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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المالحظات الختامية بشـ ـ ـ ـ التقرير الدوري الثامن للمملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية
 - 1نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثامن للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمالية
( )CEDAW/C/GBR/8يف اجل ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــن  1٦٧1و ( 1٦٧٢ان ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــر CEDAW/C/SR.1671
و  ،)CEDAW/C/SR.1672املعقودتن يف  ٢٦شباط/فرباير  .٢٠1٩وترد قائمة اللجنة بامل ائل واألسئلة
ال ـواردة يف الــوة ـي ـق ـ ـ ــة  CEDAW/C/GBR/Q/8وتــرد ردود امل ـم ـل ـك ـ ـ ــة امل ـت ـح ـ ـ ــدة ع ـل ـي ـ ـ ـ ــا يف الــوة ـي ـق ـ ـ ــة
.CEDAW/C/GBR/Q/8/Add.1

ألف  -مقدمة
 - ٢تعرب اللجنة عن تقديرها لتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن .وتعرب أيضا عن تقديرها
لتقـ ـ ــدمي الـ ـ ــدولـ ـ ــة الطرف تقرير املتـ ـ ــابعـ ـ ــة للمالحظـ ـ ــات اخلتـ ـ ــاميـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقـ ـ ــة اليت أبـ ـ ــد ـ ـ ــا اللجنـ ـ ــة
) (CEDAW/C/GBR/CO/7/Add.1والردود اخلطية على قائمة امل ائل واألسئلة اليت قدم ا الفريق العامل
ملا قبل الدورة ،وكذلك العرض الشفوي الذي ق ّدمه الوفد واإليضاحات اإلضافية املقدمة ردا على األسئلة
وج ت ا اللجنة شفويا يف أةناء احلوار.
اليت َّ
 - 3وتثين اللجنة على الدولة الطرف لتش ـ ـ ـ ـ ـ ــكيلة وفدها الذي ترأس ـ ـ ـ ـ ـ ــته نائبة رئيس املكتب احلكومي
املعين مب ــائل امل ــاواة ،إلي ــا ما ّكافري ،وضــم ممثلن عن وزارة العدل ،وزارة العمل واملعاشــات التقاعدية،
وعن حكومات أيرلندا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمالية واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكتلندا وويلز ،والبعثة الدائمة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وأيرلندا الش ـ ـ ـ ـ ــمالية لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف .وتالحظ اللجنة مرة
أخرى أن وفد الدولة الطرف مل يضم ممثلن عن أقاليم ما وراء البحار أو األقاليم التابعة للتاج.

* اعتمدت اللجنة هذه املالحظات يف دور ا الثانية وال بعن ( 18شباط/فرباير  8 -آذار/مارس .)٢٠1٩
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باء  -الجوانب اإليجابية
 - 4ترحــب اللجنــة بــاجل ود اليت بــذلت ــا الــدولــة الطرف منــذ النظر يف عــا  ٢٠13يف التقرير الــدوري
ال ـ ـ ــاب للدولة الطرف ) ،(CEDAW/C/GBR/CO/7يف سـ ـ ــبيل إجراء إصـ ـ ــالحات تش ـ ـ ـريعية ،وال سـ ـ ــيما
اعتماد ما يلي:
قانون العنف املنزيل ،يف أنغويال يف عا  ،٢٠14الذي يوفر مزيدا من احلماية لضـ ــحايا
(أ)
العنف املنزيل عن طريق متكن احملاكم من منح أمر محاية؛
(ب)

قانون االجتار باألشخاص واستغالهلم (اسكتلندا) ،يف عا ٢٠1٥؛

(ج)

قانون امل اواة ،يف جزيرة مان ،يف عا ٢٠1٧؛

(د) اللوائح اخلاصـ ـ ــة بقانون امل ـ ـ ــاواة (معلومات عن الفجوة يف األجور بن اجلن ـ ـ ــن) اليت
ُعرض ـ ـ ـ ـ  ،يف عا  ،٢٠1٧مبوجب املادة  ٧8من قانون امل ـ ـ ـ ــاواة لعا  ،٢٠1٠واليت تُلز املؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اخلاص ـ ـ ـ ــة واملنظمات الطوعية اليت يعمل في ا أكثر من  ٢٥٠موظفا بنش ـ ـ ـ ــر بيانات عن الفجوة يف األجور
بن اجلن ن؛
(هـ) اللوائح اخلاصــة بقانون امل ــاواة (الواجبات احملددة وال ــلطات العامة) اليت عرض ـ  ،يف
عا يف  ،٢٠1٧مبوجب املادة  1٥3من قانون امل ـ ـ ـ ــاواة لعا  ٢٠1٠واليت تُلز اهليئات العامة اليت يعمل
في ا أكثر من  ٢٥٠موظفا بنشر بيانات عن الفجوة يف األجور بن اجلن ن؛
(و) قانون مدة التقاد (بش ـ ن االيذاء يف ســن الطفولة) (اســكتلندا) ،الصــادر يف متوز/يوليه
 ٢٠1٧والذي يلغي فرتة التقاد احملددة بثالث س ـ ـ ــنوات لرف دعاوى بش ـ ـ ـ ن الض ـ ـ ــرر البدين الناش ـ ـ ـ عن
اإليذاء يف سن الطفولة ،وهو ما أوص به اللجنة سابقا؛
(ز)

قانون متثيل اجلن ن يف اجملالس العامة (اسكتلندا) ،الصادر يف آذار/مارس .٢٠18

 - ٥وترحب اللجنة باجل ود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتح ــن إطار ســياســت ا العامة بقصــد التعجيل
بالقضاء على التمييز ضد املرأة وتعزيز امل اواة بن اجلن ن ،ومن تلك اجل ود اعتماد ما يلي:
اس ـرتاتيجية إهناء العنف ضــد الن ــاء والفتيات للفرتة من عا  ٢٠1٦إىل عا ،٢٠٢٠
(أ)
إلنكلرتا وويلز ،اليت أُعتمدت يف آذار/مارس ٢٠1٦؛
(ب) االس ـرتاتيجية الوطنية يف اســكتلندا ،املعنونة ”املرأة آمنة على قد امل ــاواة“ اليت
وحدِّة
إىل من العنف ضـ ـ ــد الن ـ ـ ــاء والفتيات والقضـ ـ ــاء عليه ،اليت نشـ ـ ــرت يف حزيران/يونيه ُ ٢٠14
آذار/مارس  ،٢٠1٦وهي تعرتف صـراحة باعتبار العنف ضــد الن ــاء والفتيات ســببا ونتيجة لعد امل
بن اجلن ن؛

دف
يف
ــاواة

(ج) االس ـرتاتيجية اخلاصــة بالن ــاء اجلاحنات ،يف انكلرتا وويلز ،اليت نشــرت يف حزيران/يونيه
 ،٢٠18واليت دف إىل إخراج الن ـ ــاء األش ـ ــد ض ـ ــعفا احملتجرات يف نظا العدالة اجلنائية من االحتجاز،
من خالل تقدمي الدعم املخصص هلن.
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جيم  -أهداف التنمية المستدامة
 - ٦ترحب اللجنة بالدور الذي تقو به الدولة الطرف لدعم االعتبارات اجلن ـ ـ ـ ـ ــانية بوص ـ ـ ـ ـ ــف ا هدفا
قائما بذاته من أهداف التنمية امل ــتدامة ،وحتيط علما بردها على اســتف ــار اللجنة املختارة املعنية بشــؤون
املرأة وامل ـ ـ ـ ــاواة التابعة جمللس العمو حول تنفيذ اهلدف  ٥من أهداف التنمية امل ـ ـ ـ ــتدامة على الص ـ ـ ـ ــعيد
الوطين.
 - ٧تدعو اللجنة إلى تحقيق المســاواة بين الجنســين بحكم القانو وبحكم األمر الواقع ،وفقا
ألحكام االتفاقية ،طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المس ـ ـ ـ ـ ــتدامة لعام  .٢٠٣٠وتش ـ ـ ـ ـ ــير اللجنة إلى
أهمية الهدف  ٥وأهمية تعميم مبادئ المس ــاواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المس ــتدامة
الس ـ ـ ـ ـ ــبعة عش ـ ـ ـ ـ ــر .وتحث اللجنة الدولة الطرف على االعتراف بدور المرأة باعتبارها القوة الدافعة
للتنمية المستدامة للدولة الطرف ،واعتماد السياسات واالستراتيجيات المناسبة لهذا الغرض.

دال  -البرلما
 - 8تش ــدد اللجنة على الدور الحاس ــم الذي تض ــطلع بش الس ــلطة التش ــريعية في ض ــما تنفيذ
االتفــاقيــة تنفيــذا اــامال وانظر الو يقــة  ،A/65/38الجزء الثــاني ،المرفق السـ ـ ـ ـ ـ ــادنة .وتــدعو اللجنـة
برلما المملكة المتحدة ،واذلك البرلما اإلس ـ ـ ـ ـ ــكتلندي ،والجمعية الوطنية لويلز وجمعية أيرلندا
الش ـ ـ ــمالية ،عند االقتض ـ ـ ــاء ،بما يتوافق مع والية اذ منهما إلى اتخا الخطوات الال مة فيما يتعلق
بتنفيــذ هــذم المالحظــات الختــاميــة من اع وحتى موعــد تقــديم التقرير الــدوري المقبــذ بموجــب
االتفاقية.

