
القتصـادي  الساجمل
 واالجتماعي

  E  األمم املتحدة
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.08-40372    130808    210808 

  ٢٠٠٨الدورة املوضوعية لعام 

  تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ول األطرافالتقارير الدورية اخلامسة املقدمة من الد
   من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

  ]٢٠٠٧أغسطس / آب٧[

Distr. 
GENERAL 

E/C.12/GBR/5 
31 January 2008 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



E/C.12/GBR/5 
Page 2 

 

  احملتويات
  الصفحة  الفقــرات  

  ٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متهيد
  مقدمة
  ٤  ٧٠- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات عامة  -  أوال

ــسكان  -  ألف   ــصادية  ( األرض وال ــصائص االقت ــك اخل ــا يف ذل   مب
  ٤    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )فيةواالجتماعية والثقا  
  ١٢  ١٢- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهليكل السياسي العام  -  باء  
  ١٥  ٣٣-١٣  .....اإلطار القانوين العام الذي تتوفر داخله احلماية حلقوق اإلنسان  - جيم  
  ٢٥  ٤٨- ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعلومات والدعاية  -  دال  
  ٢٩  ٥٤- ٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  احملددهالوضع القانوين للعهد وتنفيذ  -  هاء  
  ٣٤  ٧٠- ٥٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دور التعاون الدويل يف تنفيذ العهد  -  واو  

  ٣٩  ٤٠٠- ٧١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير عن األحكام املوضوعية  -  ثانيا
  املالحظات اخلتاميـة للجنـة احلقـوق االقتـصادية         الرّد على     -  ألف  
  ٣٩  ١٨٦- ٧١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واالجتماعية والثقافية  
  معلومات تتعلق بكل مادة من مواد اجلزء األول واجلزء الثـاين             -  باء  
  ٧٦  ٤٠٠- ١٨٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واجلزء الثالث من العهد  
  ٧٦  ١٩٠- ١٨٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير املصري  - ١ة املاد  
  ٧٧  ١٩٨- ١٩١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعمال احلقوق الواردة يف العهد  - ٢املادة   
  ٨٠  ٢٠٤- ١٩٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مساواة الذكور واإلناث  - ٣املادة   
  ٨٣  ٢٠٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلدود  - ٤املادة   
  ٨٣  ٢٠٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأويل  - ٥املادة   
  ٨٣  ٢١٠- ٢٠٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف العمل  - ٦املادة   
  ٨٥  ٢١٥- ٢١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دلةق يف التمتع بشروط عمل عااحل  - ٧املادة   
  ٨٧  ٢١٨- ٢١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليهاإاالنضمام وحق تكوين النقابات   - ٨املادة   
  ٨٩  ٢٢٨- ٢١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف الضمان االجتماعي  - ٩املادة   
  ٩٣  ٢٥١- ٢٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف محاية األسرة  - ١٠املادة   
  ١٠٢  ٢٩٥- ٢٥٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف مستوى معيشي كاف  - ١١املادة   
  ١١٨  ٣٢٥- ٢٩٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف الصحة  - ١٢املادة   
  ١٣ملادتان ا  
  ١٢٨  ٣٣٧- ٣٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف التعليم  - ١٤و  
  ١٣٤  ٤٠٠- ٣٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف الثقافة  - ١٥املادة   



E/C.12/GBR/5 
Page 3 

  متهيد
العهد الدويل اخلاص   رشادات األمم املتحدة بشأن تقدمي التقارير عن        إجيسد هيكل التقرير الدوري اخلامس هذا         

  :، وعلى وجه اخلصوص)١(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ؛حصاءات والتغيريات الدستوريةاإللكي جيسد آخر " املعلومات العامة"مت حتديث قسم   -

  .أدرجت تقارير أقاليم ما وراء البحار واألقاليم التابعة للتاج يف املرفقات  -

                                                      

 مبوجب ستة   دليل تقدمي التقارير عن حقوق اإلنسان     ،  إلنسانحلقوق ا مفوضية األمم املتحدة السامية      )١(
مفوضية ). http://www.unhchr.ch/pdf/manual_hrr.pdf. (١٩٧٧، جنيف،    حقوق اإلنسان  صكوك دولية رئيسية عن   

الدول تقدميها من مجع املبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير املطلوب  حلقوق اإلنسان،األمم املتحدة السامية 
ــسان     ــوق اإلن ــة حلق ــدات الدولي ــراف يف املعاه ــ٨، HRI/GEN/2/Rev.3، األط ــايو /ار أي . ٢٠٠٦م

)http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/975dd3fb10e75b83c12571850050edda/ 

$FILE/G0641857.pdf.( 
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   معلومات عامة- والًأ
  )مبا يف ذلك اخلصائص االقتصادية واالجتماعية والثقافية( األرض والسكان - ألف

  ة املتحدة اململك

  ٦٠ ٢٠٩ ٥٠٠  )٢(السكان
  ٩٦  )٣( من النساء١٠٠عدد الرجال لكل 
، آسيويون خالصون أو آسيويون بريطـانيون       )%١,٢(، خمتلطون   )%٢٩,١(بيض    )٤(اجملموعات اإلثنية

، جمموعـات إثنيـة   )%٠,٤(، صينيون )%٢,٠(، سود أو سود بريطانيون      )%٤,٠(
  ).%٠,٤(أخرى 

  %١٨,٠  )٥( سنة١٥ أعمارهم عن نسبة السكان الذين تقل
  %١٦,٠  )٦( سنة٦٥نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم على 

  %٧٩,٧  )٧(نسبة السكان يف املناطق احلضرية
، مسلمون  )%٧,٨(، دون ديانة معلنة     )%١٥,١(، دون ديانة    )%٧١,٩(مسيحيون    )٨(الديانة

، أي  )%٠,٣(، بوذيون   )%٠,٥(، يهود   )%٠,٦(، سيخ   )%١,٠(، هندوس   )%٢,٨(
  ). %٠,٣(ديانة أخرى 

  ٢٠٠٦بأسعار السوق يف  إسترليين  بليون جنيه١ ٢٨٨  )٩(الناتج احمللي اإلمجايل
  سترلينياًإ  جنيها٢١ً ٣٩٥  )١٠( للفردالناتج احمللي اإلمجايل

                                                      

)٢( Mid-2005 population estimates, Office for National Statistics. 

)٣( Mid-2005 population estimates, Office of National Statistics. 

)٤( Census, April 2001, Office for National Statistics .ًنشرها مكتب أحدث عهداً" جتريبية" ألرقام ووفقا 
بـيض  :  كمـا يلـي  ٢٠٠٤نكلترا يف منتصف إكان توزيع سكان ) Office for National Statistics(اإلحصاءات الوطنية 

، صـينيون  )%٢,٦(، سود أو سـود بريطـانيون       )%٥٥,١(ن  ، آسيويون أو آسيويون بريطانيو    )%١,٥(، خمتلطون   )%٨٩,٥(
 ).%٠,٦(، جمموعات إثنية أخرى )%٠,٦(

)٥( Mid-2005 population estimates, Office for National Statistics. 

)٦( Mid-2005 population estimates, Office for National Statistics. 

)٧( Census, April 2001, Office for National Statisticsعلماً بأن هذه األرقام تشري إىل إنكلترا وويلز فقط ،. 

)٨( Census, April 2001, Office for National Statistics. ًبأن هذه األرقام تتعلـق بربيطانيـا العظمـى    علما   
 .فقط) نكلترا وويلز واسكتلنداإ(

)٩( UK Output, Income and Expenditure, Office for National Statistics. 

)١٠( UK Output, Income and Expenditure, Office for National Statistics., and Mid-2005 population 

estimates, Office for National Statistics. 
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  %٣,١  )١١(التضخم
  ٢٠٠٦يف ) ايل الناتج احمللي اإلمج من%٢,٧(سترليين إ بليون جنيه ٣٥,٤ -  )١٢(كومياحلالفائض /العجز

  ٢٠٠٦يف )  الناتج احمللي اإلمجايل من%٤٣,٥(سترليين إ بليون جنيه ٨٧١,٨  )١٣(الدين احلكومي
  ) مليون٢٨,٩٨ (%٧٤,٣  )١٤(نسبة العمالة

  %٩٩,٠  )١٥( بني البالغنيمعدل اإلملام بالقراءة والكتابة
  ).ةيف مجيع أحناء اململكة املتحد(نكليزية اإل: اللغة الرمسية  -  اللغات

 واالسـكتلندية   والَغيليـة ؛  )يف ويلـز  (الويلزيـة   : )١٦(لغات معتـرف هبـا      -
؛ واآليرلندية واسـكتلندية ألـستر      )يف كورنوال (؛ والكورنيش   )يف اسكتلندا (
  )يف آيرلندا الشمالية(

  )نساء (٨١، )رجال (٧٧  )١٧(متوسط العمر املتوقع
 عدد وفيات األطفال الـذين تقـل    -وفيات الرضع   

 ١ ٠٠٠عــن ســنة واحــدة لكــل أعمــارهم 
  )١٨(مولود حّي

  ٢٠٠٥ يف ٥,٠

  ٢٠٠٥ يف ١,٧٩  )١٩()للمرأة الواحدة(معدل اخلصوبة 

                                                      

)١١( Consumer Price Index (CPI), Office for National Statistics, March 2007. 

)١٢( UK Government Debt and Deficit, Office for National Statistics, 2006. 

)١٣( UK Government Debt and Deficit, Office for National Statistics, 2006. 

)١٤( Labour Market Statistics, Office for National Statistics, December 2006 - February 2007. 

)١٥( The Economist ٢٠٠٣، أرقام عام. 

 .ات األقلياتمبوجب امليثاق األورويب املعين باللغات اإلقليمية ولغ )١٦(

)١٧( Life expectancy at birth, Interim life tables 2003-05, Office for National Statistics. 

)١٨( Infant Mortality rates 1976-2005, Office for National Statistics, 2006 . علماً بأن هذه األرقام
 .تشري إىل إنكلترا وويلز فقط

)١٩( Office for National Statistics, 2006. 
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  )٢٠(األقاليم التابعة للتاج

  )٢٠٠١يف  -  جزيرة مان (٧٦ ٣١٥  -   السكان
  ) ٢٠٠٥ يف -  إقليم جريسي (٨٨ ٢٠٠  - 
   )٢٠٠١يف  -  إقليم غرينسي (٦٣ ٢٦٧  - 

  )٢٠٠١ يف - جزيرة مان  (٩٦  -   نساء  من ال١٠٠عدد الرجال لكل 
  ) ٢٠٠١يف  - إقليم جريسي  (٩٥  - 
  )٢٠٠١ يف - إقليم غرينسي  (٩٨  - 

ماديريون، /اليونغ برت %٦ اململكة املتحدة،    %٣٥،  جريسي %٥١  -  اجملموعات اإلثنية
  )٢٠٠١ يف -  إقليم جريسي( آيرلنديون %٣

  اململكة املتحدة،  %٢٥,٩جريسي،   %٠,٦ي،  غرينس %٦٠,٨  - 
 االحتاد األورويب دول   %١,٥ برتغاليون،   %١,٨آيرلنديون،   %٠,٦

 جمموعات أخـرى    %٢,٣دول أوروبية أخرى،     %٠,٦،  األخرى
  )٢٠٠١ يف -  إقليم غرينسي(

  )٢٠٠١ يف -  جزيرة مان (%١٧,٨  -    سنة١٥نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 
  ) ٢٠٠١ يف -  إقليم غرينسي (%١٥,٧  - 
  )٢٠٠١ يف -  جريسيإقليم  (%١٧  - 

  )٢٠٠١ يف -  جزيرة مان (%١٦,٧  -    سنة٦٥نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم على 
  ) ٢٠٠١ يف -  إقليم غرينسي (%١٥,٥  - 
  )٢٠٠١ يف - جريسي إقليم  (%١٤,١  - 

  )٢٠٠١ يف -  جزيرة مان (%٧٢,٦  -   نسبة السكان يف املناطق احلضرية
  )٢٠٠٥ يف - جريسي إقليم  ( تقريباً%٥٠  - 
  )٢٠٠١ يف -  إقليم غرينسي (%٢٧,٦  - 

  )إقليم غرينسي(سالم، اليهودية اإل، )الغالبية(املسيحية   -  الديانة
  )٢٠٠٤-٢٠٠٣ يف - جزيرة مان(سترليين إ بليون جنيه ١,٣  -  )٢١(الناتج احمللي اإلمجايل

  )٢٠٠٥ يف - جريسي إقليم (سترليين إ بليون جنيه ٢,٧  - 
  )٢٠٠٦ يف -  غرينسيإقليم (سترليين إ بليون جنيه ١,٥  - 

  )٢٠٠٤-٢٠٠٣ يف - جزيرة مان(سترلينية إ جنيهات ١٧ ٣٠٩  -   للفردالناتج احمللي اإلمجايل
  ) ٢٠٠٥ يف - جريسي إقليم (سترليين إ جنيه ٣٠ ٩٠٠  - 
  )٢٠٠٤ يف -  إقليم غرينسي(سترلينية إ جنيهات ٢٤ ٥٣٨  - 

                                                      

)٢٠( Economic Affairs Division – Isle of Man Treasury, Digest of Economic and Social Statistics 2006. 

States of Jersey Statistics Unit, Jersey in Figures 2005, Report of 2001 Jersey Census, States of Jersey 2005 

Financial Accounts. 2001 Guernsey Census – Report on the census of population and households. 

 يف اجلزر الـثالث، وبالتـايل لـيس      الناتج احمللي اإلمجايل  استخدمت منهجيات خمتلفة حلساب     : وظةحمل )٢١(
 .باإلمكان مقارنة األرقام مباشرة
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  )٢٠٠٥ يف -  جزيرة مان (%٤,٢  -   التضخم
  ) ٢٠٠٥ يف -  جريسيإقليم  (%٣,١  - 
  )٢٠٠٦ديسمرب / يف كانون األول-  إقليم غرينسي (%٤,٤  - 

  )٢٠٠٥ -٢٠٠٤ يف - جزيرة مان(سترليين إ مليون جنيه ١٤  -  كومياحلالفائض /العجز
  )٢٠٠٦ يف - جريسي إقليم (سترليين إ مليون جنيه ٥١,٨  - 
  )٢٠٠٥ يف -  إقليم غرينسي(سترليين إ مليون جنيه ١٨,٩  - 

 ) ٢٠٠٦ يف - جريسي إقليم (سترليين إ مليون جنيه ١١١,٨  -   الدين احلكومي
  )٢٠٠١ يف -  جزيرة مان (%٩٨  -   نسبة العمالة

  ) ٢٠٠١ يف - جريسي إقليم  (%٨٢  - 
  )٢٠٠٦ يف -  إقليم غرينسي (%٩٩  - 

  )جزيرة مان(نكليزية، غالية مانكس اإل  -   اللغات
  )جريسيإقليم (نكليزية، الفرنسية اإل  - 
  )إقليم غرينسي(رنسية نورمادي نكليزية، فاإل  - 

  )٢٠٠١ يف - جزيرة مان(النساء  - ٨٠,٧الرجال؛  - ٧٦,٣  -  متوسط العمر املتوقع
 ) ٢٠٠٤ يف - جريسي إقليم (النساء  -  ٨٢الرجال؛  -  ٧٧  - 
  )٢٠٠١ يف - إقليم غرينسي(النساء  - ٨٢الرجال؛  - ٧٧,٥  -

رهم عن سنة    عدد وفيات األطفال الذين تقل أعما      -وفيات الرضع   
   مولود حّي ١ ٠٠٠واحدة لكل 

  )٢٠٠٤- ٢٠٠٠ يف -  جزيرة مان (٣,٦  - 
  )٢٠٠٥ يف - جريسي إقليم  (٢,٤  - 
  )٢٠٠٣- ١٩٩٩ يف -  إقليم غرينسي (٤,٥  - 

  )٢٠٠٤- ٢٠٠٠ يف -  جزيرة مان (٥٦,٧  -   )٢٢(معدل اخلصوبة
  )٢٠٠٥ يف - جريسي إقليم  (٥٢,٤  - 
  )٢٠٠١ يف -  إقليم غرينسي (٤٦,٦  - 

                                                      

 . عاما٤٥ً و١٥ امرأة تتراوح أعمارهن بني ١ ٠٠٠عدد املواليد األحياء لكل  )٢٢(
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  )٢٣( الربيطانيةليم ما وراء البحارأقا

  )٢٠٠٧يف  - برمودا (٦٤ ٠٠٩  -   السكان
  )٢٠٠٥ يف - جزر فريجني الربيطانية (٢٥ ٨٠٢  -
  )٢٠٠٥ يف -  جزر كاميان (٥٤ ٤٦٥  -
  )٢٠٠٦ يف - جزر فوكالند (٢ ٩٥٥  - 
  )٢٠٠٦ يف -  جبل طارق (٢٨ ٨٧٥  -
  )٢٠٠٦ يف -  مونتسريات (٤ ٤٨٣  -
  )٢٠٠٥رسون ودوسي وأونو يف  وهندجزر بيتكرن (٤٧  -
  )٢٠٠٦ يف - سانت هيلينا (٤ ١٥٧  -
  )٢٠٠٦ يف - جزر تركس وكايكوس (٣٣ ٢٠٢  -

  )٢٠٠٧يف  - برمودا (٩٢  -    من النساء ١٠٠عدد الرجال لكل 
  )٢٠٠٥ يف - جزر فريجني الربيطانية (٩٩  -
  )٢٠٠٥ يف -  جزر كاميان (١٠١  -
  )٢٠٠٦ يف - جزر فوكالند (١١٣  - 
  )٢٠٠٦ يف -  جبل طارق (١٠٠  -
  )٢٠٠٤ يف -  مونتسريات (١١٣  -
  )٢٠٠٥ وهندرسون ودوسي وأونو يف جزر بيتكرن (١٠٤  -
  )٢٠٠٦ يف - جزر تركس وكايكوس (٩٩  -

 - جزر فريجني الربيطانية   ( مغترباً ١٥٥٦٥ و  مواطناً ١٠ ٢٣٧  -  اجملموعات اإلثنية
  )٢٠٠٥يف 

سـبان  إطاليني ويهود و  أحفاد بريطانيني وآيرلنديني ومالطيني واي      -
  )جبل طارق(

جـزر  (أحفاد متمردي السفينة بونيت وصاحباهتم التاهيتيـات          -
  ) وهندرسون ودوسي وأونوبيتكرن

  )٢٠٠٧يف  - برمودا( %١٧,٨  -    سنة١٥نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 
  )٢٠٠٥ يف - جزر فريجني الربيطانية( %٢٣,٧  -
  )٢٠٠٥ يف -  جزر كاميان( %١٦,٦  -
  )٢٠٠٦ يف - جزر فوكالند( %١٦  - 
  )٢٠٠٤ يف -  مونتسريات( %١٩,٣  -
  )٢٠٠٥ وهندرسون ودوسي وأونو يف جزر بيتكرن( %١٥,٥  -
  )٢٠٠٥ يف - جزر تركس وكايكوس( %٢١,٩  -

                                                      

)٢٣( Foreign and Commonwealth Office Country Profiles 2006, available on-line at 

http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c= Page&cid=1013618138315. 

Overseas Territories Department, Foreign and Commonwealth Office. Statistics Department, Monserrat. 
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  )٢٠٠٧يف  - برمودا (%١١,٢  -    سنة٦٥نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم على 
  )٢٠٠٥ يف - جزر فريجني الربيطانية (%٥,٤  -
  )٢٠٠٥ يف -  جزر كاميان (%٥,٨  -
  )٢٠٠٦ يف - جزر فوكالند (%٩  - 
  )٢٠٠٤ يف -  مونتسريات (%٢٢,٦  -
  )٢٠٠٥ وهندرسون ودوسي وأونو يف جزر بيتكرن (%٢٠  -
  )٢٠٠٥ يف - جزر تركس وكايكوس (%٤,٤  -

  )٢٠٠٧يف  - برمودا (%١٠٠  -   نسبة السكان يف املناطق احلضرية
  )٢٠٠٥ يف - طانيةجزر فريجني الربي (%٦٢  -
  )٢٠٠٦ يف -  جزر كاميان (%٤٨,٢  -
  )٢٠٠٦ يف - جزر فوكالند (%٧٢  - 
  )٢٠٠٦ يف -  جبل طارق (% ١٠٠  -
  )١٩٩٨ يف - سانت هيلينا (% ٤٠  -

  )برمودا( أغلبهم اجنيليون وكاثوليك - مسيحيون   -   الديانة
  )جزر فريجني الربيطانية(يون حمسي  -
  )انجزر كامي( األغلبية -يون حمسي  -
جنيليون وكاثوليك وكنـائس مـسيحية أخـرى        أيون  حمسي  - 

  )جزر فوكالند(
 )جبل طارق(نت ومسلمون وهندوس ويهود اكاثوليك وبروتست  -
  )مونتسريات(مسيحيون   -
  ) وهندرسون ودوسي وأونوجزر بيتكرن(جميئيو اليوم السابع   -
  )سانت هيلينا(مسيحيون وهبائيون   -
  )وسجزر تركس وكايك(مسيحيون   -

  )٢٠٠٥يف  - برمودا( بليون جنيه ٢,٧  -   )٢٤(الناتج احمللي اإلمجايل
  )٢٠٠٥ يف - جزر فريجني الربيطانية( مليون جنيه ٤٨٢  -
  )٢٠٠٥ يف -  جزر كاميان (بليون جنيه ١,١  -
  )٢٠٠٤ يف - جزر فوكالند (مليون جنيه ٧٥  - 
  )٢٠٠٤- ٢٠٠٣ يف -  جبل طارق( مليون جنيه ٥٦٠  -
  )٢٠٠٤ يف -  مونتسريات(يه  مليون جن١٧,٧  -
  )٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف - سانت هيلينا( مليون جنيه ١٤,٢  -
 طبقـاً ( - جـزر تـركس وكـايكوس     ( مليون جنيه    ٢٣٩  -

  )٢٠٠٥يف ) للتقديرات
 

                                                      

 .باجلنيهات اإلسترلينية )٢٤(
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  )٢٠٠٥يف  - برمودا ( جنيها٤٢ً ٠٣٢  -   )٢٥( للفردالناتج احمللي اإلمجايل
  )٢٠٠٥ يف - جزر فريجني الربيطانية( جنيهات ١٨ ٧١٠  -
  )٢٠٠٣ يف - جزر فريجني الربيطانية ( جنيها٢١ً ٤٦٨  -
  )٢٠٠٥ يف -  جزر كاميان ( جنيه٢٣ ٦٠١  -
  )٢٠٠٤ يف - جزر فوكالند ( جنيها٢٥ً ٣٨١  - 
  )٢٠٠٤- ٢٠٠٣ يف -  جبل طارق ( جنيها١٩ً ٥٥٢  -
  )٢٠٠٤ يف -  مونتسريات ( جنيها٣ً ٧٧٩  -
  )٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف - سانت هيلينا ( جنيها٣ً ٤٦٣  -
  )٢٠٠٥ يف - جزر تركس وكايكوس ( جنيها٧ً ٨١١  -

  )٢٠٠٦يف  - برمودا (%٣,١  -   التضخم
  )٢٠٠٥ يف - جزر فريجني الربيطانية (% ٢  -
  )٢٠٠٣ يف - جزر فريجني الربيطانية (%١  -
  )٢٠٠٥ يف -  جزر كاميان (%٧  -
  )٢٠٠٦ يف - جزر فوكالند (%٣  - 
  )٢٠٠٦ يف -  جبل طارق (%٢,٦  -
  )٢٠٠٤ يف -  مونتسريات (%٤  -
  )٢٠٠٥ يف - سانت هيلينا (%٣,٦  -
  )٢٠٠٦ يف - جزر تركس وكايكوس (%١,٥  -

  )٢٠٠٥يف  - برمودا( بليون جنيه ٥٣,٢  -   )٢٦(كومياحلالفائض /العجز
  )٢٠٠٥ يف - جزر فريجني الربيطانية( مليون جنيه ٢,٩  -
  )٢٠٠٥ يف -  جزر كاميان (مليون جنيه ٥٢,٨  -
  )٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف - جزر فوكالند (مليون جنيه ٢,٧  - 
  )٢٠٠٧ يف -  جبل طارق( مليون جنيه ١٧  -
  )٢٠٠٤ يف -  مونتسريات( مليون جنيه ١٠,٦  -
  )٢٠٠٥يف  - جزر تركس وكايكوس( جنيه ٣١٣ ٠٠٠  -

  )٢٠٠٥يف  - برمودا( مليون جنيه ١٣٠,١  -   )٢٧(الدين احلكومي
  )٢٠٠٥ يف - جزر فريجني الربيطانية( مليون جنيه ٧٠,١  -
  )٢٠٠٥ يف -  جزر كاميان (يون جنيهمل ١٠٢,٢  -
  )٢٠٠٦ يف - جزر فوكالند ( جنيه٥٢٠ ٠٠٠  - 
  )٢٠٠٧ يف -  جبل طارق( مليون جنيه ٩٣  -
  )٢٠٠٤ يف -  مونتسريات( مليون جنيه ٢  -
  )٢٠٠٥ يف - جزر تركس وكايكوس( مليون جنيه ٢٠  -

                                                      

 .باجلنيهات اإلسترلينية )٢٥(
 .باجلنيهات اإلسترلينية )٢٦(
 .باجلنيهات اإلسترلينية )٢٧(
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  )٢٠٠٠يف  - برمودا ()٢٨(%٨٢,٥  -   نسبة العمالة
  )٢٠٠٥ يف - ربيطانيةجزر فريجني ال (%٩٦,٩  -
  )٢٠٠٥ يف -  جزر كاميان (%٩٦,٥  -
  )٢٠٠٦ يف - جزر فوكالند ()٢٩(%٧٧  - 
  )٢٠٠٦ يف -  جبل طارق (%٩٧  -
  )٢٠٠١ يف -  مونتسريات (%٨٧  -
  )٢٠٠٥ وهندرسون ودوسي وأونو يف جزر بيتكرن (%١٠٠  -
  )٢٠٠٣-٢٠٠٢ يف - سانت هيلينا (%٨٨,٨  -
  )٢٠٠٥ يف - جزر تركس وكايكوس (%٩٢  -

  )١٩٩٨ يف - سانت هيلينا (%٩٨  -   بني البالغنيمعدل اإلملام بالقراءة والكتابة
  )برمودا(نكليزية والربتغالية اإل  -   اللغات

  )جزر فريجني الربيطانية(نكليزية اإل  -
  )جزر كاميان(نكليزية اإل  -
  )جزر فوكالند(نكليزية اإل  - 
  )جبل طارق(نكليزية اإل  -
  )اتمونتسري(نكليزية اإل  -
 ) وهندرسون ودوسي وأونوجزر بيتكرن(والبيتكرنية نكليزية اإل  -
  )سانت هيلينا(نكليزية اإل  -
  )جزر تركس وكايكوس(والكريولية نكليزية اإل  -

  )٢٠٠٧يف  - برمودا(نساء  -  ٨١,٧رجال؛  - ٧٦,٣  -   متوسط العمر املتوقع
 - جـزر فريجـني الربيطانيـة     (نساء   - ٨٣رجال؛   - ٧٦,٤  -

  )٢٠٠٥يف 
  )٢٠٠١ يف -  جبل طارق(نساء  - ٨٣,٣رجال؛  - ٧٨,٥  -
  )٢٠٠٤ يف -  مونتسريات(نساء  - ٨١رجال؛  - ٧٦  -
  )١٩٩٨ يف - سانت هيلينا(نساء  - ٧٨,٤رجال؛  - ٧١,٩  -
 - جزر تـركس وكـايكوس    (نساء   - ٧٦,١رجال؛   - ٧٥  -

  )٢٠٠١يف 
سنة  عدد وفيات األطفال الذين تقل أعمارهم عن         -وفيات الرضع   

   مولود حّي ١ ٠٠٠واحدة لكل 
  )٢٠٠٥يف  - برمودا (٢,٤  - 
  )٢٠٠٥ يف - جزر فريجني الربيطانية(صفر   -
  )٢٠٠٦ يف – جزر فوكالند(صفر   - 
  )٢٠٠٦ - ١٩٩٨ يف -  جبل طارق (٠,٩  -
  )٢٠٠٤ يف -  مونتسريات(صفر   -
  )٢٠٠٦ يف - سانت هيلينا(صفر   -
  )٢٠٠٥ يف - جزر تركس وكايكوس (٣,١  -

  )٢٠٠٠يف  - برمودا (١,٧٤  -   ) للمرأة الواحدة(ل اخلصوبة معد
  )٢٠٠٧  يف-  جبل طارق (٢,١٩  -

                                                      

 . عاما٦٤ً و١٦بني السكان الذين تتراوح أعمارهم بني  )٢٨(
 . عاما١٥ًنسبة العاملني بدوام كامل بني السكان الذين تزيد أعمارهم على  )٢٩(
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   اهليكل السياسي العام- باء

. دميقراطية برملانية وملكية دسـتورية  ) نكلترا وويلز واسكتلندا وآيرلندا الشمالية    إاليت تتألف من    (اململكة املتحدة     -١
وثيقة وحيدة، ولكنه مشتق من جمموعة متنوعة من املصادر املدّونة وغري املدّونـة الـيت    يف والدستور الربيطاين ليس حمدداً   
، )قانون الـدعوى  (، والقانون العام    )٣٠(تشريعات اململكة املتحدة  : وتشمل املصادر املدّونة  . تتمحور حول سيادة الربملان   

 غري املدّونـة فتـشمل   املصادرأما . ت األكادمييةوتشريعات اجلماعة األوروبية، وأحكام حمكمة العدل األوروبية، واملؤلفا       
  .وأعرافهاالتفاقيات الدستورية وقانون الربملان 

ولـو أن اإلصـالح     ) التشريعية والتنفيذية والقضائية  (وال ينص الدستور على فصل صارم بني السلطات الثالث            -٢
ة عن السلطة التشريعية جعال األمور تسري يف هذا         نشاء املرتقب حملكمة عليا منفصل    اإل على وزارة العدل و    الذي طرأ مؤخراً  

بوصفه اهليئة العليا لسن القوانني     ) وستمنستر(وتكمن الصالحيات التشريعية يف برملان اململكة املتحدة        . ىل حد ما  إاالجتاه  
وجملـس  )  الربملان امللكة يف /امللك(ويتكون برملان وستمنستر من اجلالس على العرش        ). باستثناء قانون اجلماعة األوروبية   (

 مـن أعـضاء     ويتكون جملس اللوردات أساساً   . وجملس اللوردات ) املنتخب باألغلبية النسبية أو األغلبية البسيطة     (العموم  
تخب، هلا قـوة  نوتنص القوانني التشريعية الربملانية على أن التشريعات اليت يقرها جملس العموم، بوصفه اجمللس امل             . مسّمني

  . ف النظر عن أي حتفظات يبديها جملس اللورداتالقانون، وذلك بصر

 من املراحل صدار القوانني عدداًإوبعد ذلك تشمل عملية  . ىل الربملان كمشاريع قوانني   إوتقدم التشريعات األولية      -٣
ـ                   ر ختضع مشاريع القوانني فيها للدراسة يف كل من اجمللسني ويفحص كل جملس فيها التعديالت املقترحة من اجمللس اآلخ

أما التشريعات الثانويـة فيعـّدها يف       ). اليت يصبح مشروع القانون عندها قانوناً     (وتنتهي باملرحلة الرمسية للموافقة امللكية      
 أخرى من التشريعات مثل      أشكاالً العادة الوزير املختص مبوجب صالحيات توفرها تشريعات أولية، ولكنها تشمل أيضاً          

  .امللكية أو القوانني احمللية اليت تصدرها السلطات احملليةالصالحيات املمارسة مبوجب اهليمنة 

وقد جـرى   . وصالحيات اهليمنة هي الصالحيات املتبقية للتاج، وهي متاَرس دون أن ختضع للقانون التشريعي              -٤
ات صدار جـواز إال يف جماالت مثل التصديق الرمسي على املعاهدات الدولية و       إمن نواح عديدة،    الصالحيات  تقليص هذه   

وُتشكل احلكومة من احلزب الذي     . بيد أن احلكومة مسؤولة أمام الربملان عن مجيع أفعاهلا        . سفر اململكة املتحدة وسحبها   
 يف أحـد    عضواًوجيب أن يكون كل وزير      . ع األمور حيظى باألغلبية يف جملس العموم وهي مسؤولة أمام الربملان عن مجي          

 ورئيس الوزراء مسؤول رمسياً   ". األول بني متساوين  "الوزراء يف احلكومة، وهو     ورئيس الوزراء هو كبري     . جملسي الربملان 
هات السياسية  دارية الدائمة من املوظفني اليت ختدم احلكومة، بصرف النظر عن التوجّ          اإل عن اخلدمة املدنية، أي اهليئة       أيضاً

 من امللك من خالل أمر صـادر مبوجـب          ياًوالسلطة القانونية للخدمة املدنية ُمستمدة رمس     . للحزب الذي يرأس احلكومة   
  . اهليمنة امللكية

                                                      

عية الربملانية أو التشريعات الربملانية يف حني تشمل التشريعات تشمل التشريعات األولية القوانني التشري )٣٠(
 من خالل ممارسة ، أو"التشريعات األم"ولية، املسماة األتشريعات الالثانوية أو التابعة القواعد التنظيمية املعتمدة يف إطار 

 .اهليمنة امللكية
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ومن خالل عملية املراجعة القضائية، ميكـن       . عن امللك بالنيابة  اكم  احملقضاة و الوالصالحيات القضائية ميارسها      -٥
   عقالنيتـها عـدم    أو   قانونيتهاجراءات التنفيذية والتشريعات الثانوية ألسباب تتعلق بعدم        اإلللسلطة القضائية أن تراجع     

 لربملـان اململكـة      ملبدأ سيادة الربملان، ال جيوز للسلطة القضائية أن تلغي قانوناً          ولكن طبقاً . لقواعد اإلجرائية ل تهاأو خمالف 
وحيافظ قانون حقوق اإلنـسان لعـام       . املتحدة على أساس أنه غري دستوري أو ألنه ال ميتثل اللتزامات حقوق اإلنسان            

ويلـزم  . ىل أوجه التضارب يف التشريعات األولية     إنتباه  االالربملانية ولكنه يتيح للمحاكم حق توجيه        على السيادة    ١٩٩٨
هذا القانون احملاكم بأن تفسر قدر اإلمكان مجيع التشريعات بطريقة تتفق مع االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنـسان                  

التشريعات األولية  ، فيمكن ألي وجه تضارب يف       يكن هذا ممكناً  ذا مل   إو. واحلريات األساسية حسبما ترد يف هذا القانون      
  . يف حني ميكن شطب أي وجه تضارب يف التشريعات الثانوية"عالن عن تضاربإ"أن يكون موضع 

  ليها السلطةإدارات اليت ُنقلت اإل

 ُينتخبون كل    عضواً ١٢٩ أنشئ الربملان االسكتلندي الذي يضم       ١٩٩٨يف أعقاب صدور قانون اسكتلندا لعام         -٦
ـ     . ضافيني للتمثيل النسيب  اإلأربع سنوات مبوجب نظام األعضاء        لنمـوذج    تبعـاً  امويعمل الربملان االسكتلندي بشكل ع

احلكومة االسكتلندية  والربملان االسكتلندي و  ). تلنديةاحلكومة االسك (ستر، حيث ينتخب وزير أول يرأس حكومة        نوستم
لية واالقتصادية واالجتماعية، يف حني حيتفظ برملان وستمنستر بالسيطرة علـى           مسؤوالن عن أغلب جوانب السياسة احمل     

وميـول  . الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن القومي واالقتصاد الكلي واملسائل الضريبية والعمالة والضمان االجتمـاعي            
 من قانون اسـكتلندا املـسائل   ٥ و٤ويتضمن اجلدوالن  . الربملان االسكتلندي بواسطة منحة من حكومة اململكة املتحدة       

  . وتعترب مجيع املسائل غري املذكورة يف اجلدولني منقولة. املخصصة لوستمنستر وحكومة اململكة املتحدة

  عـضواً  ٦٠، أنشئت اجلمعية الوطنية لويلز اليت تـضم         ٢٠٠٦ و ١٩٩٨ويف أعقاب صدور قانوين ويلز لعامي         -٧
صدار التشريعات األولية، إوليس جلمعية ويلز صالحية   . ضافيني للتمثيل النسيب  اإل مبوجب نظام األعضاء     ُينتخبون هم أيضاً  

). أي األوامـر والقواعـد التنظيميـة      (تنفيذية واسعة وجيوز هلا أن تصدر التشريعات الثانوية         بصالحيات  ولكنها حتظى   
تفظ مبسؤولية الشرطة والنظـام     فحكومة اململكة املتحدة حت   (ومسؤولياهتا ليست واسعة كمسؤوليات الربملان االسكتلندي       

  على غرار النموذج التنفيذي االسكتلندي، وان يكـن مقترنـاً           حكومياً وقد اختارت اجلمعية أن تنشئ نظاماً     ). القضائي
وقد فصل قانون حكومة ويلز لعام      . ومتول اجلمعية بواسطة منحة وليس هلا صالحيات فرض الضرائب        . بنظام جلان قوي  

معية الوطنية كهيئة تشريعية وحكومة مجعية ويلز كهيئة تنفيذية؛ وعزز صالحيات اجلمعية من خالل               بني اجل   رمسياً ٢٠٠٦
جراءات، حيث مسح لوستمنستر مبنح اجلمعية صالحيات تعديل التشريعات أو وضع أحكام جديـدة بـشأن                اإلتبسيط  

معية بشأهنا وظائف يف الوقت الـراهن؛       ، يف اجلداول، متارس اجل    "ميادين"مسائل حمددة أو جماالت سياسات معينة داخل        
وميكن لـذلك أن حيـدث      (صدار التشريعات األولية عقب استفتاء تال لتشريع        إومسح للجمعية بأن تكتسب صالحيات      

  .رشيح املزدوج النتخابات اجلمعية؛ وأهنى الت)مبوافقة أغلبية ثلثي أعضاء اجلمعية أو بالتصويت يف الربملان

، ومتت املوافقة عليه يف استفتاء جرى يف        ١٩٩٨أبريل  /ُعقد يف آيرلندا الشمالية يف نيسان     واتفاق بلفاست الذي      -٨
ومن مث  . ١٩٩٨ىل آيرلندا الشمالية من خالل قانون آيرلندا الشمالية لعام          إالشهر التايل، فتح الطريق أمام نقل صالحيات        

وتـضم حكومـة    . اثلة ملا للربملان االسكتلندي    أعضاء لديها صالحيات تشريعية وتنفيذية مم      ١٠٨نشاء مجعية من    إجرى  
 وزراء، وهم موّزعون بالتناسب مع القـوى احلزبيـة املمثلـة يف             ١٠ للوزير األول و   آيرلندا الشمالية الوزير األول ونائباً    

 فيهـا   وتوزع رئاسة اللجان والعضوية   . وهناك جلان خمتصة بكل وظيفة تنفيذية رئيسية حلكومة آيرلندا الشمالية         . اجلمعية
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وتتوىل هذه اللجان وظائف تتعلق بالتدقيق وتطوير السياسات وتوفري         .  بالتناسب مع القوى احلزبية املمثلة يف اجلمعية       أيضاً
ال مبوافقـة   إأي املسائل اليت ال جيوز للجمعية تشريعها        " (املخصصة"وينص قانون آيرلندا الشمالية على املسائل       . املشورة

ىل آيرلنـدا الـشمالية     إ نقل الصالحيات وقد جرى تعليق    ". املستثناة"، واملسائل   )ندا الشمالية الوزير املختص بشؤون آيرل   
  . ٢٠٠٧مايو / أيار٨نه استؤنف يف لفترة من الوقت ولك

  األقاليم التابعة للتاج

 جزيـرة مـان     هي واألقاليم التابعة للتاج  . اململكة املتحدة مسؤولة عن محاية األقاليم التابعة للتاج وعن متثيلها           -٩
دارة جـزر   إويشمل إقليم غرينسي منطقيت الدرين وسارك املنفصلتني وهو مسؤول عن           . إقليم غرينسي جريسي و إقليم  و

 من اململكة املتحدة ولكنها أقاليم      األقاليم التابعة للتاج ليست جزءاً    و. وجزيرة بركهو جزء من سارك    . هوهرم وجيثو ولي  
دارية والضريبية والقانونية   اإلوهذا يعين أن هلا مجعياهتا التشريعية املنتخبة مباشرة ونظمها          . تابعة للتاج تتمتع باحلكم الذايت    

. وامللكة هي رئيس الدولة يف كل جزيرة، كما أن احملافظ يف كل جزيرة هو املمثل الشخصي لصاحبة اجلاللة                 . وحماكمها
  .ن السلطة القضائية يف كل جزيرة يعّيوميارس التاج مسؤولياته عن اجلزر من خالل جملس امللكة اخلاص كما

  وُتعـرف اهليئـات التـشريعية      .  نظم حكم وزارية ذات هيئة تشريعية منتخبة مباشـرة         ولألقاليم التابعة للتاج    -١٠
، )سارك(، وشيف بليز    )ألدرين(، وواليات ألدرين    )غرينسي(، وواليات ديليبرييشني    )جرسي(واليات جرسي   : كما يلي 

صـدار أي   إليـة، بيـد أن      صدار تشريعاهتا احمل  بإوتقوم اهليئات التشريعية يف اجلزر      ). جزيرة مان  (وكورت أوف تينوالد  
األقاليم التابعة للتاج غري ممثلة يف برملان اململكة املتحدة كما أن تشريعات اململكة             و. عات أولية يتطلب موافقة ملكية    تشري

يد أنه جيوز لألقاليم التابعة للتاج أن تطلب من آن آلخـر أن تـسري   ب. املتحدة ال تسري عادة على األقاليم التابعة للتاج     
وحتترم اململكة املتحدة حق األقاليم التابعة للتاج يف االستقالل الذايت بشأن أمورها            . تشريعات اململكة املتحدة عليها أيضاً    

ذلك، فان حكومة اململكة املتحدة     ومع  . الداخلية، ومن املخالف للعرف الدستوري ممارسة حق التشريع يف هذه اجملاالت          
  . لتابعة للتاج احمللية والدوليةحتتفظ حبقها يف القيام بذلك من أجل محاية مصاحلها ومصاحل األقاليم ا

  أقاليم ما وراء البحار الربيطانية 

احملـيط اهلنـدي     أنغيا، وبرمودا، واألراضي الربيطانية يف انتاركتيكا، وإقلـيم          :تتألف أقاليم ما وراء البحار من       -١١
 وجزر فريجني الربيطانية، وجـزر كاميـان، وجـزر         ، التابعتني للسيادة الربيطانية يف قربص     قاعدتنيال ومنطقيت   ،الربيطاين

جزر أسانسيون وتريـستان دا     (فوكالند، وجبل طارق، ومونتسريات، وجزر بيتكرن، وسانت هيلينا واألقاليم التابعة هلا            
  . وجزر تركس وكايكوس،اوث ساندويتش، وجزر ساوث جورجيا وس)كوهنا

بيد أن احملافظ،   .  من احلكم املنقول    كبرياً وحتتفظ أقاليم ما وراء البحار بوضع دستوري خاص كما متارس قدراً            -١٢
  حلكومـة احملليـة    با حتديـدا وهو املمثل الشخصي للملكة، حيتفظ باملسؤولية املباشرة عن مجيع املسائل غـري املنوطـة               

  ).فاع والشؤون اخلارجيةسيما الد ال(
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   اإلطار القانوين العام الذي تتوفر داخله احلماية حلقوق اإلنسان-جيم 

  الصكوك الدولية

  نظر اجلـدول التلخيـصي أدنـاه      ا. صدقت اململكة املتحدة على مجيع صكوك حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية           -١٣
  )  األراضي اليت يسري عليها كل صكالذي يبّين أيضاً(

  األراضي اليت يسري عليها
  صكال

 اململكة املتحدة  )وتاريخ اعتماده(
األقاليم التابعة 

  أقاليم ما وراء البحار  للتاج
االتفاقية الدولية إلبطال الرق وجتارة       -١

  )١٩٢٦(الرقيق 
 الـرق الربوتوكول املعّدل التفاقية      -٢

)١٩٥٣ ( 

طانية، وجـزر   أنغيا، وبرمودا، وجزر فريجني الربي      -١  نعم -١   نعم-١
كاميان، وجـزر فوكالنـد، وجبـل طـارق،         

 وجزرأسانسيون،  وومونتسريات، وسانت هيلينا    
 وجـزر   ،ساوث جورجيا وساوث سـاندويتش    

  . وجزر بيتكرن،تركس وكايكوس
أنغيا، وبرمودا، وجزر فريجني الربيطانية، وجـزر         -٢

 فوكالنـد، وجبـل طـارق،       كاميان، وجـزر  
، وجـزر   بعهـا وتوا، وسانت هيلينا    ومونتسريات

 وجـزر   ،ساوث جورجيا وساوث سـاندويتش    
 .تركس وكايكوس، وجزر بيتكرن

بادة اجلماعية واملعاقبة   اإلاتفاقية منع جرمية    
 )١٩٤٨(عليها 

 فوكالنـد،   ، وجـزر  برمودا، وجزر فريجني الربيطانية    نعم نعم
، وتوابعهـا ، وسانت هيلينا    وجبل طارق، ومونتسريات  

 وجـزر   ،دويتشوجزر ساوث جورجيا وساوث سـان     
 .تركس وكايكوس، وجزر بيتكرن

االتفاقية اخلاصة بوضع الالجـئني        -١
)١٩٥١(  

الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني      -٢
)١٩٦٧( 

   نعم-١ نعم
  إقليم جرسي-٢

، اميان، وجزر فوكالنـد، ومونتـسريات     جزر ك   -١
  .وسانت هيلينا، وجزر تركس وكايكوس

، ريات وجزر فوكالنـد، ومونتـس     جزر كاميان،   -٢
 وجـزر تــركس   وتوابعهـا، وسـانت هيلينـا  

 .وكايكوس
االتفاقية اخلاصة باحلقوق السياسية للمرأة     

)١٩٥٣( 
أنغيا، وبرمودا، وجزر فريجني الربيطانية، وجزر كاميان،        نعم نعم

وجزر فوكالند، وجبل طارق، ومونتسريات، وسـانت    
، وجزر سـاوث جورجيـا وسـاوث        وتوابعهاهيلينا  

 . وجزر بيتكرن،تركس وكايكوس وجزر ،ساندويتش
األشخاص عدميي  اخلاصة بوضع   تفاقية  اال

 )١٩٥٤(اجلنسية 
أنغيا، وبرمودا، وجزر فريجني الربيطانية، وجزر كاميان،        نعم نعم

وتوابعها، نتسريات، وسانت هيلينا    موو،  وجزر فوكالند 
 .جزر تركس وكايكوس

الالجـئني  املتعلق بالبحـارة    تفاق  اال  -١
)١٩٥٧(  

ــول لا  -٢ ــق بربوتوك ــارة املتعل البح
  )١٩٧٣ (الالجئني

   نعم-١
  نعم-٢

   نعم-١
  نعم-٢

أنغيا، وجزر فريجني الربيطانية، وجزر كاميـان،         -١
وجزر فوكالند، ومونتسريات، وسانت هيلينـا،      

  .وجزر تركس وكايكوس
جزر فريجـني الربيطانيـة، وجـزر فوكالنـد،           -٢

  .ومونتسريات، وسانت هيلينا
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  األراضي اليت يسري عليها
  صكال

 اململكة املتحدة  )وتاريخ اعتماده(
األقاليم التابعة 

  أقاليم ما وراء البحار  للتاج
حة التمييز يف جمال التعلـيم      اتفاقية مكاف 

)١٩٦٠( 
أنغيا، وجزر فريجني الربيطانية، وجزر كاميان، وجـزر         نعم نعم

 ومونتسريات، وسانت هيلينا،     وجبل طارق،  فوكالند،
 .وجزر تركس وكايكوس

فض حاالت انعـدام    املتعلقة خب تفاقية  اال
 )١٩٦٢(اجلنسية 

 وجزر كاميان،   أنغيا، وبرمودا، وجزر فريجني الربيطانية،      نعم نعم
وجزر فوكالند، وجبل طارق، ومونتسريات، وسـانت    

 .، وجزر تركس وكايكوسوتوابعهاهيلينا 

ــد    ــالزواج واحل ــا ب ــة الرض اتفاقي
األدىن لسن الـزواج وتـسجيل عقـود        

 )١٩٦٣(الزواج 

وجزر فريجني الربيطانية، وجزر كاميان،     أنغيا، وبرمودا،    ال نعم
وجزر فوكالند، وجبل طارق، ومونتسريات، وسـانت    

، وجزر سـاوث جورجيـا وسـاوث        وتوابعهاهيلينا  
 . وجزر بيتكرن، وجزر تركس وكايكوس،ساندويتش

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
 )١٩٦٦(التمييز العنصري 

جني الربيطانية، وجزر كاميان،    أنغيا، وبرمودا، وجزر فري    ال نعم
وجزر فوكالند، وجبل طارق، ومونتسريات، وسـانت    

، وجزر سـاوث جورجيـا وسـاوث        وتوابعهاهيلينا  
 . وجزر بيتكرن، وجزر تركس وكايكوس،ساندويتش

اخلاص باحلقوق املدنية   العهد الدويل     -١
  )١٩٦٦(والسياسية 

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق      -٢
بـاحلقوق   الدويل اخلـاص   بالعهد

لغـاء  إىل  إاملدنية والسياسية اهلادف    
 )١٩٨٩(عدام اإلعقوبة 

برمودا، وجزر فريجني الربيطانية، وجزر كاميان،        -١ ال نعم
وجزر فوكالند، وجبل طـارق، ومونتـسريات،       
وسانت هيلينا وتوابعها، وجزر ساوث جورجيـا       
وساوث ساندويتش، وجزر تركس وكـايكوس،      

  .وجزر بيتكرن
 ال  -٢

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
 )١٩٦٦(واالجتماعية والثقافية 

برمودا، وجزر فريجني الربيطانية، وجزر كاميان، وجزر        ال نعم
فوكالند، وجبل طارق، ومونتسريات، وسانت هيلينـا       

 ،، وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش     وتوابعها
 . وجزر بيتكرن،وجزر تركس وكايكوس

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال        -١
  )١٩٨٠(التمييز ضد املرأة 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة       -٢
القضاء على مجيع أشكال التمييـز      

 )١٩٩٩(ضد املرأة 

   جزيرة مان -١ نعم
  جزيرة مان-٢

جزر فريجني الربيطانية، وجزر فوكالند، وجـزر         -١
ساوث جورجيا وساوث سـاندويتش، وجـزر       

  .تركس وكايكوس
 جزر فوكالند  -٢

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن      -١
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية      

  )١٩٨٥(أو الالإنسانية أو املهينة 
 التفاقيــة الربوتوكــول االختيــاري  -٢

مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب      
ــية    ــة القاس ــة أو العقوب املعامل

 )٢٠٠٢(أو الالإنسانية أو املهينة 

   نعم-١
 نعم -٢

   نعم-١
 ال -٢

أنغيا، برمودا، وجزر فريجني الربيطانية، وجـزر         -١
كاميان، وجـزر فوكالنـد، وجبـل طـارق،         
ومونتسريات، وسانت هيلينا وتوابعهـا، وجـزر       

