتني     
وتتاح طائفة من األنشطة الداعمة مبـا يف ذلـك تـوفري املعلومـات وإسـداء                . قضايا إساءة املعاملة  

ن الوكــاالت الطوعيــة اخلارجيــة ذات املعرفــة واخلــربة املتخصــصة،  املــشورة، وتــوفري الــدعم مــ 
وتوفري كتب املساعدة ذاتية، واألنشطة الداعمة ملا يف ذلك تقـدمي الـدعم والـربامج الـيت تراعـي             

وهـو مـشروع للعمـل اجلمـاعي يـستند إىل           ( ،  “احلريـة ”احتياجات كل فرد من قبيـل برنـامج         
 . تعرضت للعنف املرتيلللمرأة اليت )  هنج السلوك املعريف 

 
 بدء أنشطة متعلقة باملخدرات يف السجون

تشمل هذه األنشطة برنامج إعادة إصالح مؤسسة إعادة تأهيل السجينات اجملرمات وهو برنـا               
مرتفـع،؛  وبرناجمـا    /  خطوة، متثل برناجما يستند إىل االمتناع املكثف بقدر متوسـط          ١٢مج من   

افـة يـستند إىل العـالج الـسلوكي املعـريف الـذي يقـدم علـى            ملدة قصرية، وبرناجمـا مـنخفض الكث      
 جلسة متتد لفترة أربعة أسـابيع؛ ومفهومـا لبيئـة عالجيـة يـوفر بيئـة حمليـة تعـيش فيهـا                 ٢٠مدى  

النــساء وتعملــن ســويا ملعاجلــة قــضايا املخــدرات والقــضايا األخــرى ذات الــصلة؛ وبرنــامج          
”PASRO“ )  والربنـــامج للـــسلوك املعـــريف  ،)دراتالـــسجون تعـــاجل اجلـــرائم املتـــصلة باملخـــ

 .  جلسة على مدى ستة أسابيع٢٠املتوسط الكثافة يوفر /املنخفض
 

 تلبية احتياجات املوظفني املعنيني بقضايا املرأة يف السجون 
من املعترف به عموما أن العمل يف قضايا املرأة خيتلف عن العمل يف القـضايا املتـصلة بالرجـل؛              

 . يفهموا هذه الفروق، وأن يكونوا مدربني على معاجلتهاوأن على املوظفني أن 
ــأ املوظفــون للعمــل يف ســجون املــرأة بطائفــة مــن طــرق شــىت     ــدريب األويل  . ويهي ويــشمل الت

ملوظفي السجون الداخلني يف اخلدمة حـديثا دراسـة قـضايا حمـددة تتعلـق بنـوع اجلـنس، بـشأن                     
 ويشمل التدريب التعريفـي احمللـي النظـر         .اإلجراءات واملمارسات املتبعة ذات الصلة باملوضوع     

يف الظروف احملـددة لفـرادى سـجون النـساء، مبـا يف ذلـك االحتياجـات املتباينـة لرتيـالت تلـك                       
 . السجون
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وقــد أصــدرت جلماعــة املــرأة والــشباب عــددا مــن املبــادئ التوجيهيــة للممارســة اجليــدة لتــوفري 

وهــي تــشمل مبــادئ  .  املتعلقــة بــاملرأةاملــشورة املتخصــصة واإلشــارة إىل األحكــام واخلــدمات 
توجيهية للممارسة اجليدة لتقدمي الـدعم إىل النـساء الـاليت يـبلغن عـن إسـاءة املعاملـة أو يعـانني                      

؛  ودليــل االســتراتيجية واملمارســة ٢٠٠٥يونيــه /مــن العنــف املــرتيل، وقــد نــشرت يف حزيــران 
؛ واستراتيجية من أجل الـدعم      ٢٠٠٦اجليدة إلعادة توطني السجينات، وقد نشر يف ربيع عام          

. ، ٢٠٠٥أكتــوبر  / األســري والوالــدي يف ســجون النــساء، وقــد نــشرت يف تــشرين األول      
ــه   ، وقــد نــشر يف ‘كــل شــيء عــن وحــدات األم والطفــل  ’ وكتيــب للمعلومــات العامــة عنوان

يوليــه / ، وقــد نــشر يف متــوز“العمــل مــع املــرأة يف الــسجون ” وكتيــب ٢٠٠٦فربايــر / شــباط
٢٠٠٦ . 

 
  ٣املادة 

 نساء األقليات العرقية يف اململكة املتحدة 
 مليـون مـن رجـال األقليـات     ٢ر٣ مليـون امـرأة مـن نـساء األقليـات العرقيـة             ٢,٣هناك حـوايل    

وتعد األقليات العرقية إمجاال أكثر شبابا من السكان البـيض ويعتـرب            . العرقية يف اململكة املتحدة   
 . صة بالنسبة للسكان ذوي األصل العرقي املختلطالفرق يف متوسط العمر كبريا بصفة خا
 يف املائـة مـن كـل مـن الرجـال والنـساء يف اململكـة                 ٩٢وطبقا آلخـر لبيانـات آخـر تعـداد فـإن            

وتشكل النساء والرجال األسيويون واألسيويون الربيطانيون أكـرب فئـة مـن            . املتحدة من البيض  
 . فئات األقليات العرقية

ــة   ــلنـــساء األقليـــات العرقيـ ــوق العمـ ــستمدة مـــن  (يف سـ ــة مجيـــع اإلحـــصاءات مـ الدراسـ
 )٢٠٠٦عام  االستقصائية لقوة العمل

ومـع ذلـك،    . تعد معدالت توظيف األقليات العرقية أدىن من معدالت توظيـف البـيض عمومـا             
ويقـل احتمـال    . فحسب االجتاهات احلديثة، تـضيق فجـوة معـدالت توظيـف األقليـات العرقيـة              

 .  مجيع فئات األقليات العرقيةتوظيف املرأة عن الرجل يف
.  يف املائـة ٧٤ ما نـسبته    ٢٠٠٦وبلغت معدالت توظيف السكان عامة يف الربع الثاين من عام           

 يف املائـة يف الربـع الثـاين مـن        ٦٠ر٦) مجيع الفئات   (وبلغت معدالت توظيف األقليات العرقية      
 .  يف املائة٥١ر٤توظيف هو أما بالنسبة لنساء  األقليات العرقية فكان معدل ال. ٢٠٠٦عام 
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ومن األرجح أن تعمل املرأة يف وظائف غري متفرغة أكثر من الرجل ويـصدق هـذا علـى مجيـع             
وتقل نسبة نساء األقليات العرقية الـاليت يعملـن يف وظـائف غـري متفرغـة قلـيال             . الفئات العرقية 

ويـشري هـذا إىل   . اء البـيض  عن نسبة النـس   ) إذا حنينا جانبا النساء الباكستانيات والبنغالدشيات     (
إنه وإن كانت معدالت توظيفهن أدىن عموما من معدالت توظيف النساء البـيض، إال أن مـن                 

 . األرجح جدا أن نساء األقليات العرقية ما أن يتقلدن وظيفة حىت يعملن على أساس  التفرغ
عـدالهتا بالنـسبة    وتعد معدالت البطالة للمرأة والرجل من األقليات العرقيـة أعلـى عمومـا مـن م               

وتوجــد أعلــى املعــدالت بــني الــسكان الباكــستانيني والبنغالدشــيني واألفــريقيني، ويف   . للبــيض
.  يف املائــة بالنــسبة جلميــع الفئــات ٣,٢ بلغــت معــدالت البطالــة ٢٠٠٦الربــع الثــاين مــن عــام  

 .  يف املائة بالنسبة جلميع الفئات العرقية١١,٢وبلغت 
ومقارنــة مبتوســط مجيــع النــساء . ثــر مــن الرجــل يف القطــاع العــامواألرجــح أن تعمــل املــرأة أك

ــساء         ــي املخــتلط، والن ــساء ذوات األصــل العرق ــام الن ــف احتمــال قي ــشكل طفي ــل ب ــا يق عموم
 . بذلك، يف حني يزيد احتمال قيام النساء السوداوات بذلك)  يف املائة ٣١(اهلنديات 

فتشري البيانات املتعلقـة بـالربع   . ات العرقيةويقل شيوع العمل احلر عن املتوسط بني نساء األقلي 
 يف املائـة    ٤يف املائة جلميـع الفئـات، و      ٨ إىل أن نسبة أرقام العمل احلر بلغت         ٢٠٠٦الثاين لعام   

 .  يف املائة بالنسبة لنساء األقليات العرقية٢ر٨ للنساء ، وبلغت
ن نــساء ورجــال األقليــات وعنــد تــوافر األرقــام الــيت تــسمح باملقارنــة، فــإن النتــائج تــشري إىل أ  

العرقية الذين يشغلون وظائف، باستثناء النساء والرجال السود والربيطانيني السود من الفئـات             
 . مهنية عليا عن النساء البيض/ العرقية املختلطة ال يقل احتمال شغلهن وظائف إدارية

ألقليـات العرقيـة فإنـه      وإذا وضع هذا يف االعتبار إىل جانب معدالت التوظيف املتدنية بالنسبة ل           
يشري إىل أن الظروف غري املواتية لسوق العمل تنطبق بصورة رئيسية على العثور علـى العمـل،                 
وأنــه مبجــرد أن يــتم التوظيــف، فــإهنن حيققــن مــن النجــاح مــا حتققــه النــساء البــيض مــن حيــث  

 . الوصول إىل مستوى مهين أعلى
 

 نساء األقليات العرقية يف احلياة العامة 
   ٠٠٠ هيئة وطنية يف شىت أحنـاء اململكـة املتحـدة، فيهـا مـا يزيـد علـى        ٨٨٢ك ما يربو على     هنا
 وظيفـة شـاغرة كـل    ٣   ٥٠٠ويعلن عن زهـاء    .  وظيفة شغلت عن طريق تعيينات اجمللس      ٢١
 يف املائـة مـن مجيـع وظـائف          ٣٥ر٦، كانت النساء يـشغلن      ٢٠٠٦مارس  /  آذار ٣١ويف  . سنة

ويف .  الوزاريـة، واملؤسـسات العامـة، واملؤسـسات الـصحية، النـساء            جمالس اهليئـات العامـة غـري      
 يف املائـة مـن      ٥ر٦، كانت نـساء األقليـات العرقيـة يـشغلن مـا نـسبته               ٢٠٠٦مارس  /  آذار ٣١
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وال تـشمل هـذه األرقـام    ). الوكاالت وأفرقة اهليئات العامة، وجملس الـوزراء  ( الوظائف العامة   
 . اإلدارات اليت نقلت إليها السلطة

 
 مـن املقـّيمني املـستقلني،       ٢٢وقام مكتب مفوض الوظائف العامـة بتعـيني قائمـة مركزيـة تـضم               

 ). مكتب مفوض الوظائف العامة( منهم من نساء األقليات العرقية ٢ منهم من النساء، و١٣
 يف املائــة مــن وظــائف مؤســسات دائــرة  ٤٨ر٧ كــان مــا نــسبته ٢٠٠٥مــارس /  آذار٣١ويف 

ــشغ  ــة ت ــصحة الوطني ــساء وكــان  ال ــة   ١٢ر٣لها الن ــات العرقي ــساء األقلي ــهن مــن ن ــة من .  يف املائ
ويف . ة األوليــة تــشغلها النــساء    يف املائــة مــن وظــائف مؤســسات الرعايــ     ٤٧وكانــت نــسبة   

ــسبته  ٢٠٠٥مــارس / آذار ٣١ ــا ن ــرة    ٣٩ كــان م ــة مــن وظــائف رؤســاء مؤســسة دائ  يف املائ
 يف املائـة    ٣غلها النـساء، وكانـت نـسبة        الصحة الوطنية ومؤسسة الرعايـة الـصحية األوليـة، تـش          

 ). هيئة وظائف دائرة الصحة الوطنية( منهن من نساء األقليات العرقية 
ــة    ٢٠٠٦مــارس /  آذار٣١ويف  ــة واحلكــم احمللــي بتعــيني فراب  ٣ ٠٠٠ قامــت اجملتمعــات احمللي

  يف٦ر٢ يف املائة من تلك الوظـائف، وشـغل   ٣٤ر٦موظف يف وظائف عامة، وشغلت النساء       
 يف املائــة  مــن الوظــائف معــاقون  ٥ر٢املائــة مــن الوظــائف أفــراد مــن الفئــات العرقيــة وشــغل   

 ). اجملتمعات احمللية واحلكم احمللي(
ويف جمال األعمال التجارية ال تشغل النساء مـن فئـات األقليـات العرقيـة إال أربـع مـن وظـائف                     

، ) Financial Times Stock Exchange 100 (“١٠٠فـوت سـي   ”املديرين يف شركات مؤشـر  
  ).٢٠٠٦، نوع اجلنس والسلطة، من حيكم بريطانيا؟  )٢٠٠٦( مفوضية تكافؤ الفرص( 
 

 دور نساء األقليات العرقية يف احلياة السياسية 
.  يف املائة من مجيع أعـضاء الربملـان        ١٩ر٥ امرأة عضو يف الربملان، وهذا ميثل        ١٢٦ هناك اآلن   

ربملان من فئات األقليـات العرقيـة، مـن بينـهم اثنتـان مـن النـساء         امرأة من أعضاء ال١٥وهناك   
 ,UK Parliament website 2006، ٢٠٠٦موقـع برملـان اململكـة املتحـدة علـى شـبكة العامليـة        (

www.parliament.uk .( 
 يف املائة من أعضاء اجملالس احمللية يف إنكلترا من النـساء، وكـان              ٢٩ر١، كان   ٢٠٠٤ويف عام   

ــة مــن أعــضاء اجملــالس مــن فئــات األقليــات العرقيــة، وكــان     يف امل٣ر٥ ــة مــن ١٢ر٤ائ  يف املائ
وتبلغ نسبة أعضاء اجملـالس مـن نـساء فئـات األقليـات العرقيـة             . أعضاء تلك اجملالس من املعاقني    

  ). ٢٠٠٤التعداد الوطين ألعضاء اجملالس احمللية يف إنكلترا عام ( يف املائة ٢ر٢يف إنكلترا 
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 يف املائـة مـن أعـضاء اجملـالس احملليـة يف اسـكتلندا مـن ذوي األصـول                    ١ قليال على    ومثة ما يزيد  
؛  حبــسب ٢٠٠٣أعــضاء اجملــالس يف اســكتلندا عــام ( الــسوداء و مــن فئــات األقليــات العرقيــة 

  ).اتفاقية السلطات احمللية االسكتلندية والسلطة التنفيذية االسكتلندية 
 

 ل القضاءدور نساء األقليات العرقية يف جما
ــا    ــة، ويبلــغ عــددهن  ٩تــشكل النــساء مــن قــضاة احملكمــة العلي  ١٠٧ مــن جممــوع ١١ يف املائ

 يف املائـة مـن قـضاة    ٢١وتـشكل النـساء    . قاضيا، ومن بينهن واحدة من فئات األقليات العرقية       
 ٢ قاضـيا، ومـن بينـهن        ١٣٩ ممـا جمموعـه      ٣٣، فيبلـغ عـددهن        )احملاكم اجلزئية (احملاكم احمللية   

وال يوجد يف إنكلترا وويلز إال امـرأة واحـدة مـن األقليـات العرقيـة           . فئات األقليات العرقية  من  
 ٤٢وباإلضـافة إىل ذلـك هنـاك        . مسجلة يف املراتب القضائية العليا، أي قاضية يف حمكمـة عليـا           

  ). إدارة الشؤون الدستورية(من نساء األقليات العرقية األخرى يف مستويات أدىن 
 املؤهالت

 كان حصول أشخاص من بـنغالدش ومـن الـسود مـن منطقـة البحـر الكـارييب،              ٢٠٠٤ عام   يف
أقـل مـن احتمـال حـصول سـكان بريطانيـا            ) أو مـا يعادهلـا    ( وباكستان، على درجـات جامعيـة     

وفيما بني النساء، كان االحتمال أقـل فبمـا يتعلـق حـصول نـساء بـنغالدش وباكـستان                   . البيض
ــسب    ــت النـــــ ــة ، فكانـــــ ــة جامعيـــــ ــى درجـــــ ــة، و ٥ة علـــــ ــى  ١٠ يف املائـــــ ــة علـــــ  يف املائـــــ

 ). www.statics.gov.uk(التوايل
 يف املائة مـن النـساء الباكـستانيات والبنغالدشـيات الـاليت يف سـن العمـل ال يتمـتعن                    ٤٠وكان  

ــسبته     ــة مبــا ن ــة مــؤهالت علــى اإلطــالق، مقارن ــساء البــيض   ١٧بأي ــة مــن الن الدراســة ( يف املائ
 )٢٠٠٤االستقصائية لقوة العمل سنة 

 م والتكنولوجياوالعلو  دور املرأة يف اهلندسة -٥املادة 
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥متثيل اإلناث يف التعليم العايل 

 متثيل اإلناث لتخصصجمال ا

  يف املائة٨٢ر٧ مواضيع مرتبطة بالطب
  يف املائة٧٢ر٣ علم الطب البيطري
  يف املائة٦٤ر١ العلوم البيولوجية 

  يف املائة٥٩ر٥ الصلةالزراعة واملواضيع ذات 
  يف املائة٥٧ر٦ الطب وطب األسنان

  يف املائة٤١ العلوم الطبيعية
  يف املائة٣٨ر٢ العلوم الرياضية
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 ٢٠٠٤/٢٠٠٥متثيل اإلناث يف التعليم العايل 
 متثيل اإلناث لتخصصجمال ا

اهلندســة املعماريــة، التــشييد والعمــارة 
  يف املائة٣١ر١ التخطيطية

  يف املائة٢٤ علوم احلاسوب
  يف املائة١٥ر٤ اهلندسة والتكنولوجيا

 . إحصاءات التعليم العايلوكالة: املصدر

  دور املرأة يف احلياة العامة-٧املادة 
 ٢٠٠٦ و ١٩٩٢ الوظائف العامة اليت شغلتها املرأة يف اململكة املتحدة فيما فني ١-٧
 ٢٠٠٦ ٢٠٠١ ١٩٩٧ ١٩٩٢ 