هاء  -الشواغذ الرئيسية والتوصيات
السياق العام
 - ٩حتيط اللجنة علما بالقرار الذي اختذته الدولة الطرف باالن ــحاب من االحتاد األورويب (املعروف
بعبارة ”خروج بريطانيا من االحتاد األورويب“) عقب االستفتاء الذي أجري يف  ٢3حزيران/يونيه .٢٠1٦
وإذ تالحظ أن ذلك القرار قد ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتلز إجراء فحص دقيق لتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعا ا الوطنية وإدخال ما قد يلز من
تغيريات الالزمة علي ا ،يب اللجنة بالدولة الطرف أن تغتنم هذه الفرصــة لتعزيز إطار حقوق اإلن ــان يف
مجي أحناء أراضــي ا ،بطرق تشــمل إدراج أحكا االتفاقية يف قانوهنا الوطين ،واســتخدا االتفاقية مبثابة آلية
اس ـرتاتيجية لتمكن املرأة .ويف هذا املنعطف احلاســم ،تشــدد اللجنة على أن وض ـ حقوق املرأة يف صــلب
مداوال ا وضمان تعزيز حقوق املرأة سيؤديان إىل يئة جمتم أقوى وأكثر مرونة.
 - 1٠وتدرك اللجنة هيكل احلكومة يف الدولة الطرف ،م نقل صـ ـ ـ ـ ــالحيات احلكومة إىل اإلدارات يف
أيرلندا الش ـ ــمالية واس ـ ــكتلندا وويلز ،وم هياكل حوكمة منفص ـ ــلة يف األقاليم الواقعة ما وراء البحار التابعة
للدولة الطرف واألقاليم التابعة للتاج .وتش ـ ـ ــري اللجنة إىل أن نقل ص ـ ـ ــالحيات احلكومة ال ينفي امل ـ ـ ــؤولية
املباشرة للدولة الطرف عن الوفاء بالتزاما ا جتاه كل الن اء والفتيات اللوايت يعشن داخل واليت ا القضائية،
على النحو املبن يف التوصية العامة للجنة رقم  )٢٠1٠( ٢8بش ن االلتزامات األساسية للدول األطراف
مبوجب املادة  ٢من االتفاقية .وتشري أيضا إىل أن املادة  ٢٧من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات تنص على
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أنه ال جيوز ألي طرف يف معاهدة ما أن حيتج ب حكا قانونه الداخلي لتربير عد تنفيذه معاهدة ما .وإذ
ت ـ ـ ـلّم اللجنة بعد وجود حكومة عاملة يف أيرلندا الش ـ ــمالية منذ كانون الثاين/يناير  ،٢٠1٧تكرر ت كيد
التزا الدولة الطرف ب ن تتخذ مجي التدابري الض ـ ـ ــرورية لض ـ ـ ــمان التطبيق الفعال لالتفاقية لض ـ ـ ــمان حقوق
مجي الن اء هناك ،ويف مجي أقاليم ما وراء البحار واألقاليم التابعة للتاج.
التحفظات
 - 11إذ ترحب اللجنة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحب بعض التحفظات يف جزيرة مان ،تالحظ أن الدولة الطرف ال تزال
تتم ــك بتحفظا ا على االتفاقية ،رغم أن العديد من ا يت ــم بطاب اإلعالنات التف ــريية اليت رمبا مل تعد
ضرورية.
 - 1٢تكرر اللجنة توصيتها السابقة ب تعيد الدولة الطرف النظر في تحفظاتها بغية سحبها.
اإلطار التشريعي والسياساتي
 - 13ترحب اللجنة باجل ود اليت بذلت ا الدولة الطرف لتعزيز إطارها التشـ ـ ـريعي وال ـ ــياس ـ ــايت من أجل
تعزيز حقوق الن ـ ـ ــاء والفتيات ومحايت ا ،مبا يف ذلك اجل ود املش ـ ـ ــار إلي ا يف الفقرتن  4و  ٥أعاله .وم
ذلك ف ي تكرر الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواغل اليت أعرب عن ا من قبل يف األعوا  1٩٩٩و  ٢٠٠8و ،٢٠13إزاء عد
اختاذ تدابري إلدماج أحكا االتفاقية بالكامل يف تشريعا ا الوطنية ،مما يؤدي إىل جتزؤ وعد انتظا اإلطار
التش ـ ـ ـ ـريعي املتعلق حبقوق الن ـ ـ ـ ــاء والفتيات .وتعرب اللجنة عن قلق ا بصـ ـ ـ ــفة خاصـ ـ ـ ــة من أن عد وجود
حكومــة عــاملــة يف أيرلنــدا الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــاليــة منــذ كــانون الثــاين/ينــاير  ٢٠1٧قــد أدى إىل إحــداث ةغرات يف
التش ـريعات وال ــياســات لضــمان احلماية الفعالة للمرأة هناك .وعالوة على ذلك ،ويف حن ترحب اللجنة
بتوس ـ ـ ـ ـ ــي نطاق تطبيق االتفاقية من ةالةة إىل س ـ ـ ـ ـ ــبعة أقاليم ما وراء البحار بن عامي  ٢٠1٦و ،٢٠1٧
ف ي ال تزال تش ـ ـ ـ ـ ـ ــعر بالقلق إزاء عد تطبيق أحكا االتفاقية يف مجي أقاليم ا ما وراء البحار ويف إقليمي
جريسي وغويرن ي التابعن للتاج.
 - 14إ تشـ ـ ـ ــير اللجنة إلى مالحظاتها الختامية السـ ـ ـ ــابقة ،توصـ ـ ـ ــي الدولة الطرف بإدراج جميع
أحكام االتفاقية في تش ـ ــريعاتها دو مزيد من الت خير لض ـ ــما حماية حقوق المرأة بش ـ ــكذ منهجي
وعلى قدم المساواة في جميع األراضي الخاضعة لواليتها القضائية ،بما في لك أيرلندا الشمالية.
اما توصـ ـ ـ ـ ــي الدولة الطرف ب تتخذ ،وفقا اللتزاماتها بموجب االتفاقية ،تدابير اسـ ـ ـ ـ ــتباقية لكفالة
وضع االتفاقية موضع التنفيذ في جميع أقاليمها ما وراء البحار واألقاليم التابعة للتاج.
 - 1٥وتالحظ اللجنة أن قانون امل ـ ــاواة لعا  ٢٠1٠حيظر التمييز املباشـ ــر وغري املباشـ ــر على أسـ ــاس
نوع اجلنس .وم ذلك ،ف ي تكرر الشـ ـ ـ ـ ـواغل اليت أعرب عن ا من قبل إزاء عد انطباق قانون امل ـ ـ ـ ــاواة
على أيرلندا الشــمالية ( ،CEDAW/C/GBR/CO/7الفقرة  ،)18وت ســف ألن الدولة الطرف ،اســتنادا إىل
مبدأ نقل الص ـ ـ ــالحيات ،مل تتخذ أي تدابري تكفل للن ـ ـ ــاء يف أيرلندا الش ـ ـ ــمالية نفس احلماية على األقل
فيما يتعلق بامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة على غرار نظرائ م يف اإلدارات األخرى للدولة الطرف ،على الرغم من عد وجود
حكومة عاملة يف أيرلندا الشــمالية .وال تزال اللجنة تشــعر بالقلق إزاء القيود املفروضــة على واجب امل ــاواة
يف القطاع العا حبماية املرأة من التمييز على حنو فعال مبوجب قانون امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة ،مبا يف ذلك األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكال
املتـداخلـة للتمييز ،وتعرب عن أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ـا لعـد إحراز تقـد يف جمال إنفـاذ أحكـا القـانون املتعلقـة بواجب
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القطاع العا بشـ ـ ـ ن أوجه عد امل ـ ــاواة االجتماعية واالقتص ـ ــادية (املواد  1إىل  3من القانون) واالعرتاف
”بالتمييز املرَّكب“ (املادة  14من القانون)
 - 1٦توصي اللجنة ب تقوم الدولة الطرف بما يلي:
مراجعة تش ــريعاتها في أيرلندا الش ــمالية للت اد من أنها توفر الحماية للنس ــاء على
وأة
قدم المساواة هناك مع النساء في اإلدارات األخرى التابعة للدولة الطرف؛
وبة افالة التطبيق الموحد والفعال لواجب المسـ ـ ــاواة في القطاع العام ،حتى يتسـ ـ ــنى
لجميع الهيئات العامة الخاض ـ ـ ـ ـ ــعة لواليتها القض ـ ـ ـ ـ ــائية أ تُجري بص ـ ـ ـ ـ ــورة منهجية تقييمات األ ر
فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين؛
وجة اسـ ـ ـ ـ ــتعراض وتعديذ واجب المسـ ـ ـ ـ ــاواة في القطاع العام من أجذ معالجة حاالت
األشكال المتداخلة من التمييز ،مثذ التمييز الذي تواجهش ”النساء السود واعسيويات والمنتميات
ِ
والمسنّات ،والنساء وات اإلعاقة ،وملتمسات اللجوء والالجئات ،والمثليات
لألقليات العرقية“،
ومزدوجات الميذ الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين؛
ودة إنفا أحكام قانو المس ـ ـ ـ ـ ــاواة المتعلقة بواجب القطاع العام بشـ ـ ـ ـ ـ ـ أوجش عدم
المسـ ـ ـ ـ ـ ــاواة االجتمــاعيــة واالقتصـ ـ ـ ـ ـ ــاديــة والمواد من  ١إلى  ٣من القــانو ة و ”التمييز المراـب“
والمادة  ١٤من القانو ة.
 - 1٧وي ـ ـ ــاور اللجنة بالقلق إزاء األةر ال ـ ـ ــلي وغري املتناسـ ـ ــب لتدابري التقشـ ـ ــف على الن ـ ـ ــاء اللوايت
يشـ ـ ّكلن األغلبية ال ــاحقة من فئة املعيل الوحيد ويعملن األرجح يف أش ــكال عمالة غري رمسية أو مؤقتة أو
هشــة .وتكرر اللجنة الش ـواغل اليت أعرب عن ا من قبل ( ،CEDAW/C/GBR/CO/7الفقرة  )٢٠من أن
تدابري التقش ـ ـ ــف أدت إىل إجراء ختفيض ـ ـ ــات يف متويل املنظمات اليت تقد اخلدمات االجتماعية للن ـ ـ ــاء،
مبا في ا تلك اليت توفر اخلدمات للن ــاء فقط ،فضــال عن إجراء ختفيضــات يف ميزانيات مؤسـ ــات القطاع
العا اليت يفوق عدد الن ـ ـ ــاء العامالت في ا عدد الرجال .وتالحظ اللجنة م القلق أن التخفيض ـ ـ ــات يف
خدمات الرعاية االجتماعية تؤدي إىل زيادة العبء على مقدمي الرعاية الرئي ين الذين تزيد ن بة الن اء
في م بكثري عن ن بة الرجال.
 - 18توصـ ـ ـ ــي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم شـ ـ ـ ــامذ أل ر تدابير التقشـ ـ ـ ــف على حقوق المرأة،
وبالقيام دو ت خير باتخا تدابير للتخفيف من اع ار السلبية على النساء وتوفير سبذ االنتصاف لهن.
 - 1٩وترحب اللجنة باعتماد قانون اجلزاءات ومكافحة غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األموال يف أيار/مايو  ،٢٠18الذي
تُلز املادة  ٥1منه وزير الدولة بتوفري ”كل أشـ ـ ــكال امل ـ ـ ــاعدة املعقولة“ إىل حكومات األقاليم الربيطانية
ما وراء البحار لتمكن كل حكومة من هذه احلكومات من فتح س ـ ــجل متاح لعامة الناس بامللكية النفعية