  .تركس وكايكوس، وجزر بيتكرن
 ال  -٢
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  األراضي اليت يسري عليها
  صكال

 اململكة املتحدة  )وتاريخ اعتماده(
األقاليم التابعة 

  أقاليم ما وراء البحار  للتاج
  )١٩٨٩(اتفاقية حقوق الطفل   -١
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة       -٢

 املتعلـق بإشـراك   حقوق الطفـل    
األطفــال يف الرتاعــات املــسلحة 

)٢٠٠٠( 

  نعم -١
 نعم -٢

   جزيرة مان -١
  ال-٢

أنغيا، وبرمودا، وجزر فريجني الربيطانية، وجـزر         -١
كاميان، وجزر فوكالند، ومونتسريات، وسـانت      
هيلينا وتوابعها، وجزر ساوث جورجيا وسـاوث      
ــايكوس،  ــركس وك ــزر ت ــاندويتش، وج س

  .وجزر بيتكرن
 ال  -٢

  مل الدوليةمنظمة الع
العمل اجلـربي   بشأن   ٢٩رقم  االتفاقية  

)١٩٣٠( 
برمودا، وجزر فريجني الربيطانية، وجزر كاميان،      أنغيا، و  نعم نعم

، وتوابعهاوجزر فوكالند، ومونتسريات، وسانت هيلينا      
 .وجزر تركس وكايكوس

  تفتـيش العمـل     بشأن ٨١رقم   تفاقيةاال
)١٩٤٧( 

 .وجزر تركس وكايكوس، ، وجبل طارقجزر كاميان نعم نعم

 احلريـة النقابيـة    بشأن٨٧رقم  تفاقية  اال
 )١٩٤٨ (ومحاية حق التنظيم

برمودا، وجزر فريجني الربيطانية، وجزر كاميان،      أنغيا، و  نعم  نعم
 ومونتسريات، وسـانت   وجبل طارق، وجزر فوكالند، 

 .، وجزر تركس وكايكوسوتوابعهاهيلينا 
هاجرين  العمال امل   بشأن ٩٧رقم  تفاقية  اال
)١٩٤٩( 

، *برمــودا، وجــزر فريجــني الربيطانيــة، و*أنغيــا ال نعم
  *ومونتسريات

 . باستثناء املرفقني األول والثالث* 
 حـق التنظـيم      بشأن ٩٨رقم  تفاقية  اال

 )١٩٤٩ (واملفاوضة اجلماعية
برمودا، وجزر فريجني الربيطانية، وجزر كاميان،      أنغيا، و  نعم نعم

 ومونتسريات، وسـانت  ، وجبل طارق وجزر فوكالند، 
  .، وجزر تركس وكايكوسوتوابعهاهيلينا 

 املـساواة يف     بـشأن  ١٠٠رقم  تفاقية  اال
 )١٩٥١ (األجور

  جبل طارق ال نعم

 الـضمان    بـشأن  ١٠٢رقـم   تفاقية  اال
 )١٩٥٢ ()املعايري الدنيا(االجتماعي 

  ال جزيرة مان  نعم

 إلغـاء العمـل      بشأن ١٠٥رقم  تفاقية  اال
 )١٩٥٧ (اجلربي

برمودا، وجزر فريجني الربيطانية، وجزر كاميان،      أنغيا، و  نعم نعم
 ومونتسريات، وسـانت   وجبل طارق، وجزر فوكالند، 

 .، وجزر تركس وكايكوسوتوابعهاهيلينا 
حمال  التمييز يف     بشأن ١١١رقم  تفاقية  اال

 )١٩٥٨ (االستخدام واملهنة
 ال ال نعم

  سياسة العمالة   بشأن ١٢٢رقم  تفاقية  اال
)١٩٦٤( 

إقليم غرينـسي،    نعم 
 جزيرة مان 

 ال

  ممثلي العمـال    بشأن ١٣٥رقم  تفاقية  اال
)١٩٧١(  

  جبل طارق  ال  نعم

 احلـد األدىن     بـشأن  ١٣٨رقم  تفاقية  اال
  )١٩٧٣(لسن االستخدام 

  ال  ال  نعم 

 عالقات العمل    بشأن ١٥١رقم  تفاقية  اال
  )١٩٧٨ (يف اخلدمة العامة

  وسانت هيليناجبل طارق   إقليم غرينسي   نعم
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  األراضي اليت يسري عليها
  صكال

 اململكة املتحدة  )وتاريخ اعتماده(
األقاليم التابعة 

  أقاليم ما وراء البحار  للتاج
 أسوأ أشـكال     بشأن ١٨٢رقم  تفاقية  اال

  )١٩٩٩ (عمل األطفال
  ال  ال  نعم

  اإلنساينالقانون 
اتفاقيات جنيف األوىل والثانية والثالثـة      

  والرابعة
برمودا، وجزر فريجني الربيطانية، وجزر كاميان،      أنغيا، و   نعم  نعم

، ومونتسريات، وسـانت  ، وجبل طارق وجزر فوكالند 
، وجزر سـاوث جورجيـا وسـاوث        توابعهاوهيلينا  

  . وجزر بيتكرن، وجزر تركس وكايكوس،ساندويتش
  أوروبا

االتفاقية األوروبية حلمايـة حقـوق        -١
  )١٩٥٠(اإلنسان واحلريات األساسية 

  )١٩٥٢( لالتفاقية ١الربوتوكول   -٢
  )١٩٦٣( لالتفاقية ٢الربوتوكول   -٣
  )١٩٦٣( لالتفاقية ٣الربوتوكول   -٤
  )١٩٦٦( لالتفاقية ٥وتوكول الرب  -٥
  )١٩٨٣( لالتفاقية ٦الربوتوكول   -٦
  )١٩٨٥( لالتفاقية ٨الربوتوكول   -٧
  )١٩٩٢( لالتفاقية ١٠الربوتوكول   -٨
  )١٩٩٤( لالتفاقية ١١الربوتوكول   -٩
  )٢٠٠٢( لالتفاقية ١٣الربوتوكول  -١٠
  )٢٠٠٤( لالتفاقية ١٤الربوتوكول  -١١

   نعم-١
  
   نعم -٢
   نعم -٣
   نعم-٤
   نعم-٥
   نعم-٦
   نعم-٧
   نعم-٨
   نعم-٩

   نعم-١٠
   نعم-١١

   نعم-١
  
   نعم -٢
   ال -٣
   ال-٤
   ال-٥
   نعم-٦
   نعم-٧
   نعم-٨
   نعم-٩

   نعم-١٠
   نعم-١١

أنغيا، وبرمودا، وجزر فريجني الربيطانية، وجـزر         -١
كاميان، وجزر فوكالند، ومونتسريات، وسـانت      

ا وسـاوث  هيلينا وتوابعها، وجزر ساوث جورجي    
ساندويتش، وجزر تركس وكايكوس، ومنطقتـا      

  .القاعدتني التابعتني للسيادة الربيطانية
أنغيا، وجزر فريجني الربيطانية، وجزر كاميـان،         -٢

وجبل طارق، وسانت هيلينا وتوابعهـا، وجـزر        
  .تركس وكايكوس، وجزر بيتكرن

  ال  -٣      
  ال  -٤
  ال  -٥
  ال  -٦
 الربيطانية، وجزر   أنغيا، وبرمودا، وجزر فريجني     -٧

كاميان، وجـزر فوكالنـد، وجبـل طـارق،         
ومونتسريات، وسانت هيلينا وأسنسيون، وجزر     
ساوث جورجيا وساوث سـاندويتش، وجـزر       

  .تركس وكايكوس
أنغيا، وبرمودا، وجزر فريجني الربيطانية، وجزر        -٨

كاميان، وجـزر فوكالنـد، وجبـل طـارق،         
زر ومونتسريات، وسانت هيلينا وأسنسيون، وج    

ساوث جورجيا وساوث سـاندويتش، وجـزر       
  .تركس وكايكوس

  ال  -٩
أنغيا، وبرمودا، وجزر فوكالند، وجبل طـارق،         -١٠

ومونتسريات، وسانت هيلينا وأسنسيون، وجزر     
ساوث جورجيا وساوث سـاندويتش، وجـزر       

 ومنطقتا القاعدتني التـابعتني     ،تركس وكايكوس 
  .للسيادة الربيطانية
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  األراضي اليت يسري عليها
  صكال

 اململكة املتحدة  )وتاريخ اعتماده(
األقاليم التابعة 

  أقاليم ما وراء البحار  للتاج
وجزر فريجني الربيطانية، وجزر    أنغيا، وبرمودا،     -١١

كاميان، وجـزر فوكالنـد، وجبـل طـارق،         
ومونتسريات، وسانت هيلينا وأسنسيون، وجزر     
ساوث جورجيا وساوث سـاندويتش، وجـزر       

 ومنطقتا القاعدتني التـابعتني     ،تركس وكايكوس 
  .للسيادة الربيطانية

االتفاق األورويب املتعلق بإلغاء تأشـريات      
  )١٩٥٩(ئني السفر بالنسبة لالج

  ال  نعم  نعم 

  ال  جزيرة مان   نعم   )١٩٦١(ورويب امليثاق االجتماعي األ
االتفاق األورويب املتعلق بنقل املـسؤولية      

  )١٩٨٠(عن الالجئني 
  ال  نعم  نعم 

االتفاقية األوروبية ملنـع التعـذيب        -١
ــية   ــة القاس ــة أو العقوب واملعامل

  )١٩٨٧(أو الالإنسانية أو املهينة 
  )١٩٩٣( لالتفاقية ١وتوكول الرب  -٢
  ) ١٩٩٣( لالتفاقية ٢الربوتوكول   -٣

   نعم -١  نعم
   نعم-٢
   نعم-٣

   جبل طارق -١
   جبل طارق-٢
   جبل طارق-٣

امليثاق األورويب للّغات اإلقليمية أو لغات      
  )١٩٩٢(األقليات 

  ال  جزيرة مان   نعم

االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات الوطنية     
)١٩٩٥(  

  ال  ال  نعم

  اململكة املتحدة

وهو يعمـل  . ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول  ٢ منذ    كامالً تنفيذاً ١٩٩٨ينفذ قانون حقوق اإلنسان لعام        - ١٤
مبا فيها احلكومة املركزيـة واحملليـة والـشرطة         (، يفرض على مجيع السلطات العامة       فأوالً. بثالث طرق رئيسية  

االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان     املشمولة ب قوق  احلتسق مع   املسؤولية القانونية للعمل بشكل ي    ) واحملاكم
  . واحلريات األساسية، ويسمح برفع قضية أمام حماكم اململكة املتحدة ضد أي سـلطة عامـة ال تفعـل ذلـك                   

حلماية ، يتطلب قراءة مجيع التشريعات وتنفيذها، قدر اإلمكان، على حنو يتسق مع حقوق االتفاقية األوروبية وثانياً
 أن التشريع   ذا كان ذلك غري ممكن، جيوز للمحاكم األعلى أن تعلن رمسياً          إو. حقوق اإلنسان واحلريات األساسية   

  ) يف حالة التشريعات األوليـة    (املعين ال يتسق مع االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية            
عالن عدم االتساق الرمسي على صحة التشريع املعين أو مواصلة إؤثر  وال ي ). يف حال التشريعات الثانوية   (أو تلغيه   

 بتعديل األحكام  للوزراء   يسمحجراء خاص   إالعمل به أو إنفاذه، ولكنه يسمح باستهالل ترتيب إصالحي، وهو           
 ىل الربملـان أن يعلـن أن      إيتعني على كل وزير يتقدم مبشروع قرار        . معدلة  جديدة صدار تشريعات إباملخلّة أو   

مشروع القرار ال يتعارض يف رأيه مع االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، أو أنـه                  
، يلزم وأخرياً. أن يشرع اجمللس يف تناول مشروع القراريف عالن، إلصدار مثل هذا اإيرغب، رغم عدم قدرته على 

القانونية للمحكمة األوروبية   السوابق   ن تراعي دائماً   حماكم اململكة املتحدة بأ    ١٩٩٨قانون حقوق اإلنسان لعام     
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حبق من احلقوق املـشمولة باالتفاقيـة       فيما يتعلق   تنشأ  مسألة  أي  يف ستراسبورغ لدى البت يف       حلقوق اإلنسان 
  .األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

سكتلندي، أن يتصّرف الوزراء االسكتلنديون ، الذي أنشأ الربملان اال١٩٩٨ويتطلب قانون اسكتلندا لعام   - ١٥
ويـسمح  حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية      األوروبية حلماية   احلقوق املشمولة باالتفاقية    على حنو يتسق مع     

  . أي تشريع ال يتسق مع االتفاقيةللمحاكم احمللية بأن تلغي 

ىل احملكمـة األوروبيـة حلقـوق    إجوء وحيتفظ املدعون بأهنم ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان حبق الل      - ١٦
  .ن بعد استنفاد التدابري احملليةاإلنسا

وتوفر هذه اهليئة   . اللجنة املعنية باملساواة وحقوق اإلنسان    إنشاء   على   ٢٠٠٦وينص قانون املساواة لعام       - ١٧
 املساواة والتنوع،   املستقلة اجلديدة املعلومات واملشورة وتضع مدونات قواعد السلوك وتقوم بالتحقيق يف جماالت           

 يف  وكما يرد يف هذا القانون تتمثل أهداف اللجنة املعنية باملساواة وحقوق اإلنسان عموماً            . )٣١(وحقوق اإلنسان 
حقوق اإلنسان  حتظى  قدرة الناس على حتقيق طموحاهتم حمدودة بسبب التحّيز أو التمييز، وأن            أالّ تكون   ضمان  

كل فرد بفرصة متساوية للمشاركة يف يتمتع كل فرد وقيمته، وأن ترم كرامة ُتحلكل فرد باالحترام واحلماية، وأن 
 للمساواة  املشتركاالحتراموهناك احترام متبادل بني اجملموعات على أساس فهم التنوع وتثمينه يكون اجملتمع، وأن 

  . وحقوق اإلنسان

 من أجل   ١٩٩٨ندا الشمالية لعام    أنشئت جلنة حقوق اإلنسان آليرلندا الشمالية مبوجب قانون آيرل        وقد    - ١٨
  :وتشمل مهامها وصالحياهتا. مالية آيرلندا الشدعم حقوق اإلنسان ومحايتها يف

  تقدمي املشورة حلكومة ومجعية آيرلندا الشمالية بشأن التدابري الـيت ينبغـي اختاذهـا حلمايـة                  - 
  حقوق اإلنسان؛

   جـراء التحقيقـات   إ؛ و لـشمالية لنـدا ا  قانون حقوق اإلنـسان يف آير     مدى فعالية   استعراض    - 
  ؛ذات الصلة

 جراءات قانونية على أساس االتفاقية األوروبية حلماية حقـوق        إمساعدة األفراد الذين يتخذون       - 
  اإلنسان واحلريات األساسية؛

  .آليرلندا الشماليةاإلنسان تقدمي املشورة للوزير املختص بشأن نطاق قانون حقوق   - 

                                                      

ن، ولو أن اللجنة املعنية باملـساواة       يف اململكة املتحدة، هناك فصل بني قضايا املساواة وحقوق اإلنسا          )٣١(
 .وحقوق اإلنسان تستطيع النظر يف كال اجملالني
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 جلنة حقوق اإلنسان آليرلندا ٢٠٠٧لعام ) آيرلندا الشمالية(انون العدالة واألمن وعالوة على ذلك، منح ق  - ١٩
  :الشمالية صالحيات جديدة من أجل

ذلك على االتفاقية األوروبية حلماية ب  قيامهاجراءات القانونية بامسها هي، واالعتماد يفاإلحتريك   - 
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

  . على األدلة كجزء من حتقيقاهتالزاماًز كجزء من حتقيقاهتا؛ واحلصول  االحتجاأماكن معاينة  - 

. ١٩٩٨وجلنة املساواة آليرلندا الشمالية هيئة عامة مستقلة أنشئت مبوجب قانون آيرلندا الشمالية لعام                - ٢٠
ن على أساس كمجتمع ُيحترم االختالف فيه ويثّمو متقاَسم ومتكامل وشامل، كبلدوترى اللجنة آيرلندا الشمالية 

وتتمثل رسالتها يف حتسني املساواة وتعزيز املساواة يف الفرص وتشجيع العالقات . العدل واملساواة للمجتمع بأسره
تشمل واجبات اللجنة ووظائفها    و. سداء املشورة واإلنفاذ  إ و األنشطة التروجيية الطيبة ومناهضة التمييز من خالل      

تعزيز املـساواة يف    وهناء التمييز؛   إالعمل على   : مسؤولياهتا ومهامها العامة  احملددة يف التشريعات الواقعة يف نطاق       
تعزيز العالقات اجليدة بني اجملموعات     واملوجبة؛  /جراءات االجيابية اإلتعزيز  والفرص وتشجيع املمارسات اجليدة؛     

اسـتعراض التـشريعات ذات     املهام القانونية للسلطات العامة؛ ومواصلة      وفعالية  العرقية املختلفة؛ ومتابعة تنفيذ     
واللجنة مسؤولة اآلن عن تعزيـز الـوعي        .  يف هذا الصدد    عدد من التشريعات   صدر،  ١٩٩٩ومنذ عام   . الصلة

) مبا يف ذلك احلالة الزوجيـة (السن والعجز والعرق واجلنس : بقوانني مناهضة التمييز وإنفاذها فيما يتعلق مبا يلي      
  .راء السياسيةاجلنسي واملعتقدات الدينية واآلوامليل 

ومبوجب القانون احمللي، ال جيوز إنفاذ الصكوك الدولية، مبا يف ذلك العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق               - ٢١
والعهد الدويل  . ذا نص قانون برملاين على ذلك بالتحديد      إال  إاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف احملاكم احمللية       

ال أن احلكومة إ والثقافية ال ميكن إنفاذه مباشرة يف حماكم اململكة املتحدة، اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية
ويـرد يف   . داريةإبالتدريج ودون متييز احلقوق املنصوص عليها يف العهد من خالل تشريعات حملية وتدابري              ُتعمل  
التقرير تقدمي  قدم احملرز منذ    الت(" من العهد    ١٥ىل  إ ١ عن تنفيذ املواد      من هذا التقرير بيان أكثر تفصيالً      ٨الفرع  

ويلخص اجلدول أدناه بعض أهم التدابري احمللية "). الرابع بشأن كل من مواد اجلزء األول والثاين والثالث من العهد
لي السابق بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق       حالتقرير املر تقدمي  مدت منذ   بشأن حقوق وحريات الفرد اليت اعتُ     

  .عية والثقافيةاالقتصادية واالجتما
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   )٣٢(التدابري التشريعية وغريها
 اجملال املواضيعي الرئيسي )مع تاريخ اعتمادها(

قانون التمييز بني املرشحني لالنتخابات على أساس اجلـنس         
 ٢٠٠٢لسنة 

 . اجلنسالتمييز بني املرشحني لالنتخابات على أساسمكافحة 

اة يف التوظيف    املتعلقة باملساو  ٢٠٠٣القواعد التنظيمية لسنة    
 ).اجلنسي أو الدين أو املعتقدامليل (

اجلنـسي  امليـل    يف التوظيف على أسـاس       التمييزمكافحة  
 .أو الدين أو املعتقد

 .االعتراف املدين بشراكات األقران من نفس اجلنس ٢٠٠٤قانون الشراكة املدنية لسنة 

 .جراءات الدعاوى الصناعيةإمحاية املوظفني من الفصل و ٢٠٠٤قانون عالقات التوظيف لعام 

 . جنسهمنرواالعتراف املدين باجلنس املكتسب ملن يغّي ٢٠٠٤قانون االعتراف باجلنس لعام 

 .محاية األطفال من سوء املعاملة  ٢٠٠٤قانون األطفال لعام 

 .عم الضحاياتشديد العقوبات يف حاالت العنف املرتيل ود ٢٠٠٤قانون العنف املرتيل واجلرمية وضحايامها لعام 

 .حتسني معايري اإلسكان ٢٠٠٤قانون اإلسكان لعام 

 ١دخل حيز النفـاذ يف       (٢٠٠٠قانون حرية املعلومات لعام     
 )٢٠٠٥يناير /كانون الثاين

تاحــة االطــالع علــى املعلومــات الــيت حتــتفظ هبــا إ
 .احلكومة للجميع

 .مة عليانشاء حمكإاستقالل القضاء و ٢٠٠٥قانون اإلصالح الدستوري لعام 

 . املعوقنيتعزيز األحكام املناهضة للتمييز ضد ٢٠٠٥قانون التمييز على أساس اإلعاقة لسنة 

 .حتسني االلتزام باالنتخاب والثقة يف العملية االنتخابية ٢٠٠٦دارة االنتخابات لعام إقانون 

تعزيـز  قـوق اإلنـسان و    نشاء اللجنة املعنية باملساواة وح    إ ٢٠٠٦قانون املساواة لعام 
 .حقوق اإلنسان

حتقيق توازن أفضل بني احلقوق واملسؤوليات ألرباب العمـل          ٢٠٠٦قانون العمل واألسر لسنة 
 .سيما يف حالة املوظفات احلوامل واملوظفني، ال

 .نقل السلطة ٢٠٠٦قانون حكومة ويلز لعام 

 .نقل السلطة  ٢٠٠٦قانون آيرلندا الشمالية لعام 

 . يف التوظيف على أساس السنالتمييزمكافحة  )السن (٢٠٠٦لمساواة يف التوظيف لعام القواعد التنظيمية ل

 . حلنة حلقوق اإلنسان يف اسكتلندانشاءإ  ٢٠٠٦قانون اللجنة االسكتلندية حلقوق اإلنسان لعام 

 .إصالح الرعاية االجتماعية ٢٠٠٧قانون إصالح الرعاية االجتماعية لعام 

                                                      

التقرير الدوري السادس من اململكة املتحدة وأقاليم ما وراء البحار الربيطانية واألقاليم      ىل  إ يشار أيضاً  )٣٢(
املتاح على اخلـط يف  ) ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١(عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        التابعة للتاج   

 .http://www.dca.gov.uk/peoples-rights/human-rights/int-human-rights.htmاملوقع 



E/C.12/GBR/5 
Page 23 

  ج األقاليم التابعة للتا

 من اململكة املتحدة بيد أن احلكومة مسؤولة عن محايتها وعن التزاماهتا        األقاليم التابعة للتاج ليست جزءاً      - ٢٢
  . الدولية يف جمال حقوق اإلنسان

اليت تشمل   من التشريعات     مهماً التقرير الدوري السابق، أصدرت األقاليم التابعة للتاج قدراً       تقدمي  ومنذ    - ٢٣
  . )٣٣( ولكنها ال تقتصر على ذلكبشأن عدم التمييز واملساواةات بصفة خاصة تشريع

  )٣٤(أقاليم ما وراء البحار الربيطانية

 على برمودا وجزر فريجـني  ينطبق العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حالياً        - ٢٤
 بيتكرن وسانت هيلينا وتوابعها وجزر      الربيطانية وجزر كاميان وجزر فوكالند وجبل طارق ومونتسريات وجزر        

ومن خالل حكـام هـذه   . وجزر تركس وكايكوس) ولو أهنا غري مأهولة   (ساوث جورجيا وساوث ساندويتش     
خلارجية، اليت تشمل   ااألقاليم، حتتفظ احلكومة مبسؤولية األمن الداخلي ألقاليم ما وراء البحار ومحايتها وشؤوهنا             

ولكل إقليم  . ب صكوك حقوق اإلنسان الدولية السارية على أقاليم ما وراء البحار          ضمان وفائها اللتزاماهتا مبوج   
وتشمل عدة دساتري ضمانات بشأن حقوق اإلنسان، كما حتتوي كلها على أحكام للمحافظـة              . دستوره اخلاص 

ة هو تعميم وهدف اململكة املتحد. على استقالل السلطة القضائية ومحاية اخلدمات العامة من التدخالت السياسية
 على مجيع أقاليم ما وراء البحار اليت يقيم  تدرجيياً)٣٥(سريان صكوك األمم املتحدة الرئيسية اخلاصة حبقوق اإلنسان

أي أنغيا وبرمودا وجزر فريجني الربيطانية وجزر كاميان وجزر فوكالند وجبل طارق ومونتسريات             (فيها سكان   
  ).ركس وكايكوسوجزر بيتكرن وسانت هيلينا وتوابعها وجزر ت

وهي اإلقليم املأهول الوحيد بني أقاليم ما وراء        ( وافقت أنغيا    فقد. وقد حدث تقدم مهم يف هذا الصدد        - ٢٥
البحار املستبعد من تطبيق العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق                 

عداد لذلك قبل   اإلعتماد هذين العهدين وتتخذ خطوات من أجل        بالفعل على ا  ) االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
                                                      

التقرير الدوري السادس من اململكة املتحدة وأقاليم ما وراء البحار الربيطانية واألقاليم التابعـة              انظر   )٣٣(
، ٨٥،  ٦٦- ٥٧الصفحات  ) ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١(لسياسية  للتاج عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وا       

، املتاح على اخلط يف املوقع      ١٧٣- ١٧٢،  ١٦٩- ١٦٨،  ١٦٣- ١٦١،  ١٥٩- ١٥٨،  ١٤٣،  ١٣٩- ١٣٨،  ١٣١- ١٣٠
http://www.dca.gov.uk/peoples-rights/human-rights/int-human-rights.htm. 

ملكة املتحدة وأقاليم ما وراء البحار الربيطانية واألقاليم  التقرير الدوري السادس من امل    ىل  إ يشار أيضاً  )٣٤(
، ٧٨- ٧٦الصفحات  ) ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١( عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         التابعة للتاج 

، املتاح على اخلـط يف      ١٧٨- ١٧٧،  ١٦٨- ١٦٦،  ١٥٥- ١٥٤،  ١٥٠- ١٤٩،  ١٤٣- ١٤١،  ١٣٨- ١٣٦،  ٨٥- ٨٣
 .http://www.dca.gov.uk/peoples-rights/human-rights/int-human-rights.htmاملوقع 

                                                  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          و                                              العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      )٣٥(
                      وب املعاملة أو العقوبة                                  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضر   و                                             اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   و         والثقافية

 .                                                     االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري   و                  اتفاقية حقوق الطفل   و                               القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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ن إاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وأن تسري وطلبت جزر كاميان . سريان العهدين بالنسبة هلا
قبلت ، ٢٠٠٦ فرباير/شباط ١٤ من باراًتواع. ىل املزيد من العمل التشريعي قبل أن يتحقق ذلكإكان األمر حيتاج 

 لـشروط   ىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان طبقـاً      إأقاليم ما وراء البحار التالية حق األفراد يف تقدمي التماس           
جزر كاميان وجزر فوكالند وجبل طارق وجزر       :  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية    االتفاقية األوروبية حلماية  

أنغيا وبرمودا :  بالنسبة لألقاليم التالية٢٠١١ىت عام ومت جتديد نفس احلق ح. ساوث جورجيا وساوث ساندويتش
  . ٢٠١١ىت عام ح وقبلت جزر تركس وكايكوس هذا احلق .ونتسريات وسانت هيلينا وتوابعهاوم

 وتقوم احلكومة بتمويل    ،ويتوقع من أقاليم ما وراء البحار أن تعزز حقوق اإلنسان يف سياساهتا الداخلية              - ٢٦
   ملـساعدة أقـاليم     مدهتا أربع سنوات  فعلى سبيل املثال، متول احلكومة إستراتيجية       . كبرنامج ملساعدهتا على ذل   
  . التفاقية حقوق الطفلقاء مبعايري محاية الطفل وفقاًتما وراء البحار على االر

ويف أنغيا وجزر فريجني الربيطانية ومونتسريات وجزر تركس وكايكوس قُدمت ستة مشاريع قوانني منوذجية   - ٢٧
مشروع قانون حمكمة األسرة ومشروع قانون محاية الطفل ورعايته ومـشروع           (ب العامني املعنيني للنظر فيها      للنوا

  ). قانون وضع الطفل ومشروع قانون حمكمة األحداث ومشروع قانون العنف املرتيل ومشروع قانون التبين

 ذلك يوتل.  جلنة حلقوق اإلنساننشاءإ، عقدت أنغيا حلقة عملية عامة ملناقشة ٢٠٠٥سبتمرب /ويف أيلول  - ٢٨
 حلقة عملية عن العنف املرتيل شارك يف تنظيمها شبكة األمل األسري ومكتـب              ٢٠٠٥نوفمرب  /يف تشرين الثاين  
  .الوزير الرئيسي

قامة مبىن جديد يف سجن بلسوم غـوت خيـصص          اإلجزر فريجني الربيطانية، جرى ختصيص أموال       ويف    - ٢٩
  .وهذا يعين أن باإلمكان نقل السجينات من سجن رود تاون غري املالئم. رعينيللسجينات واملهاجرين غري الش

 متنح مدير املصائد صالحية ٢٠٠٦ هيولي/ويف جزر فوكالند، دخلت تشريعات جديدة حيز النفاذ يف متوز  - ٣٠
ه قد  ذا كان طالب التصريح أو حامل     إرفض منح تصريح بالصيد يف أعايل البحار، أو سحب مثل هذا التصريح،             

 بعنف أو بشكل ا عليه يف جرمية تتعلق مبعاملة أي فرد من طاقم سفينة صيد كان هو رباهنا أو ضابطاًأدين من قبل
ذا كان يعتقد بدرجـة     إ أن يرفض منح هذا التصريح       وجيوز للمدير أيضاً  . سيئ خالل السنوات اخلمس السابقة    

  . معقولة أن الطالب أدين مبثل هذه اجلرائم

 وضـع   من أجل ويعمل مع هذه اللجنة مستشار      . ونتسريات جلنة تبليغ بشأن حقوق اإلنسان     وأنشأت م   - ٣١
 لتعليقات اجلمهور، ومن املأمول أن جيرى ومت توزيع تقريرها على نطاق واسع التماساً. إستراتيجية لتوعية اجلمهور

  .نشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسانإ

  نـشاء جلنتـه    إعـادة   إ علـى    فيذي جلزر تركس وكايكوس   لس التن ، وافق اجمل  ٢٠٠٦مارس  /ويف آذار   - ٣٢
  .حلقوق اإلنسان

 ٢٠٠٥نوفمرب  / أول اجتماعاهتا يف تشرين الثاين     وعقدت جلنة حقوق اإلنسان جلزر كاميان املنشأة مؤخراً         - ٣٣
  .وناقشت إمكانية تضمني فصل عن احلقوق األساسية يف أي دستور جديد
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  والدعايةاإلعالم  -  دال

، حصرياً، ولكن ليس على وجه اخلصوصمة ملتزمة بزيادة الوعي حبقوق اإلنسان وتعزيز أمهيتها ن احلكوإ  - ٣٤
). املسلحةوالقوات الصحية والشرطة وهيئات اخلدمات مبا يف ذلك احلكومة املركزية واحمللية (بني السلطات العامة 

و ال يتسق مع االتفاقية األوروبية  على أن تصّرف أي سلطة عامة على حن١٩٩٨وينص قانون حقوق اإلنسان لعام 
ذا كانت ملَزمة بذلك مبوجب تشريع أويل ال ميكـن          إال  إحلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية غري قانوين،        

والطبيعة التقدمية لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جمسدة . تفسريه على أي حنو آخر
حماكم كذلك ذه االتفاقية على اجلميع ويف تطوير حمكمة ستراسبورغ، واملشمولة هبقوق احل يف شرط ضرورة تطبيق

 باتباع  والنتيجة هي أن السلطات العامة مطالبة قانوناً      . اململكة املتحدة على حنو متزايد، ملبدأ االلتزامات االجيابية       
 أنه  وهذا يعين عملياً  . ج يقوم على رد الفعل    بدالً من هن  ،  ١٩٩٨هنج استباقي يف تنفيذ قانون حقوق اإلنسان لعام         

يتعني على السلطات العامة عند اختاذ قرارات بشأن حقوق الناس، مبا يف ذلك قرارات تؤثر يف موظفيها هي، أن                   
  . تأخذ يف احلسبان مبادئ حقوق اإلنسان لدى تطوير مجيع خدماهتا وتقدميها

 احلكومة بأسرها لوضع حقوق اإلنـسان داخـل         مشلستراتيجي  ا استعراض   ٢٠٠٤وقد جرى يف عام       - ٣٥
ونتيجة هلذا االستعراض، أعادت . وكانت هذه فرصة ملقارنة اخلربات عرب الوزارات وفيما بينها. احلكومة املركزية

نشاء شبكة نقاط االتصال اخلاصة حبقوق اإلنسان يف الوزارات احلكومية اليت كانت قد أخذت زمـام                إاحلكومة  
 وسيلة لتعزيز الرسائل الرئيسية وتنبيـه املـسؤولني عـن    وتوفر الشبكة أيضاً. املمارسات اجليدةاملبادرة يف نشر   

 لتدريب موظفي اخلدمة العامة     وختطط احلكومة أيضاً  . ىل التطورات اليت تطرأ يف جمال حقوق اإلنسان       إالسياسات  
  . على نطاق أوسع يف جمال حقوق اإلنسان

، اسـتهلت   )نظـر أدنـاه   ا (٢٠٠٦ هيولي/يف متوز " ون حقوق اإلنسان  استعراض تنفيذ قان  "وعقب نشر     - ٣٦
عداد كتيب جديد عن حقوق اإلنسان لفائدة       إويشمل ذلك   . احلكومة محلة واسعة النطاق بشأن حقوق اإلنسان      

وجيري توزيع هذا الكتيب على السلطات العامة لزيادة . )٣٦(حياة اإلنسان :حقوق اإلنسان عنوانه السلطات العامة
عي حبقوق اإلنسان بني موظفي السلطات العامة غري القانونيني وتعريفهم خبصائص عملية التفكري اليت تصاحب   الو

وتـشمل  .  من ناحية أخـرى    حقوق اآلخرين ومصاحل اجملتمع عموماً    و من ناحية حتقيق التوازن بني حقوق الفرد      
 اليت التصّورات اخلاطئةاإلنسان من أجل حتدي ستراتيجية اتصال استباقية بدرجة أكرب يف جمال حقوق ا احلملة أيضاً

 من وعي اجلمهور بشأن حقوق اإلنسان من وتزيد احلكومة أيضاً. حقوق اإلنسان يف اململكة املتحدةبإعمال حتيط 
خالل مناسبات عامة متنوعة بالتنسيق مع دار احملفوظات الوطنية وحتسني التنسيق مع عمل املنظمات غري احلكومية 

 وعدة منظمات غـري     )٣٧( املثال من خالل حمفل املساواة والتنوع الذي يشمل هيئات املساواة الثالث           على سبيل (
الوزارات والوكاالت اليت يشمل عملها اختـاذ       قيام   لضمان    وزارياً وقد أنشأت احلكومة فريقاً   ). حكومية أخرى 

  . حتليالً ومراجعة عاجلني وتدريبملوظفيها من توجيهبتحليل ومراجعة ما توفره قرارات تؤثر يف أمن اجلمهور 

                                                      

)٣٦( http://www.dca.gov.uk/peoples-rights/human-rights/pdf/hr-handbook-public-authorities.pdf. 

 .وجلنة املساواة يف الفرصاملعوقني وق جلنة املساواة العنصرية وجلنة حق )٣٧(
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  املنشورات
، نـشرت  القتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق ا   األخري بشأن   تقرير  تقدمي ال منذ    - ٣٧

نظرة عامة على أهم البلدان املثرية لالنـشغال         ُيلقي   )٣٨( عن حقوق اإلنسان    سنوياً حكومة اململكة املتحدة تقريراً   
 العامل ويتصدى ألنواع حمددة من حقوق اإلنسان وتعزيز الدميقراطية  أحناءقوق اإلنسان يف أوروبا وسائرومحاية ح

  . واملساواة واحلرية بشكل عام حول العامل

صـداره  إ املتاح بعشر لغات، وستواصـل       )٣٩(" مقدمة - حقوق اإلنسان   "وتصدر احلكومة اآلن املنشور       - ٣٨
  .حسب الطلب

االستعراض املشترك بني الوزارات لصكوك حقوق اإلنـسان        "، نشرت احلكومة    ٢٠٠٤ هيولي/ويف متوز   - ٣٩
 من من أجل تقييم موقف اململكة املتحدة ٢٠٠٢مارس / آذار٧وقد أعلن عن عملية االستعراض يوم . )٤٠("الدولية

 وتوافر سبل   ،١٩٩٨صكوك حقوق اإلنسان الدولية يف ضوء اخلربة املكتسبة يف تنفيذ قانون حقوق اإلنسان لعام               
. االنتصاف املتاحة داخل اململكة املتحدة، والقانون واملمارسة يف الدول األعضاء األخـرى يف االحتـاد األورويب           

  : نت أهم نتائج االستعراض ما يليوكا

ألول مرة، قبلت اململكة املتحدة أن يكون لألفراد من مواطين اململكة املتحـدة حـق التقـدم                   - 
ب الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشـكال         جتحدة مبو ىل األمم امل  إبالتماس  

وقد قررت احلكومة قبول هذا الربوتوكول االختياري كيما تتمكن مـن أن            . التمييز ضد املرأة  
تنظر على أساس جترييب بقدر أكرب يف جدارة حق األفراد يف التقدم بالتماس املتـاح مبوجـب                 

  ؛معاهدات األمم املتحدة
 امللحق باالتفاقية األوروبية حلماية حقوق ١٣غي للمملكة املتحدة أن تصدق على الربوتوكول ينب  - 

الربوتوكـول  عدام يف مجيـع احلـاالت و      اإل الذي يلغي عقوبة     )٤١(اإلنسان واحلريات األساسية  
 الذي حيدد نظام زيارات منتظمـة مـن         )٤٢(االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب     

  .يئات دولية ووطنية حمايدة ألماكن االحتجاز يف الدول املوقعةجانب ه

                                                      

)٣٨( http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c= Page&cid= 
1159199103169. 

)٣٩( http://www.dca.gov.uk/peoples-rights/human-rights/pdf/hrintro.pdf. 

)٤٠( http://www.dca.gov.uk/peoples-rights/human-rights/int-human-rights.htm#1. 

 .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٠صدقت عليه اململكة املتحدة يف  )٤١(

 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠صدقت عليه اململكة املتحدة يف  )٤٢(
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وكان اهلدف من   . )٤٣("فيذ قانون حقوق اإلنسان   تناستعراض  "، نشرت احلكومة    ٢٠٠٦ هيولي/ويف متوز   - ٤٠
كيز على أثره بالنسبة لقوانني اململكة املتحـدة        ر مع الت  ١٩٩٨االستعراض هو تقييم قانون حقوق اإلنسان لعام        

.  واألفكار اخلاطئة املتعلقة حبقوق اإلنسان يف اململكة املتحدةالتصورات حتديد ويف الوقت نفسهلسياسات، ووضع ا
  :ىل ما يليإوقد خلص االستعراض 

 باالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية          احلكومة ملتزمة متاماً   تزال ما  - 
  ؛١٩٩٨ملتحدة من خالل قانون حقوق اإلنسان لعام وبالطريقة اليت تنفذ هبا يف اململكة ا

الشرطة ووقف التنفيذ رهن املراقبة أجهزة  للطريقة اليت توازن هبا  شامالًجتري احلكومة استعراضاً  - 
والعفو املشروط والسجون بني محاية اجلمهور وحقوق األفراد، وسوف تصدر تشريعات عنـد             

  ؛هوريالء األولوية حلماية اجلمإاحلاجة لضمان 
داخـل احلكومـة     سوف ُتبذل جهود كبرية من أجل توفري توجيه وتدريب أفضل وأكثر دواماً             - 

  ؛ىل مثل هذا التوجيهإمع االهتمام بشكل خاص باجملاالت اليت تفتقر اآلن ، بشأن حقوق اإلنسان
سوف تستعرض احلكومة وتعزز توجيهات عامة بشأن حقوق اإلنسان لفائدة مديري القطـاع               - 

  ؛ مع التركيز بشكل خاص على اعتبارات األمانالعام،
 بشأن املنازعات املتعلقة حبقـوق     ومنسقاً ستراتيجياًا و  استباقياً يتعني على احلكومة أن تتبع هنجاً       - 

 املنطبق على قانون    الدعوىاإلنسان، حبيث يكون هلا أكرب أثر ممكن يف املستقبل بالنسبة لقانون            
  ؛١٩٩٨حقوق اإلنسان لعام 

د احلكومة محلة لضمان توفري املعلومات على حنو أفضل للجمهور والقطاع العام األوسـع       ستقو  - 
، ١٩٩٨بشأن الفوائد اليت عّمت على الناس العاديني من جراء قانون حقوق اإلنـسان لعـام                

  . اليت ظهرت حول احلقوق اليت متنحها االتفاقيةالتصورات اخلاطئةوفضح العديد من 

 تكمـل التقريـر     )٤٤(خبارية عن حقوق اإلنسان   إ، تنشر احلكومة فصليا نشرة      ٢٠٠٦ هيولي/ومنذ متوز   - ٤١
  .السنوي عن حقوق اإلنسان وحتدد أولويات احلكومة يف جمال حقوق اإلنسان الدولية

دليل قانون حقوق اإلنسان لعـام      "، نشرت احلكومة طبعة منقحة من       ٢٠٠٦أكتوبر  /ويف تشرين األول    - ٤٢
والدليل موجه لغري املختصني وهو .  وكذلك يف شكل مطبوع)٤٥(كة اإلنترنت مباشرةشبوهو متاح على ". ١٩٩٨

وقد القت الطبعات السابقة أيضا رواجا بني الطلبة، وكانت يف الوقـت  . مفكرة مساعدة جيدة للسلطات العامة   
  .نفسه مفهومة للجمهور بشكل عام

                                                      

)٤٣( http://www.dca.gov.uk/peoples-rights/human-rights/pdf/full_review.pdf. 

)٤٤( http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/fco_HumanRights_e-newsletter_2.pdf. 

)٤٥( http://www.dca.gov.uk/peoples-rights/human-rights/pdf/act-studyguide.pdf. 
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عن جماالت سياسات معينة تقوم بنشر منشورات ، الحظت اللجنة أن الوزارات احلكومية املسؤولة وأخرياً  - ٤٣
  .ضافية عن التشريعات أو القواعد التنظيمية احمللية اليت جتسد احلقوق املنصوص عليها يف العهدإوأدلة 

  آيرلندا الشمالية

رشادات ملساعدة السلطات العامة يف آيرلندا الشمالية على فهم الطريقة اليت يؤثر هبـا              إأعدت احلكومة     - ٤٤
.  واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على عملـها ١٩٩٨ن حقوق اإلنسان لعام    قانو

 خمتلف احلقوق النابعة من االتفاقية ويوفر       "نساناإلمعلومات عن قانون حقوق     : شارك يف املهّمة  "ويشرح كتيب   
 من السيناريوهات وميكن للقراء     اًفصل عدد ويضم كل   . أمثلة ذات مغزى بالنسبة لعمل وزارات آيرلندا الشمالية       

 مصاحب للكتيب نص االتفاقية األوروبية حلماية حقوق A2ويرد يف ُملصق من املقاس     . تطبيق ما عرفوه وتعلموه   
  .  احلقوق النابعة من االتفاقية، وهو معني بصري مفيد ملقرري الـسياسات           اإلنسان واحلريات األساسية موضحاً   

ييم أثر قانون حقوق اإلنسان من أجل مساعدة مقرري السياسات يف آيرلندا الشمالية علـى         عداد منوذج لتق  إومت  
  . تقييم اآلثار احملتملة لسياساهتم وقراراهتم على حقوق اإلنسان

  ويلز

داريني اإلواملعنيني بالسياسة العامة والتنفيذيني تنظر حكومة مجعية ويلز يف توفري التدريب جلميع املوظفني    - ٤٥
اهليئات  صممت ٢٠٠٢- ٢٠٠١  الفترةويف.  وتأثريه على عملهم اليومي١٩٩٨ قانون حقوق اإلنسان لعام بشأن

وقد تلقى هذا التدريب على التوايل . ١٩٩٨ للتوعية بقانون حقوق اإلنسان لعام تدريب أساسي برنامج  القانونية  
حلقات عمل  ناسبتني ناجحتني مشلتا    القانونية م اهليئات  وعالوة على ذلك نظمت     . مجيع موظفي حكومة اجلمعية   

ومن املأمول أن ُيستفاد من هذه اخلربة لتوفري املزيد مـن           . حدامها يف كارديف واألخرى يف مشال ويلز      إتفاعلية،  
  . الحتياجات حكومة مجعية ويلزوبالنسبة لتوعية اجلمهور، ستتاح مواد دعائية مصممة تبعاً. التدريب

  اإلنترنت
 لـوزارة  شـبكية ات مكرسة لصكوك حقوق اإلنسان الدولية والوطنية على مواقع          تنشر احلكومة صفح    - ٤٦

  .ومكتب الشؤون اخلارجية والكمنولثالعدل 

  وزارة العدل
http://www.dca.gov.uk/peoples-rights/human-rights/index.htm 

  مكتب الشؤون اخلارجية والكمنولث
www.fco.gov.uk/humanrights  

وتتاح التقارير الدورية عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملالحظات              - ٤٧
  :العدل التايل لوزارة الشبكيوقع املاخلتامية للّجنة على 

http://www.dca.gov.uk/peoples-rights/human-rights/int-human-rights.htm 



E/C.12/GBR/5 
Page 29 

  التعليم
دراسة لتحديد  إجراء  من أجل   ، اتصلت احلكومة باملعهد الربيطاين حلقوق اإلنسان        ٢٠٠٥يف أوائل عام      - ٤٨

 ١٩٩٨ حقوق اإلنسان لعام     طبيعة ومدى املوارد املتاحة للمدارس لتدريس احلقوق واحلريات اليت يكفلها قانون          
على وجه اخلصوص والتفكري يف سياق حقوق اإلنسان بشكل عام، واقتراح طرق ميكن هبا للحكومة أن تعـزز                  

نتاج إلوعلى أساس توصيات التقرير، تعمل احلكومة اآلن مع املعهد الربيطاين حلقوق اإلنسان             . الدعم هلذا اجملال  
 ١٤ و١١طالب تتراوح أعمارهم بني  (٣ املرحلة الرئيسية يفي للمواطنة مورد صاحل لالستخدام يف املنهج الدراس

 ، ومواد تدريبية مناظرة للمدرسني، وتوجيهات للمدرسة ككل ملساعدة املدارس على الوفاء بالتزاماهتا طبقاً        )عاماً
 أن تتاح ملتوقعومن ا. قامة ثقافة مرتكزة على حقوق اإلنسان داخل املدارسإ و١٩٩٨لقانون حقوق اإلنسان لعام 

.  على أن يعقب ذلك جتارب على نطاق واسع يف اخلريف          ٢٠٠٧ هيولي/النماذج األويل من املورد قبل هناية متوز      
نشاء شبكة من مهنيي التعليم وخرباء حقوق اإلنسان لتقدمي املشورة بشأن تطوير املوارد، كما أن احلكومة إوجرى 

عـداد  إظمات الرئيسية ومقدمي اخلدمات التعليمية من أجل تيـسري          ستراتيجية مع املن  االتواصل تطوير الشراكة    
  . نتاجها وتطبيقها بالتدريج يف هناية املطافإلاملوارد واختبارها توطئة 

   احملدده الوضع القانوين للعهد وتنفيذ- هاء 

  قتصادية واالجتماعية والثقافيةالوضع القانوين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق اال

  عهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على األقاليم التابعة للتاج وأقاليم            ينطبق ال   - ٤٩
واألراضي الربيطانية يف انتاركتيكا، وإقليم احمليط اهلندي الربيطـاين، ومـنطقيت           ،  أنغياباستثناء  (ما وراء البحار    

  .) التابعتني للسيادة الربيطانية يف قربصقاعدتنيال

 لقانون  وهذا يعين، طبقاً  . لسيادة الربملانية واالستقالل الذايت مبدأ دستوري أساسي يف اململكة املتحدة         وا  - ٥٠
ذا إال  إاململكة املتحدة، أن الصكوك الدولية اليت تصدق عليها اململكة املتحدة ال تنفذها احملاكم احمللية مباشـرة                 

بيد أن سياسة احلكومة الربيطانية تقضي      . ريع برملاين كانت قد أدرجت بشكل حمدد يف القانون احمللي مبوجب تش         
وعالوة علـى   . ذا كانت واثقة من أن القوانني واملمارسات احمللية تتسق معها         إال  إبعدم التصديق على املعاهدات     

ـ              ذلك هناك مبدأ مستقر متاماً     ا  يقضي بأن تفسر احملاكم القوانني احمللية، اليت تصدر بعد تاريخ املعاهدة، على أهن
ىل إ أنه يف حالة وجود حاجـة    إال. املعاهدة وأهنا ال تتعارض معها    املنصوص عليها يف    لتزامات  االىل تنفيذ   إهتدف  

  .تطوير القانون العام، فان احملاكم تبت يف احلاالت على حنو يتوافق مع التزامات اململكة املتحدة الدولية

ية واالجتماعية والثقافية يف القانون احمللي، وال ينتظر له ومل ُيدَرج العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاد    - ٥١
بيـد أنـه جيـوز      . وهذا يعين أن احلقوق الواردة يف العهد ال تطبق مباشرة من قبل احملاكم احمللية             . أن يدرج فيه  

  .هاىل االلتزامات النابعة من العهد لدى تفسري التشريعات احمللية ذات الصلة أو إنفاذإللمحاكم أن تشري 

التقرير الرابع بشأن كل    تقدمي  التقدم احملرز منذ    (" من هذا التقرير     ٨الفرع  يف  بالتفصيل  وكما سُيشرح     - ٥٢
 تدرجيياًإعماهلا ، حتظى احلقوق الواردة يف العهد باحلماية وجيري ")من مواد اجلزء األول والثاين والثالث من العهد

كفل صكوك دولية أخرى معنية حبقوق اإلنسان صدقت عليهـا          وت. مبوجب التشريعات احمللية وغريها من التدابري     
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اإلطار القانوين "التقرير هذا  من ٣الفرع نظر اجلدول الوارد يف ا(اململكة املتحدة املزيد من احلماية حلقوق اإلنسان 
  ").العام الذي تتوفر داخله احلماية حلقوق اإلنسان

  قتصادية واالجتماعية والثقافيةخلاص باحلقوق االعالنات والتحفظات فيما يتعلق بالعهد الدويل ااإل

فيما يتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        عالنات والتحفظات   اإلبالنسبة حلالة     - ٥٣
  :يلي والثقافية، ينبغي للّجنة أن تالحظ ما

 عالناتاإل

 ؛باقٍ ١ من املادة ٣ن اخلاص بالفقرة عالاإل  - 

 بالنسبة جلزر جلربت وتوفالو حيث مل       ولكنه الغٍ  (باقٍ ٢ من املادة    ٣الفقرة  ن اخلاص ب  عالاإل - 
  ).تعد اململكة املتحدة مسؤولة عن هذه األقاليم

  التحفظات

  ؛ باق٦ٍبالنسبة للمادة التحفظ   - 
ولكنه الغ بالنسبة هلونغ كونغ وجزر سليمان       ( باقٍ ٧ من املادة    `١`)أ(التحفظ بالنسبة للفقرة      - 

  ؛)عد اململكة املتحدة مسؤولة عن هذه األقاليمحيث مل ت
  الغٍ حيث مل تعد اململكة املتحدة مسؤولة عن هونغ كونغ؛٨من املادة ) ب(١التحفظ بالنسبة للفقرة   -