 ٢١ ١٠٣ ٢٩ ٤٩٩ ٣٨ ٠٨٣ ٤١ ٠١١ جمموع عدد الوظائف العامة
  ١٠ ٧٠١ عدد الوظائف اليت شغلتها نساء

 ) يف املائة٢٦(
١٢ ٠١٠  

 ) يف املائة٣٢(
٩ ٩٤٠ 

 ) يف املائة٣٤(
٧ ٤٨٤ 

 ) يف املائة٣٥ر٥(
 

 .مكتب جملس الوزراءاهليئات العامة،،  : املصدر
 الوظائف العامة اليت شغلتها نساء من األقليات العرقية يف اململكة املتحدة فيمـا بـني                ٢-٧

 ٢٠٠٦ و ١٩٩٢عامي 
 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠١ ١٩٩٧ ١٩٩٢ 

ــغلها   ــائف الـــــيت شـــ الوظـــ
أشخاص من أقليات عرقية

٨٠٢  
 ) يف املائة٢(

١ ٣٧٧ 
 )يف املائة ٣,٦(

١ ٤١١  
 )يف املائة ٤,٨(

٢٥١  
يف  ٥,٩ (١

 )املائة

عدد الوظائف اليت شـغلتها     
 نساء من األقليات العرقية

١٥٨ 
 )يف املائة٢٠(

٤٣٠ 
 )  يف املائة٣١(

٥٣٩ 
 ) يف املائة٣٨(

 
٤٨٩  

 )ملائة يف ا٣٩(
 

 .مكتب جملس الوزراءاهليئات العامة، :  املصدر

  دور املرأة يف وظائف الدفاع-٨املادة 
 ٢٠٠٦أبريل /متثيل املرأة يف القوات املسلحة للملكة املتحدة يف نيسان

 
 السالح اجلوي امللكي اجليش البحرية امللكية

 السنة
ــسبة  نــــ
 األعداد مئوية

ــوع  جممـــــــــــــ
 املوظفني

نـــسبة 
 داداألعمئوية

جممــــــــــــوع 
 املوظفني

نـــــــــسبة 
 األعداد مئوية

جممــــــــــــوع 
 املوظفني

٥ ٩٣٠ ١١٢١١,١ ٨١٣٠ ٤١٧,٣٢٩٠ ٥٥٠ ٣ ٦٩٠ ٨,٨ ٢٠٠٣أبريل /نيسان  ٥٣ ٢٤٠  
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٣ ٧٣٠ ٩,١ ٢٠٠٤أبريل /نيسان  ٦ ٢٤٠ ١١٢١١,٦ ٨٧٦٠ ٤٠٧,٤٤١٠ ٨٨٠  ٥٣ ٣٩٠  
٣ ٦٩٠ ٩,٢ ٢٠٠٥أبريل /نيسان  ٦ ٢٦٠ ١٠٩١٢,٠ ٨٢٩٠ ٣٩٧,٥٢١٠ ٩٤٠  ٥١ ٨٧٠  
٣ ٦٨٠ ٩,٣ ٢٠٠٦أبريل /نيسان  ٦ ٠١٠ ١٠٧١٢,٣ ٨٧٣٠ ٣٩٧,٥١٨٠ ٣٩٠  ٤٨ ٧٣٠  

١٤ ٧٩٠ ٩,١ اجملموع/املتوسط  ٢٤ ٤٤٠ ٤٤١١١,٥ ٣٣٩٠٠ ٧٦٠٧,٤٠٩٠ ١٦١  ٢٠٧ ٢٣٠  
 .وكالة اخلدمات التحليلية بوزارة الدفاع: املصدر

 
 )٤(دة حبسب نوع اجلنسجمموع قوام القوات املسلحة النظامية يف اململكة املتح

  رتب أخرى الضباط
 إناث اجملموع إناث اجملموع اجملموع

      مجيع اخلدمات
 ) يف املائة٨,٣ (١٤ ٥٦٠ ١٧٣ ٧٦٠ ) يف املائة١٠,٢ (٣ ٣٥٠ ٣٣ ١٥٠ ٢٠٦ ٩٢٠ ٢٠٠٣ أبريل ١
 )ئة يف املا٩,٣ (١٤ ٨٧٠ ١٧٣ ٥٧٠ ) يف املائة١٠,٥ (٣ ٥٢٠ ٣٣ ٤٥٠ ٢٠٧ ٠٢٠ ٢٠٠٤ أبريل ١
 ) يف املائة٨,٦ (١٤ ٥٦٠ ١٦٨ ٠٩٠ ) يف املائة١٠,٩ (٣ ٦٠٠ ٣٣ ٠٠٠ ٢٠١ ١٠٠ ٢٠٠٥ أبريل ١
 ) يف املائة٨,٦ (١٤ ١٩٠ ١٦٣ ١٥٠ ) يف املائة١١,٢ (٣ ٦٨٠ ٣٢ ٧٠٠ ١٩٥ ٨٥٠ ٢٠٠٦ أبريل ١

      اخلدمة البحرية
 )يف املائة ٩,١ (٣ ٠٨٠ ٣٣ ٧٥٠ ) يف املائة٧,٨ (٦١٠ ٧ ٨٠٠ ٤١ ٥٥٠ ٢٠٠٣ أبريل ١
 ) يف املائة٩,٣ (٣ ٠٩٠ ٣٣ ١٢٠ ) يف املائة٨,٢ (٦٤٠ ٧ ٧٧٠ ٤٠ ٨٨٠ ٢٠٠٤ أبريل ١
 ) يف املائة٩,٤ (٣ ٠٣٠ ٣٣ ٢١٠ ) يف املائة٨,٥ (٦٦٠ ٧ ٧٣٠ ٣٩ ٩٤٠ ٢٠٠٥ أبريل ١
 ) يف املائة٩,٤ (٣ ٠٠٠ ٣١ ٧٣٠ ) يف املائة٨,٨ (٦٨٠ ٧ ٦٦٠ ٣٩ ٣٩٠ ٢٠٠٦ أبريل ١

      اجليش
 ) يف املائة٦,٩ (٦ ٨٢٠ ٩٧ ٧٢٠ ) يف املائة١٠,٢ (١ ٤٧٠ ١٤ ٤٠٠ ١١٢ ١٣٠ ٢٠٠٣ريل  أب١
 ) يف املائة٧,٠ (٦ ٨٩٠ ٩٨ ٠٣٠ ) يف املائة١٠,٣ (١ ٥٢٠ ١٤ ٧٢٠ ١١٢ ٧٥٠ ٢٠٠٤ أبريل ١
 ) يف املائة٧,١ (٦ ٦٦٠ ٩٤ ٦٣٠ ) يف املائة١٠,٥ (١ ٥٥٠ ١٤ ٦٦٠ ١٠٩ ٢٩٠ ٢٠٠٥ أبريل ١
 ) يف املائة٧,٠ (٦ ٥٩٠ ٩٣ ٠٠٠ ) يف املائة١٠,٧ (١ ٥٩٠ ١٤ ٧٣٠ ١٠٧ ٧٣٠ ٢٠٠٦ أبريل ١

     السالح اجلوي امللكي
 ) يف املائة١١,٠ (٤ ٦٦٠ ٤٢ ٢٩٠ ) يف املائة١١,٥ (١ ٢٧٠ ١٠ ٩٥٠ ٥٣ ٤٢٠ ٢٠٠٣ أبريل ١
 ) يف املائة١١,٥ (٤ ٨٨٠ ٤٢ ٤٣٠ ) يف املائة١٢,٤ (١ ٣٦٠ ١٠ ٩٦٠ ٥٣ ٣٩٠ ٢٠٠٤ أبريل ١

                                                         
 املتحدة خـدمات التمـريض ويـستثىن منـها أفـراد اخلدمـة االحتياطيـة العـاملني                  تشمل القوات النظامية يف اململكة     )٤( 

بــصفة دائمــة، وقــوات الغوركــا، وكتائــب خــدمات األمــن يف الوحــدة األيرلنديــة امللكيــة والقــوات االحتياطيــة   
 .وهي تشمل أفرادا مدربني وغري مدربني. املتحركة
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 ) يف املائة١١,٨ (٤ ٨٧٠ ٤١ ٢٥٠ ) يف املائة١٣,٠ (١ ٣٩٠ ١٠ ٦٢٠ ٥١ ٨٧٠ ٢٠٠٥يل  أبر١
 ) يف املائة١١,٩ (٤ ٦٠٠ ٣٨ ٤٢٠ ) يف املائة١٣ر٦ (١ ٤١٠ ١٠ ٣١٠ ٤٨ ٧٣٠ ٢٠٠٦ أبريل ١
       

  نوع اجلنسحبسب** من احلياة املدنية إىل القوات املسلحة النظامية للملكة املتحدة * عدد األفراد املستمدين
 
  

  رتب أخرى ضباط
 إناث اجملموع إناث اجملموع اجملموع

      مجيع اخلدمات
 )يف املائة ١١,٧ (٢ ٨٩٠ ٢٤ ٥٥٠)يف املائة ٢٠,٥ (٣٨٠ ١ ٨٥٠ ٢٦ ٣٥٠ ٢٠٠٣ أبريل ١
 )يف املائة ١٠,٩ (٢ ٣٧٠ ٢١ ٧٣٠)يف املائة ١٩,٤ (٣٥٠ ١ ٨٠٠ ٢٣ ٥٤٠ ٢٠٠٤ أبريل ١
 )يف املائة ٩,٩ (١ ٦٠٠ ١٦ ١٤٠)يف املائة ٢٠,٦ (٣٠٠ ١ ٤٥٠ ١٧ ٥٩٠ ٢٠٠٥ أبريل ١
 )يف املائة ٨,٧ (١ ٤٥٠ ١٦ ٦٣٠)يف املائة ١٩,٠ (٢٩٠ ١ ٥٢٠ ١٨ ١٥٠ ٢٠٠٦ أبريل ١

      اخلدمات البحرية
 )يف املائة ١٥,٢ (٧٣٠ ٤ ٨٠٠ )يف املائة ١٦,٦ (٧٠ ٤٢٠ ٥ ٢٢٠ ٢٠٠٣ أبريل ١
 )يف املائة ١٤,٠ (٥٣٠ ٣ ٧٨٠ )يف املائة ١٤,٧ (٥٠ ٣٤٠ ٤ ١٢٠ ٢٠٠٤ أبريل ١
 )يف املائة ١١,٧ (٣٩٠ ٣ ٣٢٠ )يف املائة ١٦,٢ (٦٠ ٣٧٠ ٣ ٦٩٠ ٢٠٠٥ أبريل ١
 )يف املائة ١١,٤ (٤١٠ ٣ ٥٧٠ )يف املائة ١٣,٥ (٥٠ ٣٧٠ ٣ ٩٤٠ ٢٠٠٦ أبريل ١

      اجليش
 )يف املائة ٨,٧ (١ ٣٧٠ ١٥ ٧١٠)يف املائة ٢٠,٤ (٢٠٠ ٩٨٠ ١٦ ٦٩٠ ٢٠٠٣ أبريل ١
 )يف املائة ٧,٧ (١ ١١٠ ١٤ ٣١٠)يف املائة ١٧,٠ (١٦٠ ٩٤٠ ١٥ ٢٦٠ ٢٠٠٤ أبريل ١
 )يف املائة ٧,٠ (٧٧٠ ١٠ ٩٤٠)يف املائة ١٧,٧ (١٤٠ ٧٩٠ ١١ ٧٢٠ ٢٠٠٥ أبريل ١
 )يف املائة ٧,١ (٨٥٠ ١١ ٩١٠)يف املائة ١٧,٠ (١٤٠ ٨٢٠ ١٢ ٧٣٠ ٢٠٠٦ أبريل ١

     مللكيالسالح اجلوي ا
 )يف املائة ١٩,٧ (٧٩٠ ٣ ٩٩٠)يف املائة ٢٣,٩ (١١٠ ٤٦٠ ٤ ٤٥٠ ٢٠٠٣ أبريل ١
 )يف املائة ٢٠,٠ (٧٣٠ ٣ ٦٤٠)يف املائة ٢٦,٩ (١٤٠ ٥٢٠ ٤ ١٦٠ ٢٠٠٤ أبريل ١
 )يف املائة ٢٣,٤ (٤٤٠ ١ ٨٨٠)يف املائة ٣٤,٥ (١٠٠ ٢٩٠ ٢ ١٨٠ ٢٠٠٥ أبريل ١
 )يف املائة ١٦,٥ (١٩٠ ١ ١٥٠)يف املائة ٣٠,٣ (١٠٠ ٣٣٠ ١ ٤٨٠ ٢٠٠٦ أبريل ١
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 . ني األرقام مجيع األفراد الداخلني يف القوات النظامية للملكة املتحدة مبن فيهم أفراد االحتياط املعاد جتنيدهم واملعاد انضمامهمتي *
الحتياطيـة العـاملني بـصفة دائمـة، وقـوات      تشمل القوات النظامية يف اململكة املتحدة خدمات التمريض ويستثىن منها أفراد اخلدمـة ا         **

وهـي تـشمل أفـرادا مـدربني وغـري      . الغوركا، وكتائب خدمات األمن يف الوحـدة األيرلنديـة امللكيـة والقـوات االحتياطيـة املتحركـة             
 .مدربني

، قربـت   ١٠ إىل أقـرب     فعنـد التقريـب   . نظرا ألساليب التقريب املستخدمة، قد ال تساوي اجملاميع الكلية دائما حاصل مجع األجـزاء              
 . تفاديا حلدوث خطأ منهجي٢٠ إىل أقرب مضاعف لـ ٥األرقام املنتهية بـ 

 
 تعليمات بشأن سياسة اللجوء فيما يتعلق بقضايا اجلنسني:  اجلنسية-٩املادة 

. اختذت اململكة املتحدة خطوات للقضاء على التمييز ضد املرأة يف عمليـة حتديـد مـنح اللجـوء                 
ــساعد  ــن      وميكــن أن ي ــة م ــشقني سياســيني يلتمــسون احلماي ــدي لالجــئني كمن  النمــوذج التقلي

ــة    ــة اخلاصــة هبــم، يف حتديــد حــاالت الالجــئني احلديث وهــو بــصفة خاصــة ال  . ســلطاهتم الوطني
ــساء طالبــات اللجــوء، والــاليت قــد خيــشني مــثال، مــن االضــطهاد        ــة كــثري مــن الن يعكــس جترب

واطئـة عوضـا عـن أن تكـون مـشاركة بـصورة       ألسباب اجتماعية تكون فيها سلطات الدولة مت 
وعالوة على ذلـك، فـإن مـن يبحثـون طلبـات اللجـوء يلـزمهم أن يـدركوا أن الرجـل                   . مباشرة

واملرأة القادمني من نفس البلد هلما دورين اجتماعيني وموقفني ثقـافيني خمـتلفني، ممـا سـيؤثر يف          
 .الطريقة اليت سيعرض هبا بكل منهن مزاعمه

ــضايا   ــد نــشرت ق اجلنــسني يف تعليمــات اللجــوء، يف ادعــاء طلــب اللجــوء ألول مــرة عــام     وق
.  عقب مناقشة تلك القـضايا بـني أصـحاب املـصلحة داخـل أو خـارج وزارة الداخليـة                   ٢٠٠٤

ومن ينظرون يف طلبات اللجوء يف اململكة املتحدة لديهم جمموعة من التوجيهات املتاحـة هلـم،                
نـسني تـوفر هلـم املـشورة بـشأن االعتبـارات اإلضـافية الـيت                بيد أن التعليمات املتعلقة بقـضايا اجل      

يــتعني علــيهم وضــعها يف االعتبــار عنــد تقيــيم طلبــات اللجــوء الــيت قــد تــشمل قــضايا متعلقــة     
وهي تبني هلم أيضا كيف يضعون قضايا اجلنـسني يف االعتبـار عنـد النظـر إىل جتربـة                   . باجلنسني

يغطي طائفة واسعة من حاالت اإليذاء مبا يف ذلـك          االضطهاد واحتمال توفري محاية الدولة، مبا       
التمييـــز القـــائم علـــى أســـاس اجلـــنس، وتـــشويه األعـــضاء التناســـلية لألنثـــى، والعنـــف املـــرتيل   

وتنــشر التعليمــات وميكــن الطعــن يف القــرارات أمــام احملــاكم إذا مل تكــن متفقــة   . واالغتــصاب
 . معها

 
  التعليم– ١٠املادة   

لطـالب يف الـسنة النهائيـة لتعلـيمهم اإللزامـي يف اململكـة املتحــدة يف        نتـائج امتحانـات ا  ١-١٠
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥ و ٢٠٠/٢٠٠١السنتني الدراسيتني 
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 بنني بنات 

ــاجحني احلاصــلني     ــة للن ــسبة املئوي الن
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٠/٢٠٠١ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٠/٢٠٠١ :على

 ٥ الشهادة العامة للتعلـيم الثـانوي بــ       
 ٥٢,١ ٤٥,٧ ٦٢,١ ٥٦,٥ ١زاي -*مرتبات أو أكثر ألف

ـــ     ــانوي ب ــيم الث ــة للتعل ــشهادة العام ال
 ٢٢,٨ ٢٤,٦ ٢١,٤ ٢٣,٦ ١زاي -*  مرتبات ألف٤ -١

الــــشهادة العامــــة للتعلــــيم الثــــانوي  
 ٢٤,٤ ٢٣,١ ١٤,٢ ١٥,٥  فقط٢و١زاي -بـاملرتبات دال

 ٣,٧ ٦,٥ ٢,٣ ٤,٤ نتائج بدون احلصول على مرتبات
) ائـــةيف امل١٠٠(=جممـــوع الطـــالب 

 ٣٨٥,٥ ٣٧٢,١ ٣٧٣,٥ ٣٥٧,٦ )باآلالف(
 

  ، وزارة التعليم واملهارات٢٠٠٦ ةإحصاءات التعليم والتدريب يف اململكة املتحد
املـؤهالت  (أدخلت املـؤهالت الوطنيـة اجلديـدة        . املؤهل الوطين املعادل يف اسكتلندا    /واملرتبة املوحدة  )١( 