للشــركات امل ــجلة يف الوالية القضــائية لكل حكومة من هذه احلكومات .وعلى الرغم من أن إعمال هذا
القانون يشــكل خطوة إجيابية يف مكافحة غ ــل األموال والت رب الض ـريي والف ــاد ،ال تزال اللجنة تشــعر
بالقلق ألن النظم الضريبية اخلارجية يف أقاليم ما وراء البحار واألقاليم التابعة للتاج تواصل متكن الشركات
املتعددة اجلن يات واألفراد األةرياء ،فضال عن املنظمات اإلجرامية ،من جتنب دف الضرائب مما يؤدي إىل
خ ائر كبرية يف اإليرادات اليت ميكن استخدام ا يف توفري اخلدمات العامة للمرأة.
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 - ٢٠توصــي اللجنة الدولة الطرف بمواصــلة اتخا تدابير لمكافحة غســذ األموال ومنع التهرب
من دفع الض ــرائب ،بطرق تش ــمذ وض ــع س ــجالت عامة ب س ــماء الش ــراات والص ــناديق االس ــتئمانية
المسـ ـ ـ ـ ــجلة في جميع أقاليمها ما وراء البحار واألقاليم التابعة للتاج وإجراء تقييمات أ ر مسـ ـ ـ ـ ــتقلة
وتشـ ـ ــاراية ودورية لآل ار الوطنية والتي تتجاو الحدود اإلقليمية المترتبة على سـ ـ ــياسـ ـ ــاتها المتعلقة
بالس ــرية المالية وبالض ــرائب على أرباح الش ــراات في حقوق المرأة .اما توص ــي الدولة الطرف ب
تنقح تشريعاتها وسياساتها وممارساتها المالية والضريبية المتعلقة بالشراات والصناديق االستئمانية،
بغية تمتع المرأة بحقوقها ااملة بموجب االتفاقية ،سواء على الصعيد الوطني أو في الخارج.
 - ٢1حتيط اللجنة علما بالضـ ـ ـ ـ ـ ــمانات اليت قدمت ا الدولة الطرف ب ن قانون االن ـ ـ ـ ـ ـ ــحاب من االحتاد
األورويب لعا ُ ٢٠18حي ِّول معظم قوانن االحتاد األورويب إىل ضـ ــمانات قانونية على الصـ ــعيد الوطين ،وأن
احلد األدىن من املعايري اليت وض ـ ــع ا االحتاد األورويب س ـ ــيبقى على حاله .وم ذلك ،ي ـ ــاور اللجنة القلق
من أن خروج بريطانيا من االحتاد األورويب ميكن أن يؤدي ،يف حال عد اختاذ تدابري ش ــاملة لتمكن املرأة
وعد إدراج أحكا االتفاقية يف التش ـريعات الوطنية ،إىل حدوث انتكاســة يف محاية حقوق املرأة يف الدولة
الطرف .وي ــاورها القلق أيضــا من أن املرأة قد تعاين أكثر من غريها من اآلةار االقتصــادية ال ــلبية خلروج
بريطانيا من االحتاد األورويب ومن فقدان التمويل من االحتاد األورويب للربامج املتخص ـص ــة وتقدمي اخلدمات
للن ـ ـ ــاء والفتيات .وبالنظر إىل الظروف املتميزة يف أيرلندا الش ـ ـ ــمالية ،ي ـ ـ ــاور اللجنة القلق كذلك من أن
الن ـ ــاء اللوايت يعش ـ ــن هناك س ـ ــيت ةرن بوجه خاص ،لعدة أس ـ ــباب من بين ا التغيريات اليت تؤةر يف التجارة
عرب احلدود.
 - ٢٢توصي اللجنة ب تقوم الدولة الطرف بما يلي:
إجراء تقييم مسـ ـ ــتفي لأل ر المترتب على االنسـ ـ ــحاب من االتحاد األوروبي في
وأة
حقوق المرأة ،بما في لك النس ـ ــاء في أيرلندا الش ـ ــمالية ،واعتماد تدابير فعالة للتخفيف من اع ار
السلبية الناجمة عنش؛
وبة افالة إدراج أحكام االتفاقية ،واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنس ـ ـ ـ ــا وتش ـ ـ ـ ــريعات
االتحاد األوروبي والتش ـ ـ ـ ــريعات المتراامة ،والص ـ ـ ـ ــكوك القانونية والقرارات القض ـ ـ ـ ــائية في االتحاد
األوروبية في تشريعاتها الوطنية وإدماج حقوق اإلنسا وتمكين المرأة في صميم النهج الرامية إلى
التصدي للتحديات الراهنة؛
وجة الت اد من أ أي تغيير في األحكام القانونية ال يشكذ انتكاسة في حماية حقوق
المرأة واعتماد تدابير تكفذ مواابة تش ـ ـ ــريعاتها الوطنية للتقدم المحر فيما يتعلق بحقوق المرأة في
االتحاد األوروبي؛
ودة التـ اــد من أ أي اتفــاقــات تتعلق بــالتجــارة واالس ـ ـ ـ ـ ــتثمــار تتفــاوض عليهــا الــدولـة
الطرف تعترف ب سبقية التزاماتها بموجب االتفاقية والنظر صراحة في ت يرها على حقوق المرأة؛
وهـة ضـ ـ ـ ـ ـ ـمــا أالّ يؤدي فقــدا التمويــذ من االتحــاد األوروبي إلى حــدو غرات في
تقديم الدعم والخدمات المقدمة إلى النساء والفتيات ،بطرق تشمذ ت مين مصادر تمويذ بديلة.
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المعونة القانونية وإمكانية اللجوء إلى القضاء
 - ٢3ترحب اللجنة بالتدابري اليت اعتمد ا الدولة الطرف لتي ـ ــري احلصـ ــول على املعونة القانونية املدنية
لض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـايـا العنف املنزيل وإيـذاء األطفـال .وتالحظ اللجنـة أن احملكمـة العليـا قررت يف عـا  ٢٠1٧عـد
قانونية األمر الص ـ ــادر يف عا  ٢٠13والقاض ـ ــي بفرض رس ـ ــو على رف دعاوى أما حماكم العمل وفرض
رسو على طلبات الطعن أما حماكم االستئناف املختصة بقضايا العمل ،والذي كان اللجنة قد أعرب
عن قلق ــا إزاءه ( ،CEDAW/C/GBR/CO/7الفقرة  ،)٢٢وأن ــه بن ــاء على ذل ــك القرار مت تعليق ذل ــك
األمر .وم ذلك ،ال تزال اللجنة تشـ ــعر بالقلق إزاء اسـ ــتمرار الت ةري ال ـ ــلي املرتتب على التخفيضـ ــات يف
مقدار املعونة القانونية ،وعلى املعايري الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارمة للحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على املعونة القانونية يف إطار قانون املعونة
القانونية وإصـدار األحكا وتطبيق العقوبات الصـادر يف عا  ،٢٠1٢يف إمكانية جلوء الن ـاء إىل القضاء
والوص ـ ـ ـ ـ ــول إىل س ـ ـ ـ ـ ــبل االنتص ـ ـ ـ ـ ــاف الفعال يف جماالت من قبيل األس ـ ـ ـ ـ ــرة ،واإلس ـ ـ ـ ـ ــكان ،واهلجرة ،وقانون
استحقاقات الرعاية االجتماعية.
 - ٢٤توصي اللجنة الدولة الطرف ب تكفذ للنساء ،وال سيما النساء اللواتي يعشن في حاالت
ضعف ،مثذ النساء وات اإلعاقة ،و ”النساء السود واعسيويات والمنتميات لألقليات العرقية“،
وملتمس ـ ــات اللجوء ،والالجئات ،وض ـ ــحايا العنف الجنس ـ ــاني ،وض ـ ــحايا االتجار باإلنا  ،إمكانية
اللجوء إلى القضـ ــاء والوصـ ــول إلى سـ ــبذ االنتصـ ــاف الفعال بما يكفي من الدعم القانوني والتمثيذ
أمام المحاام ،بطرق تش ــمذ افالة إتاحة المعونة القانونية والتمثيذ أمام المحاام وتيس ــير الحصــول
عليهما وتوفير الخدمات اإلجرائية والتسهيالت المالئمة لعمرهن .اما توصي اللجنة الدولة الطرف
باتخا تدابير فعالة لكفالة إمكانية حص ـ ـ ـ ـ ــول المرأة على المعونة القانونية في المجاالت التي تؤ ر
عليها أاثر من غيرها ،من قبيذ قضـ ــايا األسـ ــرة ،واإلسـ ــكا  ،والهجرة ،وقانو اسـ ــتحقاقات الرعاية
االجتماعية.
الجها الوطني للنهوض بالمرأة
 - ٢٥ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدم ا وفد الدولة الطرف ب ن املكتب احلكومي املعين مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
امل ــاواة ،وهو اجل از الوطين للن وض باملرأة ،س ــيُنقل من إدارة التعليم إىل مكتب جملس الوزراء اعتبارا من
 1ني ــان/أبريل  ،٢٠1٩لتح ــن التن ــيق فيما بن اإلدارات احلكومية .كما ترحب بقيا جملس العمو ،
يف حزيران/يونيه  ،٢٠1٥بإنش ـ ــاء اللجنة املختارة املعنية بش ـ ــؤون املرأة وامل ـ ــاواة لتتوىل رص ـ ــد أداء املكتب
احلكومي املعين مب ائل امل اواة .وم ذلك ،ال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن والية املكتب احلكومي املعين
مب ــائل امل ــاواة واســعة النطاق وال دف حتديدا إىل الن وض حبقوق املرأة .وباإلضــافة إىل ذلك ،تالحظ
اللجنة أن املكتب احلكومي املعين مب ائل امل اواة ينظم اجتماعات لشبكة املديرين امل ؤولن عن م ائل
امل ـاواة بن اجلن ـن يشـارك في ا املديرون امل ـؤولون عن م ـائل امل ـاواة بن اجلن ـن يف إنكلرتا ،وأيرلندا
الش ـ ـ ـ ـ ـ ــمالية ،واس ـ ـ ـ ـ ـ ــكتلندا ،وويلز ،ورغم ذلك فإهنا تكرر الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواغل اليت أعرب عن ا من قبل يف األعوا
 ،1٩٩٩و  ،٢٠٠8و  ٢٠13بشـ ن عد وجود اسـرتاتيجية وطنية موحدة وشـاملة أو آلية فعالة للتن يق
والرصـ ـ ـ ــد من أجل تنفيذ االتفاقية .وتعرب اللجنة عن القلق كذلك إزاء عد القيا بصـ ـ ـ ــورة من جية جبم
بيانات مص ـ ــنفة ح ـ ــب اجلنس ،ونوع اجلنس ،واألص ـ ــل العرقي ،واإلعاقة وال ـ ــن ،وال س ـ ــيما فيما خيص
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األش ـ ـ ـ ــكال املتداخلة للتمييز ،هبدف حتديد اجملاالت اليت تفتقر املرأة في ا إىل امل ـ ـ ـ ــاواة الفعلية م الرجل،
واالسرتشاد بتلك البيانات يف وض ال ياسات وتقييم أةر التدابري املتخذة.
 - ٢٦توصي اللجنة ب تقوم الدولة الطرف بما يلي:
مواصــلة اتخا التدابير الرامية إلى تعزيز قدرة المكتب الحكومي المعني بمســائذ
وأة
المساواة على العمذ بمثابة جها وطني فعال للنهوض بالمرأة؛
وبة النظر في إنشـ ــاء آلية مراقبة وطنية لتنسـ ــيق ورصـ ــد تنفيذ االتفاقية ،مع المشـ ــاراة
الفعالة من مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق اإلنسا ومنظماتها النسائية؛
وجة
أنحاء أراضيها؛