  ؛ باق٩ًٍفظ بالنسبة للمادة حالت  - 
يث ولكنه الغ بالنسبة جلزر سليمان ح      ( باقٍ ١٠من املادة   ) ٢(و) ١(فظ بالنسبة للفقرتني    حالت  - 

  ؛)مل تعد اململكة املتحدة مسؤولة عن هذا اإلقليم
 حيث مل تعد اململكـة املتحـدة         الغٍ ١٤ واملادة   ١٣من املادة   ) أ)(٢(التحفظ بالنسبة للفقرة      - 

  ؛جزر جلربت وجزر سليمان وتوفالومسؤولة عن 
  ؤولة عـن   حيث مل تعد اململكة املتحـدة مـس   عن روديسيا اجلنوبية الغٍباإلنابةالتحفظ العام    - 

 . هذا اإلقليم

عالنات والتحفطات اليت أبدهتا اململكة املتحدة منذ اإلوتلخص اجلداول الواردة يف الصفحات التالية حالة   - ٥٤
  .التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 عالناتاإل
  مالحظات  احلالة  عالناتاإل  مادة العهد

على الدول األطراف يف هذا العهد، مبـا         "-١ن املادة    م ٣الفقرة  
ولية إدارة األقاليم غري املتمتعة     ؤفيها الدول اليت تقع على عاتقها مس      

باحلكم الذايت واألقاليم املشمولة بالوصاية أن تعمل على حتقيق حق          
 ألحكـام ميثـاق     تقرير املصري وأن حتترم هـذا احلـق، وفقـاً         

  ".األمم املتحدة

 أي تعارض بني التزامات اململكة      عند حدوث 
 والتزاماهتـا مبوجـب     ١املتحدة مبوجب املادة    

  .تسري التزاماهتا مبوجب امليثاقامليثاق 

 من الضروري توضيح أنـه      زال ماتعترب احلكومة أنه      .باقٍ
 من العهد على أهنا تفـرض       ١جيب عدم تفسري املادة     

عة وراء  دارية التزامات بالنسبة ألقاليمها الواق    إعلى قوة   
  . البحار تتجاوز ميثاق األمم املتحدة نفسه

للبلدان النامية أن تقرر، مع إيالء املراعاة        "-٢ من املادة    ٣الفقرة  
الواجبة حلقوق اإلنسان والقتصادها القومي، إىل أي مدى ستضمن         

  ".هبا يف هذا العهد لغري املواطننياحلقوق االقتصادية املعترف 

تحدة أنـه ألغـراض     تعلن حكومة اململكة امل   
 تعترب جـزر فريجـن      ٢من املادة   ) ٣(الفقرة  

الربيطانية، وجزر كاميان، وجـزر جلـربت،       
وجمموعة جزر بـتكرين، وسـانت هيالنـة        
وتوابعها، وجزر توركس وكايكوس، وتوفالو     

  . بلداناً نامية

ولكن الغ بالنـسبة      (باقٍ
  .)جلزر جلربت وتوفالو

  .قلةجزر جلربت وتوفالو هي اآلن دول مست

  التحفظات
  مالحظات  احلالة  عالناتاإل  مادة العهد

تعترف الدول األطراف يف هذا العهد بـاحلق يف          -١ "-٦املادة  
العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق يف أن تتاح له إمكانية             
كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية، وتقوم باختاذ تدابري مناسبة           

  . لصون هذا احلق
مل التدابري اليت تتخذها كل من الدول األطـراف          جيب أن تش   -٢

يف هذا العهد لتأمني املمارسة الكاملة هلذا احلق توفري برامج التوجيه           
والتدريب التقنيني واملهنيني، واألخذ يف هـذا اجملـال بـسياسات      
وتقنيات من شأهنا حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة         

ت  شروط تـضمن للفـرد احلريـا       وعمالة كاملة ومنتجة يف ظل    
  ".السياسية واالقتصادية األساسية

حتتفظ حكومة اململكة املتحدة حبقها يف تفسري       
 على أهنا ال تستبعد فرض قيود، استناداً        ٦املادة  

إىل مكان امليالد أو شروط اإلقامة، فيما يتعلق        
باحلصول على عمـل يف أي منطقـة بعينـها          

لى فرص عمـل    أو إقليم بعينه بغرض احلفاظ ع     
  .العمال يف هذه املنطقة أو هذا اإلقليم

    .باقٍ
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  مالحظات  احلالة  عالناتاإل  مادة العهد
تعترف الدول   "-٧من املادة   ) أ( من الفقرة    `١`الفقرة الفرعية   

األطراف يف هذا العهد مبا لكل شخص من حق يف التمتع بشروط            
  : عمل عادلة ومرضية تكفل على اخلصوص

 اً أجـر  `١` :افأة توفر جلميع العمـال، كحـد أدىن       مك  ) أ(   
، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي متييز،          منصفاً

 متتعها بشروط عمل ال تكون أدىن       على أن يضمن للمرأة خصوصاً    
 يساوى أجر الرجل    من تلك اليت يتمتع هبا الرجل، وتقاضيها أجراً       

  ".لدى تساوى العمل

 املتحـدة بـاحلق يف أن       حتتفظ حكومة اململكة  
) أ( من الفقرة    `١`تؤجل تطبيق الفقرة الفرعية     

 على تـساوي    هنا تنص إ، من حيث    ٧من املادة   
لدى تـساوي العمـل يف      األجر للرجل واملرأة    

القطاع اخلاص يف جريسي، وغرنسي، وجزيرة      
  .مان، وبرمودا، وهونغ كونغ وجزر سليمان

ولكـن الغ بالنـسبة      (باقٍ
 .)ر سليمانونغ كونغ وجزهل

  . هي اآلن دول مستقلةهونغ كونغ وجزر سليمان

تتعهد الدول األطراف يف    " -٨من املادة   ) ب(١الفقرة الفرعية   
  ][...: هذا العهد بكفالة ما يلي

حالفيـة  حق النقابات يف إنشاء احتادات أو احتـادات           ) ب(   
قومية، وحق هذه االحتادات يف تكوين منظمات نقابيـة دوليـة           

  ."االنضمام إليهاأو 

حتتفظ حكومة اململكة املتحدة حبق عدم تطبيق       
ــة  ــرة الفرعي ــادة ) ب(١الفق ــن امل  يف ٨م

  .هونغ كونغ

  .اململكة املتحدة مل تعد مسؤولة عن هونغ كونغ  .الغٍ

تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف           "-٩املادة  
  ".تماعيةالضمان االجتماعي، مبا يف ذلك التأمينات االج

 تعترف حبق   لئن كانت حكومة اململكة املتحدة    
، ٩كل فرد يف الضمان االجتماعي وفقاً للمادة        

فهي حتتفظ باحلق يف أن تؤجل إعمال هذا احلق         
يف جزر كاميان وجزر فوكالند بسبب الـنقص       

  . يف املوارد يف هذين اإلقليمني

    .باقٍ

اف يف هـذا  تقر الدول األطـر " -١٠ من املادة ٢ و ١الفقرتان  
   :العهد مبا يلي

 وجوب منح األسرة، اليت تشكل الوحدة اجلماعية الطبيعيـة          -١
واألساسية يف اجملتمع، أكرب قدر ممكن من احلمايـة واملـساعدة،           

 لتكوين هذه األسرة وطوال هنوضها مبـسؤولية تعهـد       وخصوصاً
وجيب أن ينعقد الزواج برضا الطرفني      . وتربية األوالد الذين تعيلهم   

  .ملزمع زواجهما رضاء ال إكراه فيها
 وجوب توفري محاية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبـل           -٢

وينبغي منح األمهات العـامالت، أثنـاء الفتـرة         . الوضع وبعده 
 مصحوبة باستحقاقات ضمان    ةجازإجازة مأجورة أو    إاملذكورة،  

  ".اجتماعي كافية

حبقهـا يف أن    حتتفظ حكومة اململكة املتحـدة      
 فيما يتعلق   ١٠ من املادة    ١جل تطبيق الفقرة    تؤ

بعدد صغري من حـاالت الـزواج العـريف يف          
 ١٠ من املـادة   ٢جزر سليمان، وتطبيق الفقرة     

من حيث أهنا تتعلق بإجازة الوضـع املدفوعـة        
  .األجر يف برمودا وجزر فوكالند

 بالنـسبة   ولكـن الغٍ  (قٍ  با
  .)زر سليمانجل

  . دولة مستقلةجزر سليمان
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تقـر الـدول    " -١٣ من املادة    ٢من الفقرة   ) أ(فقرة الفرعية   ال
األطراف يف هذا العهد بأن ضمان املمارسة التامـة هلـذا احلـق             

  . للجميع وإتاحته جماناًجعل التعليم االبتدائي إلزامياً) أ( :يتطلب
تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، مل تكن بعـد           " -١٤املادة  

ت من كفالة إلزامية وجمانية التعلـيم        فيه قد متكن   وهى تصبح طرفاً  
االبتدائي يف بلدها ذاته أو يف أقاليم أخرى حتت واليتها، بالقيـام،      
يف غضون سنتني، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي         
والتدرجيي ملبدأ إلزامية التعليم وجمانيته للجميع، خالل عدد معقول         

  ".من السنني حيدد يف اخلطة

ة اململكة املتحدة حبقها يف تأجيل      حتتفظ حكوم 
 مـن   ٢من الفقـرة    ) أ(تطبيق الفقرة الفرعية    

هنما تقتضيان  إ من حيث    ١٤، واملادة   ١٣املادة  
جعل التعليم االبتدائي إلزامياً يف جزر جلـربت        

  .وجزر سليمان ويف توفالو

 أصـبحت اآلن    جزر جلربت وجزر سليمان وتوفالو      .غٍال
  .دوال مستقلة

تعلن حكومة اململكة املتحدة أن أحكام العهـد       ادمجيع املو
ال تنطبق على روديسيا اجلنوبية مـا مل وإىل أن          

أهنا يف وضـع    بلغ األمني العام لألمم املتحدة      ت
يسمح هلا بضمان تنفيذ االلتزامات املفروضـة       
مبوجب العهد فيما يتعلـق بـذلك اإلقلـيم         

  .تنفيذاً كامالً

  ).زمبابوي(ن دولة مستقلة  هي اآلروديسيا اجلنوبية  .الغٍ
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   دور التعاون الدويل يف تنفيذ العهد- واو 

ىل العشر املقبلة، إستراتيجية على مدى السنوات اخلمس اال حدى أولويات اململكة املتحدة الدوليةإتتمثل   - ٥٥
 حبقوق اإلنسان والدميقراطية ، يف تعزيز التنمية املستدامة واحلد من الفقر املدعومني دولياً قانونياًوان مل تكن التزاماً

  .واحلكم اجليد ومحاية البيئة

تركز جهودها بالتايل على تعزيز التنمية املـستدامة          وهي )٤٦(منائية لأللفية اإل واحلكومة ملتزمة باألهداف    - ٥٦
 وكجزء من هذا النهج، تعزز احلكومة إعمال حقوق اإلنسان عن طريق تطوير. واحلد من الفقر على مستوى العامل

منائية واجلهود الدبلوماسية، اإلومن خالل الربامج . سياسات وممارسات وشراكات تتضمن حقوق اإلنسان والتنمية
العامل على التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان الـصادرة  يف خمتلف أحناء تواصل احلكومة تشجيع احلكومات  

رضها هذه املعاهدات على الدول ووضعها موضـع        عن األمم املتحدة، ومساعدهتا على الوفاء بااللتزامات اليت تف        
  .شريعات والسياسات الوطنيةتالتنفيذ يف ال

 الطرق اليت ميكن هبـا      )٤٧(إعمال حقوق اإلنسان للفقراء    وتوضح ورقة السياسات اليت أصدرهتا احلكومة       - ٥٧
تقوي من قدرة الناس    للمملكة املتحدة أن تدعم احلكومات الشريكة من أجل الوفاء بالتزامات حقوق اإلنسان، و            

كيف :  ذلك بتوجيهات أكثر تفصيالً بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةيتعززو. على املطالبة حبقوقهم
، )٢٠٠٤ ()٤٩(جنابيـة اإلالصحة واحلقوق اجلنسية و   ،  )٢٠٠٥ ()٤٨(مهات، احلقوق والواجبات  ألُتخفّض وفيات ا  

، )٢٠٠٥( )٥١(احلد من الفقر عن طريق التصدي للتهميش االجتماعي ،)٢٠٠٤( )٥٠(يري العمل واحلد من الفقرامع
  ).٢٠٠٧( )٥٢(خطة العمل بشأن املساواة بني اجلنسني

 )٥٣(عادة الـتفكري يف الـشروط      إ شراكات من أجل احلد من الفقر      ومن جديد أعربت ورقة السياسات      - ٥٨
: أساس االلتزام املشترك بثالثة أهداف لىبوضوح عن التزام احلكومة بتطوير شراكات فعالة مع سائر احلكومات ع

احلد من الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، واحترام حقوق اإلنسان وسائر االلتزامات الدولية، وتقوية اإلدارة 
. يني املنفقة تـؤيت مثارهـا     نواملساءلة املالية من أجل تاليف الفساد والتحقق من أن أموال دافعي الضرائب الربيطا            

  . خالل بأحد هذه املبادئوف توقف املساعدة فقط يف حالة اإلوس
                                                      

 وهي تشمل خفض عدد سكان العامل الذين يعيشون يف فقر           ٢٠٠٠نت األهداف الثمانية يف عام      أعِل )٤٦(
 وتوفري التعلـيم    ،)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /وقف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية     وىل النصف،   إمدقع  

 .٢٠١٥االبتدائي للجميع حبلول عام 

)٤٧( http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/tsphuman.pdf. 

)٤٨( http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/maternal-how.pdf. 

)٤٩( http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/talkinghealthsexpregnancy.pdf. 

)٥٠( http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/labourstandardsJune04.pdf. 

)٥١( http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/social-exclusion.pdf. 

)٥٢( http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/gender-equality-plan-2007.pdf. 

)٥٣( http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/conditionality.pdf. 
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كيف جنعـل   :القضاء على الفقر يف العامل     :صدرت احلكومة ورقة بيضاء مهمة    أ،  ٢٠٠٦يوليه  /ويف متوز   - ٥٩
وحتدد الورقة منهج احلكومة يف املستقبل وتلقي الضوء على الصلة بني احلكم السليم             . )٥٤(احلكم يف خدمة الفقراء   

مدى قدرة القـادة    (قدرة الدولة   : متطلبات أساسية للحكم السليم    ثالثة وحتدد الورقة البيضاء  .  من الفقر  واحلد
ما إذا كانت السياسات واملؤسسات العامة تـستجيب  (، والقدرة على االستجابة   )واحلكومات على اجناز األمور   

 واجملتمع املدين والقطاع اخلاص على فحص       قدرة املواطنني (، واملساءلة   )الحتياجات املواطنني وتدافع عن حقوقهم    
وتعيد الورقة البيضاء أيضاً التأكيد على املبادئ الرئيسية لتقرير كيفية           ).لهائاملؤسسات العامة واحلكومات ومسا   

االلتزام باحلد من الفقر، وااللتزام باحترام حقوق اإلنسان وااللتزامات الدوليـة،           : توفري املساعدة للبلدان النامية   
وأخرياً، تلزم الورقة البيـضاء     . االلتزام بتحسني اإلدارة املالية، وتعزيز احلكم السليم والشفافية، وحماربة الفساد         و

وفقاً لألهـداف اإلمنائيـة   (اململكة املتحدة مبساعدة البلدان النامية على حتسني تقدمي أربع خدمات عامة أساسية         
  .حح، واحلماية االجتماعيةالتعليم، والصحة، واملياه والتص:  هي)لأللفية

  الربامج القطرية

وقد أظهر استعراض .  من أنشطة حقوق اإلنسان من خالل الربامج القطريةواسعةتدعم احلكومة جمموعة   - ٦٠
 الذي ُيدمج حقوق اإلنسان يف الـسياسات والـربامج           الكبري  حجم العمل  ٢٠٠٤  عام حلقوق اإلنسان جرى يف   

  :ومن أمثلة ذلك. اإلمنائية

  ؛)بوليفيا والربازيل مثل ( مستنرية استراتيجياتستخدام حتليل حقوق اإلنسان لوضع ا  - 

  ؛)أقاليم ما وراء البحارمثل  (استخدام حتليل معايري حقوق اإلنسان والتزامات التبليغ الدولية  - 

  ؛)مالويمثل (تدخالت مستندة إىل احلقوق يف جماالت الصحة والتعليم وكسب القوت   - 

  ؛)بريو ونيبالمثل (ج مستندة إىل احلقوق يف جمال تقدمي اخلدمات الصحية مناه تطوير  - 

برنامج لكسب القوت مستند إىل احلقوق للوفاء باحلق يف الغذاء املناسـب واحلـق يف األرض                  - 
  ؛)ترتانيامثل (للمواطنني الضعفاء والفقراء 

  ؛)كولومبيامثل (برنامج لتعزيز حقوق العمال   - 

  رص أمام الفقراء من الرجال والنساء واألطفال للمطالبة باالعتراف حبقـوقهم           برنامج لزيادة الف    - 
  .)بنغالديشمثل (

  .وهتدف احلكومة أيضاً إىل التصدي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التدخالت اإلنسانية  - ٦١

                                                      

)٥٤( www.dfid.gov.uk/wp2006. 
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  الشراكة مع املنظمات الدولية واجملتمع املدين املنظم

 من أنشطة حقوق اإلنسان من خالل التحالفات مع املنظمـات املتعـددة        واسعةموعة  تدعم احلكومة جم    - ٦٢
  .األطراف والثنائية ومنظمات اجملتمع املدين

، وهو برنامج لألمم املتحدة ٢ إلجراءكجزء من ارتباط احلكومة باألمم املتحدة، تدعم احلكومة ا  - 
مم املتحدة يف األنشطة األساسية على دماج أعمال حقوق اإلنسان اليت تضطلع هبا األإيهدف إىل 

  ؛املستوى القطري وتعزيزها وتبسيطها
تشارك احلكومة أيضاً بنشاط يف عمل منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي بشأن جدول   - 

أعمال حقوق اإلنسان، كما شاركت يف الفريق الذي قام بوضع ورقة السياسات ذات املنحى              
  ؛٢٠٠٧قوق اإلنسان والتنمية العملي بشأن تكامل ح

التابع للحكومة املبادرات اليت تقّوي يف البلدان " لمجتمع املدينلتحدي ال  مواجهةصندوق"يدعم   - 
 واملطالبة - صادية واالجتماعية ت املدنية والسياسية واالق- النامية قدرة الفقراء على فهم حقوقهم 

  .هبا، وعلى حتسني رفاههم االقتصادي واالجتماعي

  )٥٥(ندوق الفرص العامليص

 الذي يدعم املشاريع الدولية املتعلقة مبجـاالت مواضـيعية          )٥٦(أنشأت احلكومة صندوق الفرص العاملي      - ٦٣
رهـاب  إلسالمي ومكافحـة ا   إلعادة توحيد أوروبا والتعامل مع العامل ا      إمتنوعة، مبا يف ذلك التنمية املستدامة و      
  .اخي والطاقةواإلدارة االقتصادية اجليدة والتغري املن

  وألغراض العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يتواصـل تنفيـذ الـربامج                 - ٦٤
  :واألهداف التالية

نفاق العام واإلصالح الضرييب؛ وإصالح     إل ا إدارة: برنامج اإلدارة االقتصادية اجليدة الذي يغطي       - 
حة الفساد والشفافية؛ واملـسؤولية االجتماعيـة       سوق العمالة؛ وإصالح القطاع املايل؛ ومكاف     

اتفاق التجارة احلرة،   /للشركات؛ والسياسات التجارية، فما فيها قضايا منظمة التجارة العاملية        
تنظيم السوق مبا يعزز بيئة أكثر أماناً ووتعزيز حقوق امللكية الفكرية، واألمن واألمان املالحيني؛ 

  ؛لألعمال واالستثمار

                                                      

، ٢٤٧-٢٣٣، الصفحات ٢٠٠٦التقرير السنوي عن حقوق اإلنسان مكتب الشؤون اخلارجية والكومنولث،  )٥٥(
 .www.fco.gov.uk/humanrightsاملتاح على اخلط يف املوقع 

  ، الـصفحات   ٢٠٠٦التقرير السنوي عـن حقـوق اإلنـسان         انظر مكتب الشؤون اخلارجية والكمنولث،       )٥٦(
  .www.fco.gov.uk/gofانظر أيضاً . www.fco.gov.uk/humanrights، املتاح على اخلط يف املوقع ٢٥-٢٢
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إصالح املـدارس لتعزيـز الـتالحم الـدويل         : سالمي الذي يغطي  إلتعامل مع العامل ا   برنامج ال   - 
اإلصالحات وواالندماج االجتماعي والتفكري النقدي واملفتوح وحتسني اإلدارة اجليدة واملساءلة؛     

 ما ثنائياً أو يف احملافل اإلقليمية مثلإاالقتصادية املدعومة باستعراضات للخطط االقتصادية الوطنية 
ضفاء صفة الـشرعية علـى اجملتمـع املـدين          وإمنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي؛       

عـالم وزيـادة    إلتقوية منظمات وسائل ا   وواضطالعه بدور أكرب يف املناقشات مع احلكومات؛        
  ؛طرحها قرارات احلكومة للمساءلة، مع زيادة مشاركة اجلمهور يف النقاش

حتسني وزيادة الشفافية واملساءلة السياسية واالقتصادية؛      : ا الذي يشمل  عادة توحيد أوروب  إبرنامج    - 
  ؛جياد بيئة مؤاتية لألعمالإسهام يف إلاوالتكامل االجتماعي عن طريق التعليم وتوعية اجلمهور؛ 

حتسني مشاركة اجلمهور يف صنع القرار وزيادته وتـوفري         : برنامج التنمية املستدامة الذي يشمل      - 
تعزيز النمو  و الغابات على حنو أكثر استدامة؛       وإدارةنصاف بشأن القضايا البيئية؛     املزيد من اإل  

  .ودعم كسب القوت ومحاية البيئة من خالل السياحة املستدامة

  )٥٧(شبكة توظيف الشباب

شبكة توظيف الـشباب،     ، أصبحت اململكة املتحدة أول بلد صناعي ينضم إىل        ٢٠٠٥ هيوني/يف حزيران   - ٦٥
ني األمم املتحدة والبنك الدويل ومنظمة العمل الدولية هتدف إىل التصدي لقضايا بطالة الشباب على وهي شراكة ب

   وحدة لتوظيـف الـشباب يف دكـار         إلنشاء ومنذ ذلك احلني، وفرت احلكومة متويالً     . املستويني احمللي والعاملي  
 اليت تـدعم    ع األعمال يف أفريقيا   مبادرة تشجي  كما تعمل بشكل وثيق مع جمموعة من دوائر األعمال من خالل          

  . التدريب على املهارات واخنراط الشباب يف جمال األعمال يف أفريقيا

  )٥٨(تعزيز حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية حمددة

 لـدعم   إسترليين بليون جنيه    ٨,٥، أعلنت احلكومة أهنا ستنفق      ٢٠٠٦أبريل  /يف نيسان . احلق يف التعليم    - ٦٦
لسنوات العشر املقبلة، وذلك أساساً يف مناطق أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى وجنوب التعليم على مدى ا

وسوف يوفر هذا االلتزام الطويل األجل للحكومات متويالً ميكن التنبؤ به ميكنها على أساسه أن تعد خطط         . آسيا
ملثال، تعمل احلكومة بشكل وثيق فعلى سبيل ا. استثمار طموحة على مدى عشر سنوات لتحقيق أهدافها التعليمية

ويف . عداد خطة مدهتا عشر سنوات لتوفري التعليم اجملاين جلميع األطفال النـيجرييني           إمع نيجرييا ملساعدهتا على     
 أن التعليم يف اململكة املتحدة يغطي بعدا دولياً، مبا يف ذلك مثانيـة مفـاهيم                 على ضمان   احلكومة تعملاملقابل،  
نمية املستدامة، والتنّوع، والقيم واملدارك، واالعتماد البيين، وحل الرتاعات، وحقـوق           تة، وال املواطن:  هي رئيسية

                                                      

   الـصفحات   ،٢٠٠٦، التقرير السنوي عن حقـوق اإلنـسان         مكتب الشؤون اخلارجية والكمنولث    )٥٧(
  .www.fco.gov.uk/humanrights املتاح على اخلط يف املوقع ،٢٤٧- ٢٣٣

  ، الـصفحات  ٢٠٠٦التقريـر الـسنوي عـن حقـوق اإلنـسان       اخلارجية والكمنولث،    الشؤونمكتب   )٥٨(
 .www.fco.gov.uk/humanrights، املتاح على اخلط يف املوقع ٢٤٧-٢٣٣
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 كيما يتسىن للمدارس من خمتلف البلدان أن تعمل www.globalgateway.org الشبكيوقع املوقد أنشئ . اإلنسان
  . كافة جوانب حتسني التعليم يف اململكة املتحدةمعاً وأن تستخدم موارد تغطي

) االيدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     / فيما يتعلق باحتواء انتشار نقص املناعة البشرية       .احلق يف الصحة    - ٦٧
طفال املتضررين من ألوالقضاء عليه تدرجيياً، تويل اململكة املتحدة األولوية حلقوق واحتياجات النساء والشباب وا        

حيث خصصت  ) بعد الواليات املتحدة  (واململكة املتحدة هي ثاين أكرب جهة ماحنة ثنائية ملكافحة االيدز           . يدزاال
نها تقريباً على برامج خمصصة لألطفـال        يف املائة م   ١٠ سُينفق   ٢٠٠٨- ٢٠٠٥للفترة   إسترليين    بليون جنيه  ١,٥

ضاً حمور رئاستها جملموعة الثمانية واالحتاد األورويب وقد جعلت اململكة املتحدة من االيدز أي. املتضررين من االيدز
يف روسيا، وبرنامج   ) برمبا يف ذلك تبادل اإل    (برامج احلد من اخلطر     : كما دعمت عدداً من الربامج احملددة، منها      

ة توعية مرتكز يف بنغالديش لتمكني البغايا وأوالدهن من استخدام اخلدمات األساسية، وبرنامج خاص بنقص املناع
يف غانا لوضع أطر قانونية وسياسة عامة حلماية حقوق اجملموعات ) االيدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية

ودعمت احلكومة برامج جديدة لصحة األمومة يف اليمن وكمبوديا وباكـستان           . الضعيفة اليت تعايش هذا املرض    
وتدعم اململكة املتحدة   . )٥٩(قوق واملسؤوليات احل: خفض وفيات األمهات   ٢٠٠٥ستراتيجيتها لعام   اعلى أساس   

   .مبادرات مماثلة يف بنغالديش وترتانيا ومالوي واهلند وجنوب أفريقيا ونيبال

ربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية على مدى الـسنتني         لوفرت احلكومة متويالً    . احلق يف املسكن    - ٦٨
 وهو تكتل   )٦٠("حتالف املدن  "من أجل  حدة أيضاً متويالً مهماً   ، وفرت اململكة املت   ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ويف  . املاضيتني

مرفق "وواصلت احلكومة دعم . عاملي من املدن والشركاء يف التنمية يهدف إىل احلد من الفقر يف املناطق احلضرية         
جملتمع احمللي وتديره  من اةهالذي يوفر قروضاً ملشاريع االرتقاء املوّج" متويل البنية األساسية املوّجه من اجملتمع احمللي

  .)٦١(ملنعدمي املأوىاملنظمة الدولية 

عملت احلكومة مع منظمة األغذية والزراعة على وضع مبادئ توجيهية للحكومات لكي . احلق يف الغذاء  - ٦٩
وعالوة على ذلـك،    . ا الوطنية لألمن الغذائي يف إطار االستراتيجيات األوسع للحد من الفقر          استراتيجياهتختطط  
 احلكومة بالعمل مع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب واحلكومات األفريقية بشأن عدد من الربامج الطويلة تلتزم

  . ٢٠٠٩نعدام األمن الغذائي املزمن حبلول عام ا مليون شخص عن شبح ١٦بعاد إاألجل هبدف 

 واملنظمات الدولية مـن     تعمل احلكومة بشكل وثيق مع دوائر األعمال      . املسؤولية االجتماعية للشركات    - ٧٠
اليت هتدف إىل توفري إطار يساعد دوائر األعمال على التصّرف مبزيد " املسؤولية االجتماعية للشركات"أجل تعزيز 

وعلى وجه اخلصوص، تدعم احلكومة     . من املسؤولية، من حيث محاية حقوق اإلنسان، يف البلدان اليت تعمل فيها           
لضمان النشر الكامل ملـدفوعات     (شفافية يف جمال الصناعات االستخراجية      مبادرة ال :  هي مخس مبادرات رئيسية  

املبادئ الطوعية املتعلقة باألمن    ، و )الشركات وعوائد احلكومات من النفط والغاز والتعدين، والتحقق من صحتها         
                                                      

)٥٩( http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/maternal-how.pdf.  

)٦٠( www.citiesalliance.org. 

)٦١( www.homeless-international.org. 
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مال ومحاية  جمموعة من عشرة مبادئ لدوائر األعمال تغطي حقوق الع        (، ومبادرة االتفاق العاملي     وحقوق اإلنسان 
، واملبادئ التوجيهية للمؤسسات املتعددة اجلنسيات الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون           )البيئة ومكافحة الفساد  

لقطع الصلة بني التجارة غري املشروعة للمـاس        (صدار شهادات املنشأ    إليف امليدان االقتصادي، وعملية كيمربيل      
  ).والرتاعات يف أفريقيا

   األحكام املوضوعية تقرير عن- اً ثاني
املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق    الرّد على     - ألف 

  )٦٢(االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 وطلبت أن ُيدرج    ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٥صدرت اللجنة عدة توصيات يف مالحظاهتا اخلتامية املؤرخة         أ  - ٧١
وجيري التـصدي القتراحـات اللجنـة       . اتيف التقرير الراهن أحدث التطورات فيما يتعلق بتنفيذ هذه التوصي         

  .وتوصياهتا على التعاقب

تؤكد اللجنة على مبدأ ترابط وعدم جتزؤ كافة حقوق اإلنسان،          .  من املالحظات اخلتامية   ٢٤الفقرة  
وعلى أن مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ميكن النظر فيها أمام احملاكم، وتكرر مـن               

وتوصي بشدة  ) ١٩٩٧ من املالحظات اخلتامية للّجنة لعام       ٢١انظر الفقرة   (قة  جديد توصيتها الساب  
أن تعيد الدولة الطرف النظر يف مسألة إدراج العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية              

 وتشري اللجنة إىل أن الدولة الطرف ملزمة، أياً كان النظام الذي يـدمج            . والثقافية يف قانوهنا احمللي   
، بأن متتثل لصك    )اًأو ثنائي اً  أحادياً  سواء كان نظام  (بواسطته القانون الدويل يف النظام القانوين احمللي        

ويف هذا الصدد، تلفت    . دويل بعد التصديق عليه، وأن تنفذه بالكامل يف إطار النظام القانوين احمللي           
  .  احمللي للعهد عن التطبيق٩نتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم االلجنة 

تتفق مع التوصية الراهنة للّجنة اليت مؤداها أنه حىت يف حالة النظام    وهي ٩تعليق العام رقم    الحظت احلكومة ال    - ٧٢
متثال للعهد وتنفيذه بالكامل يف إطار قانوهنا       الالثنائي، مثل نظام اململكة املتحدة، يقع على الدولة الطرف التزام دويل با           

القانوين للعهد وتنفيذه    الوضع(" من هذا التقرير عن      ٥انظر القسم   (دارية مناسبة   إ تشريعات وتدابري    ومن خالل . احمللي
  . من العهد١٥ إىل ١متتثل احلكومة للعهد عن طريق التنفيذ التدرجيي، دوي متييز، للحقوق الواردة يف املواد ، ")احملدد

ذ خطوات تدرجيية لتنفيـذ     ا القانون احمللي، شريطة اخت    وليس هناك التزام قانوين بنقل العهد حبذافريه إىل         - ٧٣
ال ينص : " هبذا املوقف حيث تنص على ما يلي٩ من التعليق العام رقم ٥وتعترف الفقرة . حقوق العهد دون متييز

وال يوجد أي حكم ُيلزم بإدماجه التام أو ينص علـى           . العهد على سبل حمددة لتنفيذه يف النظام القانوين الوطين        
وعلى الرغم من أن التحديد الدقيق لطريقة إعمال احلقوق اليت          . ائه نوعاً من املكانة احملددة يف القانون الوطين       إعط

ينص عليها العهد يف القانون الوطين ميثل مسألة تبّت فيها كل دولة طرف، فإن الوسائل املستخدمة يف ذلك جيب                   
  ."الدولة الطرف بالتزاماهتا كاملةأن تكون مالئمة، حبيث تسفر عن نتائج تتماشى مع وفاء 

                                                      

 . ٢٠٠٢يونيه / حزيران٥املؤرخة  E/C.12/1/Add.79الوثيقة  )٦٢(
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وفيما يتعلق مبسألة إنفاذ احملاكم احمللية حلقوق العهد، الحظت احلكومة احلجج القوية املؤيدة هلذا املنهج                 - ٧٤
خرى، وخاصة جنوب ، وهي تدرس باهتمام تطور املمارسة الدستورية يف البلدان األ٩الواردة يف التعليق العام رقم 

دماج احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق         إك فان احلكومة غري مقتنعة بأنه ميكنها        ومع ذل . أفريقيا
  :االقتصادية واالجتماعية والثقافية بطريقة ذات مغزى يف النظام القانوين الربيطاين لعدة أسباب

 يف بعض احلقوق الواردة يف العهد ليست معّرفة بطريقة واضحة، وأهم مثال على ذلـك احلـق       - 
فمن غري الواضح كيف ميكن للمحاكم احمللية أن تبت بشكل ). ١١املادة  (مستوى معيشي كاف

عادل يف الدعاوى املقامة مبوجب هذه املادة وغريها من املواد املبهمة ألن املستويات تتفاوت على 
م وعلى سبيل املثال، من غري الواضح كيف ميكن للمحاكم أن حتكم بعـد            . األرجح بني األفراد  

بأعلى مستوى من الـصحة     حدوث تقدم عام يف حالة معينة يدعي فرد فيها بأنه مل يتمتع متاماً              
  ؛)١٢املادة  (اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه

دودة يف تنفيذها التدرجيي للحقوق الواردة يف العهد، فأي احلكومة مقّيدة أيضاً باملوارد املالية احمل  - 
ن حترز املزيد من التقدم يف أحد اجملاالت، كالصحة مثالً، يعين حكم قانوين بأنه ينبغي للحكومة أ

وبعبارة أخرى، سوف يتعني على احلكومـة أن        . خفض االستثمار يف جمال آخر، كالتعليم مثالً      
  ؛تغّير باستمرار أولوياهتا واستثماراهتا تبعاً للدعاوى املقامة يف احملاكم

 ميكن أن يتحقق بطرق خمتلفة تبعاً لآلراء الـسياسية          التنفيذ التدرجيي للحقوق الواردة يف العهد       - 
وقد يقرر البعض أن تنفيذ هذه احلقوق يتطلب سياسـات          .  اليت تؤيد احلكومة   ةلألغلبية الربملاني 

تدخلية ذات أهداف حمددة يف حني يرى آخرون أن أفضل احتماالت التحسني تتأتى من حترير               
ردية ببلوغ املستويات احملددة يف العهد الدويل اخلاص األسواق والسماح للمبادرات االقتصادية الف

وسوف يكون من غري املناسب لو أن احملاكم كانت         . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
فعلى سبيل  . هلا الكلمة األخرية يف أمور تقع يف هناية املطاف ضمن السياسة القتصادية احلكومية            

حق كل فرد يف احلصول على مسكن توفره      ) ١١املادة  ( املناسب   املثال، ال يعين احلق يف املسكن     
وبالنسبة للبعض، قد يعين احلق يف املسكن املناسب احلصول على مأوى عندما يعجزون . احلكومة

عن تدبري ذلك بأنفسهم، يف حني قد يعين بالنسبة آلخرين أن توفر احلكومة بيئة اقتصادية ميكنهم 
  ؛نوا من تدبري مأوىفيها كسب دخل يكفي لكي يتمك

 سياسة احلكومة يف جمال احلقوق االقتـصادية        علىميكن لألفراد يف اململكة املتحدة بالفعل الطعن          - 
. داريةإلواالجتماعية والثقافية، وذلك مبوجب العديد من التشريعات والقواعد التنظيمية والقواعد ا   

 أو التقدم    الذي ينوب عنهم   ربملان احمللي فعلى سبيل املثال، ميكن لألفراد تقدمي التماس إىل عضو ال         
يتاح الدعم واملشورة من خالل اهليئات املعنيـة        (خفاقها يف واجباهتا    إلبشكوى ضد سلطة عامة     

  ).سداء املشورة للمواطنني وعدد من املنظمات غري احلكوميةإ ومكتب )٦٣(باملساواة

                                                      

 . نة املساواة يف الفرصجلنة املساواة العنصرية وجلنة حقوق املعوقني وجل )٦٣(
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 والثقافية هلا نفس أمهية احلقوق املدنية والسياسية        وال جتادل احلكومة يف أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية         - ٧٥
 متطابقة، ويف حالة احلقوق االقتصادية      بيد أن هذا ال يعين أن مجيع حقوق اإلنسان تتطلب هنوجاً          . وال تنفصل عنها  

 آثار  واالجتماعية والثقافية كانت سياسة اململكة املتحدة هي اختاذ تدابري تشريعية يف نطاق كل حق عندما يكون هلا                
فلدى اململكة املتحدة على سبيل املثال عدة سياسات وبرامج وتدابري تـشريعية          . عملية ومفيدة على اململكة املتحدة    

  . مثل قانون التعليم وقانون التمييز بسبب اإلعاقة اهلدف منها مساعدة الناس على التمتع باحلق يف التعليم

انظر الفقرة  (كذلك، مشرية إىل توصيتها السابقة      توصي اللجنة   .  من املالحظات اخلتامية   ٢٥الفقرة  
، بأن تقوم الدولة الطرف يف مرحلة مبكـرة عنـد           )١٩٩٧ من املالحظات اخلتامية للّجنة لعام       ٣٣

صياغة احلكومة لتشريعات وسياسات على املستوى الوطين تتعلق بقضايا مثل احلد من الفقر والرعاية 
راجعة ودعم ترتيباهتا املؤسسية، داخل اإلدارة احلكومية، اليت االجتماعية والسكن والصحة والتعليم مب

وحتث اللجنة الدولة الطرف على النظر بأكرب قدر        . مت وضعها لضمان مراعاة التزاماهتا مبوجب العهد      
من العناية يف التعليقات العامة للجنة وبياناهتا، عند صياغة سياساهتا املتعلقة بـاحلقوق االقتـصادية               

 والثقافية، ألن التعليقات العامة للّجنة تستند إىل خربات اكتسبتها على مدى سـنوات              واالجتماعية
  . عديدة مبا يف ذلك النظر يف تقارير عديدة قدمتها الدول األطراف

وكما ُشرح يف هـذا     . متثال اللتزاماهتا الدولية، مبا يف ذلك يف عملية التشريع        الن سياسة احلكومة هي ا    إ  - ٧٦
دارية من أجل إل مهماً من التشريعات والتدابري ار التقارير الدورية السابقة، أصدرت احلكومة قدراًالتقرير ويف سائ

  . إعمال احلقوق الواردة يف العهد

م كلما  وينبغي للّجنة أن تالحظ أيضاً أن من املمارسات املعتادة للحكومة أن تتشاور مع اجملتمع املدين املنظّ                 - ٧٧
  حة جديدة، أو عندما تنفذ تدابري يرجح أن يكون هلا أثر مهم على قطـاع األعمـال                 قامت بتخطيط سياسة أو الئ    

  . أو القطاع العام أو اجلمعيات اخلريية أو القطاع التطوعي أو على قطاع معني أو قطاعات معينة يف اجملتمع

ليت أنـشئت مـؤخراً     وفضالً عن ذلك، تتوقع احلكومة أن تتلقى اللجنة املعنية باملساواة وحقوق اإلنسان ا              - ٧٨
حاالت كثرية، مبا يف ذلك الصكوك الدولية الرئيسية لألمم املتحدة اخلاصة حبقوق اإلنسان اليت صدقت عليها اململكة 

صدار التوصيات، إ التحقيقات وإجراء صالحياتومىت دخلت مرحلة التشغيل الكامل، سيكون هلذه اللجنة      . املتحدة
رة للحكومة بشأن التغريات اليت طرأت على القانون، وتوفري املعلومات واملشورة           سداء املشو إورصد القانون احمللي و   

 القانونية من أجـل     اإلجراءاتوسوف يكون للّجنة أيضاً صالحيات التدخل أو اختاذ         .  البحوث إجراءوالتدريب، و 
  . الدوليةمتثال احلكومة اللتزامات حقوق اإلنسانااملراجعات القضائية، كما سيكون يف وسعها مراقبة 

، التقـدم الـذي   اللجنة املشتركة املعنية حبقوق اإلنسانوأيضاً يفحص برملان اململكة املتحدة، وال سيما    - ٧٩
وقد ُنشر آخر تقرير برملاين عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق          . حترزه احلكومة يف إعمال احلقوق الواردة يف العهد       

  .)٦٤(٢٠٠٤نوفمرب /ين الثاين تشر٢االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف 

                                                      

)٦٤( House of Lords and House of Commons Joint Committee on Human Rights, The International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 21st Report, Session 2003-04, 20 October 2004. Available 

online at http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200304/ jtselect/jtrights/183/183.pdf. 
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تشجع اللجنة الدولة الطرف، كعضو يف مؤسسات مالية دولية،          . من املالحظات اخلتامية   ٢٦الفقرة  
ال سيما يف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، على أن تبذل كل ما يف وسـعها لـضمان متـشي           

جـب العهـد، ال سـيما مـع         سياسات وقرارات هاتني املنظمتني مع التزامات الدول األطراف مبو        
  . املتعلقة باملساعدة والتعاون الدوليني٢٣ و٤- ١٥ و٢- ١١ و١- ٢االلتزامات الواردة يف املواد 

ة لضمان أن سياسات واستثمارات البنك الدويل وبنوك التنمية احمللية تساعد أعضاءها تسعى احلكومة هبّم  - ٨٠
وقد أسهمت احلكومـة يف  . االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمتثال املوضوعي اللتزاماهتا اخلاصة باحلقوق      العلى ا 

، الذي يستكشف الطرق اليت ميكن )٦٥(العدالة والتنمية الصادر عن البنك الدويل، ٢٠٠٦تقرير التنمية العاملية لعام 
  . هبا ألوجه عدم املساواة اهليكلية والتوزيعية أن تعرقل التنمية

ادية للمملكة املتحدة عن طريق السعي إىل حتقيق االستقرار املايل الدويل           وتعزز احلكومة التوقعات االقتص     - ٨١
وصندوق النقد الدويل عنصر مهم يف دعـم        . وزيادة الرخاء العاملي، ال سيما من خالل محاية أكثر الفئات ضعفاً          

لنقدي العـاملي  ستراتيجية اململكة املتحدة، وذلك عن طريق مجع مشل الدول لكي تعمل معا على تعزيز التعاون ا              ا
ويدعم هذا العمل املتعدد األطـراف      . وضمان االستقرار املايل وتعزيز النمو االقتصادي املستدام واحلد من الفقر         

  .متثال اللتزامات العهدالقدرة اململكة املتحدة على ا

 لصندوق   إصالحات لضمان أن يظل    إجراءذ  واململكة املتحدة ملتزمة بالعمل املتعدد األطراف، وهي حتبّ         - ٨٢
وهذا يعين عملياً أن احلكومة منخرطة هبمة يف عملية استعراض استراتيجية صندوق . النقد الدويل دور مهم وفعال 

دارته على حد سواء إالنقد الدويل املتوسطة األجل، وذلك لضمان استخدام هذه الفرصة إلصالح عمل الصندوق و
  . من أجل جعله مؤسسة أكثر فاعلية وشرعية ومصداقية

ستراتيجي هي ضمان منهج أكثر تنسيقا      الحدى أولويات اململكة املتحدة يف هذا االستعراض ا       إوكانت    - ٨٣
وترى اململكة املتحدة أن املساعدة التقنية اليت يوفرها صندوق النقد الدويل تضطلع            . زاء التعاون التقين  إوتكامالً  

 تقوية مؤسساهتا االقتصادية وتصميم إصـالحات       بدور حاسم فيما يتعلق مبساعدة البلدان املنخفضة الدخل على        
مالئمة لالقتصاد الكلي والسياسة العامة اهليكلية، وقد عملت اململكة املتحدة على ضمان توفري املساعدة التقنيـة   
بشكل مناسب، ومن مث متكني صندوق النقد الدويل من مساعدة البلدان املنخفضة الدخل بصورة أفضل على حتقيق 

  . األهداف اإلمنائية لأللفيةالتقدم حنو 

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم يف أسرع وقت ممكن بإعداد          .  من املالحظات اخلتامية   ٢٧الفقرة  
  .١٩٩٣ من إعالن وخطة عمل فيينا لعام ٧١خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان مبوجب أحكام الفقرة 

يوصي املؤمتر العـاملي حلقـوق   ":  على ما يلي١٩٩٣ من إعالن وخطة عمل فيينا لعام   ٧١الفقرة   تنص  - ٨٤
اإلنسان بأن تنظر كل دولة يف استصواب صياغة خطة عمل وطنية تبني اخلطوات اليت ستحسن الدولة هبا تعزيـز            

  ."ومحاية حقوق اإلنسان
                                                      

)٦٥ ( http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2006/Resources/47738327230817535/ 082136412X.pdf. 
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تحدة، تقع مسؤولية الوفاء بااللتزامات الدولية مبوجب صكوك حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها اململكة امل             و  - ٨٥
. من حيث محاية وتعزيز احلقوق النابعة من كل صك، على اإلدارة احلكومية اليت تتعامل مع اجملال املواضـيعي احملـدد       

   السلطة، ومـع أقـاليم      إليهات اليت ُنقلت    ادارإلواإلدارة احلكومية املعنية مسؤولة أيضاً عن التنسيق بشكل وثيق مع ا          
وليس من الواضح ما هي القيمة املضافة اليت        . تاج يف حالة توسيع تطبيق الصك ليشملها      ما وراء البحار واألقاليم التابعة لل     

لخص يف هناية املطاف اختصاصات خمتلف اجلهـات يف         فمثل هذه اخلطة ستُ   . تتأتى من خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان      
تتناول مبزيد من التفصيل املعلومات " (وثيقة أساسية"هذا اجملال، بيد أن ذلك ميكن حتقيقه على أفضل حنو من خالل وضع             

  . وحتديثها باستمرار واستخدامها فيما بعد يف تقارير احلكومة الدورية) املقدمة يف اجلزء األول من هذا التقرير

، فان احلكومة منخرطة اآلن بالفعل يف محلة        ")املعلومات والدعاية (" من التقرير    ٤كما جاء يف القسم     و  - ٨٦
وينبغي للّجنة أن تالحظ أيضاً أن من املتوقع أن تضطلع اللجنـة املعنيـة              . ة حبقوق اإلنسان  واسعة النطاق للتوعي  

  .باملساواة وحقوق اإلنسان، مىت دخلت مرحلة التشغيل الكامل، بدور مهم يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

 وطنية حلقوق   توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة أن تشكل جلنة       .  من املالحظات اخلتامية   ٢٨الفقرة  
نكلترا وويلز واسكتلندا، تسند إليها والية تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك              إلاإلنسان  

  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، )"اإلطار القانوين العام الذي تتوفر داخله احلماية حلقوق اإلنسان        (" من التقرير    ٣كما ُشرح يف القسم       - ٨٧
 على إنشاء اللجنة املعنية باملساواة وحقوق اإلنسان اليت ستغطي آيرلندا الشمالية ٢٠٠٦ون املساواة لعام  ينص قان 
.  بالفعل آيرلندا الشمالية   نوجلنة حقوق اإلنسان آليرلندا الشمالية وجلنة املساواة آليرلندا الشمالية تغطيا         . وويلز

  . إنشاء جلنة حلقوق اإلنسان يف اسكتلنداوينص قانون اللجنة االسكتلندية حلقوق اإلنسان على 

  ويلز

عداد أدوات السياسة العامة الالزمة لتحديد عمل اللجنة املعنية باملـساواة وحقـوق             إتقوم مجعية ويلز ب     - ٨٨
وتتمثل اخلطوة املقبلة يف فحص األدلة والتشاور مع القطاع التطوعي . اإلنسان وخطيت عمل جلنة ويلز ومجعية ويلز

عداد منوذجني أحدمها حلكومة مجعية ويلز واآلخر للّجنـة املعنيـة           إومن املقرر   . اعات ذات املصلحة  وسائر القط 
 مع شـبكات حقـوق      اوسوف تنسق اللجنة املعنية باملساواة وحقوق اإلنسان عمله       . باملساواة وحقوق اإلنسان  

لس لغة ويلز واملفوض املعين باملسنني يف اإلنسان اإلقليمية املوجودة وخمتلف اهليئات مثل املفوض املعين باألطفال وجم
وسوف توفر  . وجرى أيضاً إنشاء فريق عمل للمساعدة اهلاتفية يف ويلز        . ويلز وهيئات التفتيش واملراجعة يف ويلز     

وسوف جيري تدريب الوكالء على تقدمي املشورة غري القانونيـة          .  ويكون مقرها يف كارديف    نيهذه اخلدمة بلغت  
ويتمثل جمال رئيسي فيما يتعلق . شأن كافة اختصاصات اللجنة املعنية باملساواة وحقوق اإلنسانوتوفري املعلومات ب

رنامج النقابات التجارية عـن     بباملشورة واملعلومات يف نقل اخلربة من املبادرات اليت حققت جناحاً يف ويلز مثل              
  . يف جامعة كارديف الذي جرى تنفيذه القوانني التمييزية

توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تدرج وفقاً ألحكام العهد  . املالحظات اخلتامية من٢٩الفقرة 
بنداً بشأن احلماية الفعالة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف أي شرعة حقوق يتم إصدارها 

  .آليرلندا الشمالية
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جلنة حقوق اإلنسان آليرلندا الـشمالية      يكلف اتفاق اجلمعة الطيبة، ومن بعده قانون آيرلندا الشمالية،            - ٨٩
ة، يف تشريعات وستمنستر، للحقـوق الـواردة يف         إضافينطاق تعريف حقوق    "بتقدمي املشورة للحكومة بشأن     

  ". االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية من أجل جتسيد الظروف اخلاصة آليرلندا الشمالية

، أعلنت احلكومة أنه سيجري إنشاء حمفل لقـانون         ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول   يف ،ويف سانت أندروز    - ٩٠
احلقوق من أجل تشجيع مناقشة قانون حقوق آليرلندا الشمالية متسق مع التكليف الذي تلقتـه جلنـة حقـوق        

نسان، من  ويتكون احملفل، الذي يرأسه خبري دويل حيظى باالحترام يف جمال حقوق اإل           . اإلنسان آليرلندا الشمالية  
وسري احملفل أمر متروك متامـاً      .  عضواً ينقسمون بالتساوي بني ممثلي السياسيني احملليني وممثلي اجملتمع املدين          ٢٨