 .١٩٩٩/٢٠٠٠يف اسكتلندا يف العام الدراسي ) الوطنية
 . زاي-بدون مرتبات فوق املرتبة دال ومرتبة واحدة  على األقل يف النطاق دال  )٢( 

 
مجيـع املـستويات، مقربـة إىل      (طالب التعليم العايل حبسب طريقة التعليم ونوع اجلنس          ٢-١٠

 ٢٠٠٤/٢٠٠٥ و ١٩٧٠/١٩٧١بني العامني الدراسيني ) أقرب ألف وحبسب النسبة املئوية
 

 اجملموع  متفرغنيغري متفرغون 
 نساء رجال نساء رجال نساء رجال 

٢٠٥ ٤١٦ ٢٣ ١٤٢ ١٨٢ ٢٧٤ ١٩٧٠/١٩٧١ 
 ) يف املائة٣٣( ) يف املائة٦٧( ) يف املائة١٤( ) يف املائة٨٦( ) يف املائة٤٠( ) يف املائة٦٠( 

٣٠٣ ٥٢٤ ٨٥ ٢٠٧ ٢١٧ ٣١٨ ١٩٨٠/١٩٨١ 
 ) يف املائة٣٧( ) يف املائة٦٣( ) يف املائة٢٩( ) يف املائة٧١( ) يف املائة٤١( ) يف املائة٥٩( 

٥٣٦ ٦٣٧ ١٨٤ ٢٤٢ ٣٥٢ ٣٩٤ ١٩٩٠/١٩٩١ 
 ) يف املائة٤٦( ) يف املائة٥٤( ) يف املائة٤٣( ) يف املائة٥٧( ) يف املائة٤٧( ) يف املائة٥٣( 

١ ١٢٧ ٩٣٤ ٤٤٤ ٣٤٢ ٦٨٣ ٥٩٢ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 
 ) يف املائة٥٥( ) يف املائة٤٥( ) يف املائة٥٧( ) يف املائة٤٣( ) يف املائة٥٤( ) يف املائة٤٦( 

١ ٤٢٦ ١ ٠٦٨ ٦٣١ ٤٠٧ ٧٩٥ ٦٦٢ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 
 ) يف املائة٥٧( ) يف املائة٤٣( ) يف املائة٦١( ) يف املائة٣٩( ) يف املائة٥٥( ) يف املائة٤٥( 

      وزارة التعليم واملهارات ٢٠٠٦ املتحدة، إحصاءات التعليم يف اململكة املتحدة وإحصاءات التعليم والتدريب يف اململكة: املصدر
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 املــرأة كنــسبة مــن مجيــع الطــالب املتفــرغني وغــري املتفــرغني املقيــدين يف الــدورات    ٣  – ١٠

 ٢٠٠٤/٢٠٠٥ و   ١٩٩٠/١٩٩١يف الـسنتني الدراسـيتني      : التعليمية العليا يف اململكـة املتحـدة      
 )يف املائة(

 ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ١٩٩٠/١٩٩١ )أ(فئة الطالب حبسب املوضوع
  يف املائة٥٨  يف املائة٤٦ الطب وطب األسنان

  يف املائة٨٣  يف املائة٧٥ علوم الصحة  
  يف املائة١٨  يف املائة١٢ )ب(اهلندسة والتكنولوجيا

  يف املائة٤٥  يف املائة٣٦ )ج(علوم أخرى
  يف املائة٦٢  يف املائة٥٣ الدراسات االجتماعية

  يف املائة٥٤  يف املائة٤٨ )د(عمال التجاريةدراسات األ
  يف املائة٧٤  يف املائة٧١ )هـ(التعليم

  يف املائة٦٢  يف املائة٦١ )و(الفنون األخرى
   يف املائة٦١  يف املائة٥٦ )ز(موضوعات أخرى وموضوعات غري معروفة

 ٢٠٠٦تــدريب يف اململكــة املتحــدة، إحــصاءات التعلــيم يف اململكــة املتحــدة وإحــصاءات التعلــيم وال : املــصدر 
 وزارة التعليم واملهارات 

 غـري  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ و  ١٩٩٠/١٩٩١أعداد املسجلني حبسب املوضوعات يف الـسنتني الدراسـيتني           )أ( 
قابلة للمقارنة الدقيقة نظرا ألهنا مبنية على أطر ترميز خمتلقة وعلى أساليب خمتلفـة لتحديـد الطـالب                  

لى هذا فإن األرقام الواردة يف اجلدول نسبية فقـط بـدال مـن أن تكـون     وع. حبسب مواضيع الدراسة  
 . هي األعداد

 .يشمل العمارة، والتشييد والتخطيط )ب( 
ــوم        )ج(  ــصلة، والعل ــوم ذات ال ــم الزراعــة والعل ــم الطــب البيطــري، وعل ــة، وعل ــوم البيولوجي ــشمل العل ي

 . الطبيعية، وعلوم الرياضيات والعلوم احلاسوبية
 .ل االتصاالت اجلماهريية والوثائقيشم )د( 
 .يشمل التدريب يف جمال التعليم األويل والتثقيف والتدريب أثناء اخلدمة )هـ( 
 .يشمل اللغات، والدراسات التارخيية والفلسفية والفنون اإلبداعية والتصميم )و( 
 .يشمل موضوعات مشتركة وعامة )ز( 
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ــساء احلاصــلني علــ  ٤-١٠ ــا يف دورات اخلــرجيني ودورات   عــدد الرجــال والن ى مــؤهالت علي
 )باآلالف. (الدراسات العليا يف اململكة املتحدة

 نساء كنسبة مئوية رجال نساء السنة

  يف املائة٣٥ ١٤٤ ٧٨ ١٩٨٠/١٩٨١
  يف املائة٣٩ ١٥٨ ١٠٣ ١٩٨٥/١٩٨٦
  يف املائة٤٥ ١٨٥ ١٥٢ ١٩٩٠/١٩٩١
  يف املائة٥١ ٢١٧ ٢٢٩ ١٩٩٥/١٩٩٦
  يف املائة٥٦ ٢٠٦ ٢٦٤ ٢٠٠٠/٢٠٠١
  يف املائة٥٨ ٢٦٦ ٣٦٧ ٢٠٠٤/٢٠٠٥

  
إحصاءات التعليم يف اململكة املتحدة وإحصاءات التعليم والتدريب يف اململكـة املتحـدة، وزارة التعلـيم                : املصدر

 واملهارات، وكالة إحصاءات التعليم العايل
  

 ١٢املادة 
 صحة املرأة 

 لبحريفقر الدم املنجلي وفقر الدم ا
 برناجمـا جديـدا     ٢٠٠٤حددت خطـة دائـرة الـصحة الوطنيـة التـزام احلكومـة بـأن تبـدأ يف عـام                     

وفعاال لفحص للنساء واألطفال مبا يف ذلك برنامج جديد على نطاق وطـين إلجـراء الفحـوص       
قبل الوالدة ولألطفال حديثي الوالدة للكشف عن أمراض خاليا الدم احلمـراء مبـا فيهـا مـرض                  

وقد أحرز تقـدم كـبري يف فحـص مـا قبـل الـوالدة ألمـراض الـدم، واملتالزمـة          . ملنجليفقر الدم ا 
 . املنغولية، وتشوهات األجنة

 :وقد حدث تقد على النحو التايل
 :يغطي االلتزام ثالثة برامج خمتلفة هي

 إجراء فحص األطفال حديثي الوالدة للكشف عن مرض فقر الدم املنجلي؛   ‘١’ 
  الوالدة للكشف عن مرض فقر الدم املنجلي، إجراء فحص قبل ‘٢’ 
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وال يتعلــق هــذا . إجــراء  فحــص قبــل الــوالدة الكــشف عــن مــرض فقــر الــدم البحــري ‘٣’ 
 . االلتزام يف الوقت الراهن إال بإنكلترا

وسيكفل إعداد الربنامج الوطين توفري الفحوص جلميع األطفال حـديثي الـوالدة واحلوامـل ممـن         
وحـىت اآلن كـان يـتم       . ن مرض فقر الدم املنجلي وفقر الـدم البحـري         هم عرضة ألشد اخلطر م    

 ومل يفحـص إال عـدد   –توفري تلك اخلدمـة بـصورة غـري منتظمـة مـع تفـاوت اجلـودة والفعاليـة                 
ضئيل جدا نسبيا من املعرضني للخطر يف غضون الفترة الزمنية الـيت تتـيح اختـاذ خيـارات فعالـة                    

 . نبشأن احلمل، يف عدد ضئيل من األماك
ونتيجـة لـذلك يـتم      . وقام الربنامج حىت اآلن بـإجراء الفحـص جلميـع األطفـال حـديثي الـوالدة               

 يف املائة من الرضع حديثي الوالدة للكشف عن مرض فقـر الـدم              ١٠٠اآلن توفري الفحص إىل     
ويف الفتـرة   . ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦واملتوقـع تنفيـذ برنـامج الفحـص قبـل الـوالدة يف الفتـرة                . املنجلي
ــة  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ــد قراب ــأثرين    ٢٤٠، مت حتدي ــذين أظهــرت الفحــوص أهنــم مت  مــن الرضــع ال

 ٠٠٠مـن بـني     )  يف املائة من هؤالء من األفريقيني        ٨٥حوايل  ( إجيابيا مبرض فقر الدم املنجلي      
 .   الرضع يف شىت أحناء إنكلترا٣٨٠

 إجراء الفحوص للكشف عن مرض املتالزمة املنغولية 
 التوجيهــات املهنيـــة بــشأن إجـــراء   ٢٠٠٣نـــوفمرب / الثــاين نــشرت وزارة الــصحة يف تـــشرين   

وتكمل املبادئ التوجيهية كمـا تـدعم       . فحوص أكثر دقة للكشف عن مرض املتالزمة املنغولية       
تطبيق الرعاية السابقة على الوالدة وفقا للمبادئ التوجيهية للمعهـد املعـين بتحقيـق االمتيـاز يف                  

الرعايــة الروتينيــة مــن أجــل حوامــل  : طنيــة وعنواهنــااملــستوصفات، والتــابع لــدائرة الــصحة الو 
وتوفر املبـادئ توجيهيـة إطـارا       . ٢٠٠٣أكتوبر  /متمتعات بالصحة، واملنشورة يف تشرين األول     

ويف الوقــت الــراهن تــوفر مجيــع الوحــدات . ٢٠٠٧أبريــل / زمنيــا مقترحــا للتقــدم وهــو نيــسان
مة املنغولية بني النساء من مجيـع       تقريبا شكال ما من أشكال الفحص للكشف عن مرض املتالز         

 . األعمار
وستفيد املبادئ التوجيهيـة احلوامـل مبـساعدهتن علـى ضـمان اخلـضوع لفحـص رفيـع املـستوى                     
قبل الوالدة، وعلى حسن اطالعهن على واقع األمور أثناء احلمل، وتقدمي الدعم هلـن مـن قبـل                  

أوجـه تبـاين يف الوقـت الـراهن     ومثـة  . موظفي الرعاية الصحية من أجل اختاذ قـرارات مدروسـة        
وتتخذ جلنة الفحص الوطنية يف اململكـة املتحـدة،    . فيما يتعلق مبمارسة الفحص السابق للوالدة     

خطــوات تكفــل وجــود بــرامج فعالــة مــن أجــل املــرأة خلفــض حــاالت عــدم املــساواة وحتــسني   
 . املعايري

  . أسبوعا٢٠ أسابيع و ١٠يتم توفري الفحص يف فترة تستغرق بينها 
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 :  وتتمثل أهدافه يف ما يلي
ضــمان اســتفادة مجيــع احلوامــل مــن برنــامج الفحــص للكــشف عــن مــرض املتالزمــة      •

 املنغولية، حبيث يكون موحدا، ومنصفا ومأمونا، ويتقيد باملبادئ التوجيهية الوطنية؛  
 .  متكني املرأة وأسرهتا من اختاذ قرارات مدروسة تتعلق بنتائج محلها •

 كشف عن حاالت تشوهات األجنة الفحص من أجل ال
 :تتمثل أهداف هذا الربنامج فيما يلي

يكفل توفري الفحص باملوجات فوق الـصوتية جلميـع النـساء يف إنكلتـرا يف غـضون مـا               •
  أسبوعا من احلمل؛  ٢٠ أسبوعا إىل ١٨بني 

 يكفل تشجيع إجراء فحوص فعالة يف املـستوصفات كمـا تتـسم بالفعاليـة مـن حيـث                   •
 التكلفة؛  

يوفر معلومات موحدة للمرضى واالستفادة باألجهزة، ووضـع أنظمـة للمراقبـة املاليـة               •
 .والرصد، وإعداد آليات ومعايري لضمان اجلودة

 مليــون جنيــه إســترليين لتمويــل رأس املــال لــدائرة  ١٢، خــصص مــا جمموعــه ٢٠٠٦ويف عــام 
ؤدي أحـدث  وسـت . الصحة الوطنيـة مـن أجـل شـراء أجهـزة للفحـص باملوجـات فـوق الـصوتية            

األجهزة اجلديدة إىل حتـسني تـوافر أعمـال الفحـص باملوجـات فـوق الـصوتية الرفيعـة املـستوى                     
للحوامل باسـتخدام معـدات أفـضل، مـع حتـسني الـصور وزيـادة دقـة الفحـص مبـا ينـسجم مـع                       

 . التطورات التكنولوجية
 الرضاعة الطبيعية 

 :شجيع الرضاعة الطبيعية وهيجيري االضطالع بطائفة من األنشطة اجلديدة والقائمة لت
مشروع البداية الـصحية اجلديـد، الـذي يـشجع الرضـاعة الطبيعيـة ويـوفر األول مـرة،                    •

استحقاقات متساوية لألمهـات الـاليت ميارسـن الرضـاعة الطبيعيـة واإلرضـاع بواسـطة                
 قنينة احلليب على حد سواء؛  

 يف املائـة    ٢يعيـة بنـسبة     مت ترحيل اهلدف املتمثـل يف زيـادة معـدالت بـدء الرضـاعة الطب               •
 إىل خطـط اإلجنـاز احملليـة للفتـرة          ٢٠٠٦-٢٠٠٣من النقاط العمريـة يف الـسنة للفتـرة          

 . وال يزال جيري مجع البيانات الفصلية ونشرها. ٢٠٠٨حىت عام 
 جيــري اســتعراض ومتابعــة األنظمــة املتعلقــة حبليــب الرضــع يف اململكــة املتحــدة عقــب  •

 األورويب بــشأن حليــب الرضــى ومتابعــة حليــب الرضــع  املوافقــة علــى توجيــه االحتــاد 
 الذي أعيدت صياغته ؛  
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ــار  • ــايو / اعتمــدت احلكومــة يف أي ــشأن   ٢٠٠٣م ــة ب ــصحة العاملي ، توصــيات منظمــة ال
وجيـري تعزيـز    . الرضاعة الطبيعية اخلالصة لفترة الشهور الستة األوىل من حياة الرضيع         

 .  شهور٦ابتداء من سن ذلك من خالل توصيات ببدء التغذية التكميلية 
وجيري العمـل بـصورة مجاعيـة       . وال تزال أسابيع التوعية الوطنية بالرضاعة الطبيعية تعقد سنويا        

مع أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني علـى املـضي قـدما مـن أجـل تعزيـز الرضـاعة الطبيعيـة خـالل                         
 .ذلك األسبوع

 إطار اخلدمات الوطنية لداء القلب اإلكليلي
هو السبب الرئيسي للوفـاة يف اململكـة املتحـدة، إذ يعـد      ب واألوعية الدمويةمرض القلال يزال 

وميـوت واحـد مـن كـل مخـسة رجـال وواحـدة        .   يف املائة من مجيـع الوفيـات   ٣٨مسؤوال عن   
الوفـاة قبـل   ( وتعـد الوفـاة املبكـرة    ).  يف املائـة ١٦ (داء القلب اإلكليليمن كل ست نساء من    

 يف املائـة    ٣٤، مـسؤولة عـن      مـرض القلـب واألوعيـة الدمويـة        بسبب)  سنة من العمر   ٧٥بلوغ  
 يف املائـة مـن النـساء يف هـذه الفئـة             ١٢ يف املائة من الرجـال و      ٢٢وميوت  . من الوفيات املبكرة  

 . داء القلب اإلكليليمن 
واملـرأة الـيت ال تـزال       . واملرجح أن تقدر املرأة تعرضها للخطر من مرض القلب بأقـل ممـا ينبغـي              

 تعد أقل عرضة للخطر، ولـذا متيـل املـرأة إىل التعـرض للفحـص                ما قبل انقطاع الطمث   يف فترة   
بعد الرجل، ولو أهنا حني تقوم بذلك ال يكـون إال مثـة فـرق ضـئيل جـدا يف مـا يتعلـق بـالتقييم            

 أوجـه التفـاوت بـني اجلنـسني    وسـيكون ملواصـلة العمـل بـشأن جـدول      . والتـشخيص والعـالج  

 مـرض القلـب     ال املساواة بني اجلنسني، وهتيئة الوقاية األولية مـن        عموما، والعمل من أجل إعم    
وستـشمل آليـات القيـام بـذلك     .  دور يف التـصدي لتلـك التحـديات املـستمرة      واألوعية الدموية 

مواصلة االستثمار يف القطـاع الطـوعي والعمـل مـن خـالل شـبكات املـستوصفات الـيت تؤكـد                     
 .  على الصعيد احملليألوعية الدمويةرض القلب واعلى تنمية اخلدمات املتصلة مب

 مرض السكري 
تعترف احلكومة بالفوارق القائمة على أساس نوع اجلنس يف ما يتعلـق هبـذا املـرض، ووضـعت               

ــار   ــة ملــرض      . سياســات تأخــذ هــذا  يف االعتب ــدائرة الوطني ــايري إطــار عمــل ال ــشرت مع ــد ن وق
 وبـــدأ ٢٠٠٠يف عـــام ، ووضـــعت اســـتراتيجية ٢٠٠١ديـــسمرب / الـــسكري يف كـــانون األول

 . ٢٠٠٣أبريل / تنفيذها يف نيسان
وكجزء مـن إطـار عمـل الـدائرة الوطنيـة التزمـت احلكومـة بـأن تكفـل احلـد مـن املخـاطر الـيت                           