وضع واعتماد استراتيجية وطنية موحدة وشاملة وجامعة لتنفيذ االتفاقية في جميع

ودة القيام بش ــكذ منهجي بجمع ونش ــر بيانات مص ــنفة حس ــب الجنس ونوع الجنس
واألصـذ العرقي واإلعاقة والسـن في اذ أنحاء أراضـيها لالسـترشـاد بها في وضـع السـياسـات وتقييم
أ ر التدابير المتخذة.
القوالب النمطية
 - ٢٧ترحب اللجنة بالبحوث اليت جتري ا هيئة معايري اإلعالن بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن اآلةار الضـ ـ ـ ـ ـ ــارة لتصـ ـ ـ ـ ـ ــوير املرأة
بقوالب منطية والعتبارها مبثابة َمتاع يف وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائط اإلعال ويف اإلعالنات ،وترحب كذلك بنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر تقريرها
بش ـ ـ ـ ن تلك البحوث يف متوز/يوليه  .٢٠1٧وتثين على قيا جلان ممارسـ ـ ــة االعالن بإدخال قاعدة جديدة
يف قوانن اإلعالنات ،ستدخل حيز النفاذ يف حزيران/يونيه  ،٢٠1٩من ش هنا أن حتظر التنميط اجلن اين
الذي ُحيتمل أن يُلحق الضرر أو ي بب جرمية خطرية أو واسعة النطاق جراء إلعالنات .غري أن اللجنة ال
تزال تش ـ ـ ـ ــعر بالقلق إزاء اس ـ ـ ـ ــتمرار التنميط اجلن ـ ـ ـ ــاين الذي يؤةر على اخليارات التعليمية وامل نية للن ـ ـ ـ ــاء
قرتف يف وس ــائط اإلعال  ،مبا في ا وس ــائط التواص ــل
والفتيات ،فض ــال عن ت ةري الص ــور غري الواقعية اليت تُ َ
االجتماعي ،على الصحة العقلية للن اء والفتيات.
 - ٢8توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاو مع وسائط اإلعالم على وقف تصوير المرأة
بقوالب نمطية وبمثابة متاع في وس ــائط اإلعالم وباتخا المزيد من التدابير الرامية إلى القض ــاء على
القوالب النمطية الجنس ــانية الس ــلبية وإلى تعزيز الص ــور اإليجابية والمتنوعة للفروق بين الجنس ــين،
بما في لك المساواة بين الجنسين في المدارن ومن خالل الحمالت العامة.
العنف الجنساني ضد النساء والفتيات
 - ٢٩ترحب اللجنة باعتماد التدابري الرامية ملكافحة العنف ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والفتيات ،مبا يف ذلك
اس ـ ـ ـ ـرتاتيجية إهناء العنف ض ـ ـ ــد الن ـ ـ ــاء والفتيات للفرتة من عا  ٢٠1٦إىل عا  ،٢٠٢٠إلنكلرتا وويلز،
واالس ـ ـ ـرتاتيجية الوطنية إلس ـ ــكتلندا ،املعنونة ”املرأة آمنة على قد امل ـ ــاواة“ والرامية إىل من العنف ض ـ ــد
الن ــاء والفتيات والقضــاء عليه .غري أن اللجنة ال تزال تشــعر بالقلق إزاء عد وجود محاية موحدة للن ــاء
والفتيات من مجي أش ــكال العنف اجلن ــاين يف أحناء الوالية القض ــائية للدولة الطرف ،وتالحظ بقلق بالغ
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عد كفاية القوانن وال ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات الرامية إىل محاية املرأة يف أيرلندا الش ـ ـ ـ ـ ــمالية .وتعرب اللجنة عن قلق ا
أيضا إزاء:
إحجا ملتم ـ ـ ـ ــات اللجوء وامل اجرات والن ـ ـ ـ ــاء ذوات الوضـ ـ ـ ـ ـ غري اآلمن من حيث
(أ)
اهلجرة اللوايت يعانن من العنف اجلن ـ ـ ـ ـ ــاين ،مبا يف ذلك العنف املنزيل واالغتص ـ ـ ـ ـ ــاب ،عن التماس احلماية
وخدمات الدعم خوفا من إبالغ ال لطات بوضع ن غري اآلمن من حيث اهلجرة؛
(ب) التحديات اليت تواجه الن ـ ـ ـ ـ ــاء ذوات اإلعاقة يف إمكانية اللجوء إىل القضـ ـ ـ ـ ــاء والتماس
احلماية من العنف اجلن اين ،ال سيما عندما يُرتكب العنف ضدهن من قبل مقدمي الرعاية هلن؛

(ج) نظا تكليف ج ات غري متخص ـص ــة بتوفري اخلدمات لض ــحايا العنف اجلن ــاين أدى،
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبما أفادت التقارير ،إىل إعطاء متويل كبري إىل مقدمي اخلدمات العامة مقابل تقدمي اخلدمات هلن،
بدال من تكليف املنظمات اليت تقد اخلدمات املتخص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة هلؤالء الض ـ ـ ــحايا ،األمر الذي قد يؤدي إىل
عد كفاية أو عد مالءمة الدعم املقد هلؤالء الضحايا.
 - 3٠وإ تشـ ــير اللجنة إلى توصـ ــيتها العامة رقم  ٣٥و٢٠١7ة بش ـ ـ العنف الجنسـ ــاني ضـ ــد
المرأة ،التي تس ـ ــتكمذ توص ـ ــيتها العامة رقم  ،١9وإ تش ـ ــير اذلك إلى توص ـ ــيتها الس ـ ــابقة للدولة
الطرف ،توصي ب تقوم الدولة الطرف بما يلي:
التصـ ـ ـ ـ ــديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضـ ـ ـ ـ ــد النسـ ـ ـ ـ ــاء والعنف
وأة
المنزلي ومكافحتهما.
وبة اعتماد تدابير تشــريعية وتدابير شــاملة تتعلق بالســياســة العامة ترمي لحماية المرأة
من جميع أشــكال العنف الجنســاني في جميع أنحاء الوالية القضــائية للدولة الطرف ،بما في لك
أيرلندا الشمالية؛
وجة الت اد من أ ملتمس ــات اللجوء والمهاجرات والنس ــاء وات الوض ــع غير اعمن
من حيــث الهجرة قــادرات على التمــان الحمــايــة الفعــالــة وخــدمــات الــدعم دو خوف من إبالغ
السلطات بوضعهن غير اعمن من حيث الهجرة؛
ودة الت اد من أ قوانين وسياسات الدولة الطرف توفر الحماية الفعالة للنساء وات
اإلعاقة من جميع أشكال العنف الجنساني ،وال سيما العنف الذي يُرتكب ضدهن من قبذ مقدمي
الرعاية لهن؛
وهـة الت اد من أ سـياسـة تكليف جهات غير متخصـصـة بتوفير الخدمات للنسـاء من
ضحايا العنف الجنساني ال تقوض تقديم خدمات متخصصة لهؤالء النساء الضحايا.
تشويش األعضاء التناسلية األنثوية
 - 31تثين اللجنــة على الــدولــة الطرف العتمــادهــا واجــب اإلبالغ اإللزامي الــذي دخــل حيز النفــاذ يف
تش ـ ـرين األول/أكتوبر  ،٢٠1٥والذي يُلز االختص ـ ــاص ـ ــين يف جمايل الرعاية الص ـ ــحية والرعاية االجتماعية
واملعلمن إبالغ الش ـ ـ ــرطة عن مجي احلاالت املعروفة عن تش ـ ـ ــويه األعض ـ ـ ــاء التناس ـ ـ ــلية األنثوية يف الفتيات
اللوايت دون ســن  18عاما .وترحب اللجنة أيضــا ب ول إدانة لتشــويه األعضــاء التناســلية األنثوية ،صــدرت
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يف شـ ـ ــباط/فرباير  .٢٠1٩غري أن اللجنة ال تزال تشـ ـ ــعر بالقلق ألن هذه املمارسـ ـ ــة ال تزال م ـ ـ ــتمرة وأهنا
آخذة يف االزدياد ،ح بما أفادت التقارير ،حيث يُضطل هبا على األطفال والرض لتجنب كشف ا.
 - 3٢توصـ ـ ـ ــي اللجنة الدولة الطرف ب تضـ ـ ـ ــمن التنفيذ الكامذ لتشـ ـ ـ ــريعاتها المتعلقة بتشـ ـ ـ ــويش
األعضــاء التناســلية األنثوية واتخا المزيد من التدابير لمقاضــاة مرتكبي هذم الجريمة بطريقة فعالة.
اما توص ـ ـ ـ ـ ــي الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى التوعية ب ختا اإلنا هو ش ـ ـ ـ ـ ــكذ من
أشكال إيذاء األطفال والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات.
االتجار بالنساء واستغاللهن في البغاء
 - 33ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة الرق املعاصــر يف عا  ،٢٠1٥وقانون االجتار باألشــخاص
واسـ ـ ـ ــتغالهلم (العدالة اجلنائية وتقدمي الدعم للضـ ـ ـ ــحايا) (أيرلندا الشـ ـ ـ ــمالية) ،وقانون االجتار باألشـ ـ ـ ــخاص
واسـ ــتغالهلم (اسـ ــكتلندا) ،الذي أدرج جرائم جديدة يف تش ـ ـريعا ا تُعاقب على االجتار باألشـ ــخاص والرق
والعبودية وال ـ ـ ـ ـ ـ ــخرة والعمل اإلجباري .وم ذلك ،تشـ ـ ـ ـ ـ ــعر اللجنة بالقلق ألن تعريف االجتار على النحو
املنص ـ ـ ـ ــوص عليه يف قانون أش ـ ـ ـ ــكال الرق املعاص ـ ـ ـ ــرة يتوقف على س ـ ـ ـ ــفر الض ـ ـ ـ ــحية .ويف حن تقدر اللجنة
اإلصـ ـ ــالحات اجلارية لتح ـ ـ ــن آلية اإلحالة الوطنية ،فإهنا ال تزال تشـ ـ ــعر بالقلق ألن العديد من ضـ ـ ــحايا
االجتار بالبشـر وأشـكال الرق املعاصـرة ال يزال جم ول اهلوية وألن الدعم املقد إىل الضـحايا غري ٍ
كاف ،مما
الع َوز واملزيد من االستغالل.
يعرض الضحايا خلطر التشرد و َ
 - 34توصي اللجنة ب تقوم الدولة الطرف بما يلي:

ضـ ـ ـ ــما اتسـ ـ ـ ــاق تعريف االتجار باألشـ ـ ـ ــخا الوارد في تشـ ـ ـ ــريعاتها الوطنية مع
وأة
التعريف المتفق عليش دوليا المنصــ ــو عليش في بروتواول منع وقمع ومعاقبة االتِّجار باألش ـ ــخا ،
المكمذ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
وبخاص ـ ـ ـ ـ ــة النس ـ ـ ـ ـ ــاء واألطفال،
ّ
الوطنية.
وبة
أوصي بش سابقا؛

اعتماد اس ـ ــتراتيجية وطنية ش ـ ــاملة لمكافحة االتجار بالنس ـ ــاء والفتيات ،حس ـ ــبما

وجة مواصــلة تحســين آلية اإلحالة الوطنية ،بطرق تشــمذ تنفيذ مجموعة اإلصــالحات
التي أُعلن عنها في تشــرين األول/أاتوبر  ،٢٠١7من أجذ ضــما تحديد ضــحايا االتجار بالبشــر
على النحو الصحيح وتوفير الحماية والدعم لهم بقدر ٍ
ااف.
 - 3٥وتعرب اللجنة عن قلق ا إزاء التقارير الواردة عن تزايد عدد الن ـ ـ ـ ـ ــاء اللوايت يتحولون إىل الدعارة
ب ـ ــبب الفقر وممارس ـ ــات أص ـ ــحاب البيوت الذكور الذين ْيع ِرض ـ ــون على الن ـ ــاء اإليواء يف مقابل اجلنس
(املمارس ـ ــة املعروفة باس ـ ــم ”اجلنس مقابل اإلجيار“) .وي ـ ــاورها القلق أيض ـ ــا ألن اخلدمات احلالية املقدمة
للن ـ ـ ـ ـ ــاء العامالت يف البغاء تركز على احلد من الض ـ ـ ـ ـ ــرر بدال من ترك البغاء ،وهو ما قد يكون له أةر يف
إطالة أمد اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالل املرأة يف البغاء .وبينما تالحظ اللجنة أن دف املال مقابل خدمات جن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية من
األطفال يشكل جرمية حبد ذاته ،فإهنا تشعر بالقلق ألن عبء اإلةبات يق على عاتق االدعاء إلةبات أن
املت م يَعتقد أن سـ ـ ـ ـ ـ ــن الطفل اجملين عليه هو حت سـ ـ ـ ـ ـ ــن  18عاما ،بدال من أن يق عبء االةبات على
عاتق املت م ،األمر الذي ي م يف إفالت اجلناة من العقاب على استغالل األطفال يف البغاء.
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 - ٣6وتوصي اللجنة ب تقوم الدولة الطرف بما يلي:
اتخا تدابير فعالة لضــما تمكين النســاء اللواتي يعشــن في حاالت ضــعف من الحصــول
وأة
فعليا على فر العمذ والســكن والضــما االجتماعي بحيث ال يحتجن إلى اللجوء إلى الدعارة أو
إلى ”الجنس مقابذ اإليجار“؛
وبة اتخا تدابير فعالة للحد من الطلب على الجنس التجاري ،بطرق تش ـ ـ ـ ـ ــمذ تنفيذ
تدابير للتثقيف والتوعية تستهدف الرجال والفتيا وتراز على مكافحة جميع مفاهيم التبعية واعتبار
المرأة بمثابة متاع؛
وجة إعادة النظر في التش ـ ـ ـ ـ ــريعات إللغاء تجريم البغاء وتبيي الس ـ ـ ـ ـ ــجالت الجنائية
للنسـ ـ ــاء اللواتي صـ ـ ــدرت بحقهن إدانات بارتكاب جرائم متصـ ـ ــلة بالبغاء لتمكينهن من البحث عن
أشكال بديلة للعمالة؛
ودة ض ــما توافر الخدمات المتخصـ ـص ــة التي يتوفر لها تمويذ ااف وش ــامذ وميس ــر
لمساعدة النساء والفتيات على الخروج من البغاء؛
وهـة