عـداد املـشورة الـيت    إلومن املتوقع أن يكمل احملفل تكليفه وأن يوفر توصيات متفقاً عليها    . للرئيس واألعضاء 
  . ٢٠٠٧لية إىل الوزير املختص حبلول هناية ستقدمها جلنة حقوق اإلنسان آليرلندا الشما

حتث اللجنة الدولة الطرف على التحقق من أن املناهج التعليمية           . من املالحظات اخلتامية   ٣٠الفقرة  
وبرامج التدريب يف جمال حقوق اإلنسان املعدة لطالب املدارس ورجال القضاء واملـدعني العـامني               

 دنية وغريهم من العاملني املسؤولني عن تنفيذ العهـد تـويل          واملوظفني احلكوميني وموظفي اخلدمة امل    
  . اهتماماً كافياً باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ٢والرّد على املادة    ") املعلومات والدعاية (" من التقرير    ٤انظر أيضاً القسم      - ٩١
 مـن   ٢٤وكما جاء يف التعليق على الفقـرة        "). إعمال احلقوق الواردة يف العهد    ("االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  .املالحظات اخلتامية، جيري تنفيذ احلقوق الواردة يف العهد تدرجيياً عن طريق التشريعات احمللية وغري ذلك من التدابري

  اسكتلندا

مثلة للممارسة اجليدة وتعزيز هذه     من أجل بيان أ    )٦٦(تعلّم اسكتلندا وتدريسها   مّولت حكومة اسكتلندا    - ٩٢
  .املمارسة سواء على اخلط أو كجزء من برنامج العمل اخلاص بتعزيز املواطنة

  ويلز

قانونية عن ختطيط وتنفيذ برنامج تعليم شخـصي واجتمـاعي شـامل            السؤولية  املتقع على مدارس ويلز       - ٩٣
 هـو   ٤ إىل   ١اعي غري امللزم للمراحل الرئيسية      وإطار التعليم الشخصي واالجتم   . ومتوازن يفي باحتياجات طالهبا   

. لتعليم الشخصي واالجتماعي على أساسها    با  اخلاصة حكامهاأالوثيقة املوصى هبا اليت ُتشجع املدارس على أن تعّد          
وكجزء من عملية . منا يتقرر على مستوى فرادى املدارسإبيد أن احملتوى احملدد لربامج التعليم الشخصي واالجتماعي 

عراض املناهج الدراسية يف ويلز، متت مراجعة إطار التعليم الشخصي واالجتماعي وحتديثه لكي جيسد القـضايا                است
مم املتحدة اخلاصة حبقوق الطفل شارة بقوة إىل اتفاقيات األإلوالسياسات املتشابكة حلكومة مجعية ويلز واليت تشمل ا

  .٢٠٠٨سبتمرب /دارس يف ويلز اعتباراً من أيلولوسوف جيري تدريس اإلطار املنقح يف امل. حقوق اإلنسانو

                                                      

)٦٦( http://www.ltscotland.org.uk/. 
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  :، ينبغي أن تتاح الفرصة أمام املتعلمني من أجل) سنة١١ -   سنوات٧( ٢ويف املرحلة الرئيسية   - ٩٤

  ؛تثمني التنوع والتسليم بأمهية املساواة يف الفرص  -   
  ؛هتمومسؤوليا) مبا يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل(فهم حقوقهم   -   
  ؛فهم كيفية تأثري عدم املساواة وعدم اإلنصاف يف حياة الناس  -   
  ؛انتهاج موقف اجيايب جتاه قضايا الفقر والعدل  -   
  .با املشاكلسبم كيف ميكن للفقر وعدم املساواة أن يهف  -   

  :، ينبغي أن تتاح الفرصة أمام املتعلمني من أجل) سنة١٤- ١١( ٣ويف املرحلة الرئيسية   - ٩٥

  ؛ التنوع واملساواة يف الفرص واالحتفاء هبما حملياً ووطنياً وعاملياًتثمني  - 
  ؛الظلم واالستغالل وانتهاك حقوق اإلنسانظاهر التأثر مب  -   
  ؛ومستحقاهتم) مبا يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل(فهم حقوقهم   -   
  ؛ التحيز والعنصرية والصور النمطية وحتديهااستبانة  -   

   واالختالفـات يف تـوفري    ) مثل عدم املساواة يف الثـراء      (نالقضايا العاملية اليت هتدد كوكب    فهم ا   - 
  .الرعاية الصحية

  :، ينبغي أن تتاح الفرصة أمام املتعلمني من أجل) سنة١٦ - ١٤( ٤ويف املرحلة الرئيسية   - ٩٦

  ؛نفسهم ولآلخرينألالشعور باالحترام   -   
 يف مواجهة الظلم واالسـتغالل وانتـهاك   بالصدمة، والشعور تثمني التنوع واملساواة يف الفرص   - 

  ؛حقوق اإلنسان
  ؛االعتراف حبق األجيال املقبلة يف استيفاء احتياجاهتا األساسية  -   

 بني النمو االقتصادي والتنمية املستدامة واالحتياجات اإلنسانية األساسية         ات القائمة فهم التوتر   - 
  ). تمعات وفيما بينهامثل أسباب عدم املساواة داخل اجمل(

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مزيداً من اخلطـوات            . من املالحظات اخلتامية   ٣١الفقرة  
الفعالة ملكافحة التمييز حبكم الواقع، ال سيما ضد األقليات اإلثنية واملعوقني، وخباصة فيمـا يتعلـق                

 بشدة بإصدار تـشريع شـامل عـن         وتوصي اللجنة الدولة الطرف   . باالستخدام والسكن والتعليم  
  . من العهد٣ و٢- ٢املساواة وعدم التمييز يف قانون اململكة املتحدة، وفقـاً ألحكـام املادتني 
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ينبغي للّجنة أن تالحظ الرّد املفصل واملطول الذي قدمته احلكومة يف تقريرها الدوري السادس عن العهد   - ٩٧
  . )٦٧(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  اسكتلندا

 يعطي للربملان ١٩٩٨خيتص برملان وستمنستر بتشريعات املساواة يف الفرص، بيد أن قانون اسكتلندا لعام   - ٩٨
لزام السلطات العامة يف اسكتلندا باحترام متطلبات املساواة        إاالسكتلندي صالحيات تشجيع املساواة يف الفرص و      

ومتاشياً مع هذه الصالحيات، فرض برملـان اسـكتلندا   .  اإلدارةليهاإيف الفرص يف عملها يف املناطق اليت انتقلت   
التشريعات التالية على هيئات القطاع العام يف اسكتلندا ملكافحة التمييز وتعزيز املساواة يف الفرص فيما يتعلـق                 

  .بالعرق واإلعاقة واجلنس

  ؛٢٠٠٢لعام ) اسكتلندا) (الواجبات القانونية (١٩٧٦ام  لع العنصريةالعالقاتقانون   - 
) الواجبات القانونيـة  ) (السلطات العامة (القواعد التنظيمية اخلاصة بالتمييز على أساس اإلعاقة          - 

  ؛٢٠٠٥لعام ) اسكتلندا(
  .٢٠٠٧لعام ) اسكتلندا) (الواجبات القانونية) (السلطات العامة(قانون التمييز على أساس اجلنس   - 

حمددة على اهليئات العامة يف اسـكتلندا لـضمان حتـسني أداء    وتفرض هذه القواعد التنظيمية واجبات       - ٩٩
 ٢٠٠٠واجبات املساواة من قبل القطاع العام بشأن العرق واإلعاقة واجلنس وفقاً لقانون العالقات العنصرية لعام 

  .٢٠٠٦ وقانون املساواة لعام ٢٠٠٥وقانون التمييز على أساس اإلعاقة لعام ) بصيغته املعدلة(

على اهليئات العامة اخلاضعة هلذه الواجبات احملددة أن تنشر خمططات للمساواة فيما يتعلق بالعرق              ويتعني    - ١٠٠
والواجبـات  . ات للوفاء بواجباهتا العامة اخلاصة باملـساواة   إجراءواإلعاقة واجلنس حتدد فيها ما تعتزم اختاذه من         

عد التنظيمية اإلنكليزية، ولكن الواجبات احملددة االسكتلندية احملددة اخلاصة بالعرق واجلنس هي مرآة صادقة للقوا
  :وهذان الواجبان. نكليزيإلني غري مدرجني يف األمر اإضافياخلاصة باجلنس تفرض واجبني 

بدوام كامل بأن تنشر بياناً عن      يعملون   موظفاً   ١٥٠يلزمان اهليئات العامة اليت تضم على األقل          - 
  يئة بشأن املساواة يف األجور بني الرجال والنساء؛املساواة يف األجور يوضح سياسة هذه اهل

ويفرضان على الوزراء االسكتلنديني أن حيددوا جماالت ذات أولوية للقطاع العام يف اسـكتلندا       - 
لتعزيز املساواة يف الفرص بني الرجال والنساء يف اسكتلندا وأن يقدموا تقريراً عن التقدم احملرز               

  . رجال والنساء يف هذه اجملاالت ذات األولوية كل ثالث سنواتحنو املساواة يف الفرص بني ال

                                                      

)٦٧( Sixth Periodic Report from the United Kingdom, the British Overseas Territories, the 

Crown Dependencies on the ICCPR (1 November 2006), pp. 37-47 and 71-78, available online at 

http://www.dca.gov.uk/peoples-rights/human-rights/int-human-rights.htm. 
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  ويلز

، ٢٠٠٦ من قانون حكومة ويلز لعام       ٧٧ومبوجب القسم   . نكلتراإلويلز هلا نفس اإلطار القانوين الذي         - ١٠١
بة ملبدأ حتقيق يتعني على الوزراء الويلزيني عمل الترتيبات املناسبة بغية ضمان ممارسة وظائفهم يف ظل املراعاة الواج

  .املساواة يف الفرص للجميع

ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الـدوري            . من املالحظات اخلتامية   ٣٢الفقرة  
املقبل معلومات حمددة عن التدابري والربامج املتصلة بالعهد اليت اختذهتا أو وضعتها الدولة الطـرف               

تمد يف املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والفصل العنصري وكره  ملتابعة إعالن وبرنامج العمل الذي اع     
  .٢٠٠١األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف عام 

، نشرت احلكومة استراتيجية وطنية لزيادة املساواة العنـصرية والـتالحم           ٢٠٠٥يناير  /يف كانون الثاين    - ١٠٢
داخل احلكومة وعلـى    اً   أساس برنامج عمل جمدد    ، وهي تشكل  )٦٨(حتسني الفرص، تقوية اجملتمع    اجملتمعي عنواهنا 

املؤمتر العاملي ملناهـضة العنـصرية      وتفي االستراتيجية بالتزامات احلكومة املتفق عليها يف        . نطاق أوسع خارجها  
، مبا يف ذلك وضع خطة عمل وطنية ٢٠٠١والفصل العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف عام 

زيادة املساواة بني اجملموعات اإلثنية وتكوين شعور أفـضل         : لالستراتيجية هدفان رئيسيان  و. ملكافحة العنصرية 
وتـسلم  . بالتالحم اجملتمعي عن طريق مساعدة الناس من خمتلف األصول على تكوين شعور أقـوى باالنتمـاء               

  .ا يف األماكن املختلفةاالستراتيجية أيضاً بضرورة تكييف التدخالت تبعاً الحتياجات اجملتمعات املختلفة وظروفه

  :وبغية زيادة املساواة بني اجملموعات اإلثنية، تتصدى االستراتيجية للمجاالت التالية  - ١٠٣

على سبيل املثال ستساعد احلكومة املدارس على توجيه منحة التفوق لألقليات اإلثنيـة             . التعليم  - 
ق بتحسني اجنازات تالميذ    على أفضل حنو إىل هدفها، كما ستحدد أفضل املمارسات فيما يتعل          

وستحسن احلكومة أيضاً تدريس اإلنكليزية للتالميذ الذين يدرسوهنا        . جمموعات األقليات اإلثنية  
  على األقل من املعّينني حديثاً يف املائة٩كلغة ثانية، وتزيد تعيني املدرسني من األقليات اإلثنية إىل 

  ؛هنا على حنو أفضللضمان أن املدرسني ميثلون اجملتمعات اليت خيدمو
يف معرض التركيز على اجملموعات األكثر حرماناً، ستوفر احلكومة على سـبيل            . سوق العمالة   - 

. املثال دعماً مكّيفاً بدرجة أكرب الحتياجات الباحثني عن عمل من جمموعات األقليات اإلثنيـة             
لقراءة والكتابـة   ملـام بـا   إلوهذا العمل مدعوم باستراتيجية حكومية شاملة هتدف إىل حتسني ا         

  ؛كثر اجملموعات حرماناً مليون من البالغني، ال سيما ممن ينتمون أل١,٥ واحلساب بني

                                                      

)٦٨( http://www.communities.gov.uk/pub/615/ImprovingOpportunityStrengtheningSociety Englishversion_ 

id1502615.pdf. 
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 بدرجة أكرب لالحتياجـات الثقافيـة       ةستعزز احلكومة على سبيل املثال خدمات مكّيف      . الصحة  - 
ءات عنـق   ات مكّيفة لتعزيز استقصا   إجراءعلى سبيل املثال    (اخلاصة ملختلف اجملموعات اإلثنية     

 النساء اآلسيويات يف الرعاية األولية، وحتسينات خلدمات الصحة العقلية جملتمعـات            نيالرحم ب 
  ؛) عامل جديد من عمال التنمية اجملتمعية٥٠٠السود واألقليات اإلثنية، مبا يف ذلك من خالل 

يعيشون يف   ستضمن احلكومة على سبيل املثال أن مجيع السكان املدعومني اجتماعياً            .اإلسكان  - 
، وترصد برناجمها للتأجري االختياري للتحقق من أنه منصف         ٢٠١٠مساكن مناسبة حبلول عام     

  ؛جلميع اجملموعات اإلثنية
ستفرض احلكومة على سبيل املثال واجباً قانونياً جديداً علـى          . الشرطة ونظام العدالة اجلنائية     - 

 جلان التقييم واالختيار أكثر متثـيالً  سلطات الشرطة لتعزيز التنوع يف صفوف قواهتا وضمان أن   
وسوف جيري توفري تـدريب أفـضل لـضباط         . جملتمعات السود واألقليات اإلثنية اليت ختدمها     

 متحـيص إىل  " نة جمتمعية جل"وسوف يؤدي إنشاء    . السجون وملن يديرون نظام العدالة اجلنائية     
  . يقاف والتفتيش من قبل الشرطةإلاستخدام صالحيات ا

ية تكوين شعور أفضل بالتالحم اجملتمعي، هتدف االستراتيجية، على سبيل املثال من خالل تعزيز تعليم وبغ  - ١٠٤
  :املواطنة يف املدارس وتشجيع التطوع اجملتمعي ودعم محالت مكافحة العنصرية، إىل تعزيز جمتمع فيه

  ؛ينشأ شباب من خمتلف اجملتمعات يف ظل شعور مشترك باالنتماء  - 
  ؛اجرون اجلدديندمج امله  - 
  ؛ جملموعة الثقافات اليت تسهم يف قوة البلدأوسعتاح للناس فرص تطوير فهم ُت  - 
  ؛تاح للناس من مجيع األصول فرص للمشاركة يف اجملتمع املدينُت  - 
  ؛ال ُتقبل العنصرية  - 
  .ُيهّمش املتطرفون الذين يشجعون على احلقد  - 

، وهـو   )٦٩( سـنة  انقـضاء  بعد   - اجملتمع   الفرص، تقوية حتسني    نشرت احلكومة  ٢٠٠٦يوليه  /ويف متوز   - ١٠٥
 االستراتيجية إطالقدارات احلكومة منذ إاستعراض لالستراتيجية اليت حتدد العمل واألنشطة املضطلع هبا يف خمتلف 

جماالت وحيدد التقرير مالمح التقدم احملرز حنو حتقيق املساواة يف مخسة . لزيادة املساواة العنصرية والتالحم اجملتمعي
وتعتزم احلكومة نشر تقرير مرحلـي      ). التعليم وسوق العمالة والصحة واإلسكان ونظام العدالة اجلنائية       (رئيسية  

  .٢٠٠٧سنوي ثاٍن يف صيف 

                                                      

)٦٩( http://www.communities.gov.uk/pub/938/ImprovingOpportunityStrengtheningSociety Oneyearon  
AprogressreportontheGovernmentn_id1501938.pdf. 
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وينبغي للّجنة أيضاً أن تالحظ آخر تقرير دوري للحكومة عن تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع                  - ١٠٦
   .)٧٠(أشكال التمييز العنصري

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تعيني احلد األدىن لألجر           . من املالحظات اخلتامية   ٣٣الفقرة  
وفضالً . على املستوى الوطين حبيث يراعي على النحو الواجب مقتضيات التمتع مبستوى معيشي الئق

جـر لتـشمل    عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع احلماية اليت يكفلها احلد األدىن لأل             
 عاماً، وأن يتم تطبيق النظام بصورة غري متييزية على األشخاص الذين تتراوح             ١٨العاملني دون سن    

  . عاما٢٢ً و١٨أعمارهم ما بني 

 زيـادة   عن طريق يتمثل هدف احلكومة فيما يتعلق بتحديد األجور يف مساعدة املتلقني ألجور منخفضة               - ١٠٧
واعتباراً من . ة مبالغ فيهاجضرار باحتماالت توظيفهم بزيادته إىل درإل عدم ااحلد األدىن لألجر، ويف الوقت نفسه

عفاءات ضريبة العمل وغريها من     إ، عند أخذ    )للبالغني(، سيوفر احلد األدىن لألجر      ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول 
لألسـر ذات الطفـل     اً على األقل أسبوعياً     إسترليني جنيهاً   ٢٧٥االستحقاقات يف احلسبان، دخالً مضموناً قدره       

.  جنيهـات يف الـساعة  ٧الواحد واليت يعمل فيها شخص واحد بدوام كامل، وذلك يكافئ ما يزيد كثرياً على            
ويتطلب اسـتخدام احلـد األدىن   . عفاءات الضريبية أداتان متكاملتان يف سياسة احلكومةإلواحلد األدىن لألجر وا   

كذلك، ففي  .  املهارة املنخفضيستوى يضر بتوظيف العاملني     لألجر وحده لزيادة الدخل من العمل حتديده عند م        
  .عفاءات الضريبية تستجيب هلاإلحني ال تستجيب األجور للظروف األسرية، مثل عدد األطفال، فان ا

 عاماً من أجل محاية     ١٧ و ١٦وقد عّممت احلكومة احلد األدىن لألجر ليشمل من تتراوح أعمارهم بني              - ١٠٨
 لألجـور أقـل     ىنبيد أن احلكومة ترى أنه ينبغي أن يكون احلد األد         .  حاالت االستغالل  أشباب العمال من أسو   

 عاماً أقل مؤاتاة بكثري منها للعمال ٢١ و١٨فمستويات العمالة والبطالة ملن تتراوح أعمارهم بني . لشباب العمال
  .البالغني على شباب العمال أجور ااألكرب سناً، وختشى احلكومة من أن هذا الوضع قد يزداد سوءاً لو طّبقن

 من املالحظات   ٢٣انظر الفقرة   (تكرر اللجنة توصيتها السابقة      . من املالحظات اخلتامية   ٣٤الفقرة  
يترتـب علـى     بضرورة إدراج احلق يف اإلضراب يف التشريع وبـأال        ) ١٩٩٧اخلتامية للّجنة لعام    

  .اإلضراب فقدان العمل

بيد أن  . ضراب يف القانون احمللي   إلدراج حق ا  إة للّجنة بشأن مسألة     الحظت احلكومة املالحظات اخلتامي     - ١٠٩
عادة تقييم تشريعها احمللي يف ضوء توصيات اللجنة، أن اململكة املتحدة تفي فعالً بالتزاماهتا              إاحلكومة ترى، بعد    

  .تشريع الراهن من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف ظل ال٨مبوجب املادة 

                                                      

)٧٠( http://www.communities.gov.uk/pub/685/Part1UnitedKingdomofGreatBritainand NorthernIreland_     

id1502685.pdf. 
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أنه ال جيـوز    يضمن   ١٩٩٢لعام  ) املوّحد( من قانون النقابات التجارية وعالقات العمل        ٢٣٦القسم  ف  - ١١٠
ومن شأن هذا القسم أن يضمن أنـه        .  أي مكان للقيام بالعمل    إىلاكم أن تأمر العمال بالعمل أو باحلضور        حللم

وبالتايل، يضمن  . ل على العمل أو على العودة إىل العمل       جبار عام إلليس يف وسع أرباب العمل استخدام احملاكم        
  . أرادواإذاالقانون أن العمال أحرار يف االمتناع عن العمل 

وحتظى النقابـة   . ويقر قانون اململكة املتحدة أيضاً حبق النقابات التجارية يف تنظيم اإلجراءات الصناعية             - ١١١
 اّتبعـت   إذاعمال ترقباً لرتاع مع رب عملهم و      ال صناعياً يتخذه    إجراء نظمت   إذاباحلماية من اإلجراءات املدنية     

   اإلجـراءات الثانويـة      فـان  ومن مث . بالغ رب العمل  إ بعمل اقتراع بني أعضائها و      اخلاصة اإلجراءات السليمة 
يـة  وميكن للحماية اليت يوفرها قانون النقابـات التجار       . ال حتظى باحلماية  " ضرابات السياسية إلا"أو التضامنية و  

  . بالغإل أن ُتفقد يف حالة عدم استيفاء شرطي االقتراع وا١٩٩٢لعام ) املوّحد(وعالقات العمل 

فصاح ألرباب العمل إل أن النقابات غري ملزمة با٢٠٠٤ و١٩٩٩ويضمن قانوناً عالقات التوظيف لعامي   - ١١٢
مجايل إل على النقابات أن حتدد العدد اوبدالً من ذلك، يتعني. ضرابإلعن أمساء املوظفني املشاركني يف االقتراع وا

وترى احلكومة أن القانونني حيددان     . ضراب وأن تذكر الفئات وأماكن العمل املتأثرة      إلللموظفني املشاركني يف ا   
بوضوح املعلومات اليت يتعني على النقابات أن توفرها ويف الوقت نفسه يقلالن من األعباء والتكاليف اليت تتحملها 

  .يف سبيل ذلك

وقد حددت احلكومة أيضاً تدابري محاية جديدة للحد من الظروف اليت ميكن يف ظلها فـصل املـوظفني                    - ١١٣
، كان   حيز التنفيذ  ١٩٩٩ فقبل دخول قانون عالقات التوظيف لعام     . خالهلم بعقودهم إلاملضربني بطريقة قانونية    
وكان هذا يعين أن من املمكن      . صل االنتقائي  صناعياً حيظون باحلماية فقط من الف      إجراءاملوظفون الذين يتخذون    

 توسيعاً كبرياً للحماية    ١٩٩٩وقد وفر قانون    . إلجراءن ا أضراب حاملا يبد  إلفصل مجيع من ينتهكون عقودهم با     
وقـد أدرج هـذا     .  صناعي رمسي منظم بطريقة قانونية     إجراءاملتاحة للموظفني املفصولني بسبب مشاركتهم يف       

 جعل من غـري     مما ١٩٩٢لعام  ) املوّحد( يف قانون النقابات التجارية وعالقات العمل         ألف ٢٣٨القانون القسم   
 إلجـراء  كهذا خالل فترة األسابيع الثمانية األوىل اليت تلـي بدايـة ا         إجراءاإلنصاف فصل موظف ملشاركته يف      

ني يف حالـة    وظفامل من غري اإلنصاف أن يفصل أرباب العمل         ١٩٩٩وعالوة على ذلك، جعل قانون      . الصناعي
 كانوا مل يتخذوا مجيع اخلطوات املعقولة لفض الرتاع مـع           إذا الصناعي أكثر من مثانية أسابيع،       إلجراءاستمرار ا 

وقد مّدد قانون عالقات    . وتشمل هذه اخلطوات استخدام آليات فض املنازعات مثل التوفيق أو الوساطة          . النقابة
ن غري اإلنصاف فصل موظف خالهلا ملشاركته يف إجراء صناعي           فترة احلماية اليت يكون م     ٢٠٠٤التوظيف لعام   

ال حتُسب ضمن فترة احلماية األيام اليت مينع فيها رب          ( أسبوعاً   ١٢ أسابيع إىل    ٨رمسي منظم بطريقة قانونية من      
  ).العمل املوظفني من دخول مكان عملهم

. ٢٠٠٤ و ١٩٩٩احلماية اليت يوفرها قانونا     وتسلّم احلكومة بأنه ستكون هناك حاالت قليلة ال تنطبق فيها             - ١١٤
ففي ظل قانون اململكة املتحدة، ميكن فصل املوظفني يف الرتاعات املطّولة اليت يكون رب العمل قد اختذ فيها كـل                    

بيد أنه يتعني على احلكومة أن حتافظ على التوازن املنصف بني           . املعقولة لفض الرتاع مع النقابة     اخلطوات اإلجرائية 
  .  احلقوق واحلريات الالزمة لكي يدير أرباب العمل احتياجاهتم يف جمال األعمال ومحاية املوظفني من الفصلتوفري
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) املوّحد( أحكام قانون النقابات التجارية وعالقات العمل ٢٠٠٤وقد عّدل قانون عالقات التوظيف لعام   - ١١٥
ى العمال حوافز مالية أو غريها لكي يتنازلوا  أن يعرض أرباب العمل علاملخالف للقانون، وجعل من ١٩٩٢لعام 

 أن يعرض أرباب العمل على العمال       املخالف للقانون وجعلت األحكام أيضاً من     . عن االنضمام إىل نقابة جتارية    
حوافز لكي ال يشاركوا يف أنشطة نقابة جتارية أو لكي ال يستخدموا خدمات نقابة جتارية أو لكي ينسحبوا من                   

  . عي تفاوضت عليه النقابة التجاريةشروط اتفاق مجا

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستمر يف جهودهـا ملكافحـة    . من املالحظات اخلتامية ٣٥الفقرة  
وترجو . العنف املرتيل، وخباصة ضمان توفر أماكن كافية للجوء لتلبية احتياجات ضحايا العنف املرتيل

 الدوري املقبل مبعلومات عن التدابري األخرى الـيت         اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها يف تقريرها       
  .اختذهتا الدولة الطرف فيما يتعلق بالعنف املرتيل، وكذلك عن نتائج وفعالية مثل هذه التدابري

، تقدمت احلكومة بقانون العنف املرتيل واجلرمية وضحايامها الذي يعتـرب           ٢٠٠٤نوفمرب  /يف تشرين الثاين    - ١١٦
وقد جرى اعتماد القانون على مراحل، ويف كـانون         . عنف املرتيل على مدى ثالثني عاماً     أكرب إصالح لتشريع ال   

وتـشمل  . ٢٠٠٧يوليه  / اعتبارا من متوز   ستصدر أعلن رئيس الوزراء أن األحكام املتبقية        ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
  :التدابري اليت تؤثر مباشرة على العنف املرتيل

خالل بالسجن ملدة تصل إىل مخـس       إلوف يعاقَب هذا ا   وس. جترمي انتهاك أي أمر بعدم التحرش       - 
  ؛سنوات عند ثبوت التهمة

منح األزواج من نفس اجلنس الذين يسكنون معا نفس احلقوق اليت لألزواج من جنس خمتلـف                  - 
فيما يتعلق بأوامر عدم التحرش وشغل املساكن، وجعل األزواج الـذين مل يـسكنوا معـاً أو                 

  ؛)٧١(دم التحرش وشغل املساكنيتزوجوا قط مؤهلني ألوامر ع
ضافته إىل قائمة اجلرائم اليت جيوز لضابط الشرطة إجعل االعتداء البسيط جرمية خاضعة للتوقيف ب  - 

  ؛أن يوقف مرتكبها دون حاجة إىل أمر توقيف
  ؛صدارها أحكاماً بشأن أي جرميةإمتكني احملاكم من فرض أوامر تقييدية لدى   - 
  تقييدي حق التقدم بالتماس إىل احملكمة إذا قُدم طلـب لتغـيري         منح أي شخص مذكور يف أمر         - 

  .لغائهإاألمر أو 

وهذه اخلطة الين . )٧٢(خطة العمل الوطنية اخلاصة بالعنف املرتيلصدرت احلكومة أيضاً أومنذ ذلك احلني،   - ١١٧
  :دارات حكومية هتدف إىلإتشارك فيها عدة 

                                                      

 .٢٠٠٥ديسمرب /جرى تنفيذها يف كانون األول )٧١(

)٧٢( http://www.crimereduction.gov.uk/dv/dv01.htm. 
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االستفادة من مجيع  املبكر بشأهنم عن طريق      يل والتدخل ضحايا العنف املرت  ل  املبكر تحديدالزيادة    - 
  ؛يف اخلدمات املعنية حبكم القانوننقاط االتصال 

  العنف املرتيل لتقدمي املـشورة والـدعم الفعـالني لـضحايا           ب  املعين قطاعال داخل   القدرةبناء    
  ؛العنف املرتيل

ت املعنية حبكم القانون حلماية     زيادة استخدام الصالحيات واألساليب اجلديدة من جانب اخلدما         - 
  ؛ حتديدهمجيريضحايا العنف املرتيل الذين 

زيادة معدل التبليغ عن العنف املرتيل أما مباشرة إىل الشرطة أو من خالل ترتيبات تبليغ لطرف                  - 
  ؛أو اجملتمعات اليت يزداد فيها هذا العنف/آخر، ال سيما يف املناطق و

أو اجملتمعات / املرتيل به إىل جرائم مسجلة، ال سيما يف املناطق و     زيادة املعدل الذي يؤدي العنف      - 
  اليت يزداد فيهـا وقـوع هـذا العنـف وكـذلك يف املنـاطق الـيت تعـاين مـن معـدل                       

  ؛استرتاف عال
 إىل جرائم تقدم للمحاكمة، وخباصة يف املناطق اليت يزداد فيها اجلرائم املسجلةزيادة معدل حتويل   - 

  ؛وكذلك يف املناطق اليت تعاين من معدل استرتاف عالعات أو اجملتم/وقوعها و
  . الفجوات الرئيسية يف املعلوماتلسد األدلةتطوير قاعدة   - 

.  حمكمة٦٤قامت احلكومة بتوسيع نظام حماكم العنف املرتيل الذي كان يضم  ،  ٢٠٠٧أبريل  /يف نيسان و  - ١١٨
ويف . ٢٠٠٦ يف    يف املائة  ٦٥ إىل   ٢٠٠٣ يف   يف املائة  ٤٦وعموما ارتفعت نسبة املالحقات القضائية الناجحة من        

، أعدت احلكومـة أيـضاً   ٢٠٠٧أبريل /ويف نيسان.  يف املائة ٧١ املتخصصة ارتفع هذا الرقم إىل       احملاكمجماالت  
  : من أجل)٧٣(ساءة املعاملة اجلنسيةإخطة عمل بشأن العنف اجلنسي وونشرت 

سعى احلكومة إىل حتقيقه فيما يتعلق بالعنف اجلنسي عالم أصحاب املصلحة وأفراد اجلمهور مبا تإ  - 
  ؛ساءة املعاملة اجلنسيةإلو

  ؛حتديد اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة لتحقيق أهدافها  - 
  ؛حتديد الثغرات املوجودة يف العمل احلايل اليت تتطلب املزيد من املراعاة  - 
  ؛فهازيادة الشفافية والسماح مبساءلة احلكومة بشأن حتقيق أهدا  - 
اءة املعاملـة   إستوفري منصة لتطوير منهج أكثر استراتيجية ومشولية للتعامل مع العنف اجلنسي و             - 

  .اجلنسية

ومن املتوقع أن حتسن هذه األمور كثرياً من . لالجئني إسترليين  مليون جنيه٣٢وخصصت احلكومة أيضاً   - ١١٩
  . تهاعدد أماكن اللجوء املتاحة حالياً ونوعي

                                                      

)٧٣( http://www.crimereduction.gov.uk/sexualoffences/finalsummary.pdf. 
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  اسكتلندا

ساءة املعاملة املرتلية وتعمل مـع الـشركاء        إلسناد أولوية عالية للتصدي     إتواصل احلكومة االسكتلندية      - ١٢٠
 من أجـل  الفريق الوطين املعين بالتصدي للعنف ضد املرأةالطوعيني والشركاء من القطاع املعين حبكم القانون يف      

  . ميع أشكال العنف الذي تعاين منه املرأةستراتيجي للتصدي جلامواصلة العمل بشأن هذه القضية ووضع منهج 

 Rape Crisis Scotland وScottish Women’s Aidوتوفر احلكومة االسكتلندية التمويل األساسي ملؤسسيت   - ١٢١
ة إضـافي وجرى ختصيص موارد    .  ساعة ٢٤وأيضاً خلط مساعدة هاتفي بشأن سوء املعاملة املرتلية يعمل على مدى            

ي الستراتيجية تدريب بشأن سوء املعاملة املرتلية؛ وإنشاء منوذج أويل حملكمة خمتصة بسوء املعاملة لدعم التنفيذ التدرجي
املرتلية؛ وتوفري الدعم لألطفال والشباب الذين يعانون من سوء املعاملة املرتلية؛ ودعم املشاريع احمللية عرب اسـكتلندا          

وجتري حالياً محلة توعية حتظى بدعاية كبرية . الوقاية والدعماليت تتصدى للعنف ضد املرأة من خالل توفري احلماية و     
  . تناولت أحدث مراحلها اآلثار النفسية لسوء املعاملة املرتلية وكذلك آثارها على األطفال والشباب

 خطة عمل بـشأن تـوفري       الفريق الوطين املعين بالتصدي للعنف ضد املرأة      ويقدم فريق فرعي منبثق عن        - ١٢٢
، وهو يعمل على وجه التحديد لتطوير توصيات نابعة من          سوء املعاملة املرتلية  شة والدعم يف حاالت     عاإلأماكن ل 

  ".مالجئ للنساء واألطفال والشباب يف اسكتلندا" عن ٢٠٠٣البحث الذي جرى يف 

  ويلز

 ية الوطنية ستراتيجاال -  التصدي لسوء املعاملة املرتلية     حكومة مجعية ويلز   ، استهلت ٢٠٠٥مارس  /ذارآيف    - ١٢٣
  الـذي   "العمود الفقري "ويتمثل اهلدف الرئيسي لالستراتيجية يف توفري       . )٧٤(سوء املعاملة املرتلية لعموم ويلز    املعنية ب 

وهي توفر إطاراً مهما لتطوير العمل احمللي ملكافحة سوء املعاملة . ال غىن عنه للتعامل مع سوء املعاملة املرتلية عرب ويلز
ويراقب فريق العمل   . سم املعلومات وأفضل املمارسات   العمل املشترك بني الوكاالت لتق    ااجة إىل   املرتلية وتؤكد احل  

وهناك حاجة واضحة ألن تعمل مجيع الوكاالت . املنبثق عن مجعية ويلز املعين بسوء املعاملة املرتلية تنفيذ االستراتيجية
دت مـسؤولية توجيـه هـذا التعـاون إىل     وقد أسنِ. االيت تتصدى لسوء املعاملة املرتلية معاً من أجل جتميع خرباهت        

 لكيفية التصدي بفاعليـة     حكومة مجعية ويلز  وحتتوي االستراتيجية على رؤية     ". الشراكات من أجل سالمة اجملتمع    "
  :نصافاً ويف املتناول وفعالة توفرإلسوء املعاملة املرتلية يف ويلز كما تتضمن تقدمي خدمة أفضل وأكثر 

 عقب أحـداث    من اخلدمات اليت تليب احتياجات مجيع من يبقون على قيد احلياة          شبكة منسقة     - 
  ، مبا يف ذلك األطفال والشباب ومن يعيشون يف مناطق ويلز الريفيـة ومـن               سوء معاملة مرتلية  

  ؛ال يتحدثون اإلنكليزية ومن ينتمون جملتمعات السود واألقليات اإلثنية
  ؛ن يهربون من سوء املعاملة املرتليةيالشباب الذ/للنساء واألطفالاحللول املأمونة املناسبة والكافية   - 
  ؛يعانون من سوء املعاملة املرتليةين الشباب الذ/الدعم واحللول املناسبة للنساء واألطفال  - 

                                                      

)٧٤ ( http://new.wales.gov.uk/dsjr/publications/commmunitysafety/domesticabusestrategy/ strategye?lang=en. 
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 -  املعلومات اليت يسهل احلصول عليها لضمان أن املساعدة متاحة لكل من يبقى على قيد احلياة      - 
  ؛مىت وأينما طُلبت

  ؛املساعدة والدعم لألطفال والشباب يف األسر اليت تعاين من العنف  - 
  .التعليم للمساعدة على منع سوء املعاملة املرتلية  - 

تيجية إىل تيسري تطوير وتنفيذ منهج مشترك حلل املشاكل يتصدى لسوء املعاملة املرتليـة              اوهتدف االستر   - ١٢٤
 يعانون من سوء املعاملة املرتلية ويتصدى يف الوقت نفسه ألسباب         أي يوفر احلماية لألفراد الذين     - بطريقة شاملة   

  : واستهلت مبادرات جديدةحكومة مجعية ويلزوملواصلة تنفيذ هذه االستراتيجية، طورت . سوء املعاملة املرتلية

ية خط املساعدة اهلاتفي اجلديد بشأن سوء املعاملة املرتل ٢٠٠٧يناير /افُتتح رمسياً يف كانون الثاين  - 
  ؛ مكاملة يف هذا الشهر وحده٢٠٣٢، ومت تلقي  ساعة٢٤الذي يعمل على مدى 

يف تنفيذ االستراتيجية، على " الشراكات من أجل سالمة اجملتمع" دعم  حكومة مجعية ويلزتواصل  - 
سبيل املثال من خالل تنظيم مناسبات تدريبية هلذه الشراكات ومتويل منسقني معنـيني بـسوء               

  ؛ة يف كل واحدة من هذه الشراكات يف ويلزاملعاملة املرتلي
.  ملواصلة العمل بشأن هذه القضية٢٠٠٧فرباير /مت تعيني ُمنتَدب معين بالزواج القهري يف شباط  - 

وسوف يركز العمل على توفري صورة ملدى انتشار املشكلة يف ويلز ودراسة التوجيهات املوجودة 
  ؛ النشر يف ويلز ووضع خطة عمل للمستقبلحلكومة اململكة املتحدة ملعرفة ما حيتاج إىل

 للرجـال،   خط مساعدة هـاتفي    شركة كارديف سيفيت ليمتد لتوفري       حكومة مجعية ويلز  متول    - 
Project Dynويوفر هذا املشروع خدمة أمان . ، لدعم ضحايا سوء املعاملة املرتلية من الرجال

اجلنس ومشتهيي اجلنس اآلخـر     لرجال من اللوطيني ومشتهيي اجلنسني وعدميي       ل ودعموختطيط  
  ؛ من سوء املعاملة املرتليةيعانونممن 

يتمثل أحد أهداف االستراتيجية يف تشجيع املزيد من الوعي بقضايا سوء املعاملة املرتليـة بـني            - 
اآلن وحدة عن   " برنامج مدارس عموم ويلز   "وللمساعدة على ذلك، يشمل     . األطفال والشباب 
  .  من املدارس االبتدائية والثانوية يف ويلز يف املائة٩٧نفذ الربنامج اآلن يف وي. سوء املعاملة املرتلية

" نظام املنح اخلاص بسوء املعاملة املرتلية وخدمات الشباب" أيضاً منحاً يف إطار حكومة مجعية ويلزوتقدم   - ١٢٥
ويـستهدف النظـام أساسـاً      . للمنظمات اليت توفر جمموعة من اخلدمات واملشورة لضحايا سوء املعاملة املرتلية          

  . بيد أن املشاريع احمللية املبتكرة هي أيضاً حمل اعتبار. املنظمات القادرة على العمل بفاعلية عرب ويلز

استناداً إىل مبدأ كرامة الفرد، الذي هو أساس قـانون حقـوق          . من املالحظات اخلتامية   ٣٦الفقرة  
 ٣- ١٠ و١- ١٠ويف ضوء املادة ) ١٣ العام رقم  من تعليق اللجنة٤١انظر الفقرة (اإلنسان الدويل  

من العهد، توصي اللجنة حبظر معاقبة األطفال بدنياً داخل األسر، وفقاً لتوصية جلنة حقوق الطفـل                
  .(CRC/C/15/Add.34)) ١٩٩٥ من املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل لعام ٣١انظر الفقرة (
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غي للّجنة أن تالحظ رد احلكومة الوارد يف التقرير الدوري السادس           بالنسبة ملوضوع العقوبة البدنية، ينب      - ١٢٦
  . )٧٥(عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

، أمر  )٢٠٠٤ال سيما قانون الطفل لعام      (وترى احلكومة أن استخدام العقاب البدين، يف حدود القانون            - ١٢٧
ن عاديني بأهنما ال يستطيعان التفرقة بني الضرب البسيط والعنف          فليس من اللياقة أن يوحى ألبوي     . يقرره األبوين 

  فاحلكومة تؤيد حرية األبوين ومسؤوليتهما فيما يتعلق باختيـار         . جرامي، أو بأن أحدمها يفضي عادة لآلخر      إلا
جرامي ضد األطفال أو بسوء معاملتـهم، وسـوف         إلومع ذلك، فلن ُيسمح بالعنف ا     . ما هو األفضل ألسرهتم   

  . احملاكم احمللية للبالغني الذين تتجاوز أفعاهلم احلدودتتصدى

نكلترا وويلز يوفر محاية فعالة لألطفال دون التدخل بال مربر يف حرية األبوين             إوتعتقد احلكومة أن القانون يف        - ١٢٨
الطفل وقانون األطفال وال توافق احلكومة على أن هناك ثغرة بني اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة حبقوق . يف تربية أطفاهلم  

  لغى دفاع العقاب املعقول يف حالة حدوث أضرار بدنية فعلية لألطفـال           أالذي  ( من القانون    ٥٨فالقسم  . ٢٠٠٤لعام  
 من اتفاقية األمم املتحـدة      ٣٧من املادة   ) أ( والفقرة   ١٩يفي بالتزام اململكة املتحدة طبقاً للمادة       ) أو تعرضهم للقسوة  

دارية واالجتماعية والتعليمية   إلالتدابري التشريعية وا  " الدول األطراف بأن تتخذ      ١٩وتلزم املادة   . اخلاصة حبقوق الطفل  
وتنص . حلماية األطفال من سوء املعاملة وهم يف رعاية أحد األبوين أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته                " املالئمة
  ريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية            أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغ      " على   ٣٧من املادة   ) أ(الفقرة  

ني  من املادتني ال تلزم الدولة بتجرمي أبوين أو أي أشخاص آخرين مسؤولني وحمـبّ              بيد أن أياً  ". أو الالإنسانية أو املهينة   
  . يتعهدون األطفال بالرعاية على أفعال تأديبية ليس هلا سوى آثار بدنية أو عقلية ثانوية نسبياً وعابرة

  لندا الشمالية آير

 على قصر الدفاع    ٢٠٠٦لعام  ) آيرلندا الشمالية ( )أحكام متنوعة ( من أمر اإلصالحات القانونية      ٢تنص املادة     - ١٢٩
بالعقاب املعقول على االهتام الفوري باالعتداء البسيط ومنع استعمال هذا الدفاع يف اإلجراءات املدنية عندما يكـون                 

 مدعومة أيضاً بتوجيهات قضائية تضمن مراعاة جوانـب ضـعف           ٢واملادة  . اً فعلياً  ضرراً بدني  وقوعهالضرر املدعى   
وسـوف  . وجرى أيضاً إنشاء فريق مشترك التخصصات معين باألبوة واألمومة االجيابيتني         . الضحية عند تقرير العقوبة   

ـ   /ينسق الفريق، الذي يضم ممثلني من اإلدارات احلكومية والقطاع اجملتمعي          ع املدرسـني واملهنـيني     الطوعي، عمله م
وكخطوة أوىل،  . االجتماعيني ومهنيي الرعاية الصحية واآلباء واألطفال لضمان نشر رسالة األبوة واألمومة االجيابيتني           

، جنباً إىل   ٢وتوفر املادة   ". دليلك إىل األبوة واألمومة االجيابيتني    : أفكار مفيدة لألبوين  "أعد الفريق كتيباً قصرياً عنوانه      
 األعمال اجلارية بشأن األبوة واألمومة االجيابيتني، أفضل الفرص لتحقيق تغري حقيقي ومعنـوي علـى أرض    جنب مع 

 من قـانون األطفـال لعـام        ٥٨، اليت تناظر عموماً القسم      ٢واملادة  . الواقع فيما يتعلق باستخدام طرق تأديب بديلة      
  .الية لشؤون األطفال والشباب، ختضع ملراجعة قانونية جارية جيريها مفوض آيرلندا الشم٢٠٠٤

                                                      

)٧٥( Sixth Periodic Report from the United Kingdom, the British Overseas Territories, the 

Crown Dependencies on the ICCPR (1 November 2006), pp. 96-97, available online at http://www.dca.gov.uk/peoples-

rights/human-rights/int-human-rights.htm. 
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  ويلز

  . تؤيد حكومة مجعية ويلز مبدأ حظر عقاب األطفال بدنياً يف األسر  - ١٣٠

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل معاجلة مشكلة الفقر           . من املالحظات اخلتامية   ٣٧الفقرة  
 على احتياجات الفئات واالستبعاد االجتماعي كمسألة ذات أولوية عليا، مع التركيز بوجه اخلصوص

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تـويل   . املهمشة والضعيفة، ومناطق معينة مثل آيرلندا الشمالية      
 عند صـياغة سياسـاهتا      (E/C.12/2001/10)أكرب قدر من العناية لبيان اللجنة عن الفقر والعـهد          

  .وبراجمها ملكافحة الفقر

 لضمان أن الفرص اليت ٢٠٠٦يونيه /نية باالستبعاد االجتماعي يف حزيراننشئت فرقة العمل احلكومية املعأ  - ١٣١
وسوف .  متاحة ملن تتسم حياهتم باحلرمان واالستبعاد    تكونينعم هبا الغالبية العظمى من الناس يف اململكة املتحدة          

وتركز . اناًيتحقق هذا اهلدف عن طريق العمل داخل احلكومة وخارجها لتحسني فرص احلياة ملن هم أكثر حرم               
يف املائة  ٣ إىل ٢ومتثل هذه اجملموعة حنو . الفرقة على من هم األكثر عرضة للمعاناة من االستبعاد العميق والراسخ

 أو املشاكل الـصحية     سيئويوجه املستبعدون مشاكل متشابكة ومعقدة مثل البطالة أو اإلسكان ال         . ن السكان م
  . لب تعقيد مشاكلهم حلوالً مكّيفة بعناية وموجهة جيداً ومتضافرةويتط. العقلية أو البدنية أو صعوبة التعلم

خطة : التواصلوتعمل فرقة العمل احلكومية املعنية باالستبعاد االجتماعي على تنفيذ اإلجراءات احملددة يف   - ١٣٢
ـ     . ٢٠٠٦سبتمرب  / يف أيلول  ة املنشور )٧٦(عمل بشأن االستبعاد االجتماعي    شأن وتتضمن استراتيجية احلكومـة ب

  :االستبعاد االجتماعي مخسة مبادئ توجيهية

ستطور احلكومة وتعزز أدوات تنبؤ أفضل لكي . التحديد على حنو أفضل والتدخل يف وقت مبكر  - 
بغية ضمان  ) مثل الزائرين الصحيني والقابالت اجملتمعيات    (يستخدمها ممارسو اخلطوط األمامية     

  ؛متابعة من جيري حتديدهم بوصفهم معرضني للخطر
ت احلكومة لتـصنيف    ادارإستأخذ احلكومة مبنهج مشترك يف سائر       . حتديد التدخالت الناجحة    - 

لقاء الضوء إوسوف تتاح للربامج املعتمدة واملصّنفة فرصة . الربامج تبعاً لنوعية ما تتركه من آثار
عامة وسوف تقوي احلكومة أيضاً قدرة مفّوضي اخلدمات ال       . على العقبات اليت اعترضت التنفيذ    

كما ستستكشف أفضل الطرق لنشر التدخالت الناجحة، ال سيما فيما يتعلـق باالمتيـاز يف               
  ؛خدمات األطفال واألسرة

ستقوي احلكومة دور اتفاقات املنـاطق احملليـة وتنـشر          . تعزيز العمل املشترك بني الوكاالت      - 
ما ستستكشف كيفية   الستبعاد االجتماعي، ك  لتكاليف املشتركة بني الوكاالت     الاملعلومات عن   

 باجملموعات األكثر استبعاداً أو تعرضاً للخطر، مبا يف ذلك أي       املتعلقةالتوسع يف تقاسم البيانات     
  ؛ة قد تكون الزمةإضافيصالحيات 

                                                      

)٧٦( http://www.cabinetoffice.gov.uk/social_exclusion_task_force/publications/reaching_out. 
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ستستهل احلكومة وتستكشف إمكانيـة تقـدمي       . ضفاء الصفة الشخصية، احلقوق والواجبات    إ  - 
 يف ميزانية وعلى الوساطة كطريقة لتوفري برامج نيتحكموخدمات مرتكزة على مهنيني رئيسيني 

ويف هذا السياق، ستـسعى  . دعم مكّيفة منشأة حول عالقات قوية ودائمة مع املعرضني للخطر         
احلكومة أيضاً إىل تعميم الرسوم على تقدمي خدمات معينة، كما ستشجع احلكومة املمارسـني              

  ؛راد املعرضني للخطرصرحية مع األسر واألف" اتفاقات"والوسطاء على عقد 
ستعمل احلكومة على ضمان أن اجليل املقبل من اتفاقات         . ألداء القاصر ل والتصديدعم االجناز     - 

وسوف تشجع املناطق احمللية . اخلدمة العامة يتصدى على حنو مناسب الحتياجات األكثر حرماناً
وسوف حتدد . كثر استبعاداًأيضاً على التقدم باقتراحات مناسبة ومبتكرة الستيفاء احتياجات األ     

تاحة إورقة بيضاء للحكومة احمللية استراتيجية تدخل واضحة للسلطات احمللية الضعيفة األداء مع             
  . يف الوقت نفسه ملقدمي اخلدمات لالبتكارمزيد من احلرية

ال عن طريـق    وقد أخذت احلكومة فعالً مبجموعة متنوعة من التدابري الرامية إىل حتسني رفاه مجيع األطف               - ١٣٣
األكادميية الوطنية للمهنيني املعنيني "قامة إو" مراكز البداية الواثقة لألطفال"العمل على معاجلة فقر األطفال وإنشاء 

  :ومع ذلك، تقترح احلكومة تنفيذ تدابري جديدة، مبا يف ذلك". باألبوة واألمومة

قبل الـوالدة    مة منذ مرحلة ما   رشادية صحية املنحى لدعم األبوة واألمو     إإنشاء عشرة مشاريع      - 
  ؛"مراكز البداية الواثقة لألطفال"وحىت الثانية من العمر، مرتكزة أساساً حول 

العمل مع القابالت والزائرين الصحيني لتحسني مهاراهتم فيما يتعلق بتعزيز الـدعم والتـدخل                - 
  ؛خالل السنوات املبكرة

نقيحها وحتديثها، مبا يف ذلك حتـسني التعلـيم         مل املراهقات بعد ت   حب  اخلاصة ستراتيجيةاالنشر    - 
  ؛عالم وتيسري توفري موانع احلملإلتماعي وتعليم العالقات، وإطالق محلة موسعة يف وسائل اجاال