واملتوقــع أن يتبــع موظفــو الرعايــة الــصحية . تتعــرض هلــا املــرأة املريــضة بالــسكري أثنــاء احلمــل 
كني املـرأة املـصابة بالـسكري مـن التمتـع           املبادئ توجيهية اليت تـضع سلـسلة مـن الـضوابط لـتم            
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حبمل أكثر صحة مبا يف ذلك تقدمي الدعم هلا من أجل حتقيـق ضـبط مـستوى الـسكر يف الـدم؛                       
 أسـبوعا إىل  ١٦ أسـبوعا و ١٤وفحص ضـغط الـدم يف الكليـة والعـني، وإجـراء الفحـوص قبـل            

 .  أسبوعا؛ وإجراء قياسات بصورة منتظمة للرضع٢٤
 ض هشاشة العظام النساء املسنات ومر

ن األويـــستروجني بعـــد انقطـــاع تتـــأثر املـــرأة خـــصوصا مبـــرض هـــشاشة العظـــام بـــسبب فقـــدا
ــساء    – الطمــث ــسبة اإلصــابة هبــذا املــرض بــني الن  ممــن ١٢ إىل ١ يف مقابــل ٣ إىل ١ وتبلــغ ن
 . عاما٥٠جتاوزوا 

ــوطين       ــة احلكــومي للمــسنني، نــشر املعهــد ال ــدائرة الوطني ــذ إطــار عمــل ال ــاز ولــدعم تنفي المتي
 مبادئ توجيهية للمستوصفات بـشأن الوقايـة مـن مـرض هـشاشة         ٢٠٠٤املستوصفات يف عام    

فعاليــــة تكنولوجيــــات : العظــــام ومكافحتــــه وعالجــــه وتقيــــيم التكنولوجيــــات املتعلقــــة بــــه 
املستوصفات يف جمال الوقاية الثانوية من الكـسور النامجـة عـن هـشاشة العظـام لـدى النـساء يف         

وستغطي منشورات أخـرى جيـري      . ٢٠٠٥اع الطمث، وقد مت النشر يف عام        فترة ما بعد انقط   
ــة مــن      ــة الثانوي ــة األوليــة، والوقاي ــة  تكنولوجيــات املــستوصفات املرتبطــة بالوقاي إعــدادها فعالي
مرض هـشاشة العظـام، ويعمـل املعهـد أيـضا علـى إعـداد مبـادئ توجيهيـة شـاملة بـشأن تقيـيم                

 .لكسور لألفراد املعرضني للخطر يف املستقبلخماطر هشاشة العظام والوقاية من ا
وقــد أدرج مــرض . وجتــري الــوزارة  جتــارب أيــضا علــى القيــام بفحــوص صــحية قبــل التقاعــد 

وتعـد فتــرة مـا قبــل التقاعـد وقتــا جيــدا    . هـشاشة العظــام يف آخـر جملموعــة مـن تلــك التجــارب   
 .  تدابري وقائيةلزيادة وعي السكان مبرض هشاشة العظام، واإلحلاح على ضرورة اختاذ

 إزالة الغرف املختلطة اجلنسني 
وال سـيما   ( إدراكا من احلكومة بأن الغرف املختلطة اجلنسني ميكـن أن تـسبب احلـرج للمـرأة                 

ــة الغــرف املختلطــة يف   )املــسنة ــرة  ٩٥، فإهنــا حــددت هــدفا إلزال ــة مــن مؤســسات دائ  يف املائ
ــة عــام    ــة حبلــول هناي ــد مت جتــاوز . ٢٠٠٢الــصحة الوطني ــدة   وق ــايري جي ــوفري مع  هــذا اهلــدف لت

للخصوصية والكرامة، مبا يكفل وجود مكان لنوم نوع واحد من اجلنسني، ووجود سياسـات              
ــهم يف     ــة، حتمــي خــصوصية املرضــى، وكرامت ــة قوي ــرة   ٩٩تنفيذي ــة مــن مؤســسات دائ  يف املائ

 . الصحة الوطنية
 منع احلمل 

/ ٢٠٠٥ففــي الفتــرة . كــل ســنة ماليــني مــن الــسكان خــدمات مــن احلمــل  ٤يــستخدم قرابــة 
 مليـــون زيـــارة   ٢ر٦ رجـــل حبـــوايل   ١٠٣ر٠٠٠ مليـــون امـــرأة و  ١ر٢، قـــام زهـــاء  ٢٠٠٦
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ومــن بــني هــؤالء الــسكان، . ملــستوصفات منــع احلمــل اجملتمعيــة التابعــة لــدائرة الــصحة الوطنيــة
 سـنة علـى مـدى الـسنوات العـشر املاضـية             ١٦زادت نسبة الفئة الـيت تبلـغ مـن العمـر أقـل مـن                

 يف املائـة إىل مـا يقـرب مـن           ٥أي مما يزيد قليال علـى       ) ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ إىل   ١٩٩٦/ ١٩٩٥(
ــة٧ ــراوح       .  يف املائ ــستوصفات تت ــارات إىل امل ــيت قامــت بزي ــة ال ــات العمري ــر الفئ ــت أكث وكان

 يف  ٢٢وقامـت نـساء  مـن هـذه الفئـة العمريـة تقـدر نـسبتهن بــ                    .  سنة ١٩-١٦أعمارها  بني    
 ١٠٠اســتنادا إىل املعــدل لكــل  (٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ خــالل الفتــرة املائــة بزيــارات للمــستوصفات

 سـنة أو أقـل أدىن   ١٥وكان الـرقم املعـادل لـذلك يف الفئـة الـيت تبلـغ مـن العمـر              ). من السكان 
/ ٢٠٠٤وال تـزال أرقـام كلتـا الفئـتني العمـريتني دون تغـيري عـن الفتـرة                   .  يف املائـة   ٩قليال عـن    
٢٠٠٥ . 

 سـنة   ٤٩-١٦ستخدمن وسائل منع احلمل وتتراوح أعمارهن بني        وفيما يتعلق بالنساء الاليت ي    
استخدم ما يقرب من ربعهن األقراص مع حـدوث تغـيري طفيـف علـى مـدى الـسنوات العـشر                     

-١٩٩٤ امـرأة يف الفتـرة       ٥٢ ٠٠٠واخنفـض تعقـيم اإلنـاث ث ممـا يزيـد قلـيال علـى                . املاضية
ــوايل ١٩٩٥ ــرة  ٢٠ ١٠٠ إىل حـ ــرأة يف الفتـ ــد (٢٠٠٥-٢٠٠٤ امـ ــاتأحـ ــو )ث البيانـ ، وهـ

وقــد اخنفــض هــذا الــرقم كــل ســنة منــذ عــام  . يف املائــة عــن الــسنة الــسابقة١٨اخنفــاض بنــسبة 
 يف املائـة    ٢٠كان منع احلمل القابل للرجوع عنه والطويل املفعول مسؤوال عن قرابة            . ١٩٩٨

ويف مــا يلـي بالتفــصيل مـوجز إلحــصاءات منـع احلمــل    . تقريبـا مـن طــرق مـن احلمــل الرئيـسية    
 ) ٢٠٠٥-٢٠٠٣الفترة  (
 

  ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٣إحصاءات موجزة عن منع احلمل يف الفترة من   
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

 يف املائة يف املائة يف املائة عاما٤٩و١٦النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني : )١(بيانات دراسة استقصائية
 ٢٤ ٢٥ ٢٥ استخدام أقراص منع احلمل

 ٢١ ٢٢ ٢٣ استخدام الرفاالت
 ٥٣ ٥٣ ٥٢ استخدام طريقة واحدة على األقل غري جراحية ملنع احلمل

 ١٠ ١٠ ١١ التعقيم
استخدام منع احلمل يف حاالت الطارئة مرة واحدة علـى األقـل يف             

 ٥ ٧ ٦ السنة املاضية
    )باملاليني ()٢(بيانات مستوصفات منع احلمل اجملتمعية

 ٢,٦ ٢,٦ ٢,٦ )باملاليني ( عدد الزيارات 
 ١,٢ ١,٢ ١,٢ )باملاليني ( عدد النساء الاليت قمن بزيارات
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 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

عدد النساء الـاليت قمـن بزيـارات واسـتخدمن أقـراص منـع احلمـل                
 ٠,٤ ٠,٤ ٠,٤ )باملاليني(

 ٠,٣ ٠,٣ ٠,٣ )باملاليني(عدد النساء الاليت قمن بزيارات واستخدمن الرفاالت 
 ٨٣ ٨٢ ٩١ )باآلالف ()٢(مستوصفات منع احلمل اجملتمعية

ــن        ــل مـ ــارهن أقـ ــغ أعمـ ــارات وتبلـ ــن بزيـ ــاليت قمـ ــساء الـ  ١٦النـ
    )باآلالف(عاما

 ١٠٣ ٩٩ ١٠٤ )باآلالف( عدد الرجال الذين قاموا بزيارات
مواد وصفات منع احلمل اليت تؤخذ عن طريـق الفـم وتـصرف بواسـطة اجملتمـع                 

     )باملاليني ( )٣(احمللي
 ٧,٢ ٧,١ ٧,١ عدد الوصفات

 ٠٠  ٠٠ ٢,٥ ملقدر للنساءالعدد ا
    )باملاليني ()٤(منع احلمل يف حاالت الطارئة

 ٠,٣٢ ٠,٣٤ ٠,٣٧ مواد صرفت يف اجملتمع احمللي
 ٠,١٧ ٠,١٨ ٠,١٩ مواد صرفت يف املستوصفات

    )باآلالف ()٥(التعقيم وقطع احلبل املنوي
 ٠٠ ٢٠,١ ٢٤,٦ تعقيم اإلناث

 ٠٠ ٠,٤ ٠,٤ أزالة التعقيم
 ٠٠ ٣٠,٤ ٣٥,٥  اجملموع-حلبل املعنوي قطع ا

 ٠٠ ٠,٦ ٠,٨  املرضى املقيمون يف املستشفيات-
 ٠٠ ٢١,٥ ٢٥,٤  احلاالت اليومية يف املستشفيات-
 ٨,٢ ٨,٢ ٨,٩  مرضى العيادات اخلارجية وعيادات اجملتمع احمللي-

 ٠٠ ٠,٥ ٠,٧ إعادة وصل احلبل املنوي
 

مجيـع األرقـام تتعلـق      ) مكتـب اإلحـصاءات الوطنيـة     (الدراسـة االستقـصائية اجلامعـة          – ٢٠٠٤  إىل    ٢٠٠٣:  املصدر   )١( 
 .بربيطانيا العظمى

تغطي البيانـات  ( عن مركز اإلعالم ويتناول موجز خدمات تنظيم األسرة الصادر KT31 الردود على النموذج:  املصدر )٢( 
 ).أبريل /  نيسان١ شهرا تبدأ من ١٢فترة 

 .ل تكلفة الوصفات الطبية الصادر عن دائرة الوصفات الطبية مبركز اإلعالمحتلي:  املصدر )٣( 
 .KT3 I بيانات مستمدة من النموذج –املستوصفات .  بيانات تستند إىل الوصفات الطبية–اجملتمع احمللي :   املصدر )٤( 
ت اجملتمع احمللي، بيانـات مـستمدة   عمليات قطع احلبل املنوي يف مستوصفات العيادات اخلارجية و مستوصفا       :  املصدر )٥( 

 ؛  ومجيع البيانات األخرى من إحصاءات األحوال يف املستشفيات، وحسب اإلمجايل ليشمل كال KT3 Iمن النموذج 
، اللـذين   ٢٠٠٣ و   ٢٠٠١والبيانات الباطلة الواردة من املستوصفات باستثناء عامي        / من التغطية واألرقام غري املعروفة    
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 عملية لقطع احلبل املنوي يف اجلـدول املـذكور     ١ ٠٠٠ عملية تعقيم أخرى و      ٥ ٠٠٠ومل تدرج   . امل حيسب إمجاليهم  
 هـي آخـر    ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤وتعتـرب بيانـات الفتـرة       ). ١٠أنظر اجلدول   ( آنفا، حيث أجريت على أهنا عمليات ثانوية        

املعاد استخدامها بإذن مـن وزارة       ٢٠٠٤ قبل بيانات عام     ٢٠٠٠٦البيانات املتاحة حبسب حقوق الطبع احملفوظة لعام        
 .الصحة

 . مجيع احلقوق حمفوظة. ٢٠٠٦ ملركز اإلعالم لسنة ٢٠٠٦حقوق الطبع حمفوظة لعام 
 

 يف املائـة تقريبـا علـى مـدى           ٤٠وزاد عدد الرجال الذين قاموا بزيـارات للمـستوصفات بنـسبة            
 يف الفتـرة    ١٠٣ ٠٠٠ إىل   ١٩٩٦/ ١٩٩٥ يف الفتـرة     ٧٢ ٠٠٠السنوات العشر السابقة، مـن      

واخنفض عدد الرجـال الـذين خيتـارون عمليـات قطـع احلبـل املنـوي بـصورة                  . ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥
يف )  يف املائة مـن مجيـع رجـال الـدين قـاموا بزيـارات              ١٨(  رجل   ١١ ٠٠٠مطردة من حوايل    

 . ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥يف الفترة )  يف املائة٦( رجال ٨ ١٨٠ إىل ١٩٩٥/ ١٩٩٤الفترة 
ة بالرفاالت وإقناع السكان مبزاياهـا، لتجنـب خمـاطر العـدوى بـاألمراض              ويعد حتسني االستفاد  

أو تفاديـا حلـدوث حالـة محـل غـري مرغوبـة، مـن األهـداف الرئيـسية           املنقولة باالتصال اجلنـسي 
 . تيسري اختاذ االختيارات الصحية: اختيار الصحةللكتاب األبيض للحكومة وعنوانه 

 اجلنسية واإلجيابيةالشابات واالستفادة من خدمات الصحة 
 دلــيال توجيهيــا ألفــضل املمارســات لألطبــاء     ٢٠٠٤يوليــه / نــشرت وزارة الــصحة يف متــوز  

وموظفي الرعاية الصحية  اآلخرين، بشأن إسـداء املـشورة وتـوفري العـالج للـشابات دون سـن           
 . سنة من العمر بشأن منع احلمل، والصحة اجلنسية واإلجنابية١٦

ملمارسـة اجليـدة ملـوظفي الرعايـة الـصحية الـذين يقـابلون الـشابات                وحتدد التوجيهـات مبـادئ ا     
 سنة من العمر ليلتمسن املشورة والعالج يف ما يتعلـق مبنـع احلمـل واملـسائل الـصحية                   ١٦دون  

وقد وضع هذه موضـع االختبـار مـؤخرا يف اسـتعراض            . األخرى دون إشراك الوالدين يف األمر     
وأكــد هــذا .  وجــرى التأكيــد علــى  اعتبــاره قانونيــا)٢٠٠٦ينــاير / يف كــانون الثــاين(قــضائي 

ويـشدد التوجيـه أيـضا علـى أن سـرية ليـست             . احلكم أن ذلك التوجيه يتفـق متامـا مـع القـانون           
فإذا ارتأى موظف الرعاية الصحية أن هناك خطرا على صـحة الـشابة، أو سـالمتها أو               . مطلقة

ة يف اخلـصوصية، ينبغـي إحالـة        رفاهها وأن اخلطورة مـن الـشدة حبيـث تـرجح حـق تلـك الـشاب                
 . تلك احلالة عن طريق اإلجراءات احمللية حلماية الطفولة، الختاذ اإلجراء املناسب

 بني النساء ) اإليدز ( تشخيص فريوس نقص املناعة البشرية 
كانت الزيادة يف حاالت التشخيص اليت مت احلصول عليها من ذوي الشراكة اجلنـسية املتعـددة            

، بلغت نسبة النساء الاليت أصنب بالعـدوى        ١٩٩٦ففي عام   . اء منها بني الرجال   أكثر بني النس  
ــة مــن مجيــع حــاالت التــشخيص   ١٨عــن طريــق االتــصال اجلنــسي بــشركاء متعــددين     يف املائ
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 يف املائة مـن مجيـع حـاالت التـشخيص لـذوي الـشراكة اجلنـسية املتعـددة ؛ ويف         ٥٧اجلديدة  و 
وشـكل هـذا  أكثـر    .  يف املائـة علـى التـوايل   ٦٣ املائـة و   يف ٣٥ كانت تلك األرقام     ٢٠٠٥عام  

مــن مخــسة أمثــال الزيــادة يف حــاالت التــشخيص بــني النــساء ذوات الــشراكة اجلنــسية املتعــددة 
 . مقارنة بأربعة أمثال الزيادة يف عدد الرجال ذوي الشراكة اجلنسية املتعددة

دة لــذوي الــشراكة اجلنــسية وإىل حــد كــبري، تعــزى الزيــادة يف عــدد حــاالت التــشخيص اجلديــ
املتعددة، إىل زيادة أعداد األفراد الذين يصلون إىل اململكة املتحدة من بلدان يزيد فيهـا انتـشار                 
فريوس نقص املناعة البـشرية زيـادة كـبرية، وباإلضـافة إىل ذلـك فإنـه فيمـا يتعلـق بالنـساء، زاد                       

 الروتينيــة يف فتــرة مــا قبــل  اكتــشاف فــريوس نقــص املناعــة البــشرية، بعــد إدخــال االختبــارات  
 . الوالدة

 
 تعزيز الصحة فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية

متـــشيا مـــع االســـتراتيجية الوطنيـــة املعنيـــة بالـــصحة اجلنـــسية وفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية  
، قامـــت وزارة الـــصحة بتـــرويج برناجمهـــا الـــصحي املتعلـــق بفـــريوس نقـــص املناعـــة  )٢٠٠١(

ستهدف اجلاليــات  األفريقيــة، ويــشمل املــرأة مــن خــالل متويلــها ملنظمــة غــري البــشرية، الــذي يــ
. حكوميــة هــي الــشبكة األفريقيــة للــسياسات املعنيــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  اإلفريقيــة 

مـن  (وتضمن هذا مواد دعائية عن مزايا إجراء الفحوص املتعلقة بفريوس نقص املناعة البـشرية               
ات اإلنكليزية والفرنـسية والعربيـة ولغـات إفريقيـة أخـرى، باإلضـافة              ، باللغ )األفضل أن تعرف  