تهيئة فر التعليم والعمذ للنساء اللواتي يرغبن في ترك البغاء؛

ووة إجراء بحو في مجال انتش ـ ــار البغاء وطبيعتش في أيرلندا الش ـ ــمالية واس ـ ــكتلندا،
باإلض ـ ـ ـ ـ ــافة إلى البحو التي تجري حاليا في انكلترا وويلز ،لتحديد التغييرات الال م إجراؤها في
التشريعات والسياسات؛
و ة تنقيح تش ـ ـ ـ ـ ــريعــاتهــا لنقــذ عــبء اإل بــات من عــاتق االدعــاء إلى عــاتق مش ـ ـ ـ ـ ــتري
الخ ــدم ــات الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة في الح ــاالت التي تشـ ـ ـ ـ ـ ـم ــذ ال ُقصـ ـ ـ ـ ـ ـر ،وهو م ــا س ـ ـ ـ ـ ــبق التوصـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة ب ــش
 ،(CEDAW/C/GBR/CO/7الفقرة ٤١ة
المشاراة في الحياة السياسية والحياة العامة
 - 3٧ترحب اللجنة بزيادة عدد الن ـ ـ ــاء املمثَّالت يف الربملان واجل از القض ـ ـ ــائي وقوات الش ـ ـ ــرطة .وم
ذلك ،ال تزال اللجنة تش ــعر بالقلق إزاء نقص متثيل املرأة يف احلياة ال ــياس ــية والعامة ،وال س ــيما يف أيرلندا
الش ــمالية ،وإزاء اخنفاض متثيل ”الن ــاء ال ــود واآلس ــيويات واملنتميات لألقليات العرقية“ والن ــاء ذوات
اإلعاقة يف احلياة ال ـ ـ ــياس ـ ـ ــية .ويف حن ترحب اللجنة باعتماد قانون التمثيل اجلن ـ ـ ــاين يف اس ـ ـ ــكتلندا يف
اجملالس العامة (اســكتلندا) يف آذار/مارس  ،٢٠18الذي يرمي إىل حتقيق هدف  ٥٠يف املائة لتمثيل املرأة
يف املناص ـ ـ ــب غري التنفيذية يف جمالس إدارة هيئات عامة معينة حبلول كانون األول/دي ـ ـ ــمرب  ،٢٠٢٢فإن
اللجنة ال تزال تشــعر بالقلق إزاء عد كفاية التدابري اليت اعتمد ا الدولة الطرف لإلس ـراع يف متثيل املرأة يف
مجي جماالت احلياة ال ياسية والعامة يف مجي أرجاء أراضي الدولة الطرف.
 - 38توصـ ـ ـ ــي اللجنة الدولة الطرف باتخا تدابير خاصـ ـ ـ ــة محددة الهدف ،بما في لك تدابير
خاصــة مؤقتة ترمي إلى تحســين تمثيذ النســاء ،بمن فيهن ”النســاء الســود واعســيويات والمنتميات
ألقليات عرقية“ والنس ــاء وات اإلعاقة ،في البرلما والجها القض ــائي ومناص ــب ص ــنع القرارات
في و ارة الخارجية والبعثات الدبلوماسـ ــية .وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخا تدابير للتصـ ــدي
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النخفاض تمثيذ المرأة في الحياة الســياســية والعامة في أيرلندا الشــمالية ،بطرق تشــمذ افالة تنفيذ
البند  ٤٣ألف من األمر المتعلق بمنع التمييز على أس ــان نوع الجنس وأيرلندا الش ــماليةة الص ــادر
في عام  ١976بما يتيح استخدام التحصيص الجنساني.
المرأة والسالم واألمن
 - 3٩ترحـب اللجنـة بـاعتمـاد الـدولـة الطرف يف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠18خطـة العمـل الوطنيـة الرابعة
بش ـ ن املرأة وال ــال واألمن ،للفرتة  ٢٠18إىل  ،٢٠٢٢اليت توفر إطارا لضــمان إدراج أحكا قرار جملس
األمن  )٢٠٠٠( 13٢٥والقرارات ذات الص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة باملوض ـ ـ ـ ـ ـ ــوع يف أعمال الدولة الطرف يف جماالت الدفاع
والدبلوماسـ ـ ـ ـ ــية والتنمية يف اخلارج .وم ذلك ،تكرر اللجنة الش ـ ـ ـ ـ ـواغل اليت أعرب عن ا من قبل إزاء عد
اختاذ الدولة الطرف تدابري لتنفيذ القرار  )٢٠٠٠( 13٢٥يف أيرلندا الش ـ ـ ــمالية ،حيث ال تزال املرأة تواجه
التخويف من جانب اجلماعات ش ـ ـ ــبه الع ـ ـ ــكرية وهي ممثلة متثيال ناقص ـ ـ ــا يف عمليات إعادة اإلعمار بعد
انت اء النزاع وبناء ال ال .
 - 4٠وباإلش ــارة إلى التوص ــية العامة للجنة رقم  ٣٠و٢٠١٣ة المتعلقة بوض ــع المرأة في س ــياق
منع نشوب النزاعات ،وفي حاالت النزاع وما بعد انتهاء النزاع ،توصي اللجنة الدولة الطرف باتخا
تدابير ملموسـ ــة لضـ ــما المشـ ــاراة الفعالة للمرأة في عمليات إعادة اإلعمار بعد انتهاء النزاع وبناء
الس ـ ـ ــالم في أيرلندا الش ـ ـ ــمالية ،تمش ـ ـ ــيا مع قرار مجلس األمن  ١٣٢٥و٢٠٠٠ة ،بطرق تش ـ ـ ــمذ
ما يلي:
معــالجــة العقبــات التي تحول دو مشـ ـ ـ ـ ـ ــاراــة المرأة ،بمــا في لــك التخويف من
وأة
جانب الجماعات شبش العسكرية ،على النحو المشار إليش في التقرير المتعلق بالتحقيق الذي أجرام
في عــام  ٢٠١٤الفريق الجــامع لكــذ األحزاب في الجمعيــة الوطنيــة أليرلنــدا الشـ ـ ـ ـ ـ ـمــاليــة المعني
بالمرأة ،والسـ ــالم واألمن والفريق المنتسـ ــب للبرلما البريطاني وبرلما وسـ ــتمنسـ ــترة المعني بقرار
مجلس األمن  ١٣٢٥و٢٠٠٠ة بش المرأة والسالم واألمن؛
وبة ضـ ـ ـ ــما مشـ ـ ـ ــاراة المرأة في إطار آليات العدالة االنتقالية المتوخاة في مشـ ـ ـ ــروع
القانو المتعلق ب يرلندا الشمالية واتفاق ستورمونت هاونة.
التعليم
 - 41تثين اللجنة على التدابري اليت اختذ ا الدولة الطرف لتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجي الفتيات على النظر يف العمل يف
التدرب امل ين .وم ذلك ما زال
جماالت العلو والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات ،مبا يف ذلك عن طريق ّ
القلق ي ـ ـ ـ ـ ـ ــاور اللجنة إزاء اسـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار متثيل املرأة متثيال ناقصـ ـ ـ ـ ـ ــا يف التعليم العايل ويف العمل امل ين يف هذه
اجملاالت .كما ي ـ ــاورها القلق إزاء النتائج اليت توصـ ــل إلي ا اللجنة املعنية مب ـ ــائل امل ـ ــاواة التابعة جمللس
العمو الربيطاين ،يف تقريرها عن التحرش اجلن ـ ـ ــي والعنف اجلن ـ ـ ــي يف املدارس ،بش ـ ـ ـ ن انتشـ ـ ــار التحرش
اجلن ي بالبنات يف املدارس .وباإلضافة إىل ذلك ،ويف حن ترحب اللجنة باعتماد قانون األطفال والعمل
االجتماعي ،يف ني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريل  ،٢٠1٧الذي يلز وزير الدولة لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون التعليم جبعل التثقيف يف جمال
العالقات بن اجلن ــن إلزاميا يف املدارس االبتدائية وجبعل التثقيف يف جمايل العالقات بن اجلن ــن والرتبية
اجلن ـ ـ ـ ـ ـ ــية إلزاميا يف املدارس الثانوية يف إنكلرتا بدءا من أيلول/س ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمرب  .٢٠٢٠فإهنا تالحظ أن اللوائح
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التنظيمية الالزمة لدخول أحكا هذا القانون حيز النفاذ مل تُعتمد بعد ،وأن هناك تباينا كبريا يف مض ـ ــمون
الرتبية اجلن ية يف مجي أحناء الدولة الطرف.
 - 4٢توصي اللجنة ب تقوم الدولة الطرف بما يلي:
تعزيز الجهود الرامية إلى تشـ ــجيع الفتيات على متابعة الدراسـ ــة في مواضـ ــيع غير
وأة
تقليدية ،وإلى اتخا تدابير منسقة لتشجيع الفتيات على االلتحاق بالدورات الدراسية في مجاالت
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛
وبة مواصــلة تنفيذ توصــيات اللجنة المعنية بمســائذ المســاواة التابعة لمجلس العموم
البريطاني ،الواردة في تقريرها المؤرخ تشرين األول/أاتوبر  ٢٠١8بش التحرش الجنسي بالنساء
والفتيات في األماان العامة؛
وجة اتخا تدابير لتضــمين المناهج الدراســية مادة تعليمية إلزامية هي التثقيف المالئم
للسن بالحقوق الجنسية واإلنجابية ،بما في لك مسائذ من قبيذ العالقات بين الجنسين والسلوك
الجنسي المسؤول ،في جميع أنحاء الدولة الطرف؛
ودة تعزيز التثقيف في مجال حقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــا بحيث يش ـ ـ ـ ـ ــمذ الترايز على تمكين
الفتيات وعلى التوعية باالتفاقية في المدارن.
العمالة والتمكين االقتصادي
 - 43تثين اللجنـة على الـدولـة الطرف ملـا تبـذلـه من ج ود من أجـل زيـادة مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة املرأة يف العمل،
وترحب بإعالهنا ب هنا ســتنشــر اس ـرتاتيجية بش ـ ن امل ــاواة بن اجلن ــن والتمكن االقتصــادي .كما ترحب
باعتماد تشريعات تقضي بإلزا الشركات واهليئات العامة اليت يعمل في ا أكثر من  ٢٥٠موظفا ب ن تنشر
بيانا ا بش ن الفجوة يف األجور بن اجلن ن يف إنكلرتا ،واسكتلندا وويلز ،كما ترحب باملبادرات الطوعية
اليت يقودهـا قطـاع األعمـال التجـاريـة لزيـادة متثيـل املرأة يف القطـاع اخلـاص ،من قبيـل مبـادرة ”اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض
هامبتون  -ألك ندر“ .غري أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
ال تزال املرأة ممثلة متثيال ناقصا يف جمالس إدارة الشركات واملناصب التنفيذية ،وترتكز يف
(أ)
الوظائف ذات األجور املنخفضة يف مجي القطاعات امل نية ويف القطاعات امل نية ذات األجور املنخفضة،
مثل الصحة والتعليم وجتارة التجزئة؛
(ب) من املرجح أن تُوظَّف املرأة مبوجب عقود عمل غري رمسية أو مؤقتة أو هش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،مبا يف
ذلك عقود عمل مغفلة ال اعات؛
(ج) ال يزال التحرش اجلن ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــائدا يف مكان العمل ،على النحو املشـ ـ ـ ـ ــار إليه يف تقرير
اللجنة املعنية مب ـ ـ ــائل امل ـ ـ ــاواة التابعة جمللس العمو الربيطاين عن هذا املوض ـ ـ ــوع ،الص ـ ـ ــادر يف متوز/يوليه
٢٠18؛
(د) ال تزال الن ــاء املنتميات إىل الفئات امل مشــة يواج ن عقبات يف احلصــول على العمل
ويعملن بكثرة يف قطاعات العمل املنخفضة األجر.