خـتالالت  اإطالق سلسلة من املشاريع الرائدة الختبار املناهج املختلفة ملعاجلة الصحة العقلية و             - 
العالج "خالت املرتلية املرتكز املكثفة اليت سُتكمل مشاريع السلوك لدى األطفال، مبا يف ذلك التد

  ؛الرائدة اجلاري تنفيذها فعالً" والتربية والرعاية
ذوي احلياة املشوشة   لإطالق مشاريع رائدة الختبار فاعلية الُنهج البديلة لتحسني النتائج بالنسبة             - 

لوصم مرتكزة على أرباب    اهضة  ناملوسوف تعزز احلكومة أيضاً محالت      . واالحتياجات املتعددة 
  .العمل لفائدة البالغني الذين يعانون من مشاكل صحة عقلية أشد خطورة

  وخـالل  . )٧٧(٢٠٠٧ فربايـر /وقد ُنشر آخر تقرير مرحلي عن مكافحة االستبعاد االجتماعي يف شباط            - ١٣٤
  :، حققت احلكومة تقدماً جيداً يف التصدي للفقر٢٠٠٥- ١٩٩٧الفترة 

                                                      

)٧٧( http://www.cabinetoffice.gov.uk/social_exclusion_task_force/documents/reaching_out/progress_ 
report.pdf. 
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  ؛ مليون شخص٢,٤ اآلن مبقدار )٧٨(من يعيشون حتت خط الفقراخنفض عدد   - 
  ؛)٧٩(صفناخنفض عدد من يعانون من الفقر املدقع إىل ال  - 
  ؛)٨٠( طفل من دائرة الفقر النسيب٧٠٠ ٠٠٠ خرج  - 
  ؛)٨١(خرج مليون من املتقاعدين من دائرة الفقر النسيب  - 
  ؛سنوياً  إسترليين جنيه١ ٠٠٠ ازداد دخل األسر يف املتوسط مبقدار  - 
  ؛اً سنوياًإسترلينيجنيهاً  ١ ٥٥٠ازداد دخل األسر ذات األطفال يف املتوسط مبقدار   - 
 ٣ ٤٥٠ ازداد دخل األسر ذات األطفال املنتمية ألفقر ُخمس من السكان يف املتوسط مبقـدار               - 

  .اً سنوياًإسترلينيجنيهاً 

  :وفيما يتعلق بالتوظيف  - ١٣٥

  ؛١٩٩٧ مليون منذ ٢,٥على ارتفع عدد العاملني مبا يزيد   - 
  ؛يعمل اآلن ما يزيد على مليون من أرباب األسر ممن ال رفيق هلم  - 
عانات ألطول مدة   إلعانات بطالة، حدث أكرب اخنفاض بني من تلقوا هذه ا         إبالنسبة ملن يتلقون      - 

 ؛ كمـا أن    يف املائة  ٧٠عانات ألطول مدة بنسبة     إلاخنفضت نسبة البطالة بني من تلقوا هذه ا       (
ويف اجملاالت اليت بلغت البطالة فيها      ) البطالة الطويلة األمد بني الشباب تكاد تكون قد انعدمت        

  . أعلى قيمها من قبل

  :وفيما يتعلق بالتعليم  - ١٣٦

يف  إسـترليين   جنيـه ٢ ٥٠٠ من) نفاق الرأمسايلإلمبا يف ذلك ا(تضاعف االستثمار لكل تلميذ    - 
 ٤٨مجايل بنسبة   إلوازداد متويل الدخل ا   . ٢٠٠٥/٢٠٠٦يف   إسترليين    جنيه ٥ ٠٠٠  إىل ١٩٩٧
  ؛٢٠٠٧- ٢٠٠٦لكل تلميذ بالقيمة الفعلية يف ) اًإسترليني جنيهاً ١ ٤٥٠ (يف املائة

                                                      

  لـدخل األسـري     من وسـيط ا     يف املائة  ٦٠يشري خط الفقر إىل عتبة الدخل املنخفض اليت تساوي           )٧٨(
وقبل أخذ تكاليف اإلسكان يف احلسبان يكون عدد مـن  ). ما قبل أخذ تكاليف اإلسكان يف احلسبان أو بعده     أحمسوباً  (

 . ن شخص مليو١,١يعيشون حتت خط الفقر اآلن قد اخنفض مبقدار 

سري احملدد   من وسيط الدخل األ     يف املائة  ٦٠يشري الفقر املدقع إىل عتبة الدخل املنخفض اليت تساوي           )٧٩(
 . بالقيم الفعلية١٩٩٦/١٩٩٧عند مستويات 

 . من وسيط الدخل األسري للعام اجلاري يف املائة٦٠يشري الفقر النسيب إىل عتبة الدخل املنخفض اليت تساوي  )٨٠(

 . من املتقاعدين قد خرجوا من دائرة الفقر النسيب٢٠٠ ٠٠٠ قبل أخذ تكاليف اإلسكان يف احلسبان يكون )٨١(
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 يف اإلنكليزيـة     يف املائة  ٦٥، كان اجناز نصف املدارس االبتدائية تقريباً يقل عن          ١٩٩٧يف عام     - 
س ابتدائية تتجاوز هذا املستوى يف اإلنكليزيـة         أما اآلن فان سبع من مثاين مدار       - والرياضيات  

   ؛ يف الرياضياتتتجاوزهوأربع من مخس 
 إىل النصف منـذ عـام       احلصول على مؤهل  اخنفض عدد الشباب الذين يتركون املدرسة دون          - 

، يف حني زادت نسبة احلاصلني على تقدير جيد يف مخس من مواد الشهادة العامة للتعليم ١٩٩٧
   يف املائة؛٥٨ىل  يف املائة إ٤٥ من )GCSE(الثانوي 

 تقدير جيد يف مخس من مواد الـشهادة          على اخنفض عدد املدارس اليت حصل أقل من ُربع طالهبا          - 
؛ ويف عام   ٢٠٠٦ مدرسة يف عام     ٤٧ إىل   ١٩٩٧ مدرسة يف عام     ٦١٦العامة للتعليم الثانوي من     

ن طالهبا على تقدير جيد يف مخس       على األقل م   يف املائة    ٧٠ زاد عدد املدارس اليت حصل       ٢٠٠٦
  ؛٨٣ مدارس بعد أن كان ٦٠٤من مواد الشهادة العامة للتعليم الثانوي إىل سبعة أمثاله حيث بلغ 

   حققوا أكرب حتـّسن     الذينالكارييب السود، ومعهم تالميذ بنغالديش، هم       منطقة البحر   تالميذ    - 
أي (هادة العامة للتعلـيم الثـانوي       فيما يتعلق باحلصول على تقدير جيد يف مخس من مواد الش          

  ).A*- C( تتراوح بني تقديرات

  :فيما يتعلق باملناطق احملرومة  - ١٣٧

، حتسنت املدارس االبتدائية يف املناطق األشد فقراً بضعف معدل حتسنها يف أكثر ١٩٩٨منذ عام   - 
  ؛املناطق غىن

 خلطر   معرض أغلبهم(مراهق   ٢٩٠ ٠٠٠ يدعم برنامج األنشطة االجيابية للشباب ما يزيد على         - 
كما يساعد على احلد من السلوك املناهض للمجتمع وجرائم الشوارع يف ) االستبعاد االجتماعي 
  ؛أكثر املناطق عنفاً

 مراهق معرضـني خلطـر      ٥٠ ٠٠٠ ينفذ صندوق دعم األحياء برنامج تعليم غري رمسي لفائدة          - 
العودة (تقدماً حنو نتائج ناجحة     )  املائة  يف ٦٨(وقد حقق أغلبهم    . االستبعاد االجتماعي الوخيم  

  ).إىل االلتحاق باملؤسسات التعليمية

  :فيما يتعلق بالصحة  - ١٣٨

 عاماً ٧٥مجايل بسبب أمراض القلب يف صفوف من تقل أعمارهم عن   إلاخنفض معدل الوفيات ا     - 
 وفاة  ٩٠,٥ إىل   ١٩٩٧- ١٩٩٥ من السكان يف     ١٠٠ ٠٠٠ وفاة لكل  ١٤١,٠نكلترا من   إيف  
   يف املائة؛٣٥,٩  أي اخنفض بنسبة-  ٢٠٠٥- ٢٠٠٣ من السكان يف ١٠٠ ٠٠٠ كلل

 ٧٥مجايل أيضاً يف صفوف من تقل أعمارهم عن         إلوبالنسبة للسرطان، اخنفض معدل الوفيات ا       - 
 ١١٩,٠ إىل ١٩٩٧- ١٩٩٥ من السكان يف ١٠٠ ٠٠٠  وفاة لكل١٤١,٢ نكلترا منإعاماً يف 
  ؛ يف املائة١٥,٧ أي اخنفض بنسبة -  ٢٠٠٥- ٢٠٠٣ من السكان يف ١٠٠ ٠٠٠ وفاة لكل
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 يف  ٢٧ من   -  ٢٠٠١اخنفضت النسبة املئوية للبالغني املدخنني مبقدار ثالث نقاط مئوية منذ عام              - 
 بني اجملموعات  يف املائة٣١ إىل  يف املائة٣٣واخنفضت من . ٢٠٠٥ يف عام  يف املائة٢٤إىل املائة 

  .ويةاليت متارس أعماالً روتينية أو يد

  :فيما يتعلق باإلسكان وانعدام املأوى  - ١٣٩

  ؛اخنفض عدد املساكن االجتماعية غري الالئقة بأكثر من مليون  - 
وتشري التقديرات اآلن إىل أنه مل يكن . ١٩٩٨ منذ عام  يف املائة٧٣اخنفض النوم يف العراء بنسبة   - 

  .٢٠٠٦ شخص ينامون يف العراء يف عام ٥٠٢هناك سوى 

  مالية آيرلندا الش

 ١٣يف  " دماج االجتماعي اجلديدة آليرلنـدا الـشمالية      إلاستراتيجية مكافحة الفقر وا   "أطلقت احلكومة     - ١٤٠
وهذه االستراتيجية حتل حمل السياسة الرفيعة املـستوى  . )٨٢(فرص العمر واليت تسمى  ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 

التركيـز  "عاد االجتماعي يف آيرلندا الشمالية واملـسماة        اليت كانت احلكومة تتبعها من قبل ملعاجلة الفقر واالستب        
وتنظر مؤسسات السياسة العامة اليت خضعت لإلصالح مؤخراً يف آيرلندا          ". اجلديد على االحتياجات االجتماعية   

لية  من قانون آيرلندا الشما١٦وتلزم املادة   . ستراتيجيتها الرمسية ملكافحة الفقر   ا ك فرص العمر الشمالية يف اختاذها    
عتزم معاجلة الفقر واالستبعاد ياجمللس التنفيذي باعتماد استراتيجية حتدد كيف ) اتفاق سانت أندروز (٢٠٠٦لعام 

وسوف جيري النظر يف الشروط احملددة العتماد االستراتيجية، مبا يف ذلـك حتديـد              . االجتماعي وأمناط احلرمان  
إىل التـصدي    فرص العمر وهتدف استراتيجية   . املقبل" نفاق الشامل إلاستعراض ا "أهداف ذات مغزى، يف سياق      

وتتمثل الغايات الرئيسية . لالستبعاد االجتماعي للمجموعات الضعيفة، مثل أرباب األسر ممن ال رفيق هلم واملعوقني
 ووضع ٢٠٢٠لالستراتيجية يف السعي حنو القضاء على الفقر واالستبعاد االجتماعي يف آيرلندا الشمالية حبلول عام 

 طفل تقريباً كـانوا     ١٣٠ ٠٠٠ وعلى أساس التقديرات اليت تشري إىل أن      . ٢٠٢٠حد لفقر األطفال حبلول عام      
 طفل من دائرة    ٦٥ ٠٠٠ خراجإ، فان هذا يعين ضرورة      ١٩٩٨/١٩٩٩يعيشون يف ظل فقر نسيب يف الدخل يف         

  .٢٠٢٠م  إذا أريد حتقيق هدف القضاء على فقر األطفال حبلول عا٢٠١٠الفقر حبلول عام 

  اسكتلندا

يالء أولوية عالية ملعاجلة الفقر واالستبعاد االجتماعي، ويدعم جدول أعمالنا          إتواصل حكومة اسكتلندا      - ١٤١
وتسلم احلكومة بأن . ضة للفقر التزامنا ببناء جمتمعات آمنة وقوية يرغب الناس يف العيش وتنشئة أسرهم فيهااملناِه

فهو يشمل أيضاً قلة الفرص وتدين التطلعات ومواجه احلـواجز  : خنفاض الدخلالفقر هو أمر يتعلق جزئياً فقط با 
وهلـذا  . اليت تعترض املشاركة يف احلياة االجتماعية واالقتصادية واالستفادة من خدمات عامة مناسبة ويف املتناول   

  :، إىل)٨٣(سّد الفجوة يف الفرص السبب تسعى حكومة اسكتلندا، من خالل منهجها املسمى
                                                      

)٨٢( http://www.ofmdfmni.gov.uk/antipovertynov06.pdf. 

)٨٣( http://www.scotland.gov.uk/topics/people/social-inclusion/17415/opportunity. 
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    األفراد واألسر من الوقوع يف دائرة الفقر؛منع  - 
  خراج األفراد واألسر من دائرة الفقر؛توفري سبل إلو  - 
  .دعم األفراد واألسر يف سبيل اتباع أسلوب حياة متحرر من الفقرو  - 

دارات حكومة اسكتلندا ووكاالهتا وشركائها، حتقـق اسـكتلندا   إومن خالل إجراءات منسقة يف مجيع       - ١٤٢
فحكومة اسكتلندا تتقاسم مع حكومة اململكة املتحدة هدفاً طويل األمد وهو القضاء علـى فقـر                . جيداًتقدماً  

حـصاءات  إوتبّين .  يف املائة٢٥ وهو خفضه بنسبة    ٢٠٠٥، وقد حققت هدفها لعام      ٢٠٢٠األطفال حبلول عام    
ـ      ٢٠٠٤/٢٠٠٥األسر االسكتلندية ذات الدخل األقل من املتوسط للفترة            اليف اإلسـكان يف     بعـد أخـذ تك

  :احلسبان أن

  جاء االخنفـاض مـن      (١٩٩٧طفل خرجوا من دائرة الفقر النسيب منذ عام          ١٣٠ ٠٠٠أكثر من     - 
 وهو -  يف املائة٢٣ إىل  يف املائة٣٣مما خفّض فقر األطفال النسيب من ) ٢٤٠ ٠٠٠  إىل٣٧٠ ٠٠٠

   يف املائة؛٣٥ختفيض بنسبة 
، مما خفّض فقـر     ١٩٩٧ن دائرة الفقر النسيب منذ عام        متقاعد خرجوا م   ١٢٠ ٠٠٠ أكثر من   - 

   يف املائة؛٤٦ وهو ختفيض بنسبة -   يف املائة١٦ إىل  يف املائة٣٠املتقاعدين النسيب من 
، مما خفّض ١٩٩٧ بالغ يف سن العمل خرجوا من دائرة الفقر النسيب منذ عام ٦٠ ٠٠٠ أكثر من  - 

    يف املائـة   ٢٠ ظـل الفقـر النـسيب مـن          نسبة األشخاص يف سن العمل الذين يعيـشون يف        
  . يف املائة١٠ وهو ختفيض بنسبة -   يف املائة١٨إىل 

، وكذلك بأعلى معـدل     ) يف املائة  ٧٥(وتتمتع اسكتلندا حالياً بأحد أعلى معدالت التوظيف يف أوروبا            - ١٤٣
  ). يف املائة٣,٢(توظيف منذ بدأ مسك السجالت، وأدىن معدل بطالة منذ جيل 

 غايات وأهـدافاً يف     سّد الفجوة يف الفرص    حيث السياسات والربامج، حدد هنج حكومة اسكتلندا         ومن  - ١٤٤
قابلية التوظيف؛ وإجراءات مساعدة الشباب غـري املنخـرطني يف          : جماالت السياسة العامة الرئيسية، مبا يف ذلك      

 املساواة يف الصحة واحلـصول علـى        التعليم أو التدريب أو العمل؛ واالستبعاد املايل؛ واألحياء احملرومة؛ وعدم         
تمثل األهداف الرئيسية يف زيادة فرص التوظيف املستدام للمجموعات الضعيفة          تو. اخلدمات يف اجملتمعات الريفية   

، وهو إطار حكومة اسكتلندا لقابلية التوظيف، كيف ميكن زيـادة  Workforce Plusوحيدد برنامج . واحملرومة
 املزيد من الناس يف جمال العمل ودعمهم يف وظائفهم ومساعدهتم على التقدم يف              دخالإفاعلية اخلدمات من أجل     

رماناً من أجل حتسني قـدرة خـدمات   حوتستثمر حكومة اسكتلندا أمواالً كثرية يف أشد املناطق        . حياهتم املهنية 
 إسـترليين   يون جنيه  مل ٥,٣وقد ُنشرت خطة عمل للتضمني املايل كما اسُتثمر مبلغ          . التوظيف احمللية وفاعليتها  

 ملعاجلة قضايا املديونية وعدم االستفادة من املنتجات واخلدمات املالية وتدين           ٢٠٠٨- ٢٠٠٦سنوياً خالل الفترة    
ة متتعهم بركوب املواصالت العامـة      جويشعر أشد املتقاعدين االسكتلنديني فقراً بفارق حقيقي نتي       . الثقافة املالية 

 بيوهتم وحتسينها وتطويعها من خالل نظـم        إصالحريضية جماناً وباملساعدة على     جماناً وبالرعاية الشخصية والتم   
  .الرعاية واإلصالح احمللية
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  :السياسات والربامج اخلاصة بفقر األطفال  - ١٤٥

  مليون جنيه  ٢٩,٧٥ارتفع التمويل املخصص الستراتيجية احلكومة اخلاصة برعاية األطفال من            - 
 من أجل ٢٠٠٧- ٢٠٠٦يف  إسترليين  مليون جنيه٤٤ من  إىل أكثر ٢٠٠٥- ٢٠٠٤يف  إسترليين  

االستمرار يف توفري رعاية معقولة الثمن ويف املتناول ومرنة ورفيعة النوعية لألطفال منذ الوالدة              
  ؛ عاماً يف مجيع األحياء١٤  يبلغونوحىت

ل طفل عـن  يهدف برنامج البداية الواثقة يف اسكتلندا إىل ضمان أفضل بدية ممكنة يف احلياة لك     - 
وقد بلغ متويـل    . طريق توجيه الدعم لألسر ذات األطفال الصغار جداً يف أشد املناطق احتياجاً           

  ؛٢٠٠٦/٢٠٠٧يف  إسترليين  مليون جنيه٥٧هذا الربنامج 
  مليـون جنيـه    ٥٠جرى ختصيص التمويل الذي تلقاه صندوق العمل من أجل األسر والذي بلـغ                - 

ن سلطة حملية عرب اسكتلندا تتسم بأعلى تركيز لألطفـال يف            لعشري ٢٠٠٨- ٢٠٠٤للفترة  إسترليين  
ويتيح الصندوق لآلباء واألمهات يف املناطق أو اجملموعات احملرومة فرصة . األسر اليت تعاين من البطالة

وحىت هناية . االستفادة من التعليم أو التدريب أو التوظيف، والتصدي لرعاية األطفال وسائر املعّوقات
  ؛ من اآلباء واألمهات قد استفادوا من الصندوق١٥ ٠٠٠ ، كان أكثر من٢٠٠٧مارس /ذارآ

مولت احلكومة فرقة العمل املعنية بفقر األطفال يف اسكتلندا لتنفيذ مبادرة هتـدف إىل زيـادة                  - 
مامية على توفري عفاءات الضريبية عن طريق حتسني قدرة وكاالت اخلطوط األإلاالنتفاع باملزايا وا

  ومات دقيقة ورفيعة النوعية وفعالة للطالبني املؤهلني، ال سيما أرباب األسر ممـن             مشورة ومعل 
  ؛ال رفيق هلم ومن يعيشون بدخل منخفض

ط املـساعدة   خل) ٢٠٠٨- ٢٠٠٦(سنوياً   إسترليين    جنيه ١٥٠ ٠٠٠ توفر احلكومة متويالً قدره     - 
   والذي تـديره مؤسـسة   لآلباء واألمهات الذين يعولون أسرهم من غري رفيق اهلاتفي املخصص 

One Parent Families Scotland .  ويوفر خط املساعدة اهلاتفي هذا، املتاح عرب رقم هـاتفي
املشورة والتوجيه ألرباب األسر الذين يعولون أسرهم من غري رفيق بشأن           جماين وموقع شبكي،    

  ؛ونية والعملعدد من القضايا مثل الدخل ورعاية األطفال والتعليم واإلسكان واحلقوق القان
 إىل االرتقاء باملعايري الغذائية وحتسني النظام الغذائي لألطفال Hungry for Successويهدف برنامج   - 

تاحة اخليارات الصحية يف املدارس وحتسني الروابط بني التغذية         إواجنازهم التعليمي من خالل ضمان      
للربنـامج يف   إسـترليين  مليون جنيه ٦٣,٥ وقد جري توفري متويل قدره  . الصحية واملناهج الدراسية  

  .٢٠٠٨- ٢٠٠٦للفترة  إسترليين  مليون جنيه٧٠ يتجاوز إضايف، ومتويل ٢٠٠٥- ٢٠٠٢الفترة 

  ويلز

تعتقد حكومة مجعية ويلز أن التصدي للفقر وعدم املساواة بني األطفال والشباب هو مكّون أساسي يف                  - ١٤٦
دماج االجتماعي واملساواة يف الفرص يف كـل        إلة احلياة وتعزيز ا   ستراتيجيتها العامة اليت هتدف إىل حتسني نوعي      ا

 إنشاء فرقة ومتوقد أعربت حكومة مجعية ويلز عن التزامها بالقضاء على فقر األطفال،       . جمتمع من جمتمعات ويلز   
  .  للمضي قدماً يف تنفيذ ذلك٢٠٠٣عمل معنية بفقر األطفال يف عام 
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 األطفال لشؤون يف النهج الذي تتبعه حكومة مجعية ويلز يف سبيل التصدي ومتثل املشاركة عنصراً رئيسياً  - ١٤٧
املرتكزة على اتفاقية األمم املتحـدة      (وتعمل حكومة مجعية ويلز، من خالل أهدافها األساسية السبعة          . والشباب

لعـب   يف ال  مشاركة كاملـة  ، على ضمان توفري الفرص جلميع األطفال والشباب لكي يشاركوا           )حلقوق الطفل 
لـيهم  إواألنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية؛ ويتمتعوا مبجموعة شاملة من فرص التعليم والـتعلم؛ وُيـستمع               

الشراكات واخلطـط   "وجيري تنفيذ هذا العمل من خالل       . ويعاَملوا باحترام؛ وُيعترف هبويتهم العنصرية والثقافية     
وخططنا التنفيذية للمضي . الس املدرسية واحملافل الشبابيةومن خالل عمل اجمل" اإلطارية اخلاصة باألطفال والشباب

 وتـسلم اجلمعيـة   "Children and Young People: Rights to Action"قدماً يف هذا العمل حمددة يف الربنامج 
 مشاريع تعزز وتدعم "Iaith Pawb"بوجود حاجة إىل تعزيز املشاركة من خالل اللغة املختارة، ويشمل برنامج 

  .اركة بواسطة اللغة الويلزيةاملش

وميكن لألطفال والشباب الذين يعيشون يف أسر فقرية ولعائالهتم أن يعانوا من الصعوبات فيما يتعلـق                  - ١٤٨
ة يف سبيل الوصول إىل اخلدمات،      إضافيوتواجه بعض اجملموعات عقبات     . بالوصول إىل اخلدمات واالستفادة منها    

وهلذه األسباب، تعمل حكومة مجعية ويلز مـع        . ن من التكّيف تبعاً للتنوع    كما أن اخلدمات العامة قد ال تتمك      
شركائها ملعاجلة فقر األطفال يف ويلز من خالل اخلدمات العامة، ولضمان أن هذه اخلدمات حتترم التنوع وتتكيف 

 مع التركيـز     يف ويلز  "إطار اخلدمات الوطنية لألطفال والشباب وخدمات األمومة      "وقد أعدت مسّودة    . تبعاً له 
وهتدف معايري اإلطار إىل حتسني . بشكل خاص على معاجلة الفقر وعدم املساواة يف الصحة واالستبعاد االجتماعي

ومل ُتحدد هذه املعايري بالنسبة للصحة      . تقدمي اخلدمات واحلد من تفاوهتا عرب ويلز من خالل حتديد معايري وطنية           
دمات حكومية حملية أخرى هلا تأثري شديد على صحة األطفال ورفاههم منا أيضاً خلإوالرعاية االجتماعية فحسب و

  .صالتامثل التعليم واإلسكان واألنشطة التروحيية واملو

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تركز جهودها املتعلقة بالتصدي  . من املالحظات اخلتامية٣٨الفقرة 
 تعاين بصورة غري متناسبة من تلك املشكلة، مثل ملشكلة انعدام املأوى على تلك الفئات يف اجملتمع اليت

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التـدابري الالزمـة لـضمان تلقـي               . اجملموعات اإلثنية 
  . األشخاص عدميي املأوى الذين يعانون من مشكالت صحية خطرية الرعاية الصحية الكافية

  نيةالتصدي ملشكلة انعدام املأوى بني األقليات اإلث

عقدت احلكومة العزم على التصدي ملشكلة انعدام املأوى، وقد حققت بالفعل نتائج اجيابية للغاية منـذ                  - ١٤٩
وجنحت احلكومة يف التصدي ألسوأ مظاهر انعدام املأوى عن طريق خفض عـدد مـن               . التقرير الدوري األخري  

ر ذات األطفال اليت تعيش لفترات طويلة من         وخفض األس  ٢٠٠٢ تقريباً منذ     يف املائة  ٧٣ينامون يف العراء بنسبة     
. وجيري العمل على استدامة هذين النجاحني     . فطار بدرجة مهمة  إلالسرير وا سوى  توفر  ال  يواء  إالزمن يف أماكن    

 توفر مظلة أمان واليت، ٢٠٠٢وعززت احلكومة أيضاً التدابري التشريعية اليت تتصدى ملشكلة انعدام املأوى يف عام      
ة لألسر اليت تعاين من انعدام املأوى وُتلزم مجيع السلطات احمللية بأن يكون لديها استراتيجية ملنع انعدام قانونية قوي

  . املأوىالعدميةوتنطبق االستراتيجية على مجيع اجملموعات . املأوى وتوفري املأوى والدعم
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لكبري يف خدمات منع انعدام املـأوى،       ومنذ تنفيذ استراتيجيات مكافحة انعدام املأوى، وال سيما االستثمار ا           - ١٥٠
ومع ذلـك فمـن     . ٢٠٠٣ ألول مرة منذ     ٩٠ ٠٠٠ يتناقص عدد األسر اليت تعيش يف مأوى مؤقت حىت أصبح اآلن          

ويف حني تعيش غالبية هذه األسر يف أمالك متكاملة        . زالت كثرية جداً   الواضح أن األسر اليت تعيش يف مأوى مؤقت ما        
وهلذا السبب أعلنـت  . مأوى مؤقت حيرم الناس من الثقة اليت حيتاجوهنا للمضي قدماً يف حياهتم         ال أن العيش يف     إذاتياً،  

Sustainable Communities: settled homes, changing lives  اسـتراتيجية ٢٠٠٥مـارس  /ذارآاحلكومة يف 
)٨٤( 

   حبلـول   يش يف مأوى مؤقـت    عدد األسر اليت تع   ) أسرة ٥٠ ٥٠٠حنو ( يف املائة  ٥٠وألزمت نفسها بأن ختفض بنسبة      
  .، وهي تعمل مع أصحاب املصلحة اعتماداً على النتائج اجليدة اليت حتققت حىت اآلن٢٠١٠عام 

وتعمل احلكومة على منع انعدام املأوى والتصدي له يف صفوف الشباب، مبا يف ذلك االلتزام بعدم تسكني                   - ١٥١
ال يف حـاالت الطـوارئ طبقـاً    إفطار إلالسرير واسوى  توفرال يواء إ عاماً يف أماكن ١٧ أو ١٦أي شاب عمره  

ويف إطار هذا العمل، تطور احلكومة نظاماً وطنياً خاصاً بانعدام املأوى للشباب،            . للتشريعات اخلاصة بانعدام املأوى   
  .، ملساعدة السلطات احمللية على حتقيق هذا اهلدفYMCA Englandو Centrepointتتوىل تنسيقه مؤسسيت 

لتحسني بيوت الشباب وتوفري فرصاً أفضل ملن عانوا مـن           إسترليين    مليون جنيه  ٩٠ستثمر احلكومة   وت  - ١٥٢
  ومن خالل هذه التحسينات لن تكون بيـوت الـشباب   . انعدام املأوى ومنع حتّوهلم مرة أخرى إىل عدميي مأوى  

وسوف . ة الشباب على حنو اجيايبياحمنا ستصبح بدالً من ذلك أماكن مرموقة تغّير      إكما هي اآلن املالذ األخري و     
تساعد خدمات الدعم أيضاً الناس على أن جيدوا سبيالً إىل التعليم والتدريب والتوظيف ويف هناية املطاف إىل حياة 

  .مستقلة يف مرتل مستقر

انعدام وتسلم احلكومة بضرورة التصدي لألعداد الكبرية نسبياً من أفراد األقليات اإلثنية الذين يعانون من                 - ١٥٣
وقد أبرز حبث جرى بشأن أسباب انعدام املأوى لدى األقليات اإلثنية وجود اختالفات واضحة بني خمتلف                . املأوى

وبناء على هذه النتائج، أصدرت احلكومة . اجملموعات اإلثنية والعوامل االجتماعية واالقتصادية اليت تسهم يف ضعفها        
نكلترا حتدد فيه كيفية تطوير اخلدمات الشاملة إع السلطات احمللية يف  دليل تطوير موجه جلمي٢٠٠٥سبتمرب /يف أيلول

وعالوة على ذلك، أطلقـت     . واحلساسة ثقافياً والقائمة على األدلة من أجل تلبية احتياجات األقليات اإلثنية احمللية           
  ماليـني جنيـه    ٣توفر  اليت  " الصندوق االبتكاري اخلاص باألقليات اإلثنية    " مبادرة   ٢٠٠٦يوليه  /احلكومة يف متوز  

دعم : وجمال هذه املشاريع متنوع، ويشمل على سبيل املثال. ٢٠٠٨ مشروعاً عرب البلد حىت عام      ٢٣لدعم  إسترليين  
سـالمي،  إلدماج املسجونني السابقني املنـتمني للمجتمـع ا       إعادة  إ من العنف املرتيل، وحتسني      نيالنساء الاليت يعان  

وتتوقع احلكومة أن هذه املشاريع سـتوفر هنجـاً         . ل التدريب املتعدد الوسائط   واالرتقاء مبهارات الشباب من خال    
مبتكرة ملعاجلة انعدام املأوى، كما ستوفر مناذج ألفضل املمارسات اليت ميكن تكريرها من جانب مقدمي خـدمات                 

ام املأوى، وسوف وتواصل احلكومة تنفيذ استراتيجية التصدي النعد     . اإلسكان وغريهم من مقدمي اخلدمة الرئيسيني     
تستمر يف رصد نتائج املشاريع ودراسة كيف ميكن االستفادة من املمارسات اجليدة اليت تسفر عنها هذه املشاريع يف              

  .موعات السود واألقليات اإلثنيةالسياسات واملبادرات املقبلة اخلاصة مبنع انعدام املأوى بني جم
                                                      

)٨٤( http://www.communities.gov.uk/pub/784/SustainableCommunitiesSettledHomesChanging Lives    
PDF796Kb_id1149784.pdf. 
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  انعدام املأوى والصحة

ملتعلق مبنع انعدام املأوى واحلد منه على املشاكل اليت يواجهها من يعانون من انعدام يركز عمل احلكومة ا  - ١٥٤
فالنـاس  . املأوى أو من يتعرضون خلطر انعدام املأوى بنفس القدر الذي يركز به على األماكن اليت يعيشون فيها                

ناة من سوء الصحة البدنية الذين ال مأوى هلم أو الذين يعيشون يف مأوى مؤقت أو غري مضمون أشد عرضة للمعا
وأطفال . والعقلية والعاطفية من السكان بشكل عام، كما أن اعتالل الصحة كثرياً ما يرتبط بالفقر وانعدام املأوى

األسر اليت عانت من انعدام املأوى وتعيش يف مأوى مؤقت أشد عرضة خلطر اخنفاض الوزن عند الوالدة كما أن                   
والناس الذين ال مأوى هلم أو الذين يعيشون        . شاكل السلوكية وتأخر النمو أكرب    صابتهم باألمراض وامل  إاحتمال  

اهليكلية وسوء النظـام الغـذائي       -  يف مأوى مؤقت أو غري مضمون أشد عرضة للعدوى واالضطرابات العضلية          
ن ال مأوى   وتشيع إساءة استعمال العقاقري والكحول ومشاكل الصحة العقلية بني م         . جهاد والكآبة إلوالتغذية وا 

مثل (هلم أو املعرضني النعدام املأوى، كما أن العديد ممن ال مأوى هلم ويعيشون مبفردهم لديهم احتياجات متعددة 
وقد ُنشرت نتائج ). ضافة إىل مشكلة أخرى أو أكثر كإساءة استعمال العقاقري أو الكحولإمشاكل الصحة العقلية 

 معرفة املزيد عن احتياجات من ال مأوى هلم أو يعيـشون يف             البحوث اليت جرت بتكليف من احلكومة من أجل       
  املنشور  هذه االحتياجات، يف   تلبيةمأوى مؤقت أو غري مضمون من الدعم، واخلدمات اليت ميكن أن تساعد على              

Supporting People: The support needs of homeless households
)٨٥(.  

   من  ٢٠٠٣ لعام   )٨٦(املعين بالتصدي لعدم املساواة يف الصحة     االستعراض املتعدد التخصصات    وقد حدد     - ١٥٥
ال مأوى هلم أو يعيشون يف مأوى مؤقت أو غري مضمون كمجموعة من اجملموعات املعرضة لسوء الصحة واليت قد 

ويسلم برنامج العمل اخلاص . حتياجاهتا اخلاصة ونتائجها الصحية السيئةاحتتاج إىل تدخالت حمددة اهلدف ملعاجلة 
 بدور هيئات الرعاية األولية يف العمل بشكل وثيق مع الشركاء ٢٠٠٣ لعام )٨٧(بالتصدي لعدم املساواة يف الصحة

وقد بّينت ورقـة    . احملليني لتحسني النتائج الصحية ملن ال مأوى هلم أو يعيشون يف مأوى مؤقت أو غري مضمون               
 أن هيئات الرعايـة     )٨٨(" جديد للخدمات اجملتمعية   اجتاه: صحتنا، رعايتنا، قرارنا   "٢٠٠٦احلكومة البيضاء لعام    

وأبرزت . األولية والسلطات احمللية جيب أن تعمل معا لتوفري الرعاية للمجموعات الضعيفة مثل من ال مأوى هلم               
 أن من ال مأوى هلم أو يعيشون يف )٨٩("بيوت مستقرة وحياة متغرية : اجملتمعات املستدامة " ٢٠٠٥استراتيجية عام   

وميكن هلذه  .  منها لدى باقي السكان    أة وعقلية وعاطفية أسو   يت أو غري مضمون يعانون من صحة بدن       مأوى مؤق 
  . املشاكل أن تكون على حد سواء عوامل مساعدة على انعدام املأوى وعواقب له

                                                      

)٨٥( http://www.spkweb.org.uk/NR/rdonlyres/5F5E2152-1110-4EB5-B2F9C853E8537278/0/Supporting_ 

People___The_Support_needs_of_homeless_households___Summary.pdf. 

)٨٦( http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/06/80/03/04068003.pdf.  
)٨٧( http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/01/93/62/04019362.pdf.. 

)٨٨( http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/12/74/59/04127459.pdf. 

)٨٩( http://www.communities.gov.uk/pub/784/SustainableCommunitiesSettledHomesChanging Lives  
PDF796Kb_id1149784.pdf. 
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راتيجية وميثل حتسني النتائج الصحية وحتسني توافر الرعاية الصحية ملن ال مأوى هلم عنصراً أساسـياً يف اسـت                   - ١٥٦
نكلترا لزيادة الوعي بالقضايا إوتعمل احلكومة أيضاً مع املعهد الوطين للصحة العقلية يف . احلكومة اخلاصة بانعدام املأوى

وتعمل احلكومة أيضاً مع القطـاع      . الصحية اليت تواجه من ال مأوى هلم أو املعرضني خلطر انعدام املأوى والتصدي هلا             
 كما تسهم "Homeless Link’s Health Inclusion Project" وهي جزء من مشروع الطوعي بشأن القضايا الصحية

وعملت احلكومة  . "شبكة املمرضني والقابالت اللندنية   " نزالء املستشفيات بالتعاون مع      خروجيف توفري التوجيه بشأن     
 الصحية بشأن األسر ذات األطفال      نتاج دليل هليئات الرعاية   إلأيضاً مع رابطة املمارسني والزائرين الصحيني اجملتمعيني        

  :ويف السنوات األخرية أنتجت احلكومة املنشورات التالية. اليت عانت من انعدام املأوى وتعيش يف مأوى مؤقت

 من أجل زيادة الوعي بالقضايا الصحية اليت تواجه         )٩٠(أوىامل لعدمييالتصدي لالحتياجات الصحية      - 
ياق السياسة العامة، وأوجه عدم املساواة يف الصحة اليت يعاين وحيدد هذا املنشور س. من ال مأوى هلم

منها من ال مأوى هلم أو يعيشون يف مأوى مؤقت أو غري مضمون وكيفية التصدي هلا، والصعوبات                 
  ؛اليت تعترض استفادة العديد ممن ال مأوى هلم من الرعاية الصحية وكيف ميكن التغلب عليها

، وهو كتيب ممارسات جيدة ملساعدة األفرقة العاملة املعنية )٩١(وى هلمأامل لعدمييخدمات العقاقري   - 
بالعقاقري والوكاالت الشريكة على ختطيط وتطوير خدمات أكثر فاعلية لفائدة مستعملي العقاقري 

  ؛ممن ال مأوى هلم
  وهو منشور يوفر التوجيـه     )٩٢(حتقيق نتائج مشتركة اجيابية فيما يتعلق بالصحة وانعدام املأوى          - 

لية وهيئات الرعاية الصحية وغريها من اجلهات املقدمة للرعاية الـصحية بـشأن             للسلطات احمل 
. النتائج االجيابية اليت ميكن للشراكات يف جمال الصحة وانعدام املأوى أن تعمل علـى حتقيقهـا     

ن هلذه وحيدد املنشور اإلجراءات اليت ميكن اختاذها لتحقيق هذه النتائج، وأمثلة للمجاالت اليت كا
  ؛، وكيف ميكن قياس األداء فيهااإلجراءات بالفعل أثر اجيايب

 تشرح كيف ميكن لنظم     )٩٣( اخلدمات الطبية الشخصية   - عن الصحة وانعدام املأوى      ١ورقة املعلومات     -
  ؛اخلدمات الطبية الشخصية أن تساعد من ال مأوى هلم على االستفادة من الرعاية الصحية املتكاملة

حتدد الدور املهم   )٩٤(خدمات الزيارات الصحية   -   عن الصحة وانعدام املأوى    ٢ومات  ورقة املعل   - 
  ؛والراسخ للزائرين الصحيني يف العمل مع من ال مأوى هلم

                                                      

)٩٠( http://www.communities.gov.uk/pub/702/Frameworkforplanningandcommissioningof services    
relatedtohealthneedsofhomelesspeoe_id1505702.pdf. 

)٩١( http://www.communities.gov.uk/pub/817/Drugservicesforhomelesspeopleagoodpractice handbook  
PDF415Kb_id1149817.pdf. 

)٩٢( http://comunities.gov.uk/pub/793/AchievingPositiveSharedOutcomesinHealthand Homelessness   
PDF223Kb_id1149793.pdf. 

)٩٣( http://www.communities.gov.uk/pub/860/HomelessnessandhealthinformationsheetPersonal Medical  
ServicesPDF103Kb_id1149860.pdf. 

)٩٤( http://www.communities.gov.uk/pub/858/HomelessnessandHealthInformationSheetHealth Visiting    
ServicesPDF141Kb_id1149858.pdf. 
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 توضح أمهية التصدي   )٩٥( خدمات طب األسنان   -  عن الصحة وانعدام املأوى      ٣ورقة املعلومات     - 
  ؛ سياق صحتهم العامةالحتياجات من ال مأوى هلم يف جمال طب األسنان يف

 تربز ضرورة أن يكون     )٩٦( نزالء املستشفيات  خروج -  عن الصحة وانعدام املأوى      ٤ورقة املعلومات     - 
، لضمان التعّرف على من ال مأوى هلـم         وخروجهمللمستشفيات سياسات رمسية الستقبال املرضى      

  . خروجهماقترب موعد بالغ الوكاالت املعنية بالصحة وانعدام املأوى مىت إعند استقباهلم و

لك أجريت حبوث الستعراض أداء ووظيفة املراكز النهاريـة     على تكليف من احلكومة وصندوق املَ      وبناًء  - ١٥٧
وتوفر نتائج البحوث والدليل . دارهتاإقامة مراكز جديدة وإعداد دليل شامل بشأن إاملسموح فيها بتناول اخلمور و

وهي تـربز الـدور   . طيط وإنشاء مركز هناري مسموح فيه بتناول اخلمور     التطويري مورداً مهماً ملن يعتزمون خت     
احلاسم الذي ميكن للمراكز النهارية املسموح فيها بتناول اخلمور أن تلعبه فيما يتعلق بالتواصل مع املـستبعدين                 

  . املركز والعمل مع جمموعة الزبائن احملددة هذهإلدارةرشادات واضحة إاجتماعيا، وحتدد 

 خدمات دعم فيما يتعلق باإلسكان جملموعة واسعة من األشـخاص           )٩٧("برنامج دعم األشخاص  "فر  ويو  - ١٥٨
ومن خالل عقد الشراكات بني احلكومة احمللية واخلدمات الصحية ومقدمي الرعاية الـصحية،             . املعرضني للخطر 

إلسكان تكّمل خدمات الرعاية    يعزز هذا الربنامج ويوفر حلوالً مباشرة وفعالة التكاليف وجديرة بالثقة متعلقة با           
 بدور مهم يف تيـسري حتقيـق        برنامج دعم األشخاص  ومن خالل ذلك، يضطلع     . املتاحة وتدعم املعيشة املستقلة   

  .األهداف الوطنية واحمللية ودعمها

أو مقدمي الرعاية الـصحية واالجتماعيـة إىل        /، دعت احلكومة اهليئات املقرِّرة و     ٢٠٠٣مايو  /ويف أيار   - ١٥٩
وجرى ختصيص التمويل املتاح لدعم تطوير شراكاهتا       . افس على املشاركة يف مشاريع ريادية لدعم األشخاص       التن

وقد مثّلت املشاريع الريادية الصحية اليت وقع عليها االختيـار          .  تسهم يف حتقيق األهداف الصحية     جديدةبطرق  
ي رعاية، وجمموعة من الوكاالت من      جمموعة عريضة من مستخدمي اخلدمات، سواء من هيئات مقرِّرة أو مقدم          

، نشرت احلكومة موجزاً ألهـم      ٢٠٠٦سبتمرب  /ويف أيلول . القطاعات املعنية حبكم القانون واملستقلة والتطوعية     
  . )٩٨(يدةاجلممارسات للالنتائج النامجة من هذه املشاريع الريادية إىل جانب تقرير تقييمي ودليل 

                                                      

)٩٥( http://www.communities.gov.uk/pub/857/HomelessnessandHealthInformationSheetDental Services   
PDF574Kb_id1149857.pdf. 

)٩٦( http://www.communities.gov.uk/pub/856/HomelessnessandHealthInformationSheet Hospital   
DischargePDF157Kb_id1149856.pdf. 