وتـشمل األعمـال    . شن محلة توعية  مؤخرا جـدا بـشأن الرفـاالت، مشلـت مـواد حمـددة للمـرأة                  
 . تدريبا توكيديا للشابات األفريقيات٢٠٠٧/ ٢٠٠٦اجلديدة للفترة 

ــة       ــشرية ومتالزمــ ــة البــ ــريوس نقــــص املناعــ ــشأن فــ ــة بــ ــود الدوليــ ــة  اجلهــ نقــــص املناعــ
 )اإليدز( املكتسب

ربنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين          تعترب إدارة التنمية الدولية من اجلهات الداعمة الرئيـسية ل         
واالئـتالف العـاملي املعـين     )اإليدز(املناعة املكتسب  متالزمة نقص/بفريوس نقص املناعة البشرية

/ الـدويل املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية      باملرأة و،ومنظمات اجملتمع املدين، مثل التحالف     
. ، ومنظمة العمل من أجل تقدمي املعونة ومنظمـة املـرأة  )اإليدز(املناعة املكتسب  متالزمة نقص

وإدراكا بـأن تـأثري فـريوس نقـص املناعـة البـشرية ومتالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب يـؤثران يف                        
لعــدوى أو أعبــاء الرعايــة، خصــصت املـرأة بــشكل غــري متناســب، ســواء مــن حيـث معــدالت ا  

 مليون جنيه إسترليين لصندوق األمم املتحـدة للـسكان يف الفتـرة             ٨٠إدارة التنمية الدولية مبلغ     
 من أجل دعم األعمال اليت يقوم هبا يف جمال الوقاية من فـريوس نقـص املناعـة                  ٢٠٠٧-٢٠٠٤

 . البشرية، واألعمال املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأة
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ــا إىل جتربــة عــشوائية مــدهتا       ٣ويف جنــوب أفريقيــا، قــدمت إدارة التنميــة الدوليــة متــويال جزئي
 شـاملة، مجعـت بـني مـنح القـروض الـصغرية للنـساء               ٢٠٠٥مـارس   / سنوات اكتملـت يف آذار    

وأظهـرت النتـائج    . وتوفري التثقيـف هلـن بـشأن قـضايا اجلنـسني وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  
 يف ٥٥  أن هذا النـهج أسـهم يف اخنفـاض بنـسبة        ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين الننت نشرت يف    

املائــة يف حــاالت العنــف بــني الــشركاء احلمــيمني، وهــي عامــل رئيــسي يف نقــل فــريوس نقــص  
ويف بــنغالدش قــدمت إدارة . املناعــة البــشرية بــني جمموعــة مــن نــساء جنــوب أفريقيــا الفقــريات 

ــربامج لرب   ــدعم ل ــة ال ــة الدولي ــاجلنس وأطفــاهلن مــن    التنمي ــتمكني املــشتغالت ب ــامج إرشــادي ل ن
املطالبــة حبقــوقهن مــن اخلــدمات الــصحية األساســية واخلــدمات املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة  

كما أنه يزيد الـوعي أيـضا بـالتمييز الـذي يواجهنـه يف اجملتمـع املـدين، واحلكـم احمللـي                      . البشرية
أبريــل / وقــد بــدأ الربنــامج يف نيــسان . ىواخلــدمات األخــرى ومــن مقــدمي اخلــدمات األخــر  

 .  ويستمر ملدة مخس سنوات٢٠٠٤
 )الكالميديا(الفحص الكتشاف مرض احلرشفيات

 اختيـار الـصحة؛  تيـسري اختـاذ اخليـارات الـصحية            حدد الكتاب األبيض للصحة العامة املعنون،       
ى خـدمات   ، برناجما جديدا مدته ثالث سنوات، إلضفاء طابع عصري علـ          ٢٠٠٤املنشور عام   

وقـــد جعـــل الربنـــامج مـــن الفحـــص الكتـــشاف مـــرض  . الـــصحة اجلنـــسية وإعـــادة تـــشكيلها
وهو يستهدف الرجال والنساء النشطني جنسيا ويبلغون من العمـر          . الكالميديا جماال ذا أولوية   

 سنة لتوعيتهم مبرض الكالميديا وآثاره، ولتوفري الوصول إىل اخلدمات مـن خـالل              ٢٥أقل من   
والوقاية، والعالج بغية احلد من تعرضهم خلطر العدوى أو نقـل املـرض  يف مـا                 توفري الفحص،   

 .  مليون جنيه إسترليين لتحقيق ذلك٨٠وقد جرى استثمار مبلغ . بعد
 جـرى القيـام مبـا يزيـد علـى           ٢٠٠٦مـارس   /  آذار ٣١ و   ٢٠٠٣أبريـل   /  نيـسان  ١ويف ما بـني     

وكانت نـسبة   . سلية والبولية  عملية فحص خارج مستوصفات طب األمراض التنا       ١٨٠ ٠٠٠
 .  يف املائة بني الرجال١٠ر٧ يف املائة بني النساء و١٠ر٤احلاالت املوجبة عموما 

 التدخني بني النساء والرجال
 يف املائـة ممـن      ٢٣ يف املائـة ومـن النـساء         ٢٥ كانت نسبة املدخنني مـن الرجـال         ٢٠٠٥يف عام   

 يف املائـة مـن النـساء    ٣٦ائـة مـن الرجـال و      يف امل  ٤٤ عامـا مقارنـة بنـسبة        ١٦يزيد عمرهم عن    
وقـد أصـبحت خـدمات الكـف        ). الدراسـة االستقـصائية لألسـرة املعيـشية العامـة         ( ١٩٧٨عام  

عن التدخني التابعة لدائرة الصحة الوطنية راسخة متاما يف شىت أحنـاء إنكلتـرا اآلن، وهـي تثمـر                   
 . نتائج مشجعة، والسيما بني النساء
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وا موعدا لإلقالع عن التـدخني عـن طريـق خـدمات الكـف عـن                عدد السكان الذين حدد   
مــارس /آذار-٢٠٠٥أبريــل / نيــسان-) خــدمات االمتنــاع عــن التــدخني ســابقا(التــدخني 
٢٠٠٦ 

 
 إناث  ذكور اجملموع 

جممــوع عــدد الــذين حــددوا موعــدا لإلقــالع عــن 
 ٣٤١ ٢٩٥ ٢٦١ ٨٧٩ ٦٠٣ ١٧٤ التدخني

ــذين أفلحــوا يف اإل   ــالع عــن  عــدد األشــخاص ال ق
ــة أســابيع     ــدة أربع ــة مل ــدخني مــع املتابع ــالغ (الت إب

 ١٨٣ ٧٩٤ ١٤٦ ٠٦٠ ٣٢٩ ٨٥٤ )ذايت
 

مركز اإلعالم، إحصاءات أساليب احلياة، إحصاءات عن خـدمات الكـف عـن التـدخني يف دائـرة         : املصدر
 . ٢٠٠٦مارس / إىل آذار٢٠٠٥أبريل /الصحة الوطنية يف إنكلترا، نيسان

 
عـــن جنـــاح خـــدمات الكـــف عـــن التـــدخني املنـــشورة يف  تـــشرين    تـــبني آخـــر اإلحـــصاءات  

 أنــه فيمــا يتعلــق ٢٠٠٦مــارس /آذار-٢٠٠٥أبريــل / عــن الفتــرة نيــسان٢٠٠٦أكتــوبر /األول
 :بإنكلترا خالل هذه الفترة

موعدا لإلقالع عن التـدخني عـن      )   منهم إناث   ٧٤ ٢٠٨( شخصا   ١٣١ ٠٧٢حدد   •
 طريق خدمات الكف عن التدخني؛

يف اإلقـالع عـن التـدخني يف مرحلـة     )  منهم إنـاث ٣٦ ٢٨٧(خصا  ش٦٥ ٥٢٢أفلح   •
 يف املائة ممن حـددوا موعـدا   ٥٥، )استنادا إىل إبالغات ذاتية( أسابيع  ٤املتابعة ومدهتا   

 لإلقالع عن التدخني؛
  امرأة خامل موعدا لإلقالع عن طريق خدمات الكف عن التدخني٤ ٠٤٣حددت  •
 أسـابيع   ٤دخني يف مرحلة املتابعـة الـيت مـدهتا           شخصا يف اإلقالع عن الت     ٢ ٠٢٥أقلع   •

  .  يف املائة منهم  موعدا لذلك٥٠وقد حدد ) استنادا إىل إبالغات ذاتية(
 يف املائة عموما مـن األشـخاص الـذين ينتفعـون خبـدمات         ٥٧ كان   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفترة   

 .الكف عن التدخني التابعة لدائرة الصحة الوطنية من النساء
 فقد حظرت مجيع اإلعالنات والرعايـة والتـرويج فيمـا    –مة التصدي للتدخني  وواصلت احلكو 
وستنفذ أحكام املناطق اخلالية من التدخني الواردة يف قـانون الـصحة            . ٢٠٠٣يتعلق بالتبغ عام    

وقــد ســاعدت هــذه  . ٢٠٠٧يوليــه / متــوز١ مــن يــوم األحــد  ١٨../ يف الــساعة ٢٠٠٦لعــام 
 ١٩٨٨ يف املائـة عـام       ٢٦خني بني النساء يف إنكلتـرا مـن         االستراتيجية يف خفض معدالت التد    

 ٢٤، أي أدىن من معدل التدخني جلميع البالغني يف إنكلتـرا وهـو              ٢٠٠٥ يف املائة عام     ٢٣إىل  
 . يف املائة
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األشـخاص الـذين يبلغـون مـن        : مدى انتشار تدخني السجائر حبسب نـوع اجلـنس والعمـر          
 ٢٠٠٥  عاما أو أكثر، يف إنكلترا عام١٦العمر 

 اجملموع  وما فوقها٦٠ ٥٩‐٥٠ ٤٩‐٣٥ ٣٤‐٢٥ ٢٤‐٢٠ ١٩‐١٦ 

  يف املائة٢٥  يف املائة١٤  يف املائة٢٥  يف املائة٢٩  يف املائة٣٤  يف املائة٣٤  يف املائة٢٣ رجال
 ائة يف امل٢٣  يف املائة١٣  يف املائة٢٣  يف املائة٢٦  يف املائة٢٩  يف املائة٣٠  يف املائة٢٦ نساء

 
 ٢٠٠٥ عام الدراسة االستقصائية العامة لألسرالنتائج مستمدة من :  مكتب اإلحصاءات الوطنية:املصدر 

 
 الشابات واحلصول على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية

، أصـدرت وزارة الـصحة منـشورا توجيهيـا ألفـضل املمارسـات لألطبـاء                ٢٠٠٤يوليـه   /يف متوز 
 سـنة فيمـا     ١٦أن تقـدمي املـشورة والعـالج للـشباب حتـت سـن              والفنيني الصحيني اآلخـرين بـش     

 .يتعلق مبنع احلمل، والصحة اجلنسية واإلجنابية
حيدد هذا املنشور التوجيهي مبادئ املمارسـة اجليـدة لفنيـي الـصحة الـذين يـرون مـن هـم دون                      

ية السادسة عشرة ويطلبون املشورة والعالج فيمـا يتعلـق مبنـع احلمـل أو مـسائل الـصحة اجلنـس                   
كـانون  (ومت اختبار هذا املنشور التـوجيهي يف اسـتعراض قـانوين       . األخرى دون إشراك األبوين   

وأكد هذا احلكم أن املنشور التوجيهي يتفـق        . ولقي تأييدا باعتباره قانونيا   ) ٢٠٠٦يناير  /الثاين
مثـة  فعندما يرى فين الـصحة أن       . كما يؤكد املنشور أن السرية ليست مطلقة      . متاما مع القانون  

خطرا على صحة شخص صغري السن، أو سـالمته، أو مـصلحته يبلـغ مـن خطورتـه أنـه يفـوق                      
يف أمهيته حق الشخص الصغري السن يف اخلـصوصية، ينبغـي إحالـة احلالـة مـن خـالل إجـراءات            

 .محاية الطفل احمللية الختاذ اإلجراء املالئم بشأهنا
 

 تشخيص فريوس نقص املناعة البشرية يف النساء
ــسية مــع      كانــت ا ــواردة مــن أشــخاص يقيمــون عالقــات جن ــادة يف طلــب التشخيــصات ال لزي

، كانـت النـساء     ١٩٩٦ويف  . أشخاص مـن اجلـنس اآلخـر أكـرب بـني النـساء منـها بـني الرجـال                  
 يف املائـة مـن      ١٨املصابات بسبب إقامة عالقات مع أشخاص من اجلنس اآلخر تـشكلن نـسبة              

بــني مجيــع التشخيــصات بــني األشــخاص الــذين    يف املائــة مــن ٥٧مجيــع احلــاالت املشخــصة و 
ــسية مــع أشــخاص مــن اجلــنس اآلخــر؛ ويف ســنة      ، كانــت هــذه  ٢٠٠٥يقيمــون عالقــات جن

وكــان ذلــك ميثــل زيــادة بــأكثر مــن مخــسة   .  يف املائــة علــى التــوايل٦٣ يف املائــة و٣٥األرقــام 
قارنـة بزيـادة   أضعاف احلاالت املشخصة بني النساء الالئي يقمن عالقات مع اجلـنس اآلخـر، م       

 .أربعة أضعاف بني الرجال الذين يقيمون عالقات مع اجلنس اآلخر
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وترجــع الزيــادة يف احلــاالت املشخــصة اجلديــدة بــني األشــخاص الــذين يقيمــون عالقــات مــع    
أشخاص من اجلنس اآلخر إىل حد كبري إىل زيادة أعداد األفـراد الوافـدين إىل اململكـة املتحـدة                   

شار فريوس نقص املناعة البـشرية باإلضـافة إىل زيـادة اكتـشاف فـريوس               من بلدان يزيد فيها انت    
نقــص املناعــة البــشرية يف أعقــاب إدخــال االختبــار الــروتيين يف فتــرة مــا قبــل الــوالدة، بالنــسبة   

 .للنساء
 تعزيز الصحة يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية

ــة للــصحة اجلنــسية وفــريوس نقــص     ، )٢٠٠١(املناعــة البــشرية متــشيا مــع االســتراتيجية الوطني
قامت وزارة الصحة بدعم تعزيزها املـستهدف للـصحة يف جمـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                    
للمجتمعات احمللية األفريقية، مبا فيها النساء، من خالل متويلها للمنظمة غري احلكوميـة، شـبكة               

الميـة تتعلـق بفوائـد      وتـشمل هـذه مـواد إع      . السياسات األفريقية لفريوس نقص املناعـة البـشرية       
ــشرية    ــة البـ ــارات فـــريوس نقـــص املناعـ ــن األفـــضل أن نعـــرف (اختبـ ــة، ) مـ باللغـــات اإلجنليزيـ

والفرنــسية، والعربيــة، واللغــات األفريقيــة األخــرى، باإلضــافة إىل محلــة توعيــة أجريــت حــديثا  
وتــشمل العمالــة اجلديــدة لــسنة  . حــول اســتخدام الــواقي الــذكري مشلــت مــواد معينــة للنــساء  

 . التدريب على إثبات الذات للشابات األفريقيات٢٠٠٧ – ٢٠٠٦
 

 متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب –العمــل الــدويل يف جمــال فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
 )األيدز(

تعترب إدارة التنمية الدويل داعما رئيسيا لربنـامج األمـم املتحـدة املـشترك لـنقص املناعـة البـشرية                    
ــدز(كتــسب ومتالزمــة نقــص املناعــة امل  ــدز ومنظمــات   )األي ــاملي للمــرأة واألي ــتالف الع ، واالئ

. Action Aid and Womankindاأليـدز،  /اجملتمع املدين كالتحالف الدويل لنقص املناعـة البـشرية  
وتسليما بأن أثر نقص املناعة البشرية واأليدز يؤثر يف النساء بشكل غـري متناسـب، مـن حيـث                   

 مليـون جنيـه اسـترليين       ٨٠التزمت إدارة التنمية الدولية مببلـغ       معدالت اإلصابة وأعباء الرعاية،     
 لــدعم الوقايــة مــن فــريوس نقــص ٢٠٠٧ – ٢٠٠٤لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان للفتــرة 

 .املناعة البشرية، وألعمال الصحة اجلنسية واإلجنابية مع النساء
ييب عــشوائي مدتــه ويف جنــوب أفريقيــا، شــاركت إدارة التنميــة الدوليــة يف متويــل مــشروع جتــر

، ومجــع بــني التمويــل الــصغري للنــساء والتعلــيم   ٢٠٠٥مــارس /ثــالث ســنوات اكتمــل يف آذار 
وأظهـرت النتـائج املنـشورة      . اجلنساين والتوعية باملسألة اجلنسانية وفريوس نقص املناعة البشرية       

حلـدوث   يف املائـة     ٥٥ أن هذا النـهج أسـهم يف اخنفـاض بنـسبة             ٢٠٠٦نوفمرب  /يف تشرين الثاين  
العنف املرتكب من الشريك احلميم، وهو مـن العوامـل الرئيـسية يف نقـل فـريوس نقـص املناعـة             

ويف بــنغالديش، تقــدم إدارة التنميــة . البــشرية، بــني مجاعــة مــن نــساء جنــوب أفريقيــا الفقــريات
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  ميكن العاملون يف جمـال اجلـنس وأطفـاهلم مـن املطالبـة        outreachالدولية دعما لربنامج امتدادي     
كما يثري الوعي بالتفرقـة     . حبقوقهم يف خدمات الصحة األساسية وفريوس نقص املناعة البشرية        

ــدمي اخلــدمات اآلخــرين      ــي، ومق ــدين، واحلكــم احملل ــا يف اجملتمــع امل ــيت يواجهوهن ــدأ  . ال ــد ب وق
 . ويستمر خلمس سنوات٢٠٠٧أبريل /الربنامج يف نيسان

 
 الفحص اجلماعي للمتدثرة

ء املعنيــة بالــصحة العامــة اختيــار الــصحة؛ تــسهيل االختيــارات الــصحية  وضــعت الورقــة البيــضا
 برناجما جديـدا ملـدة ثـالث سـنوات، لتحـديث وحتويـل اخلـدمات الـصحية                  ٢٠٠٤املنشورة يف   