19-04283

13/19

CEDAW/C/GBR/CO/8

 - 44توصي اللجنة ب تقوم الدولة الطرف بما يلي:
مواصـ ـ ــلة اتخا تدابير اسـ ـ ــتباقية محددة لزيادة تمثيذ المرأة في مناصـ ـ ــب صـ ـ ــنع
وأة
القرارات في أماان العمذ وتقليذ الفصـ ـ ـ ــذ المهني األفقي بين الرجذ والمرأة ،بطرق تشـ ـ ـ ــمذ يادة
التدرب المهني في المجاالت التي يمثلن فيها تمثيال ناقصا؛
فر وصول المرأة إلى برامج ّ
وبة اتخــا التــدابير الراميــة إلى يــادة الفر المتــاحــة للمرأة للوص ـ ـ ـ ـ ــول إلى العمــالــة
الرسمية واعمنة و ني أرباب العمذ عن استخدام عقود العمذ المغفلة الساعات؛

وجة الت اد من دخول أحكام قانو العمذ لعام  ٢٠١6وأيرلندا الش ـ ـ ـ ـ ــماليةة المتعلقة
باإلبالغ اإللزامي عن الفجوة في األجور بين الجنسين ،حيز النفا في أيرلندا الشمالية؛
ودة تشــجيع أرباب العمذ على نشــر شــرح لبيانات الفجوة في األجور بين الجنســين،
بهدف تحس ـ ـ ـ ــين فهم األس ـ ـ ـ ــباب الكامنة وراء الفجوة في األجور بين الجنس ـ ـ ـ ــين ،واتخا التدابير
العالجية المناسبة لسدها؛
وهـة إقرار واجب يقضـ ــي بإلزام أرباب العمذ باتخا خطوات معقولة لحماية المرأة من
التحرش الجنسي في مكا العمذ؛
ووة اعتماد تدابير محددة ،بما في لك تدابير خاصــة مؤقتة ترمي إلى تيســير وصــول
النسـ ــاء المنتميات إلى الفئات المهمشـ ــة ،مثذ ”النسـ ــاء السـ ــود واعسـ ــيويات والمنتميات ألقليات
عرقية“ والنسـ ــاء وات اإلعاقة إلى سـ ــوق العمذ من أجذ يادة معدالت العمالة في صـ ــفوف تلك
الفئات من النساء والحد من ترايز النساء في الوظائف المنخفضة األجر.
 - 4٥ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذ ا الدولة الطرف بتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نطاق اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحقاقات رعاية الطفل
للوالدين العاملن يف إنكلرتا واســكتلندا وويلز .وم ذلك ،ال تزال اللجنة تشــعر بالقلق من اســتمرار ارتفاع
تكاليف رعاية الطفل ،وال ســيما يف أيرلندا الشــمالية ،مما يشــكل عقبة أما املرأة للدخول إىل ســوق العمل
وإحراز تقد فيه .وباإلضافة إىل ذلك ،وبينما ترحب اللجنة بإدخال ترتيبات الدوا املرنة يف عا ،٢٠14
فإهنا ت س ـ ــف لعد امكانية اس ـ ــتفادة العاملن من ا إال بعد إنقض ـ ــاء  ٢٦أس ـ ــبوعا على مباش ـ ــر م العمل.
وت س ـ ـ ـ ــف اللجنة أيض ـ ـ ـ ــا الخنفاض معدل اخذ الرجال اإلجازة الوالدية املش ـ ـ ـ ــرتكة على الرغم من إقرارها يف
عا .٢٠14
 - ٤6توصي اللجنة ب تقوم الدولة الطرف بما يلي:
ضما توافر مرافق لرعاية األطفال و/أو ترتيبات ميسورة التكلفة ويسهذ الوصول
وأة
إليها في جميع أنحاء الدولة الطرف ،وال سيما في أيرلندا الشمالية؛
وبة النظر في إلغاء فترة االنتظار لمدة  ٢6أسـ ـ ـ ــبوعا للعاملين الذين يرغبو في طلب
االستفادة من ترتيبات الدوام المرنة؛
وجة توفير مزيد من الحوافز لتش ـ ـ ــجيع الرجال على أخذ إجا ة األبوة من قبيذ اإلجا ة
غير قابلة لإلحالة ،وتشـ ـ ـ ــجيع الرجال على المشـ ـ ـ ــاراة على قدم المسـ ـ ـ ــاواة في مسـ ـ ـ ــؤوليات رعاية
األطفال.
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الصحة
 - 4٧ترحب اللجنة باس ـ ــتحداث خطة لتمكن املرأة من أيرلندا الش ـ ــمالية من احلص ـ ــول على خدمات
اإلج اض يف انكلرتا ،اليت تغطي تكاليف ا دائرة اخلدمات الصحية الوطنية .وم ذلك ،تشعر اللجنة بقلق
عميق إزاء اس ـ ــتمرار إخفاق الدولة الطرف بتنفيذ التوص ـ ــيات ال ـ ــابقة للجنة والتوص ـ ــيات الواردة يف تقرير
اللجن ـ ـ ــة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن التحقيق ال ـ ـ ــذي أُجري مبوج ـ ـ ــب امل ـ ـ ــادة  8من الربوتوكول االختي ـ ـ ــاري لالتف ـ ـ ــاقي ـ ـ ــة
) ،(CEDAW/C/OP.8/GBR/1والذي خلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فيه اللجنة إىل القول إن الدولة الطرف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولة عن
االنت اكات اجل يمة واملن جية حلقوق املرأة مبوجب االتفاقية يف أيرلندا الشمالية ،لضمان إمكانية حصول
املرأة على خدمات اإلج اض ،بطرق تش ـ ــمل عد جترمي اإلج اض حبجة أن اإلج اض هو م ـ ـ لة يتعن
ع ـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـط ـ ـ ــات يف أي ـ ـرل ـ ـن ـ ـ ــدا الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـي ـ ـ ــة أن ت ـ ـن ـ ـظ ــر ف ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــا (CEDAW/C/OP.8/GBR/2
و )CEDAW/C/GBR/Q/8/Add.1
 - 48وباإلشـ ــارة إلى الفقرة  8من هذم المالحظات الختامية ،وإ تالحظ اللجنة المادة  ٣٣من
اتفاق بلفاست وأو اتفاق الجمعة الحزينةة لعام  ،١998التي تنص على أ يسن البرلما البريطاني
وبرلما وسـ ـ ــتمنسـ ـ ــترة ،حســ ــب االقتضـ ـ ــاء ،تشـ ـ ــريعات لضــ ــما تلبية االلتزامات الدولية للمملكة
المتحدة تجام أيرلندا الش ـ ـ ـ ـ ــمالية ،فإنها تحث الدولة الطرف على أ تنفذ ،دو مزيد من الت خير،
التوص ـ ـ ــيات الواردة في تقرير اللجنة بشـ ـ ـ ـ التحقيق الذي أُجري بموجب المادة  8من البروتواول
االختياري لالتفاقية ).(CEDAW/C/OP.8/GBR/1
 - 4٩وال تزال اللجنة تش ــعر بالقلق إزاء العقبات اليت تواج ا الن ــاء املنتميات إىل الفئات امل مش ــة،
الر َحل ،وضحايا االجتار بالبشر يف
مثل ملتم ات اللجوء ،والالجئات وامل اجرات ،ون اء الروما ،والن اء ُّ
احلصول على خدمات الرعاية الصحية ،مبا يف ذلك نتيجة عد قدر ن على تقدمي وةائق إةبات اهلوية ،أو
إةبات العنوان ،أو إةبات وضع ن من حيث اهلجرة.
 - ٥٠توصي اللجنة الدولة الطرف ب تعز تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى توفير الحصول
على الرعاية الص ـ ـ ــحية للنس ـ ـ ــاء المنتميات إلى الفئات المهمش ـ ـ ــة ،وال س ـ ـ ــيما ملتمس ـ ـ ــات اللجوء،
والالجئات والمهاجرات ،ونساء الروما ،والنساء الرحذ ،وضحايا االتجار بالبشر.
االستحقاقات االجتماعية االقتصادية
 - ٥1تشـ ـ ـ ــري اللجنة إىل مالحظا ا اخلتامية ال ـ ـ ـ ــابقة ( ،CEDAW/C/GBR/CO/7الفقرة  ،)٦٢وهي
ال تزال تشــعر بالقلق ألن ســداد االئتمان الشــامل الذي يدمج ســتة اســتحقاقات منفصــلة متصــلة بالدخل
يف ح ــاب مصــريف واحد مبوجب نظا االئتمان الشــامل ،ينطوي على احتمال حرمان املرأة اليت تعيش يف
ظل عالقات تع ـ ـ ـ ـ ــفية القدرة على احلصـ ـ ـ ـ ــول على األموال الضـ ـ ـ ـ ــرورية واحتمال وقوع ا يف ش ـ ـ ـ ـ ـراك الفقر
والعنف .كما تشــعر ببالغ القلق إزاء الشــروع حبصــر اإلعفاء الضـريي بولدين ،باســتثناء بعض الظروف مثل
االغتصــاب ،مما ترتب عليه أةر ضــار وغري متناســب يف حالة الن ــاء .وتشــعر اللجنة بالقلق كذلك من أن
الزيادة يف ســن إحالة املوظفات يف الدولة للتقاعد من  ٦٠إىل  ٦٦عاما ،بعد عدة تغيريات تش ـريعية ،تؤةر
يف استحقاقات املعاشات التقاعدية للن اء املولودات يف اخلم ينيات من القرن املاضي وت م يف تفشي
الفقر والتشرد ومعاناة الصعوبات املالية يف أوساط الن اء املتضررات.
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 - ٥٢توصي اللجنة ب تقوم الدولة الطرف بما يلي:
ضـ ــما قدرة النسـ ــاء اللواتي يعشـ ــن في أوضـ ــاع تعسـ ــفية على الحصـ ــول بشـ ــكذ
وأة
مستقذ على مدفوعات بموجب نظام االئتما الشامذ؛
وبة