 .www.spkweb.org.uk يف املوقع برنامج دعم األشخاصيوجد املزيد من املعلومات عن  )٩٧(

)٩٨( An Evaluation of the Supporting People Health Pilots, Key Findings from the Supporting 

People Health Pilots Evaluation وSupporting People for Better Health: A Guide to Partnership Working 
 .www.spkweb.org.uk متاحان يف املوقع 
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  آيرلندا الشمالية

مة يف آيرلندا الشمالية فريقاً عامالً مشتركاً بني اإلدارات والقطاعات إىل دراسة الطريقـة     وّجهت احلكو   - ١٦٠
 إتاحة أوالً، خفض خطر انعدام املأوى وثانياً        ،اليت ميكن هبا جلميع املنظمات املعنية العمل على أفضل حنو لضمان          

ىت يتمكنوا من عمل اخليـارات الالزمـة        اجملموعة الكاملة من اخلدمات املناسبة ملن جيدون أنفسهم بال مأوى ح          
 تعزيز االندماج االجتمـاعي   وقد نشر الفريق العامل ورقة استشارية عنواهنا        .  بدور كامل يف اجملتمع    الضطالعهم

 اجتذبت مستوى مرتفعاً من الردود      )٩٩(سباب انعدام املأوى وآثاره يف آيرلندا الشمالية      ألالتصدي  : أوىلعدميي امل 
ن جمموعة عريضة من اهليئات وأثارت العديد من القضايا اجلديدة واإلجراءات املمكنة اليت حتتاج              املفصلة للغاية م  

وقـد مت   . إىل التحليل والتطوير مع جمموعة عريضة للغاية من املنظمات يف القطاعني العام والتطوعي على السواء              
عدت استراتيجية حتدد عدداً من     ي، كما أُ  اآلن تطوير هنج إستراتيجي ملعاجلة هذا اجلانب من االستبعاد االجتماع         

 إنشاء فريق توجيهي مشترك بني اإلدارات والقطاعـات يف           جيري ومن املتوقع أن  . املبادئ التوجيهية وخطة عمل   
  .املستقبل القريب من أجل تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل

وص القانونية ملدة سنة تقريباً حيث       مدوناً ضمن النص   ٢٠٠٥لعام  " أمر املخيَّمات غري املصرح هبا    "وظل    - ١٦١
مخسة مواقع، حسبما يرى الفريق التوجيهي املعين باملواقع (جياد عدد مناسب من املواقع إال بعد إتقرر عدم تنفيذه  

وتواصل إدارة اإلسكان العمل على تلبية      ).  اإلسكان يف آيرلندا الشمالية لدراسة املسألة      إدارةاملؤقتة الذي أنشأته    
وإدارة التنمية االجتماعية . بيد أهنا واجهت صعوبات فيما يتعلق باملعارضة احمللية واملسائل التخطيطية. طهذا الشر

ة لتلبية يأماكن التوقف يف حاالت الطوارئ أو سياسة تعاونية استباق مقتنعة بوجود عدد كاف من املواقع املؤقتة أو
لـزم الـشرطة    تدبرياً إضافياً حلماية املسافرين حيث يُ     وعالوة على ذلك، يتضمن التشريع      . احتياجات املسافرين 

وسوف جيري  . بالتشاور مع إدارة اإلسكان بشأن مدى توافر مواقع بديلة مناسبة قبل النظر يف اختاذ إجراء مالئم               
  .٢٠٠٧تقييم جديد يف خريف 

  اسكتلندا 

وهي جمموعة متعددة القطاعـات     (ى  تنفذ احلكومة االسكتلندية توصيات فرقة العمل املعنية بانعدام املأو          - ١٦٢
وجرى وضع إطار لإلصالحات التشريعية     ). ٢٠٠٢رئاستها على املستوى الوزاري ونشرت تقريرها النهائي يف         

وطبقاً هلذا القانون، سيزول التمييز بني األسر املقّيمـة         . ٢٠٠٣لعام  ) اسكتلندا(من خالل قانون انعدام املأوى      
 كما سيكون من حق مجيع األسر العدمية املأوى عن غري عمد   ´غري ذات األولوية  ´ واألسر   ´ذات أولوية ´بوصفها  

وسوف تعمل احلكومة االسكتلندية مع السلطات احمللية االسكتلندية لضمان إجـراء           . أن حتصل على مأوى دائم    
  .  الشروط اجلديدةهذههذه التغيريات حاملا تتوافر القدرة على تلبية 

                                                      

)٩٩( http://www.dsdni.gov.uk/homeless_consultation.pdf. 
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 اسكتلندية استراتيجية قائمة بشأن انعدام املأوى، كما ختضع وظائفها اخلاصة بانعـدام    ولدى كل سلطة حملية     - ١٦٣
وجيري تطوير هذه االستراتيجيات مبشاركة املنظمات احمللية، . Communities Scotlandاملأوى للتفتيش من جانب هيئة 

  ة اجلوانـب للمـشكلة واحللـول       د املتعد وهي جتسد هنجاً ملنع انعدام املأوى والتصدي له يف اسكتلندا يسلم بالطبيعة           
  .  هلاالالزمة

مثل (وهناك تأكيد متزايد على منع انعدام املأوى، مع التركيز بشكل خاص على اجملموعات األكثر ضعفاً   - ١٦٤
 يف املستشفيات ملدة طويلة والعاملني السابقني يف جمال توفري اخلدمة واملسجونني الـسابقني              يقيموناملرضى الذين   

وقد أجريت حبوث بشأن انعدام املأوى . أعم من ذلك أيضاً بيد أن جمال التركيز، ) يتوقفون عن تلقي الرعايةومن
  .بني السود واألقليات اإلثنية، وجيري يف الوقت الراهن وضع توجيهات على أساسها

ة بانعـدام   ولدى كل جملس صحي خطة عمل بشأن الصحة وانعدام املأوى مكّملة للخطط احمللية اخلاص               - ١٦٥
وهناك أيضاً معايري بشأن الصحة وانعدام املأوى وهي منطبقة يف مجيـع اخلـدمات              . املأوى للمناطق اليت تغطيها   
  .الصحية الوطنية يف اسكتلندا

  ويلز

نتجت خدمة الصحة العامة الوطنية وجمموعة األقليات املختارة املنبثقة عن حكومة مجعية أ، ٢٠٠٦يف عام   - ١٦٦
من أجل دعم التخطيط الـصحي      " رشادات التكليف جملموعات األقليات املختارة    إتنمية اخلدمة و  "  املنشور ويلز

مثل عدميي املأوى ومن يرغبون يف اللجوء والالجئني والغجر واملسافرين ومجاعات الـسود             (جملموعات األقليات   
مسؤولية متويل هذه اخلدمات علـى      وتقع  . رشادات أمثلة ملبادرات املمارسة اجليدة    إلوتوفر ا ). واألقليات اإلثنية 

براز قضايا الطفل داخل اخلدمات املتاحة      إوجيري  . اجملالس الصحية احمللية على أساس حتديدها لالحتياجات احمللية       
وتشمل اإلجراءات األساسية تعزيز االستفادة     . "إطار اخلدمات الوطنية لألطفال والشباب وخدمات األمومة      "يف  

ال يف حـاالت    إ  فقط فطارإل السرير وا   سوى  يوفر  ال أ عدم تسكني األطفال يف مأوى     من اخلدمات الصحية ومبد   
، تعترب اجملموعات الضعيفة    "الصحة والرعاية االجتماعية والرفاه   "ستراتيجي املعنون   الويف إطار التوجيه ا   . الطوارئ

تيجية الوطنية اخلاصة بانعدام    وتتوقع االسترا . معّرضة الحتمال عدم االلتفات إىل احتياجاهتا لدى ختطيط اخلدمات        
 أن تعمل اجملالس الصحية احمللية مبشاركة السلطات احمللية لضمان وجود ترتيبـات             ٢٠٠٨- ٢٠٠٦املأوى للفترة   

توقع أيضاً من اجملالس الصحية احمللية أن تعمل مع السلطات احمللية           وُي. تتصدى لالحتياجات اخلاصة لعدميي املأوى    
رشادات إلوتنص ا . بقاء على االتصال مع عدميي املأوى، ال سيما صغار األطفال         إلوامن أجل ختطيط اجملموعات     

نزالء املستشفيات على أنه يتعني تقييم عدميي املأوى يف الوقت املناسب ملعرفة ما إذا كان خروج اخلاصة بتخطيط 
  . خروجهم مأوى عند لديهم

ففي . وا على تصريح بالبقاء يف اململكة املتحدةوالالجئون معرضون بشكل خاص النعدام املأوى مىت حصل  - ١٦٧
 يوماً، ومن املرجح أهنم ٢٨هذه احلالة، يتعني عليهم ترك املأوى املؤقت املتاح هلم أثناء التعامل مع طلبهم، خالل        

وتقـوم  . عانات مالية خالل هذه الفتـرة     إسيواجهون صعوبات يف احلصول على مسكن وكذلك على عمل أو           
وهو نظام لعموم ويلز يديره جملس الالجئني لويلز        " مشروع اإلسكان اجليد لالجئني   "ز بتمويل   حكومة مجعية ويل  

  .عادة توطينهمإمن أجل توفري املشورة لالجئني لكي يتالفوا انعدام املأوى واملساعدة على 
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ثنية نتيجة لزيادة وهناك حتسن يف املعلومات املتاحة بشأن انعدام املأوى بني جمموعات السود واألقليات اإل  - ١٦٨
سكان السود إعداده بناء على تكليف من حكومة مجعية ويلز بشأن إحصائية والتقرير الذي جرى إلمجع البيانات ا

ومن املتوقع أن حتدد السلطات احمللية وتليب احتياجات . االقتصادية يف ويلز- واألقليات اإلثنية والظروف االجتماعية
ت اإلثنية على املستوى احمللي، وأن جتّسد ذلك يف استراتيجياهتا احمللية اخلاصـة             عدميي املأوى من السود واألقليا    

سكان الـسود   كأول منظمة إلTai Pawbوقد أنشئت منظمة . سكان السود واألقليات اإلثنيةإبانعدام املأوى و
  .املأوى ورصدهاسداء املشورة للخدمات احمللية املعنية بعدميي إواألقليات اإلثنية يف ويلز، ويشمل دورها 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فورية لتحسني أوضـاع            . من املالحظات اخلتامية   ٣٩الفقرة  
  ".فقراء الوقود"العديد من األسر واألفراد الذين يعيشون يف ظروف سكنية رديئة وختفيف وطأة أوضاع 

الذين يعيشون يف ظروف سـكنية       وضع   اختذت احلكومة خطوات مهمة على مدى العقد األخري لتحسني          - ١٦٩
لقاء إل١٩٩٩وقد أنشئت جمموعة مشتركة بني الوزارات معنية بفقر الوقود يف عام         ". فقر الوقود " ويعانون من رديئة  

وكان على هذه اجملموعة أيضاً . نظرة عامة استراتيجية على السياسات واملبادرات ذات الصلة اليت تؤثر يف فقر الوقود
ر استراتيجية خاصة بفقر الوقود للمملكة املتحدة حتدد الغايات واألهداف والسياسات فيما يتعلق بفقر              أن تعد وتنش  

 عقب ٢٠٠١نوفمرب /وكانت االستراتيجية اخلاصة بفقر الوقود للمملكة املتحدة، اليت نشرت يف تشرين الثاين. الوقود
، هي األوىل من نوعها، حيث حددت جمموعة شاملة         ٢٠٠٠صدور قانون املنازل الدافئة واحملافظة على الطاقة لعام         

 على تدابري حتسني كفاءة الطاقـة وتقليـل         وقد ركزت أهداف االستراتيجية أساساً    . من التدابري ملعاجلة فقر الوقود    
 ويتمثل أحد األهداف الرئيسية لسياسة اململكة املتحدة يف أنه ينبغي تدفئة          . تكاليف الوقود لألسر الفقرية يف الوقود     
 )١٠٠(٢٠٠١وحتدد االستراتيجية اخلاصة بفقر الوقود للمملكة املتحدة لعام         . كل مرتل تدفئة مناسبة بثمن يف املتناول      

وفقر الوقود هو من جماالت السياسة      . هناء مشكلة فقر الوقود   إ السلطة حنو    إليهاهنج احلكومة واإلدارات اليت ُنقلت      
آيرلندا الشمالية إىل القضاء على فقر الوقود يف األسر الضعيفة حبلول           نكلترا وويلز و  إوسوف تسعى   . العامة املنقولة 

، حيث تعرف األسرة الضعيفة بأهنا تلك اليت تضم أطفاالً أو مسنني أو مرضى أو أشخاصاً يعانون مـن       ٢٠١٠عام  
يكون هناك،  نكلترا أيضاً، واهلدف هو أن ال       إوسوف جيري التصدي لفقر الوقود يف األسر غري الضعيفة يف           . العجز

وقد حددت اإلدارات   . ٢٠١٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢نكلترا حبلول   إقدر اإلمكان، أحد يعاين من فقر الوقود يف         
واختـذت  .  للقضاء على فقر الوقـود     ٢٠١٨ و ٢٠١٦اليت ُنقلت إليها السلطة تواريخ مستهدفة تتراوح بني عامي          

  : ةاحلكومة إجراءات يف عدد من اجملاالت للتصدي للمشكل

أدى نظام اجلبهة الدافئة، واألنظمة املكافئة له يف اإلدارات اليت      . نكلتراإبرنامج اجلبهة الدافئة يف       - 
عانـات  إلُنقلت إليها السلطة، إىل حتسينات يف كفاءة الطاقة ملنازل املستفيدين من جمموعة من ا         

ون أسرة ضعيفة منـذ عـام        ملي ١,٤ووفر برنامج اجلبهة الدافئة مساعدة لنحو       . لةاملالية املؤهِّ 
ملعاجلة مشكلة فقر الوقود يف تقرير       إسترليين    مليون جنيه  ٣٠٠  مبلغ آخر قدره   تيحأو. ٢٠٠٠

 للجبهـة الدافئـة،     منه إسترليين    مليون جنيه  ٢٥٠ مت ختصيص ،  ٢٠٠٥امليزانية التمهيدية لعام    
وقد مسح ذلك . ٢٠٠٨- ٢٠٠٥للفترة  إسترليين  مليون جنيه٨٠٠  قد بلغ التمويليكونوبذلك 

                                                      

)١٠٠( http://www.dti.gov.uk/energy/fuel-poverty/strategy/index.html.  
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مبزيد من التركيز على أسر املتقاعدين املتلقية الئتمان التقاعد، وهي من أشد األسر ضـعفاً يف                
عانات إلوسوف تتلقى أسر املتقاعدين غري املؤهلة ل      . اجملتمع، من أجل تزويدها بالتدفئة املركزية     

  ؛فئة مركزيةيف تكاليف تركيب نظام تد إسترليين  جنيه٣٠٠املالية مسامهة مقدارها 
. ة مهمة يف سداد تكاليف الوقود يف أشد الشهور بـرودة          جبدر" مدفوعات الوقود الشتوية  "تساعد    - 

 ٣٠٠ عامـاً أو أكثـر و  ٦٠لكل أسرة هبا شخص عمره  إسترليين  جنيه٢٠٠وتبلغ الدفعة الواحدة  
 مليون شخص ١١,٥وقد استفاد منها .  عاماً أو أكثر٨٠لكل أسرة هبا شخص عمره  إسترليين جنيه

د وزير  ، تعهّ ٢٠٠٥ويف تقرير امليزانية التمهيدية لعام      .  ماليني أسرة يف الشتاء املاضي     ٨يف أكثر من    
  ؛بقاء على مدفوعات الوقود الشتوية عند هذا املستوى طوال الدورة الربملانية الراهنةإلاملالية با

وبرامج السلطات احمللية   " ساكن الالئقة معايري امل : "تشمل التدابري األخرى اليت كان هلا أثر اجيايب         - 
  ؛"املناطق الدافئة"والنهج املنتظم املعتمد يف عدد من 

 من موّردي الكهرباء والغاز حتقيق أهداف       ٢٠٠٨- ٢٠٠٥للفترة  " التزام كفاءة الطاقة  "يتطلب    - 
ئة من ا بامل٥٠ويتعني على املوردين أن يركزوا .  بتعزيز التحسينات يف كفاءة الطاقة املرتليةتتعلق

  ؛وفر يف الطاقة على جمموعة ذات أولوية من املستهلكني احملدودي الدخلأنشطة حتقيق األ
 إسـترليين    مليون جنيـه   ٧ر٥ ختصيص   ٢٠٠٦أعلنت احلكومة يف بيان امليزانية التمهيدية لعام          - 

مـشاريع    املبلغ وسوف ميّول ذلك  . إضافية لتحسني كفاءة اجلبهة الدافئة والتزام كفاءة الطاقة       
  هتدف إىل استخدام هنج مستند إىل املناطق لتحديد األسر وتزويدها مبجموعـة متـسقة مـن                

  . املشورة والتدابري

 كان  ، علماً بأنه  ٢٠٠٣ كما كان يف     ٢٠٠٤وظل عدد األسر الضعيفة اليت تعاين من فقر الوقود يف عام              - ١٧٠
مجايل لألسر اليت تعاين إلواخنفض العدد ا. ٢٠٠٤م  إىل حوايل مليون يف عا١٩٩٦ ماليني يف عام ٤ اخنفض من قد

واخنفض عـدد   . ٢٠٠٤مليون يف عام     ١,٢  إىل حوايل  ١٩٩٦مليون يف عام     ١,٥نكلترا من   إمن فقر الوقود يف     
 إىل حوايل مليونني ١٩٩٦ مليون يف عام ٦,٥مجاالً من حوايل إاألسر اليت تعاين من فقر الوقود يف اململكة املتحدة 

  .١٩٩٦ومن الواضح أن تقدماً جيداً حتقق منذ . ٢٠٠٤يف عام 

ومنذ ذلك العام، ارتفعت فواتري الوقود بدرجة مهمة، وتشري  . ٢٠٠٤حصاءات رمسية بعام    إوتتعلق آخر     - ١٧١
نكلترا من مليـون إىل  إالتقديرات إىل أن ذلك أدى إىل تضاعف عدد األسر الضعيفة اليت تعاين من فقر الوقود يف        

 احلد مـن فقـر      بشأندرك احلكومة أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إىل عكس بعض ما حتقق من قبل               وت. مليونني
اخلطوات األوىل يف سبيل    " استعراض الطاقة "وقد حدد   . الطاقة، وهي تنظر يف الطرق الكفيلة مبعاجلة هذه القضية        

 التدابري اإلضـافية الـيت      ٢٠٠٧يو  ما/تنفيذ ذلك، كما بّينت الورقة البيضاء اخلاصة بالطاقة اليت نشرت يف أيار           
وقد بلغت احلكومة . ٢٠١٠ أسرة أخرى من دائرة فقر الوقود يف اململكة املتحدة حبلول عام ٢٠٠ ٠٠٠ سُتخرج

 الطرق اليت   يفنقطة املنتصف من دراسة كاملة إلطار سياستها العامة اخلاصة بالتصدي لفقر الوقود، حيث تنظر               
ومن الواضح أن احلكومة ال ميكنها االعتماد على هنج وحيـد           . جل حتسني فاعليته  ميكن هبا تقوية كل تدبري من أ      

  .منا ستحتاج إىل بذل جهود منسقة ملعاجلة كل أسبابه اجلذريةإللقضاء على فقر الوقود و
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ن حكومة مجعية ويلز ملتزمة بدعم اجملموعات الضعيفة واملنخفضة الدخل يف سبيل خفـض فواتريهـا                إ  - ١٧٢
، وفرت ٢٠٠٦- ٢٠٠١وخالل الفترة اخلمسية .  بالتدفئة من خالل زيادة كفاءة استخدام الطاقة يف منازهلااخلاصة

 مرتل يف ويلز، مساعدة بذلك اآلالف من منخفضي الدخل والضعفاء           ٦٠ ٠٠٠ اجلمعية مساعدة من أجل حتسني    
 الوقود، قدر اإلمكان، بني األسر وسوف تواصل اجلمعية العمل على القضاء على فقر. يف ويلز على حتسني حياهتم

  . ٢٠١٠الضعيفة حبلول عام 

اإليدز، حتث اللجنة الدولة /يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية . من املالحظات اخلتامية٤٠الفقرة 
الطرف على ضمان توفر األدوية املضادة للفريوسات والوصول إليها بصورة متساوية بالنسبة جلميع             

  .م التابعة ما وراء البحاراألفراد يف األقالي

ن أقاليم ما وراء البحار مسؤولة عن إدارة ميزانياهتا الصحية وميزانيات برامج االيدز الوطنية، مبا يف ذلك إ  - ١٧٣
 البحـر    منطقة بيد أن احلكومة يّسرت االتصال بني أقاليم ما وراء البحار يف          . تلك اليت تتلقى معونة من احلكومة     

من أجل احلصول علـى أدويـة مـضادة          اإليدز/سة كلينتون بشأن نقص املناعة البشرية     الكارييب ومبادرة مؤس  
أنغيا وجزر فريجني هي (وتنتمي ثالثة أقاليم أخرى من أقاليم ما وراء البحار . للفريوسات الرجعية بثمن منخفض

رييب اليت تنتج أدوية مضادة أيضاً خلدمة التوريدات الصيدالنية ملنظمة دول شرق البحر الكا) الربيطانية ومونتسريات
  . للفريوسات الرجعية بثمن منخفض

اإليدز اإلقليمية يف أقاليم ما وراء البحار على مدى         /ووفرت احلكومة الدعم لربامج نقص املناعة البشرية        - ١٧٤
مركز "وبفضل ذلك، توافر الدعم من خالل       . ٢٠٠٦سبتمرب  /عدة سنوات، وقد دام آخر هذه الربامج حىت أيلول        

لربامج اإليدز الوطنية يف أنغيا وبرمودا وجزر فريجني الربيطانية وجـزر كاميـان             " لبحر الكارييب لعلم الوبائيات   ا
وبلغت احلكومة اآلن املراحل النهائية يف تصميم برنامج إقليمي جديـد           . ومونتسريات وجزر تركس وكايكوس   

أنغيا وبرمـودا وجـزر فريجـني       : ء البحار التالية  اإليدز سيوفر الدعم ألقاليم ما ورا     /بشأن نقص املناعة البشرية   
ورغم عدم . الربيطانية وجزر كاميان وجزر فوكالند ومونتسريات وسانت هيلينا وتوابعها وجزر تركس وكايكوس

وجود تدابري حمددة لتوفري األدوية املضادة للفريوسات الرجعية، فان الربنامج مصمم لدعم خطط أقاليم مـا وراء                 
  .ة ذاهتا وتعظيم الدعم املقدم من اجلهات املاحنة األخرى مثل اللجنة األوروبيةالبحار الوطني

  حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري فعالة لتكفـل            . من املالحظات اخلتامية   ٤١الفقرة  
دراسية والقروض الطالبية أثر سليب على الطالب من اجملموعـات          الأال يكون لألخذ بنظام الرسوم      

.  املتعلق باحلق يف التعليم١٣ من التعليق العام للّجنة رقم ٤٥ و٢٠ و١٤ حظاً، وفقاً للفقرات األقل
وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن أثر الرسوم 

  .الدراسية والقروض الطالبية على الفئات االجتماعية االقتصادية األقل حظاً
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. وقد ألغت الرسوم االبتدائية   . ن احلكومة ملتزمة بضمان التحاق أكرب عدد ممكن من الطالب باجلامعة          إ  - ١٧٥
، متت االستعاضة عن هذه الرسوم برسوم ال تستحق السداد إىل أن حيصل اخلريج علـى                ٢٠٠٦واعتباراً من عام    

محلـة متويـل    "وتـضمن   . رسوم مبوجب أحكام متنوعة خاصة بال     تزدادأن   من املرجح ، وان كان    وظيفة براتب 
لغـاء الرسـوم    إ هلم الدعم املايل على علـم ب       واجلهات اليت تقدم    التحاقهم باجلامعة  أن الطالب احملتمل  " الطالب

عالمي وطين، من أجل إ، وهو برنامج "أطلب العال"وقد ُصمم برنامج . االبتدائية وبإجراءات دعم الطالب املعززة
  . القدرات والتطلعات لالستفادة منهلديهمايل وزيادة عدد الشباب الذين توسيع املشاركة يف التعليم الع

وعالوة على ذلك، سيتعني على اجلامعات اليت تفرض رسوماً عالية أن تبّين، من خالل اتفاقات االلتحاق   - ١٧٦
للتواصل املعقودة مع مكتب االلتحاق العادل، كيف تقترح استخدام بعض من الدخل اإلضايف الناجم عن الرسوم   

 يدير شؤوهنا  اليت،"توسيع املشاركة "خمصصاتوتتاح . مع اجملموعات األقل متثيالً وما هي املنح اليت قد تتيحها هلم
تعويض اجلامعات عن التكاليف اإلضافية اليت تتكبـدها يف سـبيل           من أجل   نكلترا،  إلجملس متويل التعليم العايل     

  . ستبقائهمايالً والتواصل مع الطلبة من اجملموعات األقل متث

 من العهد الدويل اخلاص ١٣من املادة ) ج)(٢(واحلكومة منشغلة على وجه اخلصوص بشأن تفسري الفقرة   - ١٧٧
جعل التعليم العايل متاحاً للجميع على قدم املـساواة،  " اليت تنص على   باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

والقضية األساسية هي ما إذا كان ". ة وال سيما باألخذ تدرجيياً مبجانية التعليمتبعاً للكفاءة، بكافة الوسائل املناسب
 األخذ تدرجيياً مبجانية التعلـيم     ´١ ´: تعين جعل التعليم متاحاً للجميع عن طريق       ااملقصود من هذه الفقرة هو أهن     

وموقف احلكومة بـشأن  . تعليم العايلحىت النقطة اليت يبدأ عندها الاألخذ تدرجيياً مبجانية التعليم  ´٢´العايل، أو   
ومع ذلك فان .  ألن احلكومة ال توفر التعليم العايل جماناً     ´١´الدعم املايل لطلبة التعليم العايل يتعارض مع التفسري         

منا ُتدفع بواسطة ُسلف    إالتعليم العايل متاح للجميع يف اململكة املتحدة على أساس أن الرسوم ال ُتدفع يف البداية و               
 هو الصحيح، فان احلكومة تعتقد أن دوالً أطرافاً أخرى ´١´وإذا كان التفسري . مرحلة الحقة من حياة الطالبيف 

  .١٣من املادة ) ج)(٢(ستواجه مشاكل لدى تطبيق الفقرة ) كأستراليا ونيوزيلندا(

البيانات الواردة يف تقرير وفيما يتعلق بالعرق واجلنس يف جمال التعليم، ينبغي للّجنة أن تالحظ أيضاً الرد و  - ١٧٨
  . )١٠١(احلكومة الدوري السادس عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  اسكتلندا

لغت اسكتلندا رسوم التعليم للطلبة املؤهلني الذين يسكنون ويتعلمون يف اسكتلندا، وذلك على وجـه               أ  - ١٧٩
وتوفر احلكومة االسكتلندية . نتمني للمجموعات األقل حظاًاخلصوص من أجل زيادة فرص التعليم املتاحة للطلبة امل

أيضاً دعماً مالياً خاضعاً الختبار املتوسط لشباب الطلبة املنتمني للمجموعات املنخفضة الدخل من أجل تقليـل                
وتعمل احلكومة االسكتلندية باستمرار مع املؤسسات واجمللـس        . احلصول عليها مقدار السلف اليت يتعني عليهم      

  .سكتلندي لتمويل التعليم املتواصل والعايل من أجل رصد أثر سياساهتا على االلتحاق بالتعليم العايلاال
                                                      

)١٠١( Sixth Periodic Report from the United Kingdom, the British Overseas Territories, the 

Crown Dependencies on the ICCPR (1 November 2006), متــاح علــى اخلــط يف املوقــع ٧٥-٧٣ الــصفحات ،
http://www.dca.gov.uk/peoples-rights/human-rights/int-human-rights.htm. 
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وتوفر هذه  . جيوز لطلبة التعليم العايل الذين يعيشون عادة يف ويلز احلصول على منحة تعليم من اجلمعية                - ١٨٠
عدات والسفر ورعاية األطفال اليت قد تترتب علـى         املنحة دعماً إضافياً للمساعدة يف سداد تكاليف الكتب وامل        

. وبالنسبة ملن يدرسون يف ويلز، رمبا تتاح مساعدة إضافية من صندوق الطوارئ املالية            . االلتحاق بدورة دراسية  
وتوفر هذه الصناديق مساعدة مالية تتيح للطلبة االلتحاق بالتعليم العايل والبقاء فيه، وهي مشاهبة لنظام صندوق                

وهناك أيضاً جمموعة من املساعدات اإلضافية املخصصة لألشخاص الذين يعولون، مبا . نكلتراإتحاق بالتعليم يف االل
رعاية األطفال ملن يتوقعون تكبد تكاليف      ل ومنح   ، تعليم لآلباء  تيف ذلك منح ملن يعولون أشخاصاً بالغني، وبدال       

، إذا احتاج األمر إىل دعم أو معدات إضافية، فسوف تساعد قنيوبالنسبة للمعّو. تتعلق برعاية األطفال أثناء التعلم
  .على تغطية التكاليف" قنيبدالت الطلبة املعّو"

 مـن مالحظتـها     ٢٩تكرر اللجنة توصيتها الواردة يف الفقرة        . من املالحظات اخلتامية   ٤٢الفقرة  
لندا الشمالية لتيسري إنشاء  بأن تنظر الدولة الطرف يف اختاذ تدابري مناسبة يف آير١٩٩٧اخلتامية لعام 
  دة إضافية يف مناطق أبدى فيها عدد كبري من اآلباء رغبتهم يف التحاق أطفـاهلم مبثـل                 مدارس موحّ 
  .هذه املدارس

وعملياً، . طبقاً للقانون، تتاح مجيع املدارس يف آيرلندا الشمالية جلميع التالميذ بصرف النظر عن دينهم               - ١٨١
يف حني يلتحـق أغلـب األطفـال        ) املراقبة(ألطفال الربوتستنت باملدارس احلكومية     يلتحق السواد األعظم من ا    

وحىت اآلن، قبلت احلكومة بذلك كتعبري عن رغبات اآلباء ومل حتـاول  ). مدعومة(الكاثوليك مبدارس كاثوليكية  
  .املوحدةدارس املفرض 

بتـشجيع  " على احلكومة واجب قـانوين       ، يقع )آيرلندا الشمالية  (١٩٨٩ومبوجب أمر إصالح التعليم لعام        - ١٨٢
 ٢٠٠٧/٢٠٠٨املنحة للعام املايل     (املوحدومتول احلكومة جملس آيرلندا الشمالية للتعليم       ". املوّحدوتيسري تطوير التعليم    

وتستجيب احلكومة على حنو اجيايب لطلب اآلباء . املوحدمن أجل تشجيع منو التعليم )  جنيه إسترليين٥٤٥ ٠٠٠ ستبلغ
وهناك أيضاً تشريعات قائمة لتيـسري حتويـل        . يم املوّحد شريطة أن ال يترتب على ذلك نفقات عامة غري معقولة           التعل

 مليـون جنيـه    ٤,٣ووفرت احلكومة أيضاً    .  حيثما ترغب غالبية اآلباء يف ذلك      مدارس موحدة املدارس املوجودة إىل    
ويقـدم  . كومة وائتمان نوفيلد ومؤسسة جوزيف راونتري     نشائه احل إلصندوق التعليم املوّحد الذي اشترك يف       إسترليين  

جعل املدارس  الصندوق منحاً للمدارس واجملموعات وغري ذلك من املنظمات كما يدعم البحوث الرامية إىل دراسة أثر                
لتوافر ويوفر الصندوق أيضاً مساعدة بشأن التكاليف الرأمسالية للمدارس اجلديدة يف الفترة السابقة           .  واحتياجاته موحدة

حتوهلـا إىل مـدارس     عداد ميزانية سنوية ملساعدة املدارس املوجودة يف عملية         إومت أيضاً   . املنح الرأمسالية من احلكومة   
  .٢٠٠٧/٢٠٠٨للسنة املالية  إسترليين جنيه ٢٨٢ ٠٠٠وقد بلغت امليزانية . موحدة

   ٨ ١٨٢ اد عدد التالميـذ مـن  ، كما ز٤٦ إىل   ٣٤، ازداد عدد املدارس املوّحدة من       ١٩٩٧ومنذ عام     - ١٨٣
  .١٧ ٦٠٧ إىل
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب حتفظاهتا على العهد اليت  . من املالحظات اخلتامية٤٣الفقرة 
  .أصبحت زائدة عن احلاجة

عالناهتا وحتفظاهتا فيما يتعلق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            إقامت احلكومة بتحديث      - ١٨٤
  ").  احملددهالوضع القانوين للعهد وتنفيذ(" من التقرير ٥ة والثقافية يف القسم واالجتماعي

ترجو اللجنة من الدولة الطرف نشر املالحظات اخلتامية احلالية          . من املالحظات اخلتامية   ٤٤الفقرة  
 .على نطاق واسع على مجيع مستويات اجملتمع، ال سيما يف صفوف املوظفني احلكوميني ورجال القضاء

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين 
  .يف إعداد تقريرها الدوري اخلامس

ستنشر احلكومة تقريرها الدوري اخلامس عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                - ١٨٥
والتقرير الدوري السابق   . لجنة اخلتامية يف املوقع الشبكي لوزارة العدل      والثقافية جنباً إىل جنب مع مالحظات ال      

-http://www.dca.gov.uk/peoplesصـالً علـى اخلـط يف        أومالحظات اللجنة اخلتامية الـسابقة متاحـان        

rights/human-rights/int-human-rights.htm . وسوف تودع نسخ مطبوعة من التقرير الدوري أيضاً يف املكتبة
ربيطانية ومكتبة اسكتلندا الوطنية ومكتبة ويلز الوطنية وجامعة أكسفورد وجامعة كمربيدج وكلية تـرينييت يف               ال

  .دبلن وقسم اخلدمات الببليوغرافية يف مكتب املطبوعات واملكتبة الداخلية لوزارة العدل

خرى واإلدارات اليت ُنقلت إليها دارات احلكومة األإوقد أعد هذا التقرير وزارة العدل بالتعاون الوثيق مع   - ١٨٦
  والتمـست احلكومـة آراء املمـثلني التـالني         . السلطة وأقاليم ما وراء البحـار واألقـاليم التابعـة للتـاج           

  : للمجتمع املدين

  ؛ اخلرييةAge Concernمؤسسة   -   
  ؛ اململكة املتحدة- منظمة العفو   -   
  ؛املعهد الربيطاين حلقوق اإلنسان  -   
  ؛ل يف ويلزمؤسسة األطفا  -   
  ؛نكلتراإحتالف حقوق األطفال يف   -   
  ؛جلنة املساواة وحقوق اإلنسان  -   
  ؛جلنة القضاء بالعدل  -   
  ؛احتاد الصناعة الربيطانية  -   
  ؛جلنة املساواة العنصرية  -   
  ؛جلنة حقوق املعوقني  -   
  ؛جلنة املساواة يف الفرص  -   
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  ؛جلنة املساواة آليرلندا الشمالية  -   
  ؛العدل  -   
  ؛حلريةا  -   
  ؛اجمللس الوطين للمنظمات التطوعية  -   
  ؛جلنة حقوق اإلنسان آليرلندا الشمالية  -   
  ؛منظمة أوكسفام اململكة املتحدة  -   
  ؛اجمللس االسكتلندي للمنظمات التطوعية  -   
  ؛مؤمتر نقابات العمال  -   
  .حتالف اململكة املتحدة املناهض للفقر  -   

د اجلـزء   معلومات تتعلق بكل مادة من موا       - باء 
  األول واجلزء الثاين واجلزء الثالث من العهد

   تقرير املصري- ١املادة 

  احلماية مبوجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها اململكة املتحدة

  ؛)١٩٤٥(ميثاق األمم املتحدة   - 
 ؛العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  - 

 ؛)١٩٩٢(يات امليثاق األورويب للّغات اإلقليمية ولغات األقل  - 

 .)١٩٩٥(االتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية   - 

  التقدم احملرز منذ التقرير الدوري الرابع

  اململكة املتحدة 

فيما يتعلق بنقل السلطة إىل اسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية، والعالقات الدستورية مع أقاليم ما وراء                 - ١٨٧
وإىل تقرير ") اهليكل السياسي العام(" من التقرير ٢بعة للتاج، ميكن للّجنة الرجوع إىل القسم البحار واألقاليم التا

  .)١٠٢(احلكومة الدوري السادس بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

                                                      

)١٠٢( Sixth Periodic Report from the United Kingdom, the British Overseas Territories, the 

Crown Dependencies on the ICCPR (1 November 2006), واملتاح على اخلط يف ١٧٨- ١٧٤ و٧٠- ٦٨ الصفحات ،
http://www.dca.gov.uk/peoples-rights/human-rights/int-human-rights.htm. 
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  ويلز

ل دور حكومة   ويتمث. أصبحت السلطات التنفيذية للجمعية الوطنية لويلز من مسؤولية الوزراء الويلزيني           - ١٨٨
  :مجعية ويلز يف

  ؛ختاذ القراراتا  - 
  ؛وضع السياسات وتنفيذها  -   
  ؛ممارسة الوظائف  -   
  ؛)مثل القواعد التنظيمية والتوجيهات القانونية(صدار التشريعات التابعة إ  -   
  .)القوانني الويلزية" (تدابري اجلمعية"اقتراح   -   

 أن جعل يف استطاعة اجلمعية الوطنية       ٢٠٠٦كومة ويلز لعام    وكان من أهم التغيريات اليت جلبها قانون ح         - ١٨٩
لويلز أن تصدر تشريعاهتا هي بشأن املسائل اليت ًنقلت سلطتها كالصحة والتعليم واخلدمات االجتماعية واحلكـم                

 على  بيد أنه سيتعني  ". تدابري اجلمعية "وسوف تشكل هذه التشريعات فئة جديدة من القوانني الويلزية امسها           . احمللي
صدار تـدابري   إقبل  ") تدابريال "لوضعأي السلطة القانونية    (‘ األهلية التشريعية ’اجلمعية الوطنية لويلز أن حتصل على       

وسوف مينح برملان اململكة املتحدة هذه األهليـة التـشريعية          . تتعلق مبجال معني منقول من احلكم     ) قوانني ويلزية (
ما بواسطة قوانني يصدرها الربملان أو باستخدام الطريقة        أوقد يتأتى ذلك    . على أساس حالة حبالة   ) السلطة القانونية (

") تدابريال "لوضعالسلطة (ومىت ُمنحت اجلمعية الوطنية لويلز األهلية التشريعية . Orders in Councilاجلديدة املسماة 
  ).انني الويلزيةالقو" (تدابري اجلمعية "وضعمن برملان اململكة املتحدة، فسوف ميكنها بدء عملية 

صدار القوانني اخلاصة بويلز، حيث ستتمكن اجلمعية الوطنية لويلز إلومن شأن ذلك أن يقلل من الوقت الالزم   - ١٩٠
وسوف يتيح هذا الوضع أيضاً حلكومة مجعية ويلز أن تنفذ املزيـد            . من دراسة القوانني الويلزية واملوافقة عليها بنفسها      

ومن املرجح أن الوزراء الويلزيني هم الذين سـيقترحون غالبيـة تـدابري             . قت الذي ختتاره  من التغيريات املهمة يف الو    
ويتضمن قانون حكومة ويلز أحكاماً تسمح حلكومة . بيد أنه جيوز أيضاً ألعضاء اجلمعية وجلاهنا اقتراح التدابري. اجلمعية

صـدار  إلي أن يكون للجمعية السلطة الكاملـة         إذا كان ينبغ   ااململكة املتحدة بإجراء استفتاء لسؤال سكان ويلز عمّ       
 أعضاء اجلمعية الـستني     اولكي حيدث هذا، يتعني أن يصّوت ثلث      . القوانني كما هو احلال بالنسبة للربملان االسكتلندي      

  .واألغلبية يف جملس العموم وجملس اللوردات باملوافقة على مشروع أمر حيدد تاريخ االستفتاء وصيغته

  احلقوق الواردة يف العهد إعمال - ٢املادة 

  احلماية مبوجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها اململكة املتحدة

  ؛)١٩٤٥(ميثاق األمم املتحدة   - 
) ١٩٥٢(١والربوتوكول) ١٩٥٠(االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية   - 

والربوتوكول ) ١٩٨٣(٦والربوتوكول ) ١٩٦٦(٥والربوتوكول ) ١٩٦٣(٣ و٢والربوتوكوالن 
) ٢٠٠٢(١٣والربوتوكول  ) ١٩٩٤(١١والربوتوكول  ) ١٩٩٢(١٠والربوتوكول  ) ١٩٨٥(٨

 ؛)٢٠٠٤(١٤والربوتوكول 
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عن عمل ذي مساواة العمال والعامالت يف األجر   ملنظمة العمل الدولية بشأن١٠٠  رقمتفاقيةاال  - 
  ؛ )    ١٩٥١ ( قيمة متساوية

 ؛)١٩٥٣(اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة   - 

 ؛)١٩٥٧(اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة   - 

 ؛)١٩٥٨( ملنظمة العمل الدولية بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة ١١١االتفاقية رقم   - 

 ؛)١٩٦٠(اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم   - 

 ؛)١٩٦١(امليثاق االجتماعي األورويب   - 

 ؛)١٩٦٤(ل الدولية بشأن سياسة العمالة  ملنظمة العم١٢٢االتفاقية رقم   - 

  )١٩٦٦(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري   - 
 ؛)١٩٦٦(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   - 

 ؛)١٩٩٥(وصيغتها املعدلة ) ١٩٧٩(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   - 

 ؛)١٩٩٥(ية املتعلقة حبماية األقليات القومية االتفاقية اإلطار  - 

 .)٢٠٠٣ -  نيس بصيغتها املعدلة يف(املعاهدة املُنشئة للجماعة األوروبية ومعاهدة االحتاد األورويب   - 

  التقدم احملرز منذ التقرير الدوري الرابع

  اململكة املتحدة 

  عدم التمييز وطرد األجانب

  احلكومة الدوري السادس بـشأن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق             ميكن للّجنة الرجوع إىل تقرير        - ١٩١
  .)١٠٣(املدنية والسياسية

  حقوق غري املواطنني

 الذي ينطبق على    ١٩٩٨حتظى حقوق اإلنسان لغري املواطنني باحلماية طبقاً لقانون حقوق اإلنسان لعام              - ١٩٢
ورويب بنفس حقوق مواطين اململكة املتحـدة   ويتمتع مواطنو االحتاد األ   . كل من يوجد يف أراضي اململكة املتحدة      

وحق التصويت يف االنتخابـات     ) خمصصة ملواطين اململكة املتحدة   (باستثناء حق العمل يف وظائف حكومية معينة        
  ).بيد أن بإمكاهنم التصويت يف االنتخابات احمللية(العامة 

                                                      

)١٠٣( Sixth Periodic Report of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the 

ICCPR (CCPR/C/GBR/6) ٥٢٠- ٤٩٦ و٢٧٢- ٢٢٩ الفقرات . 
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وط احملددة يف اتفاقية األمم املتحـدة       وتعترف احلكومة مبن يرغب يف اللجوء كالجئ إذا ما استوىف الشر            - ١٩٣
ولالجئني املعترف هبم نفس حقوق مواطين اململكـة املتحـدة االجتماعيـة            . ١٩٥١بشأن وضع الالجئني لعام     

ومن واجب . فمن حقهم على سبيل املثال االستفادة من العالج الطيب والتعليم واإلسكان والتوظيف. واالقتصادية
، ٢٠٠٢ من قانون اجلنسية واهلجرة واللجوء لعام ٥٥وطبقاً للقسم . لقوانني احملليةلثال الالجئني املعترف هبم االمت

يتعني على من يرغبون يف اللجوء أن يتقدموا بطلب جلوء حاملا يكون ذلك ممكناً بعد وصوهلم إىل اململكة املتحدة                   
. أخروا يف تقدمي طلـب اللجـوء      ويف حاالت استثنائية، يتلقى الطالبون الدعم حىت إذا ت        . حىت يستحقون الدعم  

 ال حيول دون توفري الدعم ملن يعولون أطفاالً أو ملن حيتاجون رعاية خاصـة،               ٥٥واألهم من ذلك هو أن القسم       
كما أنه ال حيول دون توفري املساعدة إذا كان عدم توفريها يشكل انتهاكاً لالتفاقية األوروبية حلمايـة حقـوق                   

  .اإلنسان واحلريات األساسية

دماج الالجئني يف اجملتمع، ومن املتوقع فعالً أن جيري تـدرجيياً           إوحتّسن احلكومة بانتظام آلياهتا اخلاصة ب       - ١٩٤
وسوف . ٢٠٠٨نكلترا حبلول منتصف عام     إ يف خمتلف أحناء  دماج الالجئني   إلتنفيذ منوذج جديد خلدمات وطنية      

  : د واهلجرة وسيشملجيري تشغيل النموذج اجلديد بالتعاون الوثيق مع وكالة احلدو

، هدماج شخصية لكل الجئ، وترتيب حتقيق الغايـات ورصـد         إ لوضع خطة    Sunriseخدمة    - 
  ؛وتطوير شراكات واسعة النطاق لدعم املشروع

  ؛خدمة رعاية تقيم اتصاالً بني الالجئ وراعٍ من اجملتمع املتلقي  - 
م مـؤهالت مهنيـة منـهم،       خدمة توظيف لتوفري الدعم واملشورة لالجئني، ال سيما من لديه           - 

  ؛ دخول سوق العمالة يف اململكة املتحدةعلى ملساعدهتم
  .خدمة استشارية توفر املشورة والدعم ملن يتولون إدارة املنظمات اجملتمعية املعنية بالالجئني  - 

 ، أنشأت احلكومة أيضاً أفرقة عمل مشتركة جلمع البيانات ووضع العملية اليت تتخـذ             ٢٠٠٥ومنذ عام     - ١٩٥
مبوجبها القرارات املتعلقة بطلبات اهلجرة املقدمة من الطلبة الدوليني القادمني للدراسة يف اململكة املتحدة ومـن                

 من "لتعليم والتدريبل املوفرةسجل اجلهات " عمل أفرقة العمل قيد االستعراض أيضاً يوتبق. قطاع الفنون والترفيه
 التعليم والتدريب يف اململكة املتحدة، واملساعدة  حبقت اليت توفرأجل التحقق من أنه يؤدي وظيفته كقائمة باجلها

املتقدمني على تطوير إجراء قوي وبسيط للتعامل مع الطلبات الفردية مبا يقلل قدر اإلمكان من العبء الواقع على 
  .نتباه بشكل خاص الحتياجات اجملموعات السياحيةاليالء اإ وعلى من يرعوهنم، مع بالطلبات

من دعم الدخل، حيث يراعى يف ذلك أهنم ال يدفعون فواتري            يف املائة    ٧٠يتلقى راغبو اللجوء املؤهلون     و  - ١٩٦
 عاماً من العمر    ١٨ويبلغ مستوى الدعم ملن هم دون        .يواء اليت توفرها هلم احلكومة    إلالكهرباء واملاء يف أماكن ا    

 اللجوء الذين يتبني احتياجهم للرعاية طبقـاً  يبراغوتوفر السلطات احمللية الدعم ل.  من دعم الدخل   يف املائة  ١٠٠
أما من تقل احتياجاهتم عن هذه العتبة ويستحقون الـدعم          . ١٩٤٨من قانون املساعدة الوطنية لعام       ٢١للقسم  

وحيق لضحايا التعـذيب  . يواؤهم بأسرع ما ميكن يف أماكن مطّوعة على النحو املناسب     إاخلاص باللجوء فيجري    
  . احملتاجني لرعاية صحية االستفادة من اخلدمات الصحية الوطنية مثل املقيمني يف هذا البلد متاماًوراغيب اللجوء 
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إىل اململكة املتحدة للعمل بطريقـة غـري        اجمليء  زالة احلوافز اليت تدفع الناس إىل       إوتتمثل سياسة احلكومة يف       - ١٩٧
ة ملتزمة بضمان أن يكون هناك فرق بـني عمليـات   واحلكوم. مشروعة، واحملافظة على سالمة طرق اهلجرة املشروعة  

 على عملية جلوء قوية تعمل بفاعلية وسرعة ملصلحة الالجئني،          احملافظةومن الضروري   . اللجوء وعمليات اهلجرة للعمل   
واالستثناء من هذا جيري وفقاً لتوجيه االحتاد       . ولكن دون أن تتعرض لسوء االستخدام من جانب من يأتون هنا للعمل           

. ٢٠٠٥فربايـر  / اللجوء، الذي دخل حيز النفاذ يف اململكة املتحـدة يف شـباط  ورويب بشأن معايري استقبال راغيب   األ
ذن بالعمل إذا ظل طلب جلوئهم معلقاً دون اختاذ قرار بشأنه           إومبوجب هذا التوجيه، جيوز لطاليب اللجوء احلصول على         

ذن العمل هذا حىت النقطة اليت يتخذ       إويسري  . أخري راجعاً هلم   شهراً، شريطة أن ال يكون سبب الت       ١٢ملدة تزيد على    
وتلتزم اململكة املتحدة بشرط    . فاحلكومة ال تقبل أن تتوىل إدارة نظام جيرب راغب اللجوء على الفقر           . عندها قرار هنائي  

ري مستحق للـدعم  االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية الذي يقضي بدعم أي راغب جلوء غ           
ـ        ) ١٩٩٩ من قانون اهلجرة واللجوء لعام       ٩٥القسم  (مبوجب األحكام العادية     اكاً هإذا كان عدم فعل ذلك ميثـل انت

وميكن لطاليب اللجوء الذين مل حيالفهم احلظ ويتهددهم لوال ذلك الفقر املدقع وليس يف . حلقوق اإلنسان للشخص املعين
 من قـانون  ٤رادهتم أن يطلبوا توفري مأوى مبوجب القسم      إملتحدة ألسباب خارجة عن     إمكاهنم مؤقتاً مغادرة اململكة ا    

ويستمر توفري الدعم حىت يزول العائق الذي يعترض مغادرة اململكة املتحدة وشريطة أن             . ١٩٩٩اهلجرة واللجوء لعام    
يـصاالت  إقيم فيه طعامه بنفـسه، و   ويقدم الدعم يف شكل مأوى ُيِعّد امل      . يستمر املتلقي يف استيفاء معايري االستحقاق     

  .  بواسطتها شراء الغذاء ومواد الرعاية الشخصية األساسيةهسبوعياً ميكنأ جنيهاً إسترلينياً للشخص ٣٥بقيمة 

توفري خدمات أو مرافق من نوع معني يف قـانون          اخلاصة ب تنظيمية  القواعد  الصدار  بإوتوجد األحكام اخلاصة      - ١٩٨
وتوفر القواعد التنظيمية مستوى أعلى من الدعم لألشد ضعفاً، مبـا يف ذلـك          . ٢٠٠٦ة لعام   اهلجرة واللجوء واجلنسي  

وُيقدم لراغيب اللجوء الذين ُيرفض طلبهم العالج الصحي جماناً، إذا كان . ع واألطفالاألمهات احلديثات والرّض/احلوامل
  ج يف مستشفيات اخلدمات الصحية الوطنية جمانـاً،        وهم ليسوا مؤهلني لتلقي العال    . يلزم فوراً، يف إطار الرعاية األولية     

ويتلقـى  ). مثل العالج يف قسم احلوادث والطـوارئ ( فيها معفياً من الرسوم    ىال يف احلاالت اليت يكون العالج املتلق      إ
ر طالبو اللجوء الذين مل حيالفهم احلظ العالج املناسب بصرف النظر عن قدرهتم على الدفع، وذلك فيما يتعلق بـسائ                  

أمـا  . وال ينبغي منع العالج أو تأخريه     . احلاالت املهّددة للحياة ومن أجل منع أي حاالت من أن تصري مهددة للحياة            
وحيق هليئات اخلدمات الصحية الوطنية أن ُتسقط أي ديـون عنـدما            . املسائل اخلاصة بسداد التكاليف فتسّوى الحقاً     

 للعـالج يف تلقـي      اخلاضعون يستمر   ،قبل استنفاد حقوق النقض   و. تكون مالحقتها غري معقولة أو غري فعالة التكلفة       
ويف احلاالت اليت ال يكون فيها عائق أمام العودة إىل          . العالج جماناً حىت انتهاء العالج أو حىت مغادرهتم اململكة املتحدة         

  .ودة من ُرفض طلب جلوئهماململكة املتحدة، تعترب احلكومة أن العودة الطوعية أمر معقول وأهنا وسيلة أكثر مسوا لع

  مساواة الذكور واإلناث - ٣املادة 

  احلماية مبوجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها اململكة املتحدة

) ١٩٥٢(١والربوتوكول) ١٩٥٠(االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية   - 
والربوتوكول ) ١٩٨٣(٦والربوتوكول ) ١٩٦٦(٥والربوتوكول ) ١٩٦٣(٣ و٢والربوتوكوالن 

) ٢٠٠٢(١٣والربوتوكول  ) ١٩٩٤(١١والربوتوكول  ) ١٩٩٢(١٠والربوتوكول  ) ١٩٨٥(٨
 ؛)٢٠٠٤(١٤والربوتوكول 
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 ملنظمة العمل الدولية بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي ١٠٠االتفاقية رقم   - 
  ؛)١٩٥١(قيمة متساوية 

 ؛)١٩٥٣(اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة   - 

 ؛)١٩٥٧(اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة   - 

 ؛)١٩٦١(امليثاق االجتماعي األورويب   - 

 ؛)١٩٦٦(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   - 

 ؛)١٩٩٥(وصيغتها املعدلة ) ١٩٧٩(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   - 

 .)٢٠٠٣ -  بصيغتها املعدلة يف نيس(ية ومعاهدة االحتاد األورويب املعاهدة املُنشئة للجماعة األوروب  - 

  التقدم احملرز منذ التقرير الدوري الرابع

  اململكة املتحدة

ينبغي للّجنة مالحظة رد احلكومة على هذه املسألة يف التقرير الدوري السادس بشأن العهد الدويل اخلاص   - ١٩٩
  .)١٠٤(باحلقوق املدنية والسياسية

  :ت التشريعات أو التدابري الرئيسية التالية منذ آخر تقرير دوريصدر  - ٢٠٠

، الـيت  )بصيغته املعدلة (١٩٧٠ لقانون املساواة يف األجور لسنة ٢٠٠٤القواعد التنظيمية لسنة      - 
، عّدلت من اإلجراء الذي يتعني علـى        ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١دخلت حيز التنفيذ يف     

  ؛األمر مبا إذا كان املدعي واملقارن به يؤديان عمالً له نفس القيمةاحملاكم اتباعه عندما يتعلق 
 ٢٠٠٤لعـام   ) بالصيغة املعدلة ) (تكوينها ونظامها الداخلي  (القواعد التنظيمية حملاكم التوظيف       - 

وقد صدرت هاتان اجملموعتان مـن      .  يف القيمة  التساويأدخلت تغيريات على إجراءات حماكم      
جل جعل نظام احملاكم يعمل مبزيد من الفاعلية ومعاجلة التأخري الذي ميكن القواعد التنظيمية من أ

  ؛أن حيدث يف قضايا التساوي يف القيمة الواسعة النطاق واألكثر تعقيدا
 تشرين  ١دخلت حيز التنفيذ يف     ) التمييز على أساس اجلنس   (القواعد التنظيمية للمساواة يف التوظيف        - 

 وقانون املساواة يف    ١٩٧٥ قانون التمييز على أساس اجلنس لعام        وقد حّدثت . ٢٠٠٥أكتوبر  /األول
التوجيه املتعلق باملساواة يف املعاملـة   من أجل تنفيذ التعديالت اليت أدخلت على   ١٩٧٠الراتب لعام   

وقد أرسى التوجيه املتعلق . ٢٠٠٢/٧٣ الوارد يف توجيه اجلماعة األوروبية ١٩٧٦لعام ) ٧٦/٢٠٧(
اجلماعة األوروبية القائل باملساواة يف املعاملة للرجال والنساء فيما يتعلـق           أ  املة مبد باملساواة يف املع  

 قـانون   ٢٠٠٢/٧٣ويتضمن التوجيـه    . بفرص التوظيف والتدريب املهين والترقي وظروف العمل      
  ؛الدعوى حملكمة العدل األوروبية كما يعزز مبدأ املساواة يف املعاملة وتنفيذه عمليا

                                                      

)١٠٤( Sixth Periodic Report of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the 

ICCPR (CCPR/C/GBR/6) ٣٤١- ٢٧٣ الفقرات. 
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 اللجنة املعنية باملساواة وحقوق اإلنسان، وهي اهليئة اليت ستأخذ ٢٠٠٦ملساواة لعام أنشأ قانون ا  - 
. على عاتقها مسؤولية جلنة املساواة يف الفرص وجلنة املساواة العنصرية وجلنة حقوق املعـوقني             

 اإلنسان مسؤولية تعزيز املساواة وإنفاذ قوانني       وحقوقوسوف تقع على اللجنة املعنية باملساواة       
وتـشمل  . املساواة على أساس اجلنس والعرق واإلعاقة وامليل اجلنسي والدين أو املعتقد والسن           

وقد أنشأ القانون أيضاً واجباً قانونياً على الـسلطات         . مسؤولياهتا أيضاً تعزيز حقوق اإلنسان    
لقضاء على يالء االعتبار الالزم لضرورة تعزيز املساواة يف الفرص بني الرجال والنساء، واإالعامة ب

 بوظائفها، مبا يف ذلك الوظائف اليت بإمكاهنا هباالتمييز على أساس اجلنس يف الطريقة اليت تضطلع 
 كوضع السياسة العامة وحتصيل الـضرائب       - هي فقط، بوصفها سلطات عامة، االضطالع هبا        

ـ             (على سبيل املثال     وز أما التمييز على أساس اجلنس من جانب سائر مقدمي اخلدمات الـيت جي
وقد دخل هـذا    ). ١٩٧٥للقطاع العام أو اخلاص االضطالع هبا فهي خمالفة للقانون منذ عام            

، وهو يلزم السلطات العامة بوضع ٢٠٠٧أبريل /الواجب االستباقي اجلديد حيز التنفيذ يف نيسان
. خطط حتدد ما ستتخذه من إجراءات للوفاء هبذا الواجب والتشاور بشأن هذه اخلطط ونشرها             

  .ني على السلطات العامة استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة وتنقيحها كل ثالث سنواتويتع