وتــستهدف الرجــال والنــساء . وجعلــت الفحــص اجلمــاعي للمتــدثرة جمــاال لألولويــة . اجلنــسية
تــدثرة وآثارهــا، وتــوفري احلــصول علــى      ســنة لتوعيتــهم بامل ٢٥النــشطني جنــسيا حتــت ســن    

اخلدمات وتوفري الفحص اجلماعي، والوقاية منـها والعـالج للحـد مـن خطـورة اإلصـابة هبـا أو                    
 . مليون جنيه استرليين هلذا الغرض٨٠ومت استثمار . انتقاهلا بالعدوى

 ١٨٠ ٠٠٠، مت إجــراء أكثــر مــن ٢٠٠٦مـارس  / آذار٣١ و٢٠٠٣أبريــل / نيــسان١ومـا بــني  
وبـشكل عـام، كانـت    . ة فحص مجاعي خـارج عيـادات طـب املـسالك البوليـة والتناسـلية       عملي

 . يف املائة بني الرجال١٠,٧ يف املائة بني النساء و١٠,٤النتائج إجيابية بنسبة 
 

 التدخني بني النساء والرجال
ــن الرجــال و  ٢٥، كــان ٢٠٠٥يف  ــة م ــوق ســن    ٢٣ يف املائ ــساء ف ــن الن ــة م  ســنة ١٦ يف املائ

الدراســة  (١٩٧٨ يف املائــة مــن النــساء يف ٣٦ يف املائــة مــن الرجــال و٤٤مقارنــة بـــ يــدخنون 
واستقرت اآلن متاما خدمات منـع التـدخني التابعـة لـدائرة الـصحة              ). االستقصائية العامة لألسر  

 . وحتقق نتائج مشجعة، وخباصة بني النساءإنكلتراالوطنية يف مجيع أحناء 
 

ا لإلقالع عن التدخني من خالل خدمات منع التدخني عدد األشخاص الذين حددوا تارخي
أبريــل / نيــسان–) خــدمات التوقــف عــن التــدخني ســابقا (التابعــة لــدائرة الــصحة الوطنيــة 

 ٢٠٠٦مارس / آذار–٢٠٠٥
 
 اإلناث الذكور اجملموع 

 ٣٤١ ٢٩٥ ٢٦١ ٨٧٩ ٦٠٣ ١٧٤ العدد اإلمجايل ملن حددوا تارخيا لإلقالع
وا يف اإلقالع يف األسبوع الرابع األشخاص الذين جنح

 ١٨٣ ٧٩٤ ١٤٦ ٠٦٠ ٣٢٩ ٨٥٤ )التقرير الذايت(للمتابعة 
 The Information Centre, Lifestyle Statistics. 'Statistics on NHS Stop Smoking Services in: املـصدر 

England, April 2005 to March 2006.. 
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ات التوقف عـن التـدخني التابعـة لـدائرة الـصحة            تبني أحدث اإلحصائيات املتعلقة بنجاح خدم     
مـارس  / آذار – ٢٠٠٥أبريـل   / للفترة نيسان  ٢٠٠٦أكتوبر  /الوطنية، املنشورة يف تشرين األول    

 : أنه يف إنكلترا، يف هذه الفترة٢٠٠٦
ــا لإلقـــالع مـــن خـــالل  )  مـــن اإلنـــاث٧٤ ٢٠٨( شخـــصا ١٣١ ٠٧٢حـــدد  • تارخيـ

 خدمات التوقف عن التدخني؛
جنحوا يف اإلقالع يف األسـبوع الرابـع مـن          )  من اإلناث  ٣٦ ٢٨٧ (شخصا ٦٥ ٥٢٢ •

ــة   ــة املتابع ــذايت  (مرحل ــر ال ــى التقري ــاء عل ــة مــن هــؤالء تارخيــا   ٥٥، وحــدد )بن  يف املائ
 لإلقالع؛

 مـن النـساء احلوامـل تارخيـا لإلقـالع مـن خـالل خـدمات التوقـف عـن                     ٤ ٠٤٣حدد   •
 التدخني؛

بنــاء علــى التقريــر (مــن مرحلــة املتابعــة  يف اإلقــالع يف األســبوع الرابــع ٢ ٠٢٥جنــح  •
 . يف املائة من هؤالء تارخيا لإلقالع٥٠وحدد ) الذايت

 يف املائــة مــن األشــخاص الــذين حــصلوا علــى ٥٧، وبــشكل عــام، كــان ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥يف 
 .خدمات التوقف عن التدخني التابعة لدائرة الصحة الوطنية من النساء

 فحظـرت تقريبــا كـل أشــكال اإلعـالن والرعايــة    – واصـلت احلكومـة معاجلــة مـسألة التــدخني   
 املتعلقـة   ٢٠٠٦وسوف تنفذ أحكـام قـانون الـصحة لـسنة           . ٢٠٠٣والترويج املتعلقة بالتبغ يف     

وسـاعدت  . ٢٠٠٧يوليو  /بعدم التدخني يف الساعة السادسة صباحا يوم األحد األول من متوز          
 يف املائـة يف  ٢٦يف إنكلتـرا مـن   هذه االستراتيجية علـى تقلـيص معـدالت التـدخني بـني النـساء               

، أي أقل من معدل التدخني بـني مجيـع الكبـار يف إنكلتـرا،     ٢٠٠٥ يف املائة يف   ٢٣ إىل   ١٩٩٨
 . يف املائة٢٤والبالغ 

 
 سـنة فمـا فوقهـا، يف إنكلتـرا،          ١٦األشـخاص البـالغون     : انتشار التدخني حبسب اجلنس والعمر    

 ٢٠٠٥يف 
 

 اجملموع  وفوقها٦٠ ٥٩‐٥٠ ٤٩‐٣٥ ٣٤‐٢٥ ٢٤‐٢٠ ١٩‐١٦ 

٪٢٥٪١٤٪٢٥٪٢٩٪٣٤٪٣٤٪٢٣א
٪٢٣٪١٣٪٢٣٪٢٦٪٢٩٪٣٠٪٢٦א

 Office of National Statistics (ONS): Results from the 2005 General Household Survey: املصدر 
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خاص البـالغون سـن    األشـ :  االقتصادية – االجتماعية   فئةتدخني حبسب اجلنس وال   الانتشار  
 ٢٠٠٠، يف سنة إنكلترا سنة فما فوقها، يف ١٦
 
 (٪)النساء (٪)الرجال (٪)اجلميع  

 ١٠ ١٩ ١٩ جمموع العاملني يف أعمال غري يدوية
 ٢٨ ٣١ ٢٩ جمموع العاملني يف أعمال يدوية

 ٢٢ ٢٥ ٢٤ اجلميع

  ONS: Results from the 2005 General Household Survey: املصدر  
 التدخني بني النساء احلوامل

ــساء احلوامــل      ــدخني بــني الن ــشاط علــى احلــد مــن الت ــادرات  . عملــت احلكومــة بن ــشمل املب وت
ــارة املتكــررة       ــوفر مرفقــا للزي ــة ملعاجلــة هــذه املــشكلة إنــشاء خــط مــساعدة للحمــل ي احلكومي

احلوامـــل  لتقـــدمي دعـــم إضـــايف للمـــدخنات call-back facility) لالتـــصال مـــرة أخـــرى؟؟؟؟(
الراغبــات يف اإلقــالع عــن التــدخني؛ ومحلــة توعيــة تــستهدف املــدخنات احلوامــل وشــركائهم؛ 
ومبادرة تتعلـق بالتـدخني أثنـاء احلمـل لتعـيني مناصـرين لتنـسيق اخلـدمات للمـدخنات احلوامـل              

  ماليني جنيه استرليين لبـدء تفعيـل املبـادرة اخلاصـة           ٦على املستوى احمللي، مبا يف ذلك استثمار        
، وحــدد هــدف لــدائرة الــصحة الوطنيــة لتنفيــذ ٢٠٠٣ – ٢٠٠١بالتــدخني أثنــاء احلمــل، بــني 

خفض نقطـة واحـدة يف املائـة يف كـل سـنة يف نـسبة النـساء املـستمرات يف التـدخني أثنـاء فتـرة                 
 .احلمل، مع التركيز بصفة خاصة على املدخنات الالئي ينتمني إىل اجلماعات احملرومة

 
ــدخني أثنــ   ــشار الت ــرااء احلمــل، انت ــة  ٢٠٠٥ وســنة ٢٠٠٠، ســنة إنكلت ، حبــسب اجلماع

  االقتصادية اليت تنتمي إليها األم–االجتماعية 
 

 
النسبة املئوية ملن دخَّنَّ    
 قبل احلمل أو أثناءه

النــسبة املئويــة ملــن دخَّــنَّ 
 طوال فترة احلمل

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ 
 ٧ ٧ ١٩ ٢٢ األعمال اإلدارية والفنية

 ١٢ ١٣ ٣٠ ٢٩ ملهن الوسيطةا
 ٢٩ ٢٨ ٤٨ ٤٦ األعمال الروتينية واليدوية
 ٢٣ ٣٤ ٣٣ ٤٨ أشخاص مل يعملوا أبدا
 ١٧ ٢١ ٣١ ٣٨ أشخاص غري مصنفني

 ١٧ ١٩ ٣٢ ٣٥ مجيع األمهات

 Infant Feeding Survey 2005: املصدر  
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 ات من الدراسة االستقصائية لتغذية األطفال الرضعإحصاء
، تـبني  )انظـر الفقـرة الـسابقة   (ألموال االستثمارية لبدء التشغيل يف املراحـل األوىل      نتيجة لضخ ا  

 ٢٠٠٥أحدث اإلحصائيات املستمدة من الدراسة االستقـصائية لتغذيـة األطفـال الرضـع لـسنة          
 بعـد أن  ٢٠٠٥ يف املائـة يف  ١٧أن عدد النـساء الالئـي يـدخن طـوال فتـرة احلمـل اخنفـض إىل             

وحققت احلكومة هدف خفض عدد النساء الالئـي يـدخن          . ٢٠٠٠ سنة    يف املائة يف   ١٩كان  
، ومتـضي قـدما لتحقيـق هـدف خفـض           ٢٠٠٥ يف املائـة حبلـول سـنة         ١٨طوال فترة احلمل إىل     

 .٢٠١٠ يف املائة حبلول سنة ١٥عدد النساء الالئي يدخن طوال فترة احلمل إىل 
 التدخني بني األطفال

 سـنة وهـي متلـك       ١٨ إىل   ١٦ألدىن لـسن بيـع التبـغ مـن          أعلنت احلكومـة اعتزامهـا رفـع احلـد ا         
كمـا ستـستعمل احلكومـة صـالحياهتا        . ٢٠٠٦الصالحيات لتفعل ذلك مبوجب قانون الصحة       

لفرض أوامر على جتار التجزئة الذين يتالعبون بشكل متكرر بقانون البيع ملـن هـم دون الـسن                
 .ملنعهم من بيع التبغ ملدد تصل إىل سنة

 منتجات التبغ بني األقليات العرقيةانتشار استخدام 
بينما تنخفض معدالت التدخني بني النساء البنغالديشيات، واهلنـديات، والباكـستانيات، يزيـد             
التـدخني، نـسبيا، بـني نـساء منطقـة الكــارييب الالئـي ينـتمني إىل أصـول أفريقيـة ويـزداد شــيوع           

ع هـذه اجملتمعـات الستكـشاف       وتعمـل إدارة الـصحة مـ      . مضغ التبغ بني النساء البنغالديـشيات     
ومشلـت  . سبل خفض معدالت انتشار التـدخني وأوجـه عـدم املـساواة الـصحية املتـصلة بـذلك                 

محلــة إعالميــة تــستهدف األقليــات العرقيــة املعنيــة باالســتعانة   : اإلجــراءات احلكوميــة األخــرى
يـة لزيــادة  خبطـوط مـساعدة خمصـصة تقـدم املـشورة والــدعم؛ باإلضـافة إىل دعـم املبـادرات احملل        
 .الوعي باألخطار املرتبطة بالتدخني وأيضا مبضغ التبغ إذا كان ذلك يالئم اجلمهور

 
  انتشار استخدام منتجات التبغ بني األقليات العرقية

 

الــــــــسود 
مــــــــــــــن 
منطقــــــــة 
 الكارييب

الــــــــسود 
مــــــــــــــن 
 األيرلنديون الصينيون البنغالديشيون الباكستانيون اهلنود أفريقيا

ــوم  عمـــ
 السكان

         الرجال
 ٢٤ ٣٠ ٢١ ٤٠ ٢٩ ٢٠ ٢١ ٢٥ السجائر

 م م م ٩ ٢ ٤  م مضغ التبغ
         النساء
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الــــــــسود 
مــــــــــــــن 
منطقــــــــة 
 الكارييب

الــــــــسود 
مــــــــــــــن 
 األيرلنديون الصينيون البنغالديشيون الباكستانيون اهلنود أفريقيا

ــوم  عمـــ
 السكان

 ٢٣ ٢٦ ٨ ٢ ٥ ٥ ١٠ ٢٤ السجائر
 م م م ١٦ ١ ١  م مضغ التبغ

 headline results: Health Survey for England 2004: املصدر
 .جنوب آسيا فقط وجه السؤال اخلاص مبضغ منتجات التبغ إىل مجاعات –م 
  . يشمل استخدام أي منتجات للتبغ أيضا السيجار والغليون-* 

 الربنامج الوطين لتحقيق املساواة والصحة العقلية للمرأة
 من حتليل للتقدم احملرز يف تنفيـذ دعـم          ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦مت حتديد أولويات هذا الربنامج لسنة       

شــراكة مــع القــادة اإلقليمــيني ويف أعقــاب  يف ) انظــر مــا يلــي (املــرأة يف الــسياق العــام إدمــاج 
ــإنكلترا وشــراكة      ــة ب مناقــشة مــع املــوظفني الرفيعــي املــستوى يف املعهــد الــوطين للــصحة العقلي

 .٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ومت حتديد ست أولويات رئيسية لسنة . حتسني خدمات الرعاية
 

 النتيجة الرئيسية جمال األولوية
التحــــالف االســــتراتيجي الرئيــــسي لتنفيــــذ 

 تيجةالن

احلساسية للمسألة اجلنسانية يف خدمات الصحة 
 العقلية
السالمة يف رعاية احلاالت الداخلية  •

 احلادة
 اخلدمات اليومية •

التحــسن يف الــسالمة اجلنــسية وجتربــة    
 .رعاية احلاالت الداخلية احلادة

 .تطوير توفري اخلدمات اليومية املالئمة

 الوكالة الوطنية لسالمة املرضى
 رعاية الصحيةجلنة ال

 الصندوق االستئماين للرعاية األولية

 حتسني اختيار اخلدمات النفسية واحلصول عليها
اختيــار أكــرب مــع زيــادة احلــصول علــى  

 أشكال العالج النفسي

املواقع التدليلية لتحسني احلصول على العـالج   
 النفسي؛

 املشاريع الرائدة ملركز التنمية اإلقليمي

ة العقلية يف فترة ما قبل تطوير توفري دعم الصح
 الوالدة

حتـسني دعــم النــساء الالئــي يعــانني مــن  
ــرة    ــة يف فت ــصحة العقلي مــشكالت يف ال

 ما قبل الوالدة
 إدارة الصحة، خدمات النساء واألطفال

 املعهد الوطين للتميز اإلكلينيكي

 النساء السود واآلسيويات

زيادة العناية وتفهـم احتياجـات النـساء        
ــتمني   ــي ينـ ــسود  الالئـ ــات الـ إىل جمتمعـ
 تنفيذ برنامج املساواة العنصرية واألقليات العرقية

 منع العنف واالعتداء
ــدعم املناســب     ــى ال ــادة احلــصول عل زي
 للنساء الالئي تعرضن للعنف واالعتداء

ــع    ــامج ضــحايا العنــف ومن إدارة الــصحة، برن
 االعتداء

 املرأة يف نظام العدالة اجلنائية
ــة   ــى رعاي ــصحة حتــسني احلــصول عل  ال

 العقلية للنساء اجملرمات
 إدارة السجون/وزارة الداخلية

 استعراض البارونة كورستون
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 :كان التقدم احملرز يف كل من هذه األولويات كما يلي
 السالمة يف خدمات رعاية احلاالت الداخلية احلادة

يــة خــدمات الــصحة العقل: مــع ســالمة العقــل ”نــشر تقريــر الوكالــة الوطنيــة لــسالمة املرضــى   
واحتـوى التقريـر علـى قـسم عـن الـسالمة اجلنـسية        . ٢٠٠٦يوليـو  / يف متـوز “وسـالمة املرضـى  

ذكــر أكثــر مــن مائــة حــادث حمــدد لــدرجات خمتلفــة مــن القــسوة وتــضمن تعليقــا باحتمــال أن 
 ٢٠٠٥يوليـو   / هيـسالم يف متـوز     –وقد جاء هذا العمل بعـد تقريـر كـري           . يكون اإلبالغ ناقصا  

ىل إن السالمة اجلنسية ال تزال شـاغال مهمـا للنـساء يف خـدمات الرعايـة                 ويشري التقريران معا إ   
 ٢٠٠٦نـوفمرب   /الصحية، وخباصة يف املاكن اليت تقدم فيها الرعايـة الداخليـة ويف تـشرين الثـاين               

 مليون جنيـه اسـترليين يف الربيـع        ٣٠أعلن األستاذ لويس أبلباي عن توفري مبالغ رأمسالية قدرها          
 .الت الرعاية الداخليةالقادم لتحسني جما

حتديد نطاق مدى األنشطة اجلارية وبصفة خاصة ما يتصل منها بالنساء السود  •
 والنساء املنتميات إىل أقليات عرقية؛

وضع مسودة بيان عن جملس شراكة حتسني خدمات الرعاية يتعلق بأوجه املساواة  •
 بإدراجه يف مذكرة التفاهم؛

اره اجملال األول للتطوير املشترك واعتبار نواتج  اعتبار استقطاب الدعم أولوية باعتب •
 صحتنا، ورعايتنا، وكلمتنا كطريقة لتنفيذ الورقة البيضاء؛