إلغاء حصر اإلعفاء الضريبي بولدين؛

وجة اتخا تدابير فعالة لكفالة عدم حدو أ ر تمييزي على النس ـ ـ ـ ـ ــاء المولودات في
الخمســينيات من القر الماضــي نتيجة الزيادة في ســن إحالة الموظفات في الدولة للتقاعد من 6٠
إلى  66عاما.
المرأة الريفية
 - ٥3تش ـ ــعر اللجنة بالقلق إزاء العقبات اليت تواج ا الن ـ ــاء والفتيات يف املناطق الريفية يف احلص ـ ــول
على التعليم وفرص العمل وخدمات الرعاية الص ـ ـ ــحية وخدمات الدعم ب ـ ـ ــبب مجلة أمور من ا قلة املوارد
وحمدودية الوصــول إىل وســائل النقل واإلنرتن  .وباإلضــافة إىل ذلك ،وعلى الرغم من أن اللجنة تثين على
التدابري املتخذة يف اسكتلندا وويلز لوقف ممارسة التصدي اهليدرويل الستخراج الوقود األحفوري (املعروف
باس ـ ـ ــم ”التص ـ ـ ــدي “) ،ف ي تش ـ ـ ــعر بالقلق ألن الن ـ ـ ــاء يف املناطق الريفية ويف األقاليم األخرى يف الدولة
الطرف يعانن بش ـ ــكل غري متناس ـ ــب من اآلةار الض ـ ــارة للتص ـ ــدي  ،مبا يف ذلك التعرض للمواد الكيميائية
اخلطرة وال امة ،وللتلوث البيئي وآةار تغري املناخ.
 - ٥٤وإ تشـ ـ ـ ــير اللجنة إلى توصـ ـ ـ ــيتها العامة رقم  ٣٤و٢٠١6ة بش ـ ـ ـ ـ حقوق المرأة الريفية،
توصي ب تقوم الدولة الطرف بما يلي:
اعتماد تدابير ش ـ ـ ــاملة ويمكن الوص ـ ـ ــول إليها لتيس ـ ـ ــير إمكانية حص ـ ـ ــول النس ـ ـ ــاء
وأة
والفتيات على التعليم وفر العمذ وخدمات الرعاية الصــحية وخدمات الدعم في المناطق الريفية،
بطرق تش ــمذ افالة وص ــولهن إلى وس ــائذ النقذ واإلنترنت ومش ــاراتهن في عمليات اتخا القرارات
المتعلقة بالتنمية الريفية؛
وبة استعراض سياستها بش التصديع الهيدرولي وأ رها على حقوق النساء والفتيات،
والنظر في إدخال حظر شامذ واامذ للتصديع الهيدرولي؛
وجة ض ـ ـ ــما المش ـ ـ ــاراة المتس ـ ـ ــاوية للنس ـ ـ ــاء والفتيات الريفيات في عمليات وض ـ ـ ــع
الس ـ ــياس ـ ــات للتخفيف من آ ار الكوار وتغير المناخ ،تمش ـ ــيا مع التوص ـ ــية العامة للجنة رقم ٣7
و٢٠١8ة بش األبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوار في سياق تغير المناخ.
ملتمسات اللجوء والالجئات
 - ٥٥تعرب اللجنة عن قلق ا إزاء احتجاز ملتم ـ ـ ــات اللجوء ،مبن في ن احلوامل واملرض ـ ـ ــعات ،وعد
الع َوز الذي
وجود حد زمين عا الحتجاز امل اجرين يف الدولة الطرف .وي ـ ـ ـ ــاور اللجنة القلق أيض ـ ـ ـ ــا إزاء َ
تعاين منه الالجئات وملتم ــات اللجوء ب ــبب االخنفاض الش ــديد يف م ــتويات الدعم املايل املتاح هلن،
الذي يص ــعب احلص ــول عليه هو أيض ــا ،وعد احلص ــول على العمل وال ــكن هلؤالء الن ــاء ،األمر الذي
يعرض ن ملزيد من خماطر االستغالل واإليذاء واالجتار هبن.
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 - ٥٦وإ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم  ٣٢و٢٠١٤ة بش األبعاد الجنسانية المرتبطة
بالمرأة فيما يتعلق بمراز الالجئ واللجوء والجنسـ ـ ـ ــية وانعدام الجنسـ ـ ـ ــية ،توصـ ـ ـ ــي ب تقوم الدولة
الطرف بما يلي:
وأة

إدخال حد مني عام الحتجا المهاجرين وتنفيذ بدائذ لالحتجا ؛

وبة

اتخا تدابير فورية إلنهاء احتجا الحوامذ واألمهات المرضعات؛

وجة اتخا تدابير لتمكين ملتمس ـ ـ ـ ـ ــات اللجوء والالجئات من الحص ـ ـ ـ ـ ــول على فر
العمذ والسكن المالئم.
النساء المحتجزات
 - ٥٧ترحب اللجنة باعتماد أول اس ـ ـ ـرتاتيجية خاصـ ـ ــة بالن ـ ـ ــاء اجلاحنات ،يف حزيران/يونيه  ٢٠18واليت
دف إىل إخراج الن ــاء اجلاحنات األشــد ضــعفا احملتجزات يف نظا العدالة اجلنائية من االحتجاز عن طريق
توفري دعم مصـ ــمم خصـ ــيصـ ــا هلن ،يف انكلرتا وويلز .وم ذلك ،ت سـ ــف اللجنة ألن االس ـ ـرتاتيجية ال تغطي
مجي اإلدارات التابعة للدولة الطرف ،مبا يف ذلك اس ـ ـ ـ ــكتلندا ،حيث ال يزال معدل س ـ ـ ـ ــجن الن ـ ـ ـ ــاء مرتفعا
ب ـ ـ ــبب الزيادة يف إيقاع األحكا بال ـ ـ ــجن .وال تزال اللجنة تش ـ ـ ــعر بالقلق إزاء عد كفاية خدمات الرعاية
الصحية العقلية يف ال جون ،وارتفاع ن بة إيذاء النفس واالنتحار يف صفوف الن اء مقارنة بالرجال.
 - ٥8توصي اللجنة ب تقوم الدولة الطرف بما يلي:
تخصـ ـ ــيص موارد اافية من أجذ التنفيذ الفعال لالسـ ـ ــتراتيجية الخاصـ ـ ــة بالنسـ ـ ــاء
وأة
المجرمات وافالة اعتماد استراتيجية مما لة أيضا في اإلدارات األخرى التابعة للدولة الطرف؛
وبة مواصــلة وضــع اســتراتيجيات بديلة إلصــدار األحكام بالســجن واالحتجا  ،بما في
لك توفير التدخالت والخدمات المجتمعية للنساء المدانات بارتكاب مخالفات بسيطة؛
(ج) اتخا مزيد من التدابير لتحسـين توفير خدمات الرعاية الصـحية العقلية في جميع
السجو  ،مع األخذ في االعتبار االحتياجات الخاصة للمرأة.
الزواج والعالقات األُسريّة
 - ٥٩ترحب اللجنة باملش ـ ــاورات اليت بدأ ا الدولة الطرف بشـ ـ ـ ن إص ـ ــالح ش ـ ــروط الطالق ،ال س ـ ــيما
املقرتحات الواردة يف الوةيقة املعنونة ”تقليل النزاعات األسـ ـرية :إص ــالح الش ــروط القانونية للطالق“ .وم
ذلك ،التزال تشـ ـ ـ ـ ــعر بالقلق إزاء العقبات اليت تواج ا املرأة اليت ت ـ ـ ـ ـ ــعى إىل الطالق يف الزجيات الدينية،
فضـ ـ ـ ــال عن العدد الكبري ن ـ ـ ـ ــبيا من الزواج الق ـ ـ ـ ــري يف الدولة الطرف ،على الرغم من اجل ود اليت تبذهلا
الوحدة املعنية بالزواج الق ري.
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 - ٦٠توصي اللجنة ب تقوم الدولة الطرف بما يلي:
الت ـ اــد من أ الش ـ ـ ـ ـ ــرو القــانونيــة الجــديــدة للطالق تنص على طالق من دو
وأة
إلصـ ـ ـ ــاق لوم ب ي من الزوجين ووضـ ـ ـ ــع التزام على عاتق الم و في حاالت الزواج الديني ،بما في
لك الزواج اإلسالمي ،ب يسجذ هذم الزيجات في السجذ المدني؛
وبة تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الزواج القس ـ ــري ،بما في لك من خالل توعية
اعباء واألمهات بالحاجة إلى الموافقة الحرة والكاملة لبناتهم على الزواج ،وفقا للمادة  ١6و١ة
وبة من االتفاقية والتوصـ ـ ـ ـ ــية العامة رقم  ٢١و١99٤ة بش ـ ـ ـ ـ ـ المسـ ـ ـ ـ ــاواة في الزواج والعالقات
األسرية ،والنظر في التخفيف من تكاليف إعادة الضحايا إلى أوطانهم.
إعال ومنهاج عمذ بيجين
 - ٦1تطلـب اللجنـة إلى الـدولـة الطرف أ تس ـ ـ ـ ـ ــتعين بـإعال ومنهـاج عمـذ بيجين في جهودها
الرامية إلى تنفيذ أحكام االتفاقية.
تعميم المالحظات الختامية
 - ٦٢تطلــب اللجنــة إلى الــدولــة الطرف أ تعمــذ على تعميم هــذم المالحظــات الختــاميــة دو
إبطاء ،باللغة الرسـ ـ ـ ــمية الفعلية للدولة الطرف ،على مؤس ـ ـ ـ ـســ ـ ــات الدولة المعنية بكافة مس ـ ـ ــتوياتها
والوطنية واإلقليمية والمحليةة ،واذلك في أقاليم ما وراء البحار واألقاليم التابعة للتاج ،وخص ــوص ــا
الحكومات ،والبرلمانات ،والجها القضائي ،ليتسنى تنفيذها بالكامذ.
التصديق على المعاهدات األخرى
 - ٦3تشير اللجنة إلى أ انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة
بحقوق اإلنسا ( ،)1من ش نش أ يعز تمتع المرأة بحقوق اإلنسا والحريات األساسية الواجبة لها
في جميع جوانب حياتها .ولذلك ،تش ـ ـ ـ ـ ــجع اللجنةُ الدولة الطرف على التص ـ ـ ـ ـ ــديق على االتفاقية
الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أس ـ ـ ـ ـ ــرهم واالتفاقية الدولية لحماية جميع
األشخا من االختفاء القسري ،اللتين لم تصبح طرفا فيهما بع ُد.
متابعة المالحظات الختامية
 - ٦4تطلـب اللجنـة إلى الـدولـة الطرف أ تقـ ّدم ،في غض ـ ـ ـ ـ ــو س ـ ـ ـ ـ ــنتين ،معلومـات خطّيـة عن
الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات  ١٣و ٢١وأة و وبة و ٢٥وبة أعالم.
__________
( )1الع د الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والع د الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجي أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجي أشكال التمييز ضد
املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن انية أو امل ينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجي العمال امل اجرين وأفراد أسرهم؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجي األشخاص من االختفاء
الق ري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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إعداد التقرير المقبذ
 - ٦٥تطلــب اللجنــة إلى الـدولـة الطرف أ تقــدم تقريرهـا الـدوري التــاس ـ ـ ـ ـ ــع ،المقرر تقــديمــش في
آ ار/مارن  .٢٠٢٣وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد ،وأ يغطي اامذ الفترة حتى وقت
تقديمش.
 - ٦٦وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب
المعاهدات الدولية لحقوق اإلنســا  ،بما في لك المبادئ التوجيهية لتقديم و يقة أســاســية موحدة
وو ائق خاصة بمعاهدات بعينها وانظر  ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصذ األولة.
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