  آيرلندا الشمالية

 ٢٠٠٣لعام  ) آيرلندا الشمالية ( )بصيغته املعدلة (تنفذ القواعد التنظيمية ألمر التوظيف واملعاملة بالعدل          - ٢٠١
 آيرلندا الشمالية حسبما يتعلق بالتمييز على أساس الدين         توجيه االحتاد األورويب اإلطاري بشأن العمل واملهنة يف       

 دخـل حيـز     ١٩٩٨لعام  ) آيرلندا الشمالية (وهذا األمر، الذي يعدل أمر التوظيف واملعاملة بالعدل         . أو املعتقد 
  . ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠التنفيذ يف 

احلكومة بوضـع اسـتراتيجية     " ٢٠٠٨- ٢٠٠٥أولويات وميزانية آيرلندا الشمالية للفترة      "لزمت  أوقد    - ٢٠٢
وصدرت مسّودة استراتيجية بشأن املساواة بـني اجلنـسني،         . مشتركة بني اإلدارات بشأن املساواة بني اجلنسني      

وعملت احلكومة مع .  التماساً ملشاورة عامة كاملة٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٣٠، يف ‘مسائل خاصة باجلنسني‘عنواهنا 
القضايا اخلاصة بالفوارق بني اجلنسني لوضع اللمسات النهائية لالستراتيجية وخططي          اللجنة االستشارية املعنية ب   

وسوف تسمح االستراتيجية وخططاً عملها اخلاصتان بالنساء والرجال آليرلندا الشمالية بأن تسهم على             . عملها
وعلـى وجـه    .  بـشأهنا  حنو أفضل يف عدد من املعاهدات واالتفاقات الدولية اليت تقدم اململكة املتحدة تقارير            

اخلصوص، جتسد جماالت العمل الرئيسية يف مسّودة االستراتيجية اجملاالت املثرية لالنشغال يف اتفاقية القضاء على               
وتشكل االستراتيجية وخطة عملها بشأن املـرأة       ). ١٩٥٥(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ومنهاج عمل بيجني         

". ٢٠٠٦- ٢٠٠٣االجناز يف جمال املساواة بني اجلنسني "تقرير اململكة املتحدة مسامهة آيرلندا الشمالية الرئيسية يف 
ومـن  . ٢٠٠٦ديسمرب  /شرت االستراتيجية املعنية بالقضايا اخلاصة بالفوارق بني اجلنسني يف كانون األول          وقد نُ 

  .٢٠٠٧املتوقع نشر خططي العمل يف هناية 
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  ويلز

ويلز ألي واجبات حمددة خاصة باجلنسني ألن السلطات العامة         نكلترا واسكتلندا، ال ختضع     إعلى عكس     - ٢٠٣
 ١٩٧٥ بشأن قانون التمييز على أساس اجلنس لعام         ٢٠٠٦بعدت من األمر الصادر يف عام        استُ بالكاملالويلزية  

. مةبعد أن أوصت اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص برفض األمر يف اجللسة العا) الواجبات القانونية( )السلطات العامة(
ونتيجة . وقد أصدرت اللجنة هذه التوصية ألهنا رأت أن األمر ليس قوياً مبا فيه الكفاية بشأن املساواة يف الراتب                 

  نـه  إلذلك، فرغم أنه يتعني على السلطات العامة يف ويلـز أن تعـزز املـساواة بـني الرجـال والنـساء، ف                     
بيد أن حكومة مجعيـة ويلـز       . مل أو تقرير سنوي   عداد خمطط للمساواة بني اجلنسني أو خطة ع       إال يتعني عليها    

هتدف إىل توفري خدمة مثالية للرجال والنساء يف ويلز عن طريق وضع استراتيجيات وسياسات فعالة ومنصبة على         
عداد خمطط طوعي للمساواة بني اجلنسني، وُعقدت       إوهلذا الغرض، حددت حكومة مجعية ويلز التزامها ب       . النتائج

 عرب ويلز شارك فيها على حد سواء أفراد ومنظمات معنية ٢٠٠٦ هبذا املخطط يف عام لتمّسكامناسبات لتشجيع 
وعقب فترة تشاور . بالقضايا اخلاصة بالفوارق بني اجلنسني، وقد ُعقدت هذه املناسبات ملناقشة أولويات احلاضرين

  .أبريل/، ُنشر املخطط يف نيسان٢٠٠٧يناير /يف كانون الثاين

 من األمر االنكليزي، أعرب وزير األعمال التجاريـة،         بالكاملعاد السلطات العامة الويلزية     وعقب استب   - ٢٠٤
باإلنابة عن حكومة مجعية ويلز، عن التزام بوضع واجبات حمددة لويلز فيما يتعلق بالقضايا اخلاصة بالفوارق بني                 

 مبوجب قانون التمييز على أساس اجلنس بيد أنه قبل أن يكون بإمكان الوزراء الويلزيني أن يصدروا أمرا. اجلنسني
يفرض واجبات حمددة يف جمال القضايا اخلاصة بالفوارق بني اجلنسني على السلطات العامة الويلزية، يتعني نقـل                 

واملناقشات جارية عقب االنتخابـات بـشأن   . ليهمإصدار مثل هذه األوامر من حكومة اململكة املتحدة   إوظيفة  
  .جمال العمل هذاحراز التقدم يف إكيفية 

   احلدود- ٤املادة 

  اململكة املتحدة

  .ليس هناك ما ُيقدم عنه تقرير حتت هذه املادة  - ٢٠٥

   التأويل- ٥املادة 

  اململكة املتحدة

  . ليس هناك ما ُيقدم عنه تقرير حتت هذه املادة  - ٢٠٦

   احلق يف العمل- ٦املادة 

  ملتحدةاحلماية مبوجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها اململكة ا

 ؛)١٩٥٨( ملنظمة العمل الدولية بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة ١١١  رقمتفاقيةاال  -   
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 ؛)١٩٦١(امليثاق االجتماعي األورويب   -   

 ؛)١٩٦٤( ملنظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة ١٢٢  رقمتفاقيةاال  -   

  ؛)١٩٦٦ (االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  -   
 .)١٩٩٥(وصيغتها املعدلة ) ١٩٧٩(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   -  

  التقدم احملرز منذ التقرير الدوري الرابع

  اململكة املتحدة 

 ألحكام اتفاقييت منظمة العمـل      االمتثالينبغي للّجنة أن تالحظ تقريري اململكة املتحدة املرفقني بشأن            - ٢٠٧
املرفق األول  (٢٠٠٦مايو / أيار٣١ إىل ٢٠٠٤ يونيه/ حزيران١، واللذين يغطيان الفترة من ١٢٢ و١١١ الدولية

 من العهد الدويل اخلـاص      ٦ويوفر التقريران أحدث التطورات التشريعية اليت متت مبوجب املادة          ). واملرفق الثاين 
  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  آيرلندا الشمالية

  :صدرت التشريعات الرئيسية التالية منذ التقرير الدوري السابق  - ٢٠٨

 ١٩٩٥ لعام   اإلعاقة بشأن قانون التمييز على أساس       ٢٠٠٤القواعد التنظيمية الصادرة يف عام        - 
  ؛)بصيغته املعدلة(

  ؛٢٠٠٤لعام ) األسئلة واألجوبة (اإلعاقةاألمر اخلاص بقانون التمييز على أساس   - 

) آيرلندا الشمالية) (١بدء السريان رقم ) (٢٠٠٦أمر  (اإلعاقةبالتمييز على أساس األمر اخلاص     - 
  ؛٢٠٠٦لعام 

) آيرلندا الشمالية) (٢بدء السريان رقم ) (٢٠٠٦أمر  (اإلعاقةاألمر اخلاص بالتمييز على أساس     - 
  .٢٠٠٦لعام 

، الذي يعدل قـانون     ٢٠٠٦لعام  ) آيرلندا الشمالية  (اإلعاقةصدر األمر اخلاص بالتمييز على أساس       وقد    - ٢٠٩
. ٢٠٠٦فرباير /، يف اجمللس االستشاري احلكومي يف شباط١٩٩٥لعام   آليرلندا الشماليةاإلعاقةالتمييز على أساس 

  :وهذا األمر، من خالل أحكامه

 من أجل ضمان أن املـصابني       اإلعاقة الوارد يف قانون التمييز على أساس        اإلعاقةيعّدل تعريف     - 
  ية منذ حلظة التشخيص؛ااعة البشرية والتصلب املتعدد والسرطان مشمولون بالرعبنقص املن

 شرط أن يكون املرض العقلـي       اإلعاقة يف قانون التمييز على أساس       اإلعاقةوحيذف من تعريف      - 
  ؛"كلينيكياًإ واضحاً"
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 ٢٥الـيت تـضم     ( حبيث يشمل النوادي اخلاصة      اإلعاقةويوسع نطاق قانون التمييز على أساس         - 
  ؛) على األقلعضواً

  ويفرض واجبات جديدة على السلطات العامة؛  - 

   حبيث يشمل مجيع وظائف اهليئات العامة؛اإلعاقةويوسع نطاق قانون التمييز على أساس   - 

 حبيـث تـشمل     اإلعاقةوينص على توسيع واجبات املعاينة اخلاصة بقانون التمييز على أساس             - 
  .مركبات النقل

 صدر أمرا بدء سريان أدخال يف حيز التنفيذ أحكاما معينة من األمر اخلاص بالتمييز علـى                 وحىت تارخيه،   - ٢١٠
 كـانون   ١وعلى وجه اخلصوص، أدخل أمر بدء السريان الثاين يف حيز التنفيذ، اعتبـارا مـن                . اإلعاقةأساس  
زاء إة تعزيز املواقف االجيابية ، الواجب الواقع على السلطات العامة بايالء االعتبار الالزم لضرور٢٠٠٧يناير /الثاين

 للسلطات وقد أصدرت جلنة املساواة آليرلندا الشمالية دليالً.  وضرورة تشجيع مشاركتهم يف احلياة العامةاملعوقني
ويف آيرلندا الشمالية تصدر جلنة املساواة آليرلندا الـشمالية مدونـة قواعـد             . العامة بشأن هذا الواجب اجلديد    

دخال تغيريات على تعريـف     إومن املقرر دراسة    . ١٩٩٥ لعام   اإلعاقة التمييز على أساس     ممارسات بشأن قانون  
وسـوف  . العجز يف وقت الحق من هذا العام، يف حني ستنشر احلكومة توجيهات قانونية جديدة بشأن التعريف     

  .من هذا العام يف حيز التنفيذ يف وقت الحق اإلعاقةتدخل أحكام أخرى من األمر اخلاص بالتمييز على أساس 

  ق يف التمتع بشروط عمل عادلة احل- ٧املادة 

  احلماية مبوجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها اململكة املتحدة

 ؛)١٩٤٧( ملنظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل ٨١  رقمتفاقيةاال  -   

 ؛)١٩٥١( ملنظمة العمل الدولية بشأن املساواة يف األجور ١٠٠  رقمتفاقيةاال  -   

 .)١٩٦١(مليثاق االجتماعي األورويب ا  -   

  التقدم احملرز منذ التقرير الدوري الرابع

  اململكة املتحدة

الته وما يطرأ عليها وتستند معّد. ١٩٩٩أبريل / نيسان١ يف  حيز النفاذ الوطين القانوين األجر األدىندخل  - ٢١١
 عملية تقصي حقائق وتـشاور      إجراء بعد    ما تقترحه على احلكومة جلنة األجور املنخفضة       إىلمن تغيريات الحقة    

  :وتبلغ معدالت األجر األدىن حالياً. واسعة النطاق

  ؛ سنة أو أكثر٢٢ ملن يبلغ عمرهم يف الساعة إسترليين  جنيه٥,٣٥  -   
  ؛ سنة٢١ و١٨ ملن يتراوح عمرهم بني يف الساعة إسترليين  جنيه٤,٤٥  -   



E/C.12/GBR/5 
Page 86 

 

 

جتـاوزوا سـن    و( سنة   ١٧ و ١٦م بني   ـره ملن يتراوح عم   ةـيف الساع  إسترليين    جنيه ٣,٣٠  - 
  .)لزاميإلالتعليم ا

. ٢٠٠٤أكتـوبر   / سنة يف تشرين األول    ١٧ و ١٦وقد بدأ األخذ باملعدل املطبق على من يتراوح عمرهم بني             - ٢١٢
اء  فُيعفون أثن سنة احلصول على األجر األدىن، أما املتمرنون األكرب سنا١٩ًنني الذين يقل عمرهم عن وال حيق للمتمّر

يعملون وفيما عدا استثناءات قليلة أخرى، ُيدفع األجر األدىن جلميع العاملني سواء كانوا .  من مترينهم شهرا١٢ًأول 
وتبني آخر أرقام مكتب    . بدوام كامل أو جزئي وسواء كانوا دائمني أو مؤقتني أو غري نظاميني أو يعملون يف املرتل               

  أعلى كنتيجة مباشرة لزيادة األجر األدىن      ص كانوا يستحقون أجراً    مليون شخ  ١,٣حصاءات الوطنية أن حوايل     اإل
  .ومل يكن لذلك سوى أثر سليب طفيف على الوظائف واألسعار. ٢٠٠٦أكتوبر /الوطين يف تشرين األول

ات جراء، وهم يتخذون اإل   االمتثالويتوىل إنفاذ األجر األدىن مسؤولون حكوميون متخصصون معنيون ب          - ٢١٣
  وميكن للعمال الذين يعتقدون أهنـم      . ن حصول العمال على األجر األدىن وأي متأخرات يف الراتب         املناسبة لضما 

وبإمكان مشغلي خط املـساعدة االسـتعانة       . ال حيصلون على األجر األدىن االتصال خبط مساعدة هاتفي سري         
 ١٦وهناك . مة يف مجيع الشكاوىوتنظر احلكو. مبترمجني حبيث ُيعاد االتصال بطالب خط املساعدة والتحدث معه بلغته

وتقوم أفرقة التحقق من    . فرقة تعمل يف خمتلف أحناء اململكة املتحدة لضمان أن العاملني حيصلون على مستحقاهتم            
، أعلنت احلكومة أن أربـاب      ٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين  .  بعمليات تفتيش ذات أهداف حمددة     أيضاً االمتثال

. جر األدىن يواجهون عقوبة دفع غرامة عن كل عامل يدفعون له أقل مما يـستحق              العمل الذين يرفضون دفع األ    
وسوف يصدر، جلميـع    .  للعمال  هبا ويتعني على أرباب العمل بالفعل أن يدفعوا املتأخرات اليت يكونون مدينني          

شعار عقوبة إ، متاماًوال ميتثلون له ) طلب رمسي بدفع املتأخرات(شعار إنفاذ إ الذين يصدر هلم أرباب العمل تقريباً
 إىلوتسهر احلكومة على ضمان أن العمال الرّحل الذين يأتون          . سترليينإ جنيه   ٢٢٤,٧٠ال تقل الغرامة فيه عن      

وقـد تعاونـت مـع      . اململكة املتحدة يدركون حقوقهم ومسؤولياهتم يف جمال العمل، مبا يف ذلك األجر األدىن            
 وريقة من   أيضاًنتجت احلكومة   أو. ية بشأن وريقات معلومات ملواطنيها    احلكومات الربتغالية والبولندية والليتوان   

باللغـات  اعرف حقوقك وأين تذهب للحصول على املساعدة واملشورة         : اململكة املتحدة صفحة واحدة عنواهنا    
رسال الوريقة إ بأيضاًوتقوم احلكومة . نكليزية والالتفية والليتوانية والبولندية والرومانية والسلوفاكيةإلية واارالبلغ
  . االحتاد األورويب مؤخراًإىل مجيع العمال املسجلني مبوجب أنظمة تسجيل العمال للبلدان اليت انضمت إىل

، اليت يرأسها وزيـر عالقـات       "ندوة اإلنفاذ اخلاصة بالعمال الضعفاء    "وعالوة على ذلك، أنشأت احلكومة        - ٢١٤
قوق العمال ومداها وتقييم كفـاءة اإلطـار اإلنفـاذي وحتديـد            ساءة استعمال ح  إالعمل، من أجل النظر يف طبيعة       

وتساعد القواعد التنظيمية لسلوك وكاالت التوظيف واألعمال التجارية املعنية بالتوظيف، الـيت            . التحسينات املمكنة 
افح  كما تك  ،، على ضمان أن العاملني يف الوكاالت حيصلون على حقوقهم         ٢٠٠٤أبريل  /دخلت حيز التنفيذ يف نيسان    

دخال بعض التعديالت على هذه القواعد التنظيمية فيما يتعلق إوتنظر احلكومة يف . ساءة استخدام هذه احلقوقإحاالت 
وتواصل احلكومة أيضاً دعم املبادئ األساسية ملسّودة توجيه االحتاد األورويب بـشأن            . بالعاملني الضعفاء يف الوكاالت   

  .صدار قواعد مناسبة حلماية هؤالء العمالإل بالعمل مع اللجنة األوروبية العاملني يف الوكاالت، كما أهنا ملتزمة
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فقـد  .  وأجر لألبوة والتبينإجازةجديدة ب ، مت اعتماد استحقاقات  ٢٠٠٢ومبوجب قانون التوظيف لعام       - ٢١٥
املعدل املعياري سبوعني، بأجر أبوة قانوين ُيدفع بنفس أصار من حق اآلباء العاملني احلصول على إجازة أبّوة ملدة 

 ملدة عام، بأجر تنبٍ قانوين      من حق املتبّنني كذلك احلصول على إجازة تنبٍ       و. الذي ُيدفع به أجر األمومة القانوين     
  وقد عّدل قـانون التوظيـف      .  ُيدفع بنفس املعدل املعياري الذي ُيدفع به أجر األمومة القانوين           أسبوعاً ٣٩ملدة  
 حبيث صار حيق آلباء األطفال دون السادسة أو األطفـال           ١٩٩٦وظيف لعام    قانون حقوق الت   أيضاً ٢٠٠٢لعام  

ويتعني على أرباب العمل دراسة الطلب جبدية       .  سنة أن يطلبوا منط عمل مرناً      ١٨ الذين يقل عمرهم عن      املعوقني
ى تطبيق   عل ٢٠٠٦وينص قانون العمل واألسر لعام      . ال على أسس حمددة تتعلق بسري العمل      إوال جيوز هلم رفضه     

  .بالنسبة للموظفني الذين يقومون برعاية أشخاص بالغني نفس احلق يف طلب ترتيبات عمل مرنة

  ليهاإاالنضمام وحق تكوين النقابات  - ٨املادة 

  احلماية مبوجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها اململكة املتحدة

 ؛)١٩٤٨(محاية حق التنظيم احلرية النقابية و ملنظمة العمل الدولية بشأن ٨٧  رقمتفاقيةاال  -   

 ؛)١٩٤٩ (حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية ملنظمة العمل الدولية بشأن ٩٨  رقمتفاقيةاال  -   

 ؛)١٩٦١(امليثاق االجتماعي األورويب   -   

 ؛)١٩٦٦(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   -   

 ؛)١٩٧١(ة والتسهيالت املقدمة ملمثلي العمال  ملنظمة العمل الدولية بشأن احلماي١٣٥  رقمتفاقيةاال  -  

 .)١٩٧٨) (اخلدمة العامة(عالقات العمل  ملنظمة العمل الدولية بشأن ١٥١  رقمتفاقيةاال  -   

  التقدم احملرز منذ التقرير الدوري الرابع

  اململكة املتحدة

 آلخر أرقام رمسية مجعها مـسؤول       وطبقاً.  نقابة مسجلة  ١٨٥، كانت هناك    ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣١يف    - ٢١٦
 ٧,٥، كان هناك حوايل ٢٠٠٤ بالوضع يف هناية عام أساساًاعتماد النقابات ورابطات أرباب العمل، واليت تتعلق    

  .مليون عضو يف النقابات

 متنح حق التغيب عن العمل بأجر ملمثلي النقابات املعنيني           أحكاماً ٢٠٠٢ويتضمن قانون التوظيف لعام       - ٢١٧
واملمثلون املعنيون بالتعليم هم نوع جديد من ممثلي النقابات يتولون . عليم كيما يتسىن هلم االضطالع بوظائفهمبالت
 ٢٠٠٢ويتيح قانون التوظيف لعـام      . سداء املشورة ألعضاء النقابة بشأن احتياجاهتم املتعلقة بالتدريب والتعليم        إ

  .ة من خدمات ممثليهم املعنيني بالتعليم حق التغيب عن العمل لالستفادأيضاًألعضاء النقابات 
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  ٢٠٠٤قانون عالقات التوظيف لعام 

الـيت  ) ١٩٩٩قانون عـام     (١٩٩٩يصف التقرير الدوري السابق مسات قانون عالقات التوظيف لعام            - ٢١٨
  وشامالً مفصالً، أجرت احلكومة استعراضا٢٠٠٣ً- ٢٠٠٢ويف الفترة . عدلت جوانب رئيسية من قانون النقابات

 .٢٠٠٣فرباير / شباط٢٧ للمشاورة العامة يف  األولية لالستعراض التماساًجونشرت احلكومة النتائ. ١٩٩٩لقانون عام 
ومع ذلك، حدد .  عملت جيدا بشكل عام١٩٩٩وكان االستنتاج املركزي لالستعراض هو أن أحكام قانون عام 

  ونفّذ قانون عالقات التوظيـف     .  بعض التعديل  إىلها   من اجملاالت اليت حيتاج اإلطار القانوين في       االستعراض عدداً 
 بقوانني العمل اجلمـاعي وحقـوق النقابـات، نتـائج           ، الذي يتعلق أساساً   )٢٠٠٤قانون عام    (٢٠٠٤لعام  

اليت دخلت حيز التنفيذ حبلـول      ( األحكام التالية    ، يف مجلة أمور أخرى    ،٢٠٠٤تضمن قانون عام    و. االستعراض
  :واليت) ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول

 واضحة يف االستفادة من     قّوت محاية أعضاء النقابات عن طريق ضمان أن ألعضاء النقابات حقوقاً            - 
  ؛خدمات نقاباهتم وأنه ال جيوز ألرباب عملهم أن يقدموا هلم حوافز للتنازل عن حقوق النقابات

ـ        الذي قد يكون مسؤوالً    (املرافقأوضحت دور     -  أثنـاء  ) ن العـاملني   يف النقابة أو أحد الـزمالء م
  ؛جراءات التظلمإات التأديبية أو إلجراءا

 ألغراض التفـاوض     ما جراءات القانونية املتعلقة باعتراف رب العمل بنقابة      إلعّدلت بعض جوانب ا     - 
 الحتمال ختويف العمـال أثنـاء عمليـات        ٢٠٠٤فعلى سبيل املثال، تصدى قانون عام       . اجلماعي

وقد حقق القانون ذلك بأن فرض على أرباب العمل         . عدم االعتراف االقتراع اخلاصة باالعتراف أو     
وهـذا يـضمن أن النقابـات       . والنقابات على حد سواء عدم االخنراط يف أنشطة دعائية غري الئقة          

العمال أو يكرهوهم أو يهددوهم لكي يصّوتوا بطريقة معينة أو يستخدموا            وأرباب العمل لن يغروا   
عالمية إلويضمن القانون أيضاً أن تكون االجتماعات ا      .  نتيجة التصويت   غري مناسب للتأثري يف    نفوذاً

  ؛بني النقابة والعاملني يف وحدة التفاوض خالل فترة االقتراع سرية
وّسعت قدرة النقابة على طرد أو استبعاد أفراد على أساس أن أنشطتهم احلزبية السياسية تتعارض مع    - 

  ؛أهداف النقابة وقواعدها
  شـعارات  إ هي أنواع املعلومات اليت يـتعني علـى النقابـات أن تـدرجها يف                أوضحت ما   - 

  ؛الدعاوى الصناعية
. جراء صناعي رمسي منظم بطريقة قانونيـة      إمّددت احلماية املتوافرة للموظفني الذين يشاركون يف          - 

 علـى أسـاس أن      وعلى وجه اخلصوص، جعلت من املخالف للقانون أن يفصل رب العمل موظفاً           
 قد حدد ١٩٩٩وقبل ذلك، كان قانون عام  .  أو أقل   أسبوعاً ١٢ف شارك يف إجراء كهذا دام       املوظ

 أيضاً الظروف الـيت     ٢٠٠٤وأوضح قانون عام    . بثمانية أسابيع " الفترة احملمية "هذه الفترة املسماة    
حملمية، جراء جتاوز الفترة ا   إ ملشاركته يف     للقانون أن يفصل رب العمل موظفاً      من املخالف يكون فيها   

  .اليت يتعني على رب العمل اختاذها لفض الرتاع مع النقابة وذلك بتوضيح اخلطوات اإلجرائية
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   احلق يف الضمان االجتماعي- ٩املادة 

  احلماية مبوجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها اململكة املتحدة

 ؛)١٩٥٢ ()يري الدنيااملعا(الضمان االجتماعي  ملنظمة العمل الدولية بشأن ١٠٢  رقمتفاقيةاال  -   

 ؛)١٩٦١(امليثاق االجتماعي األورويب   -   

 .)١٩٦٤(املدونة األوروبية للضمان االجتماعي   -   

  التقدم احملرز منذ التقرير الدوري الرابع

  اململكة املتحدة

لعمـل   ملنظمة ا  ١٠٢  رقم تفاقية ألحكام اال  االمتثالنظر املرفق الثالث بشأن تقرير اململكة املتحدة عن         ا  - ٢١٩
وينبغي للّجنة أن تالحظ أن      .٢٠٠٦مايو  / أيار ٣١ إىل ٢٠٠١ يونيه/ حزيران ١ الفترة من    يالدولية، والذي يغط  

 ملنظمة العمل الدولية اليت     ١٠٢  رقم تفاقيةاململكة املتحدة مل تصادق على اجلزء السادس والثامن والتاسع من اال          
وقد صادقت اململكة   . العجز األمومة واستحقاقات  اقاتصابات العمل واستحق  إ استحقاقات: تغطي على التوايل  

كرر بالفعل نفـس     على املدونة األوروبية للضمان االجتماعي الصادرة عن اجمللس األورويب واليت تُ           أيضاًاملتحدة  
  . ملنظمة العمل الدولية١٠٢  رقمتفاقيةها االناملعايري الدنيا ألفرع الضمان االجتماعي التسعة اليت تتضم

 ىوُيطبق يف بريطانيا العظم   . ولدى اململكة املتحدة نظام شامل للضمان االجتماعي يغطي مجيع السكان           - ٢٢٠
وتضمن الترتيبات املتبادلة بني النظامني     . وآيرلندا الشمالية نظامان منفصالن ولكن متناظران للضمان االجتماعي       

كم الضمان االجتماعي أثناء الفترة املرجعيـة       وقد مت تعديل القانون الذي حي     . أهنما يعمالن بالفعل كنظام واحد    
.  تشريعات مكافئة حيز التنفيذ يف آيرلندا الشماليةتودخل. بواسطة التدابري املشروحة واملذكورة يف املرفق الثالث

ـ             ن مجيـع   إواحُتفظ مبستويات االستحقاقات وتواريخ بدء استحقاقها كمثيالهتا يف بريطانيا العظمى، وبالتايل ف
يف اململكة املتحدة   ) العامة(وقد ُصممت أنظمة الضمان االجتماعي الرمسية       .  املذكورة تنطبق بالتساوي   املعدالت

وميّول نظام ). خاصة(حيصل عليه من استحقاقات عن طريق ترتيبات غري رمسية  حبيث ال حيتاج الفرد الستكمال ما
  . املساعدة الدوليةإىلأ فيه وال ُيلج.  بالكاملالضمان االجتماعي يف اململكة املتحدة حملياً

  بليـون جنيـه    ١٣٤,٦ ،٢٠٠٦/٢٠٠٧ على االستحقاقات يف اململكة املتحدة للعام        اإلنفاقوقد بلغ     - ٢٢١
 اإلمجايلويرد يف اجلدول أدناه مقدار الناتج احمللي . اإلمجايل من الناتج احمللي  تقريباً  يف املائة  ١٠,٣ أي   - إسترليين  
  .مجايل للسنوات العشر األخريةإلنفاق كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلحقاقات وا على االستاإلنفاقوجمموع 
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  )سترلينيةاإلبباليني اجلنيهات (نفاق على االستحقاقات يف اململكة املتحدة إلجمموع ا
  اإلمجايلكنسبة مئوية من الناتج احمللي 

 ٢٠٠٠/٢٠٠١  ٩٩/٢٠٠٠  ٩٨/١٩٩٩  ٩٧/١٩٩٨  ٩٦/١٩٩٧  السنة
  ١٠٤,٧  ١٠٢,٣  ٩٨,٧  ٩٦,٤  ٩٥,٢   االستحقاقات يف اململكة املتحدةاإلنفاق على

  %١٠,٩  %١٠,٨  %١١,١  %١١,٧  %١٢,٣  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل
  ٩٦٥  ٩٢٢  ٨٧١  ٨٢٤  ٧٧٥ )بباليني اجلنيهات اإلسترلينية(الناتج احمللي اإلمجايل 

  ٠٥/٢٠٠٦  ٠٤/٢٠٠٥  ٠٣/٢٠٠٤ ٠٢/٢٠٠٣  ٠١/٢٠٠٢  السنة
  ١٣٠,٥  ١٢٥,٥  ١٢٠,٠  ١١٥,١  ١١٠,٢   على االستحقاقات يف اململكة املتحدةاإلنفاق

  %١٠,٥  %١٠,٦  %١٠,٦  %١٠,٨  %١٠,٩  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل
  ١ ٢٤٠  ١ ١٨٧  ١ ١٢٨  ١ ٠٦٤  ١ ٠٠٧ )بباليني اجلنيهات اإلسترلينية(الناتج احمللي اإلمجايل 

  :مالحظات

  .يشمل آيرلندا الشمالية  - ١  

  . على معاشات احلرب التقاعديةاإلنفاقيشمل   - ٢  

 مـن  اإلنفاقوللحصول على تفاصيل . ٣٠٠٣ على استحقاقات الطفل حىت عام اإلنفاقيشمل    - ٣  
  . ملنظمة العمل الدولية، اجلزء سابعا١٠٢ً  رقمتفاقيةنظر املرفق الثالث، تقرير عن االا  فصاعدا٢٠٠٣ًعام 

وقد جرت االستعاضة يف النظام احملاسيب . اإلمجايلقارنة بالناتج احمللي املقارنة الواردة أعاله هي م  - ٤  
ضافة إ ب اإلمجايلوُيحصل على الدخل القومي     . اإلمجايل بالدخل القومي    اإلمجايلللمملكة املتحدة عن الناتج احمللي      

يف مـن اخلـارج مـن       ويتأتى دخل األمالك الصا   . اإلمجايل الناتج احمللي    إىل" دخل األمالك الصايف من اخلارج    "
االستثمارات فيما وراء البحار ومن امتالك أنواع أخرى من األصول املالية األجنبية، أي على وجـه التحديـد                  

 ليها الدخل الناجم عن األمالك واألنشطة التجارية ومطروحاًإ  بقية أحناء العامل مضافاًإىل/التعويضات املدفوعة من  
وليس للفرق بني الناتج احمللي ).  من بقية أحناء العاملىعّدلة تبعا للدعم املتلقأي التعويضات امل(منها صايف الضرائب 

  . أثر كبرياإلمجايل والدخل القومي اإلمجايل

 عّمـا    يف املائة  ٢، مبقدار   اإلمجايل على االستحقاقات اآلن، كنسبة مئوية من الناتج احمللي          اإلنفاقويقلّ    - ٢٢٢
نفاقها على استحقاقات من إلرئيسي لذلك هو أن اململكة املتحدة قللت من والسبب ا. كان عليه منذ عشر سنوات

وباملقارنة ملا كان الوضع عليه منذ عشر سنوات، زاد عدد . هم يف سن العمل، مثل بدل البحث عن عمل للعاطلني
  .  مليون شخص٢,٥من يعملون اآلن يف اململكة املتحدة بنحو 
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  إصالح الرعاية االجتماعية

صـفقة  ، نشرت احلكومة الورقة اخلضراء إلصالح الرعاية االجتماعية         ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٤يف    - ٢٢٣
، ٢٠٠٦أبريـل   /يناير ونيسان /وفيما بني كانون الثاين   . )١٠٥(متكني الناس من العمل   : جديدة للرعاية االجتماعية  

ظمات ن من األفراد وامل   ٦٠٠ من   وقد أعرب أكثر  . تشاورت احلكومة بشأن املقترحات الواردة يف الورقة اخلضراء       
  .يونيه نشرت احلكومة رّدها على املشاورة/ويف حزيران. عن آرائهم

 التدابري اليت حتتـاج   بشأن)١٠٦(، قُدم مشروع قانون إصالح الرعاية االجتماعية  ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٤ويف    - ٢٢٤
، ٢٠٠٦مـايو   / أيار ٣ويف  . الربملانيةوقد أكمل مشروع القانون كافة مراحله       . لتشريع أويل يوافق عليه الربملان    

  :حصل قانون إصالح الرعاية االجتماعية على املوافقة امللكية، مما منح قوة القانون لعدد من التدابري، منها

  ؛إصالح استحقاقات العجز  -   
  ؛إصالح استحقاقات اإلسكان  -   
  .تدابري أخرى لتعديل نظام االستحقاقات الراهن  -   

  :، منها أولياًتدابري األخرى يف الورقة اخلضراء ال حتتاج تشريعاًوهناك عدد من ال  - ٢٢٥

  ؛"مسارات إىل العمل"التعميم الوطين لنهج   -   
  ؛ستراتيجية للصحة والعمل والرفاها  -   
  ؛ ال رفيق هلمالذينأرباب األسر   -   
  ؛املسنون  -   
  .ستراتيجيات املدنا  -   

  :وتشمل أهم جوانب إصالح استحقاقات العجز  - ٢٢٦

العمل مع العاملني وأرباب العمل من أجل نشر أفضل املمارسات يف جمال الصحة واألمـان يف                  - 
  ؛العمل وأفضل املمارسات يف السياسات املتعلقة بالتعامل مع الغياب واالستبقاء والتوظيف

هنـاء ثقافـة    إ(العمل مع املهنيني الصحيني من أجل نشر أفضل املمارسات يف اإلصالح املهـين                - 
سداء املشورة بشأن التوظيف؛ وتنفيذ أنظمة رائدة       إ؛ وتوفري الدعم من خالل      ") الغياب اتإشعار"

  ؛تشمل مستشارين يف شؤون التوظيف للتعامل مع حاالت اجلراحة اليت جيريها ممارسون عامون

                                                      

)١٠٥( http://www.dwp.gov.uk/welfarereform/legislation_green_paper.asp. 

)١٠٦( http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmbills/001/en/index_001.htm. 
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تغيري القواعد بالنسبة لالستحقاقات األخرى، مثل بدل البحث عن عمل، وزيـادة االتـصال                - 
 الناس الذين يتحولون من االستحقاقات لسيل ال رفيق هلم من أجل التصدي الذين بأرباب األسر

  ؛األخرى إىل استحقاقات العجز
فكثريا ما ُينظر إىل عملية تقييم القدرة الشخصية الراهنة         . األخذ مبنفذ جديد إىل االستحقاقات      - 

التايل فـان تركيزهـا      عقبة يتعني التغلب عليها للحصول على االستحقاقات، وب        جمردعلى أهنا   
 بتحويل عملية وتقوم احلكومة حالياً.  قدرة الشخص أن ينصب على منينصب على العجز بدالً

  :التقييم الراهنة داخل املنفذ حبيث
   ملدى استحقاق فرد ما للدعم املايل على أساس قدرته الوظيفية؛ مهنياًتوفر تقييماً  - 
نشطة متعلقة بالعمل وما يلزم مـن دعـم         وحتدد من لديهم القدرة على املشاركة يف أ         - 

  وتدخالت ملساعدهتم على العودة إىل العمل؛
وحتدد من يعانون من قصور يف القدرات بسبب مرضهم أو عجزهم إىل درجة جتعل من   - 

  .غري املعقول مطالبتهم بالقيام بأي شكل من األنشطة املتعلقة بالعمل يف املستقبل املنظور
سيحل هذا البدل حمل استحقاقات العجز القصري األجل        . اجلديد" الدعمبدل التوظيف و  "وتوفر    - 

 مبعدل مرحلة التقييم ريثما      أسبوعاً ١٣وسوف يتلقى الزبائن اجلدد البدل ملدة       . والطويل األجل 
وسوف يتلقى غالبية الزبائن، أي الذين ينبغي هلم أن يتمكنوا مـن            . جيري تقييم حالتهم الطبية   

قي املساعدة الصحيحة، مكّون النشاط املتعلق بالعمل عالوة على املعـدل           العودة للعمل بعد تل   
ذا مل ميتثـل الزبـون      إلغاء هـذا املكـون      إوجيوز  . األساسي بعد األسابيع الثالثة عشر األوىل     

أما من يعانون من األحوال الصحية األشد خطـورة         . لالشتراطات املفروضة دون سبب وجيه    
ُيدفع هلم مبعدل أعلى، وهم غـري خاضـعني ألي اشـتراط      فسوف يتلقون مكون الدعم الذي      
سقاط أي شخص مـن     إومع ذلك، ومبا أنه من املهم عدم        . باالخنراط يف أنشطة متعلقة بالعمل    

  ؛ذا سنحت الفرصةإن يف وسع من يتلقون مكون الدعم التطوع للدعم املناسب إ، فاحلسبان متاماً
تاحة فرصة االلتحـاق    إلمل يواصل العمل، أو     من أجل ضمان أن من يع     . وتوفر الدعم للعمل    - 

وتشمل حافزا على العودة " خيارات املسارات"بعمل، يؤخذ مبجموعة جديدة من التدابري تسمى 
  .إىل العمل لضمان أن من يعمل يكون بالفعل أحسن حاالً

  إصالح املعاشات التقاعدية

ات التقاعدية املستقلة الستعراض التحديات ، شكلت احلكومة جلنة املعاش٢٠٠٢ديسمرب /يف كانون األول  - ٢٢٧
ونشرت اللجنة النتائج اليت . الطويلة األجل اليت تواجه نظام املعاشات التقاعدية ووضع التوصيات الالزمة إلصالحه

  ، وقدمت مقترحاهتا بشأن التـصدي للتحـديات الـيت تواجهنـا            ٢٠٠٥نوفمرب  /توصلت إليها يف تشرين الثاين    
وباعتبار أن تقرير اللجنة يوفر أساساً  . دخل تقاعدي يتسم باإلنصاف والكفاية لكل من يتقاعد       فيما يتعلق بتوفري    

 الفرصة لكي يقول اجلمهور كلمته )١٠٧("املناقشة الوطنية للمعاشات التقاعدية" لبناء توافق يف اآلراء، أتاحت متيناً
                                                      

)١٠٧( http://www.dwp.gov.uk/pensionsreform/debate/. 
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 على واعتماداً".  الوطين للمعاشات التقاعديةاليوم"وبلغت هذه العملية ذروهتا يف . بشأن خيارات اإلصالح الناشئة
 يف  ٢٠٠٦مـايو   / أيار ٢٥املناقشة الوطنية للمعاشات التقاعدية وتقرير اللجنة نشرت احلكومة مقترحاهتا هي يف            

وقد ُصممت هذه املقترحات حبيـث  . )١٠٨(حنو نظام جديد للمعاشات التقاعدية: األمن يف التقاعد الورقة البيضاء   
  .تبارات هي املسؤولية الشخصية واإلنصاف والبساطة وكوهنا يف املتناول واالستدامةتستويف مخسة اخ

، أجرت احلكومة مشاورة بشأن جمموعة التدابري اإلصالحية الواردة ٢٠٠٦سبتمرب /مايو وأيلول/وفيما بني أيار  - ٢٢٨
، قـدمت   ٢٠٠٦نوفمرب  /شرين الثاين  ت ٢٨ويف  .  يف املشاورة   ومنظمة تقريباً   فرداً ٣٥٠وقد اشترك   . يف الورقة البيضاء  

ع مشروع القانون إلصالح املعاشات التقاعدية يف       شّروُي.  إىل الربملان  )١٠٩(احلكومة مشروع قانون املعاشات التقاعدية    
. األجل الطويل، وجيعل املعاش التقاعدي احلكومي أكثر إنصافا وأكثر سخاء مع توفريه ألساس متني لالدخار الشخصي

طريقة جديـدة   : احلسابات الشخصية   هي ، نشرت احلكومة ورقة بيضاء ثانية،     ٢٠٠٦ديسمرب  /ول كانون األ  ١٢ويف  
  .وتتضمن هذه الورقة البيضاء مقترحات بشأن نظام وطين جديد للحسابات الشخصية املنخفضة التكلفة. )١١٠(لالدخار

   احلق يف محاية األسرة- ١٠املادة 

  ململكة املتحدةاحلماية مبوجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها ا

 ؛)١٩٦١(امليثاق االجتماعي األورويب   -   

 ؛)١٩٦٦(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   -   

 ؛)١٩٧٣( ملنظمة العمل الدولية بشأن احلد األدىن للسن ١٣٨  رقمتفاقيةاال  -   

 ؛)١٩٩٥(وصيغتها املعدلة ) ١٩٧٩(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   -   

 .)١٩٨٩(اتفاقية حقوق الطفل   -   

  التقدم احملرز منذ التقرير الدوري الرابع

  اململكة املتحدة

   )١١١()مسّودة(ينبغي للّجنة أن تالحظ تقريري احلكومة الدوريني األخريين بشأن اتفاقية حقوق الطفل   - ٢٢٩
  

                                                      

)١٠٨( http://www.dwp.gov.uk/pensionsreform/towards.asp. 

)١٠٩( http://www.dwp.gov.uk/pensionsreform/legislation.asp. 

)١١٠( http://www.dwp.gov.uk/pensionsreform/new_way.asp. 

)١١١( http://www.everychildmatters.gov.uk/_files/3A0F3BF46A08D91EA1750CCC3079 BE4D.pdf.  
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ة الدوري السادس بشأن العهد الدويل  وتقرير احلكوم)١١٢(واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  .)١١٣(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  العنف املرتيل

  . من التقرير٧ من املالحظات اخلتامية للّجنة يف القسم ٣٥ الرد على الفقرة انظر  - ٢٣٠

  اخلاصة بالعملالترتيبات 

، بصرف النظر عن طول مـدة   عاً أسبو ٥٢حيق لكل امرأة عاملة اآلن أن حتصل على إجازة أمومة مدهتا              - ٢٣١
 أمومة قانونية مدفوعة األجر، يـتعني أن        إجازةولكي حيق للمرأة احلصول على      . خدمتها يف اجلهة اليت تعمل هبا     

 أسبوعا يف نفس جهة العمل عندما حيلّ األسبوع اخلامس عشر السابق            ٢٦تكون قد عملت بشكل متواصل ملدة       
جنيهـاً   ٨٧( لألجر على األقل      للحد األدىن  ط أجرها األسبوعي مساوياً    وأن يكون متوس   ،ملوعد وضعها املتوقع  

 من متوسط أجر املرأة األسبوعي ملـدة سـتة       يف املائة  ٩٠ويدفع رب العمل    ). ٢٠٠٧أبريل  / يف نيسان  سترلينياًإ
وحتظى حقوق .  أسبوعا١٢ًملدة ) ٢٠٠٧أبريل / من نيسانسترليين اعتباراً إ جنيه   ١١٢,٧٥ ( ثابتاً أسابيع مث مبلغاً  

  . أمومةإجازة مبعاشها التقاعدي باحلماية أثناء وجودها يف املتعلقةاملرأة 

، حيق للمتبّنني ٢٠٠٢، بصيغته املعدلة بقانون التوظيف لعام ١٩٩٦ومبوجب قانون حقوق التوظيف لعام   - ٢٣٢
ن االجتماعي واالشتراكات   وتنص القواعد التنظيمية لقانون الضما    .  تنبٍ ملدة عام   ازةـإجالعاملني احلصول على    

  . أسبوعا٣٩ً إىل ملدة تصل  على تلقي املتبنني أجر تنبٍ قانونيا١٩٨٩ًلعام 

وحيصل ثالثة أرباع األمهات اآلن على حقهن بالكامل يف أجر األمومة، وميثل ذلك زيادة مقارنة بنسبة                  - ٢٣٣
املزيد من الفترات اليت ينقطعن فيها على  أيضاً األمهات وحتصل. ٢٠٠٢الثلثني فقط اليت كانت تفعل ذلك يف عام 

 ٢٠٠٢ األمومة اآلن ستة شهور، وتلك زيادة مقارنة مبا كان عليه هذا املتوسط يف عام                إجازةويبلغ متوسط   . عن العمل 
 حوايل موعد والدة طفلهم، حيـث تنقطـع الغالبيـة           اإلجازاتويأخذ اآلباء اآلن املزيد من      . وهو أربعة شهور  
حبقهم اجلديد )  يف املائة٧٩(بينما ينتفع أربعة أمخاسهم )  يف املائة٩٣(باء عن العمل حوايل الوالدة الساحقة من اآل

 يف ٣٦ إىل  يف املائـة ٢٢ تزيد على أسبوعني من إجازةوقد ارتفعت نسبة اآلباء الذين يأخذون .  األبوةإجازةيف  
 أمومة إجازةرن جهة عملهن عقب رجوعهن من واخنفضت نسبة األمهات الاليت يغيّ   .  يف ثالث سنوات فقط    املائة

قبال إل يف توافر استحقاقات العمل املرن وا      أيضاًوحدثت زيادة   .  يف املائة  ٢٠ إىل  يف املائة  ٤١مبقدار النصف، من    
يعملون يف ظل شـكل مـا مـن    )  مليون امرأة٢,٣ مليون رجل و ٢,٢( مليون من العاملني     ٤,٥فهناك  . عليها

 أخذنا العمل بدوام جزئي يف احلسبان فان هذا         إذاو.  من العاملني  يف املائة  ٢٤ ويعادل ذلك    ترتيبات العمل املرن؛  
                                                      

)١١٢( http://www.womenandequalityunit.gov.uk/eu_int/CEDAW5.doc. 