 إعداد جداول أعمال وأنشطة متماسكة تتعلق باملسألة اجلنسانية والعنصرية؛ •
كفالة تقييم األثر اجلنساين ملشروع التعاون التابع لربنامج ضحايا العنف ومنع  •

 االعتداء؛
 .وضع هنج مشترك للصحة العقلية يف مرحلة ما قبل الوالدة •

 
 منع العنف واالعتداء

 واهلــدف هــو “مــشروع التعــاون”يتــوىل برنــامج ضــحايا العنــف ومنــع االعتــداء قيــادة عــرض  
االعتراف والتصدي للروابط بني العنف واالعتداء واعتالل الصحة العقليـة والتـصدي هلـا عنـد                

ة يف األمــاكن الــيت تقــدم الرعايــة للحــاالت الداخليــة احلــادة        تنفيــذ خــدمات الــصحة العقليــ   
وسوف يتم حتقيق ذلك من خالل تدريب موظفني خمتـارين يف صـناديق             . والقائمة على اجملتمع  

استئمانية رائدة إلثارة القضايا املتعلقة بـالتعرض للعنـف واالعتـداء بـصفة روتينيـة ومـستمرة يف           
. والعالج املالئمني للناجني بعد الكـشف عـن هـذه احلـاالت           التقييمات وتقدمي الرعاية والدعم     

 .٢٠٠٨يونيو / وسوف ينتهي يف حزيران٢٠٠٦سبتمرب /وبدأ املشروع جديا يف أيلول
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 املرأة يف نظام العدالة اجلنائية

نظر يف احتياجات املرأة يف نظام العدالـة اجلنائيـة مـن خـالل اسـتعراض جمللـس اللـوردات حتـت                
وهـو  (ورسـتون وقـدم برنـامج املـساواة بـني اجلنـسني والـصحة العقليـة للمـرأة                   قيادة البارونـة ك   

ومـدخال ملناقـشات حـول عوامـل        ) عـروض خـرباء   (عروضا خبرية   ) عضو يف فريق االستعراض   
 .الصحة العقلية ذات الصلة

ــة وشــراكات الــصحة       ــامج بــشكل مباشــر مــع فريــق شــرطة املــرأة بــوزارة الداخلي تعــاون الربن
اكة حتـــسني خـــدمات الرعايـــة، والرعايـــة الـــصحية واالجتماعيـــة يف العدالـــة  واجملـــرمني، وشـــر

 غـــري احملتجــزات يف ظــروف مالئمـــة   disposalsوأعــد الربنـــامج عروضــا لــدعم    . االجتماعيــة 
 .وعرضت هذه على الشركاء املشار إليهم أعاله للنظر فيها من الناحية الفنية ولتمويلها

 
 ع العامواجب املساواة بني اجلنسني يف القطا

قــدم برنــامج املــساواة بــني اجلنــسني والــصحة العقليــة للمــرأة ورقــة إىل جملــس شــراكة حتــسني     
خدمات الرعايـة تلخـص جمـال اإلجـراءات املطلوبـة، ووافـق علـى اجتمـاع مـع الوحـدة املعنيـة                      
بأوجــه املــساواة يف إدارة الــصحة، وســهلت تنظــيم حلقــة عمــل حــول الــصحة العقليــة ومــؤمتر  

 – ٢٠٠٦ إعــداد واجــب للقطــاع العــام ونظــم حلقــات دراســية أثنــاء شــتاء  وطــين ركــز علــى
 . لدعم التنفيذ على املستوى اإلقليمي داخل خدمات الصحة العقلية٢٠٠٧

 حـول التقـدم احملـرز يف        ٢٠٠٦مـايو   /قدم الربنامج إىل الشراكة الوطنية للصحة العقليـة يف أيـار          
 لواجـب املـساواة بـني اجلنـسني يف القطـاع            واإلعـداد ) انظـر أعـاله    (“من أجل التعمـيم   ”تنفيذ  
لألنـشطة الـيت متـت      ) تـدقيق (واقترحت الشراكة الوطنية للـصحة العقليـة إجـراء مراجعـة            . العام

 & GEوقـام بتحليـل النتـائج اجلهـات الرائـدة الوطنيـة       . داخـل الـصناديق االسـتئمانية األعـضاء    

WMH نــوفمرب /قليــة يف تــشرين الثــاين وأبلغــت الفريــق التنفيــذي للــشراكة الوطنيــة للــصحة الع
وكانت النتائج مشجعة إىل درجة معقولة فيما يتعلق بتنفيـذ مـن أجـل التعمـيم، رغـم                . ٢٠٠٦

وكـان الـوعي بواجـب      . أن تطورات معينة كالصحة العقلية قبل الوالدة كـان يعتورهـا الـنقص            
ــه منخفــضني      ــام واالســتعداد ل ــسني يف القطــاع الع ــساواة بــني اجلن ــذ . امل لك وافقــت ونتيجــة ل

 حـول الـصحة العقليـة       ٢٠٠٧الشراكة الوطنية للصحة العقلية على متويل مؤمتر وطين يف ربيـع            
 .للمرأة
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 هنج برامج الرعاية
وسـوف  . سوف ختضع وثيقة املشورة استعراض هنج برامج الرعاية لعمليـة تقيـيم ألثـر املـساواة      

فق مع السياسة احلكومية اليت تـرى       تركز هذه العملية على املسألة العنصرية واجلنسانية وهي تت        
 .أن أي تغري يف السياسات أو استعراض السياسات حتتاج إىل تقييم ألثر املساواة

 
 إنكلترا -محل املراهقات ومستويات احلمل 

 
 ٢٠٠٤ – ١٩٩٨، إنكلترا، ١٨ وحتت سن ١٦حاالت احلمل حتت سن 

 
  سنة١٦حاالت احلمل حتت   سنة١٨ حاالت احلمل حتت ١‐١٢

 
جممـــوع حــــاالت  

 *معدل احلمل احلمل
النسبة املئوية للتغيري    
منذ اخلط األساسي

جممـــوع حــــاالت  
 احلمل

ــدل  معــــــــــ
 *احلمل

ــة للتغــيري   النــسبة املئوي
 منذ اخلط األساسي

٨,٨ ٧ ٨٥٥  ٤٧ ٤١ ٠٨٩ ١٩٩٨  
٨,٢ ٧ ٤٠٨  ٤٥,٨ ٣٩ ٢٤٧ ١٩٩٩  
٨,٣ ٧ ٦٢٠  ٤٣,٨ ٣٨ ٦٩٩ ٢٠٠٠  
٨,٠ ٧ ٤٠٧  ٤٢,٥ ٣٨ ٤٦١ ٢٠٠١  
٧,٩ ٧ ٣٩٥  ٤٢,٦ ٣٩ ٣٥٠ ٢٠٠٢  
٧,٩ ٧ ٥٥٨  ٤٢,١ ٣٩ ٥٣٣ ٢٠٠٣  
١٥,٢- ٧,٥ ٧ ١٧٩ %١١,١- ٤١,٥ ٣٩ ٥٤٥ ٢٠٠٤% 

 
  سنة١٧ و١٥لكل ألف امرأة بني سنة *     
    سنة١٥ و١٣لكل ألف امرأة بني سن **    

 محل املراهقات ومستويات احلمل
 

 ٢٠٠٤ - ١٩٩٢ ويلز،  سنة،١٨ سنة وحتت سن ١٦حاالت احلمل حتت سن 
 املعدل العدد 

 )ب(١٨حتت  )أ(١٦حتت   سنة١٨حتت    سنة١٦حتت  السنة
٤٨,٠ ٩,٥ ٢ ٣٨٧  ٤٧٠ ١٩٩٢ 
٤٧,٥ ٨,٩ ٢ ٣٠٧  ٤٦٥ ١٩٩٣ 
٤٦,٤ ٩,٣ ٢ ٢٩٧  ٥٠٥ ١٩٩٤ 
٤٨,٠ ١٠,٣ ٢ ٥٠٩  ٥٦٧ ١٩٩٥ 
٥٣,٥ ١١,٧ ٢ ٩٣٢  ٦٤٤ ١٩٩٦ 
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 املعدل العدد 

 )ب(١٨حتت  )أ(١٦حتت   سنة١٨حتت    سنة١٦حتت  السنة
٥٢,٢ ١٠,٤ ٢ ٨٩٥  ٥٦٤ ١٩٩٧ 
٥٥,٠ ١٠,٨ ٣ ٠٣٠  ٥٩٧ ١٩٩٨ 
٥١,١ ٩,٦ ٢ ٧٨١  ٥٣٧ ١٩٩٩ 
٤٨,٠ ٨,٨ ٢ ٦٤٩  ٤٩٥ ٢٠٠٠ 
٤٥,٥ ٨,٧ ٢ ٥٢٩  ٤٩٦ ٢٠٠١ 
٤٥,٩ ٨,٣ ٢ ٦٠١  ٤٨٠ ٢٠٠٢ 
٤٥,٧ ٨,١ ٢ ٦٠٩  ٤٦٦ ٢٠٠٣ 
٤٥,١ ٧,٥ ٢ ٦٠٥  ٤٣٤ ٢٠٠٤ 

 
  سنة١٥ و١٣ملقيمات بني سن املعدل لكل ألف من اإلناث ا )أ( 

  سنة١٧ و١٥املعدل لكل ألف من اإلناث املقيمات بني سن  )ب( 
 

 مكتب اإلحصاءات الوطنية: املصدر
 

 ٢٧ سنة يف ويلـز، بنـسبة تقـل          ١٦ حالة محل للنساء حتت سن       ٤٣٤، حدثت   ٢٠٠٤يف سنة   
ــها يف  ــة عن ــة محــل للنــساء حتــت  ٢ ٦٠٥بينمــا حــدثت ) ٥٩٧ (١٩٩٨يف املائ  ١٨ســن  حال

، كــان معــدل احلمــل ٢٠٠٤ويف ســنة ). ٣ ٠٣٠ (١٩٩٨ يف املائــة عنــها يف ١٤بنــسبة تقــل 
 سنة فاخنفض بـذلك عـن نـسبة         ١٥ إىل   ١٣ يف كل ألف أنثى يف سن        ٧,٥ سنة   ١٦حتت سن   

 لكل ألف أنثى بـني سـن   ٤٥,١ سنة ١٨ بينما كان معدل احلمل حتت سن      ١٩٩٨ يف   ١٠,٨
 . من عشرة٥٥,٠ سنة فاخنفض بذلك عن ١٧ و١٥

يرجى مالحظة أن حـاالت احلمـل هـي تقـديرات مـستمدة مـن مجـع املعلومـات مـن سـجالت                       
وهي ال تـشمل حـاالت اإلسـقاط أو حـاالت           . املواليد وإخطارات حاالت اإلجهاض الشرعية    

 .اإلجهاض غري القانونية
 ١٣املادة 

 االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية
 للنظــر يف ســبل إصــالح نظــام    ٢٠٠٢قاعديــة يف ســنة  أنــشأت احلكومــة جلنــة املعاشــات الت   

 .املعاشات التقاعدية، وبناء على ذلك قدمت احلكومة قانون املعاشات التقاعدية
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 حتسني مشول املعاشات التقاعدية احلكومية

تــؤمن احلكومــة أن إصــالح املعاشــات التقاعديــة ســوف حيــسن مشــول املعاشــات التقاعديــة          
 سـيدخل شـرط مـسامهة وحيـدا مبـسطا ملـن يـصلون سـن املعـاش                   فهـو . احلكومية بطرائق شـىت   

 بنـاء علـى خفـض عـدد الـسنوات املؤهلـة الالزمـة               ٢٠١٠التقاعدي احلكومي اعتبارا من سـنة       
 سـنة، ويف احلـاالت الـيت مل تعـد           ٣٠للحصول على معاش تقاعد حكـومي أساسـي كامـل إىل            

وســوف ييــسر . )٥(ة كحــد أدىن يف املائــ٢٥يطبــق فيهــا الــشرط احلــايل ألول مــسامهة وقاعــدة  
للوالدين ومقدمي الرعاية تكوين استحقاق للمعاش التقاعدي احلكـومي باسـتبدال االئتمانـات             
األسبوعية حبماية املسؤوليات املرتلية؛ وسـوف يـوفر ترتيبـات ائتمانيـة أكثـر مرونـة سـتزيد مـن                    

ويـل ممـن    عدد أصـحاب الـدخول املنخفـضة واألشـخاص الـذين يعـانون مـن إعاقـات لوقـت ط                   
حيــصلون علــى اســتحقاق املعــاش التقاعــدي الثــاين احلكــومي؛ ويــدخل ائتمــان جديــد ملقــدمي   
الرعاية الذين يقدمون الرعايـة لعـشرين سـاعة أو أكثـر كـل أسـبوع لـشخص يعـاين مـن إعاقـة                        

تـشكل النـساء منـهم    ( مليون مـن مقـدمي الرعايـة         ١,٩ويف الوقت الراهن، يستفيد حنو      . حادة
تـشكل  ( ماليـني شـخص مـن أصـحاب الـدخول املنخفـضة              ٦,٢وحنـو   ) املائة يف   ٩٠أكثر من   

 .من إدخال املعاش التقاعدي الثاين احلكومي)  يف املائة٦٠النساء منهم حنو 
 

 زيادة أعداد النساء املستفيدات من اإلصالح
نتيجة هلذه اإلصالحات، سوف حيق لنحـو ثالثـة أربـاع النـساء الالئـي يـصلن إىل سـن املعـاش                      

، ٢٠١٠ احلصول على معـاش تقاعـدي أساسـي كامـل يف             ٢٠١٠اعدي احلكومي يف سنة     التق
وبغــري هــذه اإلصــالحات لــن حيــق إال لنحــو نــصف .  يف املائــة يف الوقــت الــراهن٣٠يف مقابــل 

 احلـصول علـى معـاش    ٢٠١٠النساء الالئي يصلن إىل سن املعاش التقاعدي احلكـومي يف سـنة      
 يف املائـة مـن النـساء        ٩٠، سوف حيق ألكثـر مـن        ٢٠٢٥وحبلول سنة   . تقاعدي أساسي كامل  

الالئي يـصلن إىل سـن املعـاش التقاعـدي احلكـومي احلـصول علـى معـاش تقاعـدي                     ) والرجال(
 .حكومي أساسي كامل، بزيادة نصف مليون امرأة

                                                         
 ٥٢ على مكاسـبه الـيت تقـل عـن      ١فعال مسامهات الفئة    يقضي شرط أول مسامهة بأن يكون الشخص قد دفع           )٥( 

 مـسامهة يف التـأمني الـوطين بالـسعر احملـدد يف             ٥٠أو دفـع    (مثال من حد املكاسب األسبوعية لعام ضرييب واحد         
ومبوجـب قاعـدة احلـد األدىن جيـب علـى الـشخص أن يكـون قـد دفـع                    ). ١٩٧٥أبريل  / نيسان ٦أي وقت قبل    

 املؤهلة للحصول على املعاش التقاعدي احلكومي األساسي الكامل، حـىت يتـسىن             على األقل ربع عدد السنوات    
 سـنوات بالنـسبة     ١٠ويعـادل هـذا بـشكل عـام         . له احلصول علـى أي معـاش تقاعـدي حكـومي أساسـي بـاملرة              

 ). سنة بالنسبة للرجل١١(للمرأة 



CEDAW/C/UK/6  
 

07-39865 273 
 

وسوف تعين ترتيبات االئتمـان احملـسنة أن حنـو مليـون شـخص إضـافيني سـوف حيـصلون علـى                
وميكـن  .  يف املائة تقريبا منـهم سـيكونون مـن النـساء           ٩٠ثاين احلكومي وأن    املعاش التقاعدي ال  

 شـــخص إضـــافيني احلـــصول علـــى ائتمـــان للمعـــاش التقاعـــدي احلكـــومي  ١٢٠ ٠٠٠لنحـــو 
 ٨٥ ٠٠٠ مــن خــالل االئتمــان اجلديــد ملقــدمي الرعايــة، منــهم حنــو ٢٠١٠األساســي يف ســنة 

تحقاق للمعـاش التقاعـدي الثـاين        شـخص إضـافيني تـأمني اسـ        ١٨٠ ٠٠٠وميكـن لنحـو     . امرأة
 ١١٠ ٠٠٠ من خالل االئتمـان اجلديـد ملقـدمي الرعايـة، منـهم حنـو                ٢٠١٠احلكومي يف سنة    

 االســتفادة مــن إلغــاء شــرط أول    ٢٠١٠ شــخص يف ســنة  ٤٠ ٠٠٠ويــستطيع حنــو  . امــرأة
 يف املائــة كحــد أدىن، وســوف يزيــد هــذا العــدد ليــصل إىل ثالثــة أربــاع   ٢٥مــسامهة وقاعــدة 

وسـوف يهـيء إصـالح املعاشـات التقاعديـة أساسـا أكثـر صـالبة ميكـن أن                   . ٢٠٢٥ليون يف   امل
وسـوف يرفـع معـدل املعـاش التقاعـدي احلكـومي            . يستند إليه تكوين االدخال اخلاص الفردي     

وسـوف يـصبح    . األساسي مبا يتفق مـع الـدخول فيـوفر بـذلك معاشـات تقاعديـة أكثـر سـخاء                  
 . معاشا تقاعديا حكوميا إضافيا بسعر حمدد أكثر بساطةاملعاش التقاعدي الثاين احلكومي

ســوف تــستفيد النــساء بــشكل متزايــد مــن رفــع أســعار املعــاش التقاعــدي احلكــومي اإلضــايف    
، سـوف يزيـد مبلـغ املعـاش التقاعـدي      ٢٠٥٠وحبلول سنة . بالنسبة للدخول مع حتسن التغطية  

 باملبلغ الذي كـان سيـصل إليـه يف          احلكومي األساسي بأكثر من الضعف زيادة حقيقية  مقارنة        
ومبوجب اإلصالحات، سوف حيق ألي شخص يعيش حياة عمليـة أو           . ظل السياسات الراهنة  

احلــصول علـى معـاش تقاعـدي حكـومي يـصل إىل حنــو      )  سـنة ٤٣حـوايل  (حيـاة رعايـة جيـدة    
ويزيـد هـذا الـرقم كـثريا        ). ٢٠٠٥/٢٠٠٦بأسعار دخـول    ( جنيها استرلينيا يف األسبوع      ١٣٥

 جنيهـات  ١٠٩,٦٠ن مبلغ احلد األدىن القياسـي للـضمان يف ائتمـان املعـاش التقاعـدي وهـو               ع
وســوف يــستطيع الــشخص الــذي يعمــل ويقــدم  ). ٢٠٠٥/٢٠٠٦يف (اســترلينية يف األســبوع 

 سنة أن يكون استحقاقا يف معاش تقاعدي حكومي يزيد بالكاد عـن مـستوى        ٣٠الرعاية ملدة   
 .احلد األدىن القياسي للضمان

 النساء الالئي ال يزلن يستفدن من إدخال ائتمان املعاش التقاعدي
يعترب ائتمـان املعـاش التقاعـدي جـزءا رئيـسيا مـن اسـتراتيجية احلكومـة ملكافحـة فقـر أصـحاب              

ــة  ــر احتمــاال مــن الرجــال ألن يكــن      . املعاشــات التقاعدي ــساء أكث ــإن الن ــراهن ف ويف الوقــت ال
مجاعـات معينـة مـن أصـحاب املعاشـات التقاعديـة،            مؤهالت له، وتنطبق مستويات أعلى على       

يكافئ ائتمـان املعـاش التقاعـدي أيـضا أصـحاب      . كمقدمي الرعاية وأصحاب اإلعاقات احلادة   
 سـنة فمـا فوقهـا الـذين تكـون مـدخراهتم ودخـوهلم               ٦٥املعاشات التقاعدية الذين يبلغون سـن       

 ٨٧,٣٠يف الوقـت الـراهن      وهـو   (وإذا فرض أن دخلهم كان أعلى مـن احلـد األدىن            . متوسطة
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، فإنــه ســيمكنهم ) جنيهــا اســترلينيا للــزوجني١٣٩,٦٠جنيهــا اســترلينيا للــشخص األعــزب، و
 جنيهـا اسـترلينيا     ٢٥,٢٦( جنيهـا اسـترلينيا      ١٩,٠٥احلصول على ائتمان مـدخرات يـصل إىل         

 ).للزوجني
 احلد من التعقيد

وتوجـد قواعـد    .  املتعلقـة بالـدخل    حد تصميم املشروع مـن التعقيـد املـرتبط باملـشاريع الـسابقة            
أكثر سخاء ملعاجلة رأس املال، وألغـي االسـتثناء الـذي كـان قائمـا يف ظـل املـشروع القـدمي إذا                       

 جنيـه اسـترليين ويـتعني علـى         ١٢ ٠٠٠كان الشخص أو الزوجان ميلكان رأس مال يزيد على          
 –ل يف ظـروفهم     سنة أو أكثر اإلبالغ عن تغـريات أقـ         ٦٥معظم األشخاص الذين يبلغون سن      

وال يتعني أبدا اإلبالغ عن الزيادات يف املعاشات التقاعدية الثانية ويف املدخرات لفترات تـصل               
ونفــذت محلــة تــسويق علــى املــستوى الــوطين لتــشجيع ائتمــان املعــاش        . إىل مخــس ســنوات 

التقاعـــدي، وتلقـــى مجيـــع أصـــحاب املعاشـــات التقاعديـــة خطابـــات مباشـــرة بالربيـــد تـــبلغهم 
 .وع اجلديد وبطريقة التقدم لهباملشر

 
 الزيادات يف احلد األدىن للضمان املواكبة للمكاسب

سوف تستمر الزيادة يف احلد األدىن القياسي للضمان يف ائتمان املعاش التقاعدي مبـا يتفـق مـع                  
املكاسب يف األجل الطويـل األمـر الـذي سـيؤمن املكاسـب احملققـة عنـد معاجلـة فقـر أصـحاب                       

 يف املائــة مــن أصــحاب   ٧٥وبغــري اإلصــالح ســوف حيــق ألكثــر مــن      . عديــةاملعاشــات التقا
 مقارنـة بنحـو     ٢٠٥٠املعاشات التقاعدية احلصول علـى ائتمـان املعـاش التقاعـدي حبلـول سـنة                

ومبوجـب اإلصـالح، سـوف      .  يف املائة من أصحاب املعاشات التقاعديـة يف ظـل اإلصـالح            ٣٠
، احلـصول   ٢٠٢٠ات التقاعديـة، حبلـول سـنة         يف املائة من أسر أصـحاب املعاشـ        ١٢حيق لنحو   

 وحنـو   ٢٠٣٠ يف املائة من األسر يف سـنة         ٩على ائتمان الضمان فقط، لينخفض العدد إىل حنو         
وسوف حيق لنحو نـصف املـؤهلني للحـصول علـى ائتمـان املعـاش               . ٢٠٥٠ يف املائة يف سنة      ٦

قياسي للضمان ألن هلـم      احلصول على أسعار أعلى من احلد األدىن ال        ٢٠٥٠التقاعدي يف سنة    
وسـوف يكـون حـوايل      . احتياجات إضافية، بسبب اإلعاقة احلادة مـثال أو مـسؤوليات الرعايـة           

 مـــن النـــساء ٢٠٥٠ثلثـــي املـــؤهلني للحـــصول علـــى ائتمـــان املعـــاش التقاعـــدي حبلـــول ســـنة  
غري أن غالبية النساء والرجال الـذين يـصلون إىل سـن املعـاش التقاعـدي احلكـومي                   . العزباوات

يف ذلك الوقت سيحق هلم احلصول على معاشات التقاعد احلكومية مبا يزيد علـى احلـد األدىن                 
القياســي للــضمان، مــع اســتفادة النــساء مــن اســتحقاق معــاش التقاعــد احلكــومي مــن العمــل      

 .املدفوع األجر ومسامهات الرعاية
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 نظرة على النتائج اإلمجالية لإلصالحات
، علــى تــضييق الفجــوة يف املعاشــات التقاعديــة بــني  ســوف تــساعد اإلصــالحات، بــشكل عــام

وحتـصل النـساء الالئـي يـصلن إىل سـن املعـاش             . اجلنسني يف نتـائج املعـاش التقاعـدي احلكـومي         
 يف املائــة مــن املعــاش ٨٠التقاعــدي احلكــومي يف الوقــت الــراهن، يف املتوســط، علــى أقــل مــن  

يتوقــع أن حيــق للنــساء الالئــي  ، ٢٠٥٠ويف . التقاعــدي احلكــومي الــذي حيــصل عليــه الرجــال 
 يف املائـة تقريبـا مـن        ٩٥يصلن إىل سن املعاش التقاعدي احلكومي، يف املتوسط، احلصول على           

وسوف تكون نتـائج املعـاش التقاعـدي احلكـومي        . متوسط املعاش التقاعدي احلكومي للرجال    
تـائج املعـاش    للمرأة اليت تكسب قيمة وسـطية ويكـون هلـا تـاريخ عمـل كامـل، مطابقـة فعـال لن                    

 .التقاعدي احلكومي للرجل الذي يكسب قيمة وسطية
تساعد اإلصالحات أيضا على تضييق الفجوة بني اجلنسني يف نتائج املعـاش التقاعـدي الـشاملة            

ويف الوقـت احلاضـر، تكـسب املوظفـة األنثـى الوسـطية الـيت تعمـل كـل                  ). احلكومية واخلاصـة  (
ف الذكر الوسطي الذي يعمـل كـل الوقـت ويـستمر             يف املائة مما يكسب املوظ     ٨٠الوقت حنو   

ويف الوقت احلاضر ميكن أن يتوقعوا فجوة مماثلة يف ناتج معاشـهم التقليـدي              . هذا أثناء التقاعد  
وبعـد اإلصـالح، سـوف حيـصل الـذكور        . اإلمجايل عند بلوغ سن املعـاش التقاعـدي احلكـومي         

دي يزيـد عمـا حيـصلون عليـه يف          واإلناث الوسطيون يف املكسب على دخل مـن املعـاش التقاعـ           
 يف املائــة تقريبـا مـن املعــاش   ٩٠وميكـن إذن للنــساء أن يتـوقعن احلـصول علـى     . الوقـت الـراهن  

وتــضيق الفجـوة كــثريا أيـضا عنــد مقارنــة النـساء الــيت خيتلــف    . اإلمجـايل لــنظريهن مـن الــذكور  
اء هــذا والــدافع الرئيــسي ور. تــارخيهن الــوظيفي بالــذكر الــذي حيــصل علــى مكــسب وســطي  
، ســوف تكــون ٢٠٥٠ويف . التــضييق هــو تــأثري اإلصــالحات يف املعــاش التقاعــدي احلكــومي 

نتائج املعاش التقاعدي احلكومي للرجال والنساء الذين ميكن مقارنتـهم متـشاهبة جـدا فـسوف                
 .يستفيد كل من الرجال والنساء من تأثريات احلسابات الشخصية ومسامهة رب العمل

 
 تميات إىل أقليات عرقيةالنساء السود واملن

ســوف تكفــل اإلصــالحات الــيت تدخلــها احلكومــة علــى املعــاش التقاعــدي احلكــومي املــسامهة 
االجتماعية فالرعاية والوالدية جتد املكافأة من خـالل املعـاش التقاعـدي احلكـومي واملـسامهات                

ــة ــة، رغــم أن حتل      . املدفوع ــات العرقي ــساء األقلي ــتغريات بعــض ن ــذه ال ــن ه ــستفيد م ــر  وت ــل أث ي
وتــصل نــسبة أصــحاب املعاشــات  . اإلصــالح علــى أســاس مجاعــات األقليــات العرقيــة حمــدود  

وهكـذا، فـإن البيانـات      .  يف املائة  ٢التقاعدية املنتمني إىل األقليات العرقية يف الوقت الراهن إىل          
 ال تـسمح  ) كالدراسة االستقصائية ملوارد األسرة   (املستمدة من عينات الدراسات االستقصائية      
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فالبيانات اإلدارية، كسجالت الـضرائب واملـسامهات مـثال، ال تـشمل أي             . بالتحليل التفصيلي 
 .بيانات تتعلق باألقليات العرقية

 
يتوقــف تــصميم االجتاهــات املــستقبلية إىل حــد كــبري علــى افتراضــات تتعلــق مبعــدالت توظيــف 

 علـى اجتاهـات متوسـط    وعلى سبيل املثال، ال يوجـد دليـل جيـد        . األقليات العرقية ومشاركتها  
العمر يف املاضي حبسب العرق، فال ميكن لذلك وضع تقيـيم موثـوق بـه ملـا إذا كـان رفـع سـن                  
املعــاش التقاعــدي احلكــومي ســيكون لــه أثــر غــري متناســب علــى أشــخاص مــن أصــول عرقيــة    

غـري أن مكتـب اإلحـصاءات الوطنيـة أنـشأ هـذا العـام مركـزا وطنيـا للـدميغرافيا سـوف                     . خمتلفة
وقـد نـشر فعـال تقـديرا لعـدد الـسكان حبـسب اجلماعـات                .  من قاعدة األدلة يف املستقبل     حيسن

 .العرقية بصفة جتريبية
 

 النساء الالئي حيصلن على معاشات تقاعدية من أصحاب املصلحة
 يف املائـة مـن      ٣٦ أن النساء ميلكن حنـو       ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣تبني األرقام اخلاصة بالسنة الضريبية      

 .املعاش التقاعدي من أصحاب املصلحة) وكصك/بوليصات(وثائق 
 

 استمرار تقدمي مدفوعات وقود الشتاء
زادت مدفوعات وقود الشتاء، وهي مبلغ مقطوع يدفع سـنويا ملـساعدة املـستحقني مـن كبـار                  
الــسن يف مجيــع أحنــاء بريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية علــى دفــع فــواتري وقــود الــشتاء، إىل  

ومت زيـادة هـذه     . ٢٠٠١ – ٢٠٠٠ل أسـرة معيـشية مـستحقة لـشتاء           جنيه اسـترليين لكـ     ٢٠٠
 جنيه استرليين لألسر الـيت يكـون هبـا أشـخاص تـصل أعمـارهم                ١٠٠املدفوعات مرة أخرى بـ     

ــتاء     ٨٠إىل  ــن ش ــارا م ــأكثر اعتب ــنة ف ــتاء  . ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ س ــاء ش ، ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥وأثن
 مليــون جنيــه ١١,٥متــها ومــن مــدفوعات بلغــت قي.  ماليــني أســرة معيــشية٨اســتفادت حنــو 

 . ماليني جنيه٦,٣استرليين، حصلت النساء على 
 

 توفري الدعم ملقدمي الرعاية
أغــسطس / يف آب٤٤٥ ٢٣٠ارتفــع عــدد األشــخاص املــستحقني لبــدل مقــدمي الرعايــة مــن   

 بزيــادة –)  يف املائــة٦٨نــسبة النــساء فــيهم    (٢٠٠٦مــايو / يف أيــار٧٨٥ ٢٧٠ إىل ١٩٩٩
 ٩١٠وزاد استحقاق اإلناث يف بدل مقدمي الرعاية يف نفـس الفتـرة مـن               .  يف املائة  ٧٦قدرها  
 ٤١٠ ٠٠٠، تلقـى    ٢٠٠٦مـايو   /يف أيـار  .  يف املائـة   ٦٣، بزيادة قـدرها     ٥٣٨ ٤٥٠ إىل   ٣٢٨

شــخص قــسط مقــدمي الرعايــة يف دعــم الــدخل أو املبلــغ اإلضــايف ملقــدمي الرعايــة يف ائتمــان    



CEDAW/C/UK/6  
 

07-39865 277 
 

 الرعايــة اآلن عــن بليــون جنيــه اســترليين حيــث  وتزيــد تكلفــة بــدل مقــدمي. املعــاش التقاعــدي
وزادت التكلفــــة منــــذ  . ١٩٩١/١٩٩٢ مليــــون جنيــــه اســــترليين يف   ٤٠٠ارتفعــــت مــــن  

 . يف املائة سنويا واملتوقع أن يستمر هذا املعدل يف الزيادة٣ مبعدل ١٩٩٦/١٩٩٧
  ١٥املادة   

 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ الرجال والنساء يف القضاء يف إنكلترا وويلز، ١-١٥
 

 )١/٤/٢٠٠٦يف  (٢٠٠٦ )١/٤/٢٠٠٤يف  (٢٠٠٤ 

 النساء اجملموع 
ــة  النـــسبة املئويـ

 النساء اجملموع للنساء
النسبة املئويـة   

 للنساء

 ٪١٢١٨,٣٪٨,٣ ١ ١٢ املعاونونلوردات االستئناف 

 ٪٣٠٠,٠ ٪٢٥,٠ ١ ٤ )وزير العدل عدا (الُشعب رؤساء 

 ٪٣٧٣٨,١ ٪٥,٤ ٢ ٣٧ مستشارو حماكم االستئناف

 ٪١٠٨١١١٠,٢ ٪٧,٦ ٨ ١٠٥ العليااكم قضاة احمل

 ٪٦٣١٧١١١,٣ ٪٩,٥ ٥٨ ٦١٠ قضاة الدوائر

 ٪١٤٠١١٩٩١٤,٢ ٪١٣,٣ ١٨٥ ١٣٩٦ قضاة حماكم األقاليم

 ٪٤٤٩٩٩٢٢,٠ ٪١٨,٩ ٨٢ ٤٣٣ )مبا يف ذلك شعبة األسرة(احملليون القضاة 

 ٪٨٤٠٢٢٩٢٧,٣ ٪٢٢,٨ ١٨٣ ٨٠١ )سرةاأليف ذلك شعبة مبا (القضاة احملليون نواب 

 ٪١٣٤٣١٢٣,١ ٪١٩,٢ ٢٠ ١٠٤ )حماكم الصلح(القضاة احملليون 

 ٪١٥٨٣٤٢١,٥ ٪٢٣,١ ٤٠ ١٧٣ )حماكم الصلح(احملليون قضاة النواب 

 ٪٣٧٧٣٦٧٨١٨,٠ ٪١٥,٨ ٥٨٠ ٣٦٧٥ اجملموع
 

  www.judiciary.gov.ukإحصائيات التنوع السنوية 
مزيد من املعلومات حول التعيينات القضائية يف التقـارير الـسنوية للتعيينـات    وميكن العثور على   

  www.judicialappointments.gov.uk وموقع www.dca.gov.ukيف وظائف القضاء يف موقع 
 
 
 

 

http://www.dca.gov.uk/
http://www.judicialappointments.gov.uk/
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 القانونية الصادرةاملعونة ل شهادات  جدو٢-١٥
 

 ذكور إناث ٢٠٠٥السنة التقوميية 

 ***غ **م *ش ***غ **م *ش 
 ٢ ١١ ١٠ ٩ ٣ ٣٥ األسرة املتحدة
 ٢٦٣ ٢٦٠٩ ٨٢٩ ٦٨٧ ٣٨٧ ١٣٣٦١ العنف املرتيل
 ٤٧٨ ٢١٦٦ ٣٤٥٢ ١٢١٧ ١٥٠٨ ١٤١٦٢ اإلعالة املالية

 ٧٧٧ ١٢٤ ٧٩٦ ١٧٤٠ ٣١٨ ١٩٩٥ الوساطة
 ٣٦ ٥١ ٢٩٠ ٤٤ ٩٤ ٣٦٣ أمور أسرية أخرى

 ١٩٦١ ٨٢٨ ٦٥٨ ٢٤٤٨ ١٢٩٤ ١٤١٢  األطفال–قانون عام آخر 
 ٣٣٤١ ١٣٢٤٤٢٥٩٥ ١١٨١٥٣٩٥٧ ٨٩١٦  أطفال–قانون خاص 

 ٦١٧٤ ٦٠٨٠ ٢٩٤ ٦٣٨٨ ٧٣٨٨ ٢٤٨ القانون اخلاص باألطفال
 ١٩٥٧٣١٤٤٦٤١٣٠٣٢ ٢٢٨٠٧١٦٤٩٠ ٤٠ ٤٩٢ اجملموع

 
 .الشاكي * 
 .املدعى عليه ** 
 .غري ذلك *** 

 
 