)١١٣( Sixth Periodic Report from the United Kingdom, the British Overseas Territories, the 

Crown Dependencies on the ICCPR (1 November 2006)  واملتـاح علـى اخلـط يف    ١٦٩- ١٦٠ الـصفحات ،
http://www.dca.gov.uk/peoples-rights/human-rights/int-human-rights.htm. 
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 طلـب    مليون من اآلباء واألمهات الذين حيق هلم حاليـاً         ٦,٣وهناك  .  مليون من العاملني   ٧,٩ إىلالرقم يرتفع   
أبريـل  / نيـسان  ٦ من   اعتباراً(ني  ويعين تعميم هذا احلق ليشمل القائمني على رعاية البالغ        . ممارسة العمل املرن  

وقد وجد حق اآلباء واألمهات يف طلب العمـل         .  من يتمتعون هبذا احلق    إىل من العاملني    ٦٥,٢ضافة  إ) ٢٠٠٧
 طلبات باملوافقة من    مخسة من كل    أربعة ت بني أرباب العمل والعاملني على حد سواء، حيث حظي         مبرونة جناحاً 

. ممارسـته )  يف املائة  ٢٢ (بالعمل املرن، طلب ُربع اآلباء واألمهات تقريباً      ومنذ بدء األخذ    . جانب أرباب العمل  
 مـن   يف املائة١٢وذلك ميثل ما يزيد على     . ما بدوام كامل أو جزئي    إ ماليني من القائمني على الرعاية       ٣ويعمل  

 مليون من ٥,٤مل ويع.  من العاملني٨ حوايل عامل واحد من بني كل      - مجايل حجم العمالة يف اململكة املتحدة       إ
استقصاء القوى العاملة، (يف ظل شكل ما من ترتيبات العمل املرن )  مليون امرأة٢,٣ مليون رجل و٢,٢(العاملني 
هنم على استعداد للنظر يف طلبات العمل مبرونة املقدمة من أ أرباب عمل ٨ من بني كل ٧ويقول ). ٢٠٠٤خريف 

  ).٢٠٠٣أكتوبر /لتنمية تشرين األولاملعهد املهين للعاملني وا(مجيع العاملني 

 من األمهات احلديثات أن باإلمكان الوثوق يف قدرة اآلباء على رعايـة              يف املائة  ٧٧وتظن نسبة قدرها      - ٢٣٤
وقد ارتفعت نسبة من حيصلون على      .  عندما تضع شريكتهم مولودها    اإلجازاتويأخذ اآلباء املزيد من     . األطفال
ويغّير املزيد من اآلباء من . ٢٠٠٥ئة يف اامليف  ٣٦ إىل ٢٠٠٢ئة يف اامليف   ٢٢ من   سبوعنيأ أبوة ألكثر من     إجازة

 وقد ارتفعت نسبة ممارسة العمل املرن بني اآلباء الذين ُرزقـوا تـواً  . منط عملهم عندما تضع شريكتهم مولودها  
وتضاعف العمل يف املرتل من . ٢٠٠٥ يف  يف املائة٣١ إىل ٢٠٠٢ يف عام  يف املائة١١ ثالثة أمثاهلا، من إىلمبولود 
  من اآلباء بأن أرباب عملهم عرضـوا علـيهم   يف املائة٢٢، أفاد ٢٠٠٢ويف عام  .  يف املائة  ٢٩ إىل  يف املائة  ١٤

منهم   يف املائة  ٢٠ بأهنم مارسوا العمل املرن، بينما أتيحت لنسبة قدرها           يف املائة  ٢٢إمكانية العمل املرن، وأفاد     
يف املائـة    ٣٩ و ٥٤ و ٤٧ إىل، تضاعفت هذه النسب     ٢٠٠٥وحبلول عام   . ملرتل من آن آلخر   إمكانية العمل يف ا   

.  احتمال أن يستمر أرباب العمل يف دفع راتب اآلباء بالكامل يف حاالت الطوارئ             أيضاًوقد ازداد   . على التوايل 
 إىلالنسبة قد ارتفعت  كانت هذه ٢٠٠٥ أفاد نصف اآلباء بأهنم استفادوا من ذلك، وحبلول عام ٢٠٠٢ففي عام 

 طوارئ، وهذه النتائج إجازة بدفع راتب املوظفني الذين يأخذون وأرباب العمل ليسوا ملزمني قانوناً. ئةاامليف  ٨٠
.  لضرورة تنفيذ تدابري لتحقيق التوازن بني العمل ومقتضيات احليـاة  توحي بأن أرباب العمل أصبحوا أكثر قبوالً      

 من الرجال، أو وافقت بشّدة، على أنه ينبغي أن يتاح  يف املائة٦٠ من النساء و  ائة يف امل  ٦٧ووافقت نسبة قدرها    
  .جازات األمومة املدفوعة األجر اليت حيصلن عليهاإلألمهات خيار تقاسم بعض من 

  ٢٠٠٦قانون العمل واألسر لعام 

عشر لرعاية الطفولـة،    ستراتيجية السنوات ال  ا مشاورات شاملة بشأن املقترحات الواردة يف        إجراءعقب    - ٢٣٥
  :األحكام الرئيسية التالية متضمناً ٢٠٠٦ قانون العمل واألسر لعام صدر

 توطئة، ٢٠٠٧أبريل / من نيسان تسعة شهور اعتباراًإىلمتديد أجر األمومة والتبين من ستة شهور   - 
  ؛لبلوغ هدف احلصول على هذا األجر ملدة عام كامل حبلول هناية الفترة الربملانية

وسيع نطاق القانون القائم من أجل السماح للقائمني على رعاية البالغني بأن يطلبوا ممارسـة               ت  - 
  ؛٢٠٠٧أبريل / من نيسانالعمل املرن اعتباراً
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 لكي يتمكنوا من االضطالع بدور أكرب  أسبوعا٢٦ًضافية ملدة  إ أبوة   إجازةمنح اآلباء حق أخذ       - 
.  رغنب يف ذلـك    إذا العمل يف وقت أبكر      إىلودة  يف تربية أطفاهلم ويتيحوا لألمهات فرصة الع      

 جنب مع متديد أجر األمومة      إىل واهلدف هو تنفيذ ذلك حبلول هناية الفترة الربملانية اجلارية جنباً         
  ؛ عامإىلوالتبين 

  واألجور والتخطيط مقدماًاإلجازاتدارة منح إدخال تدابري جديدة ملساعدة أرباب العمل على إ  - 
  ؛٢٠٠٧أبريل /اعتبارا من نيسانمبزيد من الثقة 

  . األمومةإجازةمساعدة أرباب العمل والعاملني على االستفادة من سبل االتصال احملّسنة أثناء   - 

  أرباب األسر ممن ال رفيق هلم والعمل

 مقابلة شخصية واحدة سنوياً   " دعم الدخل  "يتلقونُتجرى مع مجيع أرباب األسر ممن ال رفيق هلم الذين             - ٢٣٦
 دعم الدخل اجلدد من أرباب األسر ممن ال رفيق هلم، ُتجرى هذه             ملتلقيوبالنسبة  . األقل منصبة على العمل   على  

  ):أي مرة واحدة كل سنة( قبل أن تصبح سنوية الدورة شهراًاملقابالت بعد ستة شهور مث بعد اثين عشر 

ام على األقـل مـن       دعم الدخل ملدة ع    من تلقوا ، يتعني على    ٢٠٠٥أكتوبر  /منذ تشرين األول    - 
أرباب األسر ممن ال رفيق هلم والذين بلغ أصغر أطفاهلم السن القانونيـة أن حيـضروا مقابلـة                  

  ؛شخصية منصبة على العمل كل ربع سنة

أبريل من هذا العام، بدأ األخذ باملقابالت الشخصية املنصبة على العمل يف            /من نيسان  واعتباراً  - 
  ؛ ألرباب األسر ممن ال رفيق هلمNew Deal Plusالرائد املناطق اليت ينفذ فيها املشروع 

 دعم الدخل ملدة عام علـى       من تلقوا أبريل من هذا العام، يتعني على       / اعتبارا من نيسان   أيضاًو  - 
 سنة أن ١٣ و١١األقل من أرباب األسر ممن ال رفيق هلم والذين يتراوح عمر أصغر أطفاهلم بني 

  ؛ من كل سنةلعمل كل ستة شهور بدالًحيضروا مقابلة شخصية منصبة على ا

 دعم الدخل ملدة عام على األقل       من تلقوا أبريل من العام املقبل، يتعني على       / من نيسان  واعتباراً  - 
من أرباب األسر ممن ال رفيق هلم والذين يبلغ عمر أصغر أطفاهلم أربع سنوات أو أقل أن حيضروا 

  ؛ من كل سنةشهور بدالً مقابلة شخصية منصبة على العمل كل ستة أيضاً

 دعم الدخل من أرباب األسر ممن ال رفيق هلـم           من تلقوا  من العام احلايل، يتعني على       واعتباراً  - 
 هذه الدورة النصف إىل سنة أن يتحّولوا    ١٣ سنوات و  ٥والذين يتراوح عمر أصغر أطفاهلم بني       

الذين يبلغ عمر أصغر أطفاهلم     ويف العام املقبل، سيتحول أرباب األسر ممن ال رفيق هلم و          . سنوية
وهتدف املقابالت الشخـصية    .  هذه الدورة نصف السنوية املعززة     إىل أيضاًأربع سنوات أو أقل     
  . دعم الدخل على أن يظلوا على اتصال بعامل العملمن يتلقون مساعدة إىلاملنصبة على العمل 
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 املزيد من الرعاية لألطفال واملـساعدة يف         توفري إىلوقد وضعت احلكومة جمموعة من التدابري اليت هتدف           - ٢٣٧
  :حتّمل تكاليف هذه الرعاية

 مركز لرعاية األطفال حبلول عام ٢ ٥٠٠ شبكة من إنشاء" ٢٠٠٤ لعام اإلنفاقاستعراض "أعلن   - 
  ؛٢٠١٠ مركز حبلول عام ٣ ٥٠٠ إىل، تزداد ٢٠٠٨

لذين يعملون علـى دفـع      عفاءات ضريبة العمل أرباب األسر ا     إيساعد عنصر رعاية الطفل يف        - 
، زادت احلصة اليت تدفعها احلكومة من تكاليف ٢٠٠٦أبريل  /ويف نيسان . تكاليف رعاية الطفل  

   يف املائة؛٨٠ إىل ٧٠رعاية األطفال ألرباب األسر املنخفضي الدخل من 
  سـاعة أسـبوعياً    ١٦حيق ألرباب األسر ممن ال رفيق هلم ويعملون يف وظيفة ملدة ال تقل عن                 - 

جنيهاً  ٨٧طالبة باسترداد تكلفة رعاية األطفال املسجلة أثناء عملهم، وذلك حبد أقصى قدره             امل
  .  عامإىل لطفلني أو أكثر ملدة تصل  أسبوعياًسترلينياًإجنيهاً  ١٥٠ لطفل واحد  أسبوعياًسترلينياًإ

الصفقة اجلديدة  "و برنامج   وبرنامج الدعم الرئيسي لطاليب دعم الدخل من أرباب األسر ممن ال رفيق هلم ه               - ٢٣٨
إىل دعـم أربـاب    ١٩٨٨ويهدف هذا الربنامج الطوعي الذي بدأ تنفيذه يف عام         ". ألرباب األسر ممن ال رفيق هلم     

، ساعد الربنامج أكثر من     ١٩٩٨أكتوبر  /ومنذ تشرين األول  . األسر ممن ال رفيق هلم الذين يسعون للعودة إىل العمل         
  :وهو يوفر جمموعة دعم متكاملة مبا يف ذلك.  رفيق هلم على العثور على عمل من أرباب األسر ممن ال٤٨٢ ٠٠٠

مستشارون شخصيون لتوفري املشورة والدعم، مبا يف ذلك بشأن املزايا املستحقة أثناء العمل مثل          - 
وجيوز ألرباب . عفاءات الضريبية اخلاصة برعاية األطفالإلعفاءات الضريبية اخلاصة بالعمل وا  إلا

ممن ال رفيق هلم أن يستمروا يف تلقي الدعم مىت التحقوا بعمل، ولو أن أغلبهم ال حيتـاج     األسر  
  ؛ أسابيع٦ذلك ألكثر من 

بـدأ  (املساعدة يف تكلفة رعاية الطفل ملدة أسبوع، وذلك خالل األسبوع السابق لبدء العمل                - 
فة ملدة مثـاين    ، شريطة أن يكون لديهم عرض أكيد بوظي       )٢٠٠٥أبريل  /األخذ بذلك يف نيسان   

للرعاية خـالل   ) حيتاجون(حيتاج  ) أطفال( على األقل وأن يكون لديهم طفل        ساعات أسبوعياً 
  ؛ساعات العمل

  ؛التوجيه  - 
  .سداء املشورة بشأن الديون، عند احلاجةإ  - 

ابري  االستفادة، بطبيعة احلال، من التـد      أيضاً وحيق ألرباب األسر ممن ال رفيق هلم الذين يعودون للعمل           - ٢٣٩
 أسابيع من استحقاقات اإلسكان ومنحـة       ٤ العمل، مبا يف ذلك      إىلاملصممة ملساعدة كل من يتحول من البطالة        

وبالنسبة .  ألرباب األسر ممن ال رفيق هلم واألزواج الذين لديهم أطفالسترلينياًإ  جنيها٢٥٠ً وهي - عمل حمّسنة 
 ٢٥ ٠٠٠ إىلعفاءات الـضريبية  إلتغاضى عنه ألغراض ا، مت رفع الدخل امل )٢٠٠٦/٢٠٠٧(هلذه السنة الضريبية    

وهذا يعين أن أي رب أسرة دون رفيق يلتحق بوظيفة حيصل           . سترليينإ جنيه   ٢ ٥٠٠سترليين بعد أن كان     إجنيه  
  .عفائه الضرييب لباقي العامإفيها على أجر متوسط سيحتفظ ب
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جنيهـاً   ٢٠ل بدوام جزئي أن حيتفظوا بأول       وجيوز ألرباب األسر ممن ال رفيق هلم الذين يلتحقون بعم           - ٢٤٠
  ".بدل البحث عن عمل"أو " دعم الدخل" من دخلهم األسبوعي دون أن يؤثر ذلك على ما يتلقونه من سترلينياًإ

  مقدمو الرعاية

ينص مشروع قانون املعاشات التقاعدية على االعتراف باملـساواة بـني االشـتراكات مـن الرعايـة                   - ٢٤١
.  باستحقاق-  منهم من النساء  يف املائة٩٠ أكثر من  - ضايف  إلعمل، مما يسمح ملليون شخص      واالشتراكات من ا  

  يف املائـة   ٧٥ من مقدمي الرعاية،     ٤٥٦ ٠٠٠على احملافظة على دخل أكثر من       " بدل مقدمي الرعاية  "ويساعد  
ة منتظمة وأساسية لشخص يا عن فرصة العمل بدوام كامل من أجل توفري رعيتنازلون منهم من النساء، ممن تقريباً

دعم اجملالس يف توفري     من أجل    ١٩٩٩وقد أُخذ مبنحة مقدمي الرعاية ألول مرة يف عام          . يعاين من العجز الشديد   
  مبلغاً  حيث وفرت  وقد متت زيادة املنحة سنوياً    . انكلترانقطاع عن العمل وخدمات ملقدمي الرعاية يف        لالفترات  

سترليين هـذا العـام     إ مليون جنيه    ١٨٥  املنحة وتبلغ. ١٩٩٩رليين منذ عام    ستإ مليون جنيه    ٦٣٥  قدره ضافياًإ
، سـتكون احلكومـة قـد       ٢٠٠٨وهذا يعين أنه حبلول عام      ). ٢٠٠٧/٢٠٠٨(والعام املقبل   ) ٢٠٠٦/٢٠٠٧(

، سُيعمم حق   ٢٠٠٧أبريل  / من نيسان  واعتباراً. سترليين يف دعم مقدمي الرعاية    إ بليون جنيه     أكثر من  استثمرت
دخـال  إ، ترتب على    ٢٠٠٣ويف عام   .  ويرعون آخرين  يعملوناتباع منط عمل مرن حبيث يسري على من         طلب  

يصاالت االنقطاع عن العمل لفتـرة قـصرية أن         إتعديالت على القواعد التنظيمية للدفع املباشر واألخذ بأنظمة         
. رات انقطاع قصرية عن العمل     أكرب بكثري من املرونة بشأن كيفية حصوهلم على فت         اكتسب مقدمو الرعاية قدراً   

  . حياهتمأخذهم بزمام األمور يفومن شأن ذلك أن يزيد من اخليارات املتاحة ملقدمي الرعاية ومن 

 يف  ٥٨ مليون شخص تقريبا يف اململكة املتحدة رعاية دون أجر،           ٥,٩، يقدم   ٢٠٠١ لتعداد عام    وطبقاً  - ٢٤٢
 يقدمن الرعاية دون أجر أو الرعاية غري الرمسية على عدد الرجال            ويزيد عدد النساء الاليت   . نهم من النساء  املائة م 

 يف ١٢، قالت نسبة   ٢٠٠١ويف عام   . الذين يفعلون ذلك يف مجيع الفئات العمرية، باستثناء فئة الطاعنني يف السن           
 واضحة بـني    وهناك اختالفات .  الرجال  يف املائة من   ٩هنن يقدمن الرعاية، مقارنة بنسبة      إ من مجيع النساء     املائة

   بكثري للعمل بـدوام كامـل       فمقدمو الرعاية أقل احتماالً   . مقدمي الرعاية وغريهم من حيث النشاط االقتصادي      
 ١٣ مقابل  يف املائة١٨( للعمل بدوام جزئي وأكثر احتماالً)  لغري مقدمي الرعاية يف املائة٤٨قابل  يف املائة م٣٩(

 مـن    منهم تقريبـاً    يف املائة  ٩٥( مليون من مقدمي الرعاية      ١,٩يستحق  واليوم،  ).  لغري مقدمي الرعاية   يف املائة 
 زاد عدد النساء ٢٠٠٦أغسطس / وآب٢٠٠٣أغسطس /وفيما بني آب. املعاش التقاعدي الثاين احلكومي) النساء

ت الزيادة  ويف حالة النساء الاليت بلغن سن التقاعد بلغ       .  تقريباً  يف املائة  ١٤املتلقيات لبدل مقدمي الرعاية بنسبة      
، "دعم الدخل "وعلى مدى الفترة نفسها، زاد عدد النساء املتلقيات ملنحة مقدمي الرعاية يف             .  يف املائة تقريباً   ٢٨

  .  يف املائة٤٩، بنسبة "ائتمان التقاعد"ضايف املكافئ املخصص ملقدمي الرعاية يف اإلأو للمبلغ 

محاية املسؤوليات " بسبب االستعاضة عن أيضاً، ولكن ونتيجة خلفض عدد سنوات التأهيل يف املقام األول  - ٢٤٣
قرار مشروع قرار   إبائتمانات جديدة، سيتحسن املعاش التقاعدي احلكومي األساسي ملقدمي الرعاية بعد           " املرتلية

 سيمكنهم احلصول على     شخص تقريباً  ١٢٠ ٠٠٠: ويعين ائتمان مقدمي الرعاية اجلديد أن     . املعاشات التقاعدية 
 امـرأة   ٨٥ ٠٠٠، مبا يف ذلك     ٢٠١٠قدمي الرعاية فيما يتعلق باملعاش التقاعدي احلكومي األساسي يف          ائتمان م 
 على سبوعياًأ ساعة ٢٠ أهنم يقدمون الرعاية ملدة إىل تشري التقديرات  شخص تقريبا١٦٠ً ٠٠٠ من أصل -  تقريباً
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 شخص آخرين سيستحقون املعاش ١٨٠ ٠٠٠األقل ولكنهم ال يستحقون املعاش التقاعدي احلكومي األساسي؛ و
  شخص تقريباً  ٢٤٠ ٠٠٠ من أصل    -   امرأة تقريباً  ١١٠ ٠٠٠، مبا يف ذلك     ٢٠١٠التقاعدي احلكومي الثاين يف     

 على األقل ولكنهم ال يستحقون املعاش التقاعدي سبوعياًأ ساعة ٢٠ أهنم يقدمون الرعاية ملدة إىلتشري التقديرات 
  .احلكومي الثاين

 مشروعي قرارين ألعضاء خاصني، مت تكريسهما اآلن يف تشريعات، مينحان           أيضاًدت احلكومة   وقد سان   - ٢٤٤
  : جديدة، مبا يف ذلك حق تقييم احتياجاهتم الذاتيةمقدمي الرعاية حقوقاً

 الذي يقّوي حقوق مقـدمي الرعايـة        -  ٢٠٠٠ لعام   املعوقنيقانون مقدمي الرعاية واألطفال       - 
  ؛م احتياجات مقدم الرعاية يف تقيي جديداًويشمل حقاً

أبريل / نيسان١ الذي دخل حيز النفاذ يف ٢٠٠٤لعام ) املساواة يف الفرص(قانون مقدمي الرعاية   - 
يفرض على السلطات احمللية أن ُتعلم مقدمي الرعاية حبقهم يف تقييم احتياجاهتم؛ ويتعني . ٢٠٠٥

 التقييم؛ كما ييسر القانون التعاون إجراءعليها أن تأخذ يف احلسبان رغبات مقدمي الرعاية لدى 
  .بني السلطات بشأن توفري اخلدمات ملقدمي الرعاية

  رعاية األطفال

 ٤ و ٣ بـني    أعمـارهم تراوح  ت وبدوام جزئي ومبكرا جلميع األطفال الذين        أتاحت احلكومة التعليم جماناً     - ٢٤٥
مة لألطفال من خالل أنواع متعددة من مقدمي ، كما وّسعت من الرعاية املقد)تستفيد الغالبية الساحقة منه(سنوات 

 كبيوت احلضانة النهارية ومراقيب األطفال واملؤسسات السابقة للمدرسة ونوادي مـا قبـل اليـوم                - هذه الرعاية   
الدراسي وبعده وأنظمة اللعب أثناء اإلجازات، وذلك من أجل تلبية احتياجات اآلباء واألمهات املتنوعـة وتـوفري                 

حـوايل  ( وجلعل ذلك يف املتناول بدرجة أكرب، توفر احلكومة مساعدة أكثر من أي وقت مـضى                .خيارات حقيقية 
عفاءات الضريبية؛ إللألسر العاملة فيما يتعلق بتحّمل تكاليف رعاية األطفال من خالل ا ) سترليين يومياً إمليوين جنيه   

 من الضرائب ومن اشـتراكات التـأمني        وأيضاً جبعل أحد عناصر رعاية األطفال املدعومة من أرباب العمل معفاة          
. الوطين، وضمان سنتني من التعليم املبكر اجملاين الرفيع النوعية جلميع األسر قبل أن يبلغ أطفاهلا سن بداية املدرسـة                

  ، بتقدمي الرعايـة يف الـسنوات املبكـرة         ٢٠٠٨وعالوة على ذلك، تقوم احلكومة اآلن كتجربة رائدة، وحىت عام           
واجملموعـات املـستهدفة    .  سلطة حمليـة   ٣٢األطفال احملرومني الذين بلغوا سنتني من العمر عرب          من   ١٢ ٠٠٠إىل  

الرئيسية هي األطفال الذين ال يستفيدون من الرعاية والذين سيستفيدون أكثر من غريهم من هذه الرعاية املبكـرة،       
  .انية عند بلوغهم الثالثة من العمر لالستفادة من املزايا اجملوخاصة األطفال الذين يتبني أهنم أقل احتماالً

وذلك عائق خاص أمام النساء الراغبات  وتزيد تكاليف رعاية األطفال يف لندن عنها يف املناطق األخرى،         - ٢٤٦
وهذا هو السبب الذي من أجله أنشأت احلكومة، بالتعاون مع سلطة لندن الكربى ووكالة . يف دخول سوق العمل

سترليين جرى  إ مليون جنيه    ٣٣بتكلفة قدرها    جلعل رعاية األطفال يف املتناول يف لندن         داً رائ برناجماًتطوير لندن،   
 مكـان   ١٠ ٠٠٠وسوف يوفر هذا املشروع     . ٢٠٠٨مارس  /رذاآ حىت   ٢٠٠٥نوفمرب  /تنفيذه من تشرين الثاين   

شارك مجيع سـلطات    وت. انكلتراجديد لرعاية األطفال، كما أنه أكرب برنامج مبادرة حمددة املنطقة من نوعه يف              
   .ثني اآلن يف املبادرةاللندن احمللية الثالثة والث
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بيد أهنـا بعـد أن      .  قاعدة متينة من الدعم واخلدمات لصغار األطفال والوالدين        أيضاًوأرست احلكومة     - ٢٤٧
سـتراتيجية  اأخذت ما حتقق حىت اآلن يف احلسبان، حددت اخلطوط العريضة خلطة طموحة طويلـة األجـل يف                  

 وبالنسبة لألطفال األصـغر سـناً     . ٢٠٠٤ديسمرب  /نوات العشر لرعاية الطفولة اليت نشرهتا يف كانون األول        الس
 ٢ ٥٠٠وسوف يبلغ عدد هذه املراكز      . االستراتيجيةمكان الصدارة من    " مراكز البداية الواثقة لألطفال   "وأسرهم، حتتل   

   االسـتفادة منـها،     م يف أكثر املناطق حرماناً    ، وسيتاح جلميع األطفال الصغار وأسره     ٢٠٠٨مركز حبلول عام    
 حبيث سيتسىن لكل أسرة االسـتفادة مـن خـدمات    -  ٢٠١٠ مركز حبلول عام ٣٥٠٠ كما ستتاح شبكة من  

 أيضاًوتواصل احلكومة . على املستوى الوطين" البداية الواثقة"متكاملة رفيعة النوعية يف جمتمعها احمللي وتعّم فوائد 
 سـاعة  ١٥ سنوات تـدرجييا  ٤ و٣عليم املبكر حبيث يتلقى األطفال الذين يتراوح عمرهم بني         تعميم احلق يف الت   

وسوف .  ساعة أسبوعيا  ٢٠ إىل هو التمديد    واهلدف األبعد أجالً  . ٢٠٠٧ من التعليم اجملاين اعتبارا من       أسبوعياً
ولة التكلفة ومرنة ورفيعة     سنة خدمات معق   ١٤ سنوات و  ٣تتاح لألسر اليت يوجد هبا أطفال يتراوح عمرهم بني          

وتبين احلكومـة   .  العام مدارالنوعية لرعاية األطفال تليب احتياجاهتم من الثامنة صباحا حىت السادسة مساء وعلى             
واهلدف هو أن تصبح مجيع املـدارس مـدارس         . هذا العرض حول املدارس كجزء من برنامج اخلدمات املوّسعة        

، علـى أن    ٢٠١٠حبلول عـام    ) مبا يف ذلك رعاية األطفال    (ة املعروضة   موّسعة توفر جمموعة أساسية من األنشط     
  .٢٠٠٨يتمكن نصف املدارس االبتدائية وثلث املدارس الثانوية على األقل من ذلك حبلول عام 

، وهو أول   االستراتيجية قوة القانون على التزامات رئيسية يف        ٢٠٠٦وُيسبغ قانون رعاية األطفال لعام        - ٢٤٨
  :ويتضمن القانون. سنوات العمر املبكرة ورعاية األطفالتشريع مكرس ل

 على السلطات احمللية بتحسني النتائج اليت حيققها األطفال الذين يقل عمرهم فرض واجب جديد  - 
 وبقية اجملموعات، عن    أ سنوات، وسد الفجوة القائمة بني اجملموعات ذات النتائج األسو         ٥عن  

  ؛بكرة وجعلها يف املتناولدماج خدمات السنوات املإطريق ضمان 
ضـمان  من أجل ألطفال لرعاية ال على السلطات احمللية بتوفري ما يكفي من      فرض واجب جديد    - 

  ؛قنيو مع منخفضي الدخل ومن يرعون أطفاالًال سيماتلبية احتياجات جمتمعاهتا احمللية، 
ـ          فرض واجب موّسع    -   كافـة   إىلول   على السلطات احمللية بضمان أن بإمكان مجيع الناس الوص

  ؛املعلومات اليت قد حيتاجوهنا كآباء وأمهات
ات تنظيمية مصلحة ومبّسطة بشأن سنوات العمر املبكرة ورعاية األطفـال للحـد مـن              إجراء  - 

البريوقراطية واالرتقاء بالنوعية، مبا يف ذلك إطار وحيد جديد للتعلّم والنمّو لألطفال الذين يقل              
ضمان ارتفاع املعـايري    من أجل    - " س السنوات املبكرة  مرحلة أسا  "-  سنوات   ٥عمرهم عن   

  .باستمرار وتشجيع االجناز

 مليون، وهو ما يزيد على ضعف عددها يف         ١,٢٩وقد جتاوز عدد األماكن املسجلة اآلن اليت مت جردها            - ٢٤٩
ا يزيد على   خدمات مل " مراكز البداية الواثقة لألطفال   " من    مركزاً ١ ٠٩٤ويف الوقت الراهن يقدم     . ١٩٩٧عام  
 أي حوايل مدرسة من كل ست -  مدرسة اآلن ٤ ٠٠٠وتوفر أكثر من .  من صغار األطفال وأسرهم٨٧٥ ٠٠٠

 حىت السادسة مساء خالل أيام  اخلدمات املوّسعة األساسية اليت تشمل رعاية األطفال من الثامنة صباحاً  - مدارس  
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العمر احلصول على فرصة للتعليم اجملاين لبعض الوقـت         وُيكفل اآلن لكل طفل يف الثالثة والرابعة من         . األسبوع
الفصل الدراسي الذي يبدأ بعد     ( سنتني قبل بلوغ سن التعليم اإللزامي        إىلملدة تصل   )  ساعة كل أسبوع   ١٢,٥(

سترليين يف خدمات سـنوات العمـر       إ بليون جنيه    ٢١تثمرت احلكومة أكثر من     سوقد ا ). عيد ميالدهم اخلامس  
  .١٩٩٧ألطفال منذ عام املبكرة ورعاية ا

  ويلز

العمل سويا يف ظل قانون األطفال      : محاية األطفال  " املعنون  التوجيه صدرت حكومة مجعية ويلز مؤخراً    أ  - ٢٥٠
وحيدد هذا التوجيه كيف ينبغي جلميع الوكاالت واملهنيني العمل .  مجيع الوكاالت املعنية يف ويلزإىل" ٢٠٠٤لعام 

 مجيع الشركاء حبكم القـانون يف       إىلوهو موّجه   . ال وتعزيزه ومحايتهم من األذى    سويا لضمان وقاية رفاه األطف    
وهو مهـم ملـن يعملـون يف    . جمالس وقاية األطفال احمللية وغريهم ممن يتصلون حبكم عملهم باألطفال وأسرهم    

ال الذين يعانون من    ويتصدى التوجيه لوقاية األطف   . القطاعات املعنية باألطفال حبكم القانون والتطوعية واملستقلة      
  :الضعف بشكل خاص، ويشمل ذلك محايتهم من أشكال متنوعة من االستغالل يف عدد من املالبسات مبا يف ذلك

  ؛ عن أسرهماألطفال الذين يعيشون بعيداً  -   
  ؛العرق والعنصرية  -   
  ؛األطفال الذين يعانون من التنّمر  -   
  ؛األطفال يف غري رعاية والديهم  -   
  ؛ رعاية خاصة غري رعاية والديهماألطفال يف  -   
  ؛ساءة املعاملة املنظمة أو املتكررةإالتحقيق يف   -   
  ؛األطفال يف املستشفيات  -   
  ؛األطفال احملجوزون  -   
  ؛املعوقنيساءة معاملة األطفال إ  -   
  ؛ساءة املعاملة من قبل األطفال والشبابإ  -   
  ؛ساءة املعاملة املرتليةإ  -   
  ؛ياًاستغالل األطفال جنس  -   
  ؛أطفال أبوين مدمنني للمخدرات أو اخلمر  -   
  ؛األطفال واألسر اليت تنقطع أخبارها  -   
  ؛األطفال الذين يهربون من األماكن اليت يتلقون فيه الرعاية أو تنقطع أخبارهم  -   
  ؛األطفال الذين يتغيبون عن التعليم  -   
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  ؛األطفال املهاجرون  -   
  ؛األطفال ضحايا االجتار بالبشر  -   
  ؛األطفال الراغبون يف اللجوء دون أن يكونوا يف صحبة أحد  -   
  .تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  -   

وهلذا الغـرض، تـضافرت الوكـاالت       . ساءة املعاملة املرتلية  إوتويل حكومة مجعية ويلز أولوية ملعاجلة         - ٢٥١
 وقاية  - املرتلية   ساءة املعاملة إيدة بشأن   املمارسات اجل "ستراتيجية  ا لتجميع خرباهتا ووضع     واملنظمات الويلزية معاً  

األطفال والشباب يف ويلز من األثر املـدّمر احملتمـل      محاية إىل االستراتيجيةوهتدف  ". األطفال والشباب يف ويلز   
ستقبل ساءة املعاملة املرتلية يف املإ التقليل بقدر مهم من وقوع إىل أيضاً االستراتيجيةوهتدف . املرتلية ساءة املعاملةإل

  : األخرى هياالستراتيجيةوأهداف . عن طريق العمل الوقائي

  ؛ساءة املعاملة املرتلية بني العاملني يف املدارس وغريهم ممن يعملون مع األطفال والشبابإزيادة الوعي ب  -

املرتليـة   سـاءة املعاملـة   إ التعّرف على األطفال والشباب الذين يعانون من         إىلتأكيد احلاجة     - 
  ؛ات املكرسة حلماية األطفالجراء من خالل اإلحالتهمإو

سـاءة  إحتديد اخلطوات املعينة اليت ميكن اختاذها ملساعدة األطفال والشباب الذين يعانون مـن                - 
 تلـك الالزمـة     أيضاًساءة املعاملة املرتلية، و   إاملرتلية؛ واخلطوات اليت ميكن اختاذها ملنع        املعاملة

  ؛ملالحظة املمارسات اجليدة

  .فري مراجع ملزيد من املوارد املفيدة وخطوط املساعدة اهلاتفيةتو  - 

   احلق يف مستوى معيشي كاف- ١١املادة 

  التقدم احملرز منذ التقرير الدوري الرابع

  اململكة املتحدة

  املاء

  من العهد الدويل اخلـاص     ١١من املادة   ) ١(يف الفقرة   " مبا يف ذلك  "ترى اململكة املتحدة أن أثر عبارة         - ٢٥٢
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هو أن الغذاء الكايف والكساء الكايف واملأوى الكايف ليست هي العناصر 

 ألن املاء ضروري للبقاء على قيد احلياة فان احلق يف املاء هو الوحيدة يف احلق يف مستوى معيشي كاف، وأنه نظراً
 مـن حقـوق     بذاته أو حقاً    منفرداً دة أن احلق يف املاء ليس حقاً      وترى اململكة املتح  . ضايف يف هذا احلق   إعنصر  

 ليس عنصرا من عناصر احلق يف الصحة أو احلق يف احلياة أو غري ذلـك مـن                  أيضاًوهو  . القانون الدويل الشائع  
 باحلقوق احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو العهد الدويل اخلاص

ويعين احلق يف املاء أنه ينبغي . وهذا احلق ال يشمل املاء املستخدم يف الصناعة أو الترفيه أو النقل. املدنية والسياسية
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يالء األولوية يف توزيع املاء للشرب والطهي واحتياجات التصحح الشخصي، وأنه ينبغي أن يكون املاء يف املتناول إ
 خاصا لألفراد واجملموعات نتباهاًا أيضاًوينبغي للدولة أن تويل . للجميع دون متييز) ادياً واقتصأي يف املتناول مادياً(

  .اليت واجهت تقليديا صعوبات يف ممارسة هذا احلق

   وويلزنكلتراإ - املاء 

ى سالمة  قدمي العهد باحملافظة عل وويلز، يقع على اجلهات املعنية بتوفري املاء حبكم القانون واجباًانكلترايف   - ٢٥٣
 الذي حيافظ على هذا الواجب وميـنح        ١٩٩١والقانون الراهن هو قانون صناعة املاء املوّحد لعام         . ات املاء إمداد

وتعـّرف  . مدادات املـاء  إصدار القواعد التنظيمية لضمان سالمة      إالوزير املختص واجلمعية الوطنية لويلز سلطة       
 بشأن نوعية املاء املخصص لالستهالك اآلدمي EC/98/83وروبية  معايري توجيه اجلماعة األإىلبالرجوع " السالمة"

وتنطبق القواعـد التنظيميـة     .  عدد من املعايري الوطنية احملددة يف القواعد التنظيمية        إىلو") توجيه ماء الشرب  ("
د التنظيميـة   وتنطبق القواع . انكلترامدادات املاء العامة يف     إ عموما على    ٢٠٠٠لعام  ) نوعية املاء (مدادات املاء   إل
وتتطلب هذه القواعد التنظيمية . مدادات املاء العامة يف ويلزإ على  عموما٢٠٠١ًلعام ) نوعية املاء(مدادات املاء إل

املواد   من اجلهات املعنية بتوفري املاء حبكم القانون أن جتمع عّينات وختتربها باملقارنة باملعايري احملددة لكل من                أيضاً
 حيز التنفيذ EC/98/83وقد دخل التوجيه . الواردة يف القواعد التنظيمية) املعروفة بالبارامترات(والكائنات اجملهرية 

وكان يتعني استيفاء   .  السابق EEC/80/778، وحلّ حمل توجيه ماء الشرب       ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٥يف  
الرصاص، الذي انطبق عليه  ويستثىن من ذلك    . ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٥أغلب معايري ماء الشرب حبلول      

 وسينطبق عليه معيار هنائي     ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٥لتر اعتبارا من    / ميكروغرام ٢٥معيار مرحلي قدره    
  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٢٥ من لتر اعتباراً/ ميكروغرام١٠قدره 

 ١٩٩٠بني  ( إسترليين   ون جنيه  بلي ٥٥ومنذ خصخصة صناعة املاء، ارتفع مستوى االستثمار حيث بلغ أكثر من              -٢٥٤
من االستثمارات الرأمسالية يف خدمات املاء وماء اجملاري وصيانة األصول والتحسينات البيئية            ) ٢٠٠٥- ٢٠٠٤و

 ٣,٧ يف صناعة املاء يتجـاوز        متوسطاً  سنوياً  رأمسالياً هذا استثماراً  ويعادل. مدادات وحتسني اخلدمة  إلوضمان ا 
  السنوات اخلمس عشرة املاضية، مقارنة برقم استثمار معادل قدره بليونا جنيـه            على مدى  إسترليين   بليون جنيه 

مباشرة خلدمات  إسترليين  بليون جنيه٢٦,٥ويعزى مبلغ قدره .  خالل الثمانينات من القرن املاضيسنوياًإسترليين 
، فليس من املمكن دائمـا       ألن النفقات تليب يف كثري من األحيان عدة أهداف         ونظراً. اجملاري وحتسني نوعية املاء   

وقد استمرت نوعية املاء يف التحسن عاما بعـد         . التمييز بني النفقات الالزمة للوفاء بآحاد التوجيهات األوروبية       
.  كان أول عام جيري التبليغ فيه مقارنة مبعايري ماء الشرب األوروبية والوطنية اجلديـدة              ٢٠٠٤عام، بيد أن عام     

متثال الوُيحصل على تقييم عام     .  مستهلك ١٠٠ ٠٠٠مناطق تضم ما ال يزيد على       وُتقاس نوعية ماء الشرب يف      
وبـشكل  .  احمللي ألربعني من البارامترات    االمتثالشركات املاء للمعايري عن طريق حساب النسبة املئوية ملتوسط          

توفت نـسبة   ، اس ٢٠٠٥ففي عام   . ٢٠٠٤ وويلز حتسنا مقارنة خبط األساس احملدد يف عام          انكلتراعام، حققت   
   يف  يف املائـة   ٩٩,٩٤ االختبارات املعايري القانونية، بعد أن كانـت هـذه النـسبة             يف املائة من   ٩٩,٩٦قدرها  

ويتعني على كل جهة معنية بتوفري املاء حبكم القانون أن حتتفظ بسجل عام بنوعية املاء الذي توفره                 . ٢٠٠٤عام  
  .وهذه السجالت متاحة للجمهور.  بأي جوانب فشلات املتخذة فيما يتعلقجراءيتضمن معلومات عن اإل
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، وهي تعمل كجهة رقابية مستقلة لنوعيـة        ١٩٩٠يف عام   " هيئة التفتيش على ماء الشرب    "وقد أنشئت     - ٢٥٥
 نكلتـرا إاء القانونية الرئيـسية يف      ملوسالمة ماء الشرب املتوافر باستخدام نظام التوزيع العام اململوك لشركات ا          

 إجراءويتمثل دورها الرئيسي يف . ١٩٩١طات هيئة التفتيش وواجباهتا من قانون صناعة املاء لعام وتنبع سل. وويلز
وينشر . عمليات حتقق صارمة ومستقلة على مدار العام لضمان أن االختبار جيري وفق أعلى معايري مراقبة النوعية               

شاملة عن نوعية املاء الذي توفره كل جهة  يوفر تفاصيل  سنوياًكبري مفتشي هيئة التفتيش على ماء الشرب تقريراً
 انكلتراوقد ُنشر آخر تقرير عن .  وويلزانكلترامن اجلهات املعنية بتوفري املاء حبكم القانون وموجزا لنوعية املاء يف 

  .)١١٤(٢٠٠٦ يونيه/، يف حزيران"٢٠٠٥ماء الشرب "وويلز، 

ن املنازل، مبا يف ذلك يف حالة العجز عن سـداد    خطر قطع املاء ع    ١٩٩٩وُيزيل قانون صناعة املاء لعام        - ٢٥٦
وتنص القواعد التنظيمية اخلاصة باجملموعات الضعيفة على استعمال تعريفة خاصة حملاسـبة            . فواتري استهالك املاء  

ما ألن أسرهم كبرية أو ألهنم يعانون       إاألشخاص املنخفضي الدخل الذين يستخدمون مستويات مرتفعة من املاء          
  .ة خاصةمن ظروف طبي

   آيرلندا الشمالية- املاء 

. ٢٠٠٧أبريـل  / نيسان ١دخلت إصالحات أساسية على خدمات املاء واجملاري يف آيرلندا الشمالية يف            أُ  - ٢٥٧
، انتقلت ٢٠٠٦لعام ) آيرلندا الشمالية( ألمر خدمات املاء واجملاري فقد أنشئ إطار تشريعي وتنظيمي جديد طبقاً

شركة " شركة مملوكة للحكومة هي      إىلدمات املاء واجملاري من احلكومة املركزية       مبوجبه مسؤولية االضطالع خب   
ويقع على هذه الشركة، بوصفها جهة من اجلهات املعنية بتوفري املاء حبكم القانون، واجب ". ماء آيرلندا الشمالية

مدادات املاء إ لضمان سالمة ولدى احلكومة سلطة وضع القواعد التنظيمية الالزمة. مدادات سليمة من املاءإتوفري 
  .٢٠٠٧لعام ) آيرلندا الشمالية) (نوعية املاء(مدادات املاء إلومعايري السالمة حمددة يف القواعد التنظيمية . العامة

 اإلطار املايل   ٢٠٠٦لعام  ) آيرلندا الشمالية (وتوفر الترتيبات اجلديدة احملددة يف أمر خدمات املاء واجملاري            - ٢٥٨
 على االستثمار الرأمسايل يف البنية األساسـية للمـاء          يه استدامة التغّيرات التدرجيية اليت طرأت مؤخراً      الذي ميكن ف  

وهذا اإلطار املايل قائم علـى      . واجملاري يف املستقبل هبدف احلد من تلوث البيئة ومواصلة حتسني نوعية ماء الشرب            
مايو / أيار ١٠يد أن حكومة آيرلندا الشمالية اتفقت يف        فرض رسوم على املاء املستخدم يف املنازل وعلى اجملاري، ب         

 وإجراء استعراض شامل للنظر يف النهج الذي ميكـن          ٢٠٠٧/٢٠٠٨على عدم فرض رسوم مرتلية يف السنة املالية         
وسوف يشمل هذا االستعراض دراسة متأنية للترتيبات اليت تعتزم احلكومـة           . اتباعه لتمويل خدمات املاء واجملاري    

ويبّين رصد إمدادات املاء يف     .  إىل جنب مع التغيريات اجلديدة     ا ملساعدة املستهلكني املنخفضي الدخل جنباً     األخذ هب 
ال أن األمر حيتاج إىل املزيد من برامج العمل األساسية إآيرلندا الشمالية أن نوعية إمدادات ماء الشرب العامة جيدة،      

وبرامج العمل هـذه    . التنظيمية السائدة يف سائر أحناء اململكة املتحدة      إذا أريد لنوعية ماء الشرب أن متتثل للمعايري         
 جـرى   ٢٠٠٧/٢٠٠٨ و ٢٠٠٣/٢٠٠٤ففي فترة السنوات اخلمس بني      . الرامية إىل حتسني االمتثال جيري تنفيذها     

  . اجملاري من االستثمارات الرأمسالية لالرتقاء بالبنية األساسية للماء وسترليين تقريباًإ بليون جنيه ١,١توفري 

                                                      

)١١٤( http://www.dwi.gov.uk/pubs/annrep05/contents.shtm. 
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 هو أول عام جيري التبليغ فيه على أساس املقارنة مبعايري ماء الشرب األوروبية والوطنية ٢٠٠٤وكان عام   - ٢٥٩
 وهو املقياس املطبـق علـى       ، احمللي املتوسط  االمتثال (٢٠٠٤ يف عام     يف املائة  ٩٨,٦٥ االمتثالوكان  . اجلديدة

 االمتثـال وبلـغ  ).  عند صنبور املستهلكلمعايري التنظيمية مقاساً لاالمتثالمستوى اململكة املتحدة بأسرها ملدى     
 مما يبني التحسن الذي طرأ على نوعية ماء الشرب نتيجة االستثمار الذي جرى              ٢٠٠٦ يف عام     يف املائة  ٩٩,٣٣
. ائـة  يف امل  ٩٩,٧٧ ملعايري نوعية ماء الشرب األوروبية       االمتثال أن يبلغ    ٢٠١٠ومن املتوقع حبلول عام     . مؤخراً

وكما هو احلال يف سائر أحناء اململكة املتحدة، يتعني على كل جهة من اجلهات املعنية بتوفري املاء حبكم القانون أن 
  . حتتفظ بسجل عام بنوعية املاء الذي توفره

 ١وُتنفذ، مبوجب سلطات جديدة متاحة منذ       " هيئة التفتيش على ماء الشرب آليرلندا الشمالية      "وترصد    - ٢٦٠
الشرب ، املعايري التنظيمية ملاء ٢٠٠٦لعام ) آيرلندا الشمالية( طبقا ألمر خدمات املاء واجملاري ٢٠٠٧أبريل /نيسان

) هو العاشر  ٢٠٠٥كان تقرير عام    ( سنويا   وتنشر هيئة التفتيش تقريراً   . بالنسبة إلمدادات املاء العامة باإلنابة عن احلكومة      
  . آيرلندا الشماليةيوفر تفاصيل شاملة عن نوعية ماء الشرب يف

ات املاء العامة عن األسر إمداد بقطع ٢٠٠٦لعام ) آيرلندا الشمالية(وال يسمح أمر خدمات املاء واجملاري   - ٢٦١
القواعد التنظيمية لنظام رسوم املاء واجملاري "وتوفر قواعد تنظيمية منفصلة، هي . اليت ال تدفع فواتري استهالك املاء

، املساعدة لألسر املنخفضة الدخل املؤهلة على سداد فواتريها اخلاصة باملاء مـن             "٢٠٠٧م  لعا) آيرلندا الشمالية (
  ".تعريفة يف املتناول"خالل فرض 

   اسكتلندا- املاء 

ات مـاء   إمداديف اسكتلندا، ُتشبه الواجبات الواقعة على اجلهات املعنية بتوفري املاء حبكم القانون بتوفري                - ٢٦٢
، ١٩٨٠لعـام   ) اسكتلندا(والقانون السائد اآلن هو قانون املاء       . ة لسائر اململكة املتحدة   سليمة الواجبات احملدد  

بصيغته املعدلة، الذي يفرض على شركة املاء االسكتلندية، وهي شركة املاء يف القطاع العـام، واجـب تـوفري         
ومعايري السالمة . مان سالمتهاصدار القواعد التنظيمية لضإات ماء سليمة ومينح الوزراء االسكتلنديني سلطة إمداد

  .٢٠٠١لعام ) اسكتلندا( )نوعية املاء(ات املاء مدادحمددة يف القواعد التنظيمية إل

ات املاء أن نوعية ماء الشرب جيدة بشكل عام، ولو أنه مازالت هناك أوجه قصور               إمدادوقد بّين رصد      - ٢٦٣
، منحت اجملالس اإلقليمية السابقة للوزير      االمتثالقيق  جل حت أومن  . ات الريفية األصغر  مدادسيما يف اإل   عديدة ال 

وقد تولت أمر برامج التحسني هـذه هيئـات املـاء           .  التحسينات الالزمة  إجراء ب املختص تعهدات ملزمة قانوناً   
ووّسع  .٢٠٠٢ واليت اندجمت بعد ذلك يف شركة املاء االسكتلندية يف عام ١٩٩٦اإلقليمية الثالث املنشأة يف عام 

 التوجيهات اجلديدة املتعلقة ضمان أهنا تشمل كافة متطلبات أجلراء االسكتلنديون فيما بعد هذه الربامج من الوز
، ٢٠٠٦- ٢٠٠٢ويف الفترة . وجيري اآلن تنفيذ حتسينات مهمة لعمليات معاجلة املاء وأنظمة توزيعه     . اء الشرب مب

لى حتديث البنية األساسية من أجل حتـسني مـاء          سترليين ع إ بليون جنيه    ١,٨استثمرت شركة املاء االسكتلندية     
، حدد  ٢٠١٠- ٢٠٠٦وبالنسبة للفترة   .  وحتسني معايري خدمة الزبائن    الشرب ومعايري التخلص من النفايات بيئياً     

زالة العوائـق   إ تتمثل يف مواصلة حتسني مجيع هذه املعايري و        الوزراء االسكتلنديون لشركة املاء االسكتلندية أهدافاً     
  .ترض التطوير وخفض التسّرباليت تع
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ونتيجة هلذا االستثمار املتزايد، حتسنت نوعية ماء الشرب كثريا منذ بدأ األخذ بالقواعد التنظيمية لنوعية                 - ٢٦٤
 اختبار ١٥٣ ٠٠٠من أكثر من  يف املائة    ٩٩,٥٦، استوفت املعايري    ٢٠٠٥ففي عام   . ١٩٩٠ماء الشرب يف عام     

ويف .  يف استيفاء املعـايري الالزمـة       اختباراً ٦٦٩ بينما فشل    ، املستهلكني جريت على عّينات أخذت من صنابري     أ
 اختبار، بينما فشل    ٢٢٧ ٠٠٠من حوايل   يف املائة    ٩٨,٠٢ استوفت املعايري نسبة قدرها      ١٩٩١املقابل، يف عام    

طوارئ حلماية  ويف مجيع احلاالت اليت حدث فيها فشل ُيعترب خطرا على الصحة، ُنفذت تدابري              .  اختباراً ٤ ٤٩٠
ويتعني على كل جهة من اجلهات املعنية بتوفري املاء حبكم القانون أن حتتفظ بسجل عام بنوعية املاء  .الصحة العامة

   .وهذه السجالت متاحة للجمهور.  املتخذ بالنسبة لكل حالة فشلجراءالذي توفره يتضمن معلومات عن اإل

وُتنفذ املعايري احملددة يف القواعـد التنظيميـة        " شرب السكتلندا اهليئة التنظيمية لنوعية ماء ال    "وترصد    - ٢٦٥
وتتمثل الوظيفة الرئيسية للهيئة يف التفتيش على شركة املاء االسكتلندية وتدقيق . باإلنابة عن الوزراء االسكتلنديني

 ٢٠٠١لعـام   ) تلندااسـك ( )نوعية املاء (ات املاء   مدادمتثاهلا للقواعد التنظيمية إل   احساباهتا من أجل التحقق من      
 يـوفر    سـنوياً  وتنشر اهليئة تقريراً  . االمتثالوغريها من األحكام التنظيمية وعمل التحسينات يف حالة الفشل يف           

  . تفاصيل شاملة عن نوعية ماء الشرب يف اسكتلندا

ات يف  ات املاء عن األسر اليت تواجه صعوب      إمداد بقطع   ١٩٨٠لعام  ) اسكتلندا(وال يسمح قانون املاء       - ٢٦٦
  . سداد فواتريها اخلاصة باستهالك املاء

  نكلتراإ - الغذاء 

، أنشأت احلكومة جلنة سياسات مستقلة معنية مبستقبل الفالحـة          ٢٠٠١عقب أزمة احلمى القالعية يف عام         - ٢٦٧
 اخلاصـة بالفالحـة املـستدامة       االستراتيجيةصدرت احلكومة   أ،  ٢٠٠٢ويف عام   . والغذاء برئاسة السري دون كوري    

  : املبادئ الرئيسية التاليةاالستراتيجيةوقد حددت .  آخذة يف احلسبان تقرير اللجنة ونتيجة مشاورة واسعة)١١٥(والغذاء

نتاج منتجات مأمونة وصحية استجابة لطلبات السوق، والتحقق مـن أن يف متنـاول كافـة                إ  - 
  ؛ ومعلومات دقيقة عن املنتجات الغذائية مغذياًاملستهلكني طعاماً

  ؛قدرة االقتصادات واجملتمعات الريفية واحلضرية على البقاء وتنّوعهادعم   - 
دارة األرض بطريقة مستدامة، على  إتاحة الفرصة لكسب الرزق على حنو يعّول عليه عن طريق           إ  - 

  ؛حد سواء من خالل السوق ومن خالل املدفوعات املخصصة لالستحقاقات العامة
  ؛)ال سيما التربة واملاء والتنوع البيولوجي(طبيعية والعمل داخلها احترام احلدود البيولوجية للموارد ال  -
استيفاء معايري رفيعة دائما لألداء البيئي عن طريق تقليل استهالك الطاقة واحلد قدر اإلمكان من                 - 

  ؛ُمدخالت املوارد واستخدام الطاقة املتجددة كلما كان ذلك ممكناً
جتماعية رفيعة وتدريب جلميـع العـاملني املعنـيني         ضمان بيئة عمل مأمونة وصحية ورعاية ا        - 

  ؛بالسلسلة الغذائية
                                                      

)١١٥( http://www.defra.gov.uk/farm/policy/sustain/pdf/sffs.pdf. 
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  ؛استيفاء معايري رفيعة دائما لصحة احليوان ورعايته  - 
ال يف احلاالت اليت يكون إدامة املوارد املتاحة لزراعة احملاصيل الغذائية وتوفري فوائد عامة أخرى، إ  - 

  .باحتياجات أخرى للمجتمع للوفاء فيها االستعمال البديل لألرض ضرورياً

  :سترليين من أجل مبادرات متنوعةإمليون جنيه  ٥٠٠وقد خصصت احلكومة ميزانية قدرها   - ٢٦٨

هدف احلكومة هو أن يكون يف متناول مجيع املزارعني نظام .  بيئي متهيدي جديد-  نظام زراعي   - 
  ؛دفع هلم لكي يزرعوا بطريقة أكثر استدامةَي

 ختفيض البريوقراطية غري الـضرورية عـن   إىليهدف هذا النهج    .  اجلديد ´ةهنج املزرعة السليم  ´  - 
تاحة املزيد من املعلومات للمساعدة على      إطريق احلد من عدد عمليات التفتيش ومن الروتني، و        

  ؛ختطيط األعمال التجارية للمزرعة
ى احلصول على   اهلدف هو مساعدة املزارعني عل    . متويل نظام التطوير الزراعي والوسم اإلقليمي       - 

ع وُيشجَّ. مقابل عادل وجمزٍ ملنتجاهتم، وزيادة وعي املستهلكني واهتمامهم مبكان منشأ غذائهم          
ن تكن إ وجياد أسواق جديدة وأسواق تالقي منتجاهتم فيها رواجاًإصغار املنتجني اإلقليميني على 
  ؛منائية اإلقليميةإل، الذي يكمل الوكاالت ا"غذاء من بريطانيا"صغرية من خالل دعم برنامج 

  ؛ الصناعة جمالاملزيد من التمويل لشحذ املهارات والتدريب، وتشجيع الشباب على دخول  - 
ستراتيجية منفصلة لصحة احليوان ورعايتـه      اجرى وضع   . حتسني صحة احليوان ومكافحة األمراض      - 

 اللحوم املستوردة وتكافح احلكومة أيضاً خطر. استجابة للتحقيقات اليت جرت بشأن احلمى القالعية    
بطريقة غري شرعية وتعزز استعداداهتا حلاالت الطوارئ، كما تستثمر يف املبادرات املتعلقة بتحديـد              

  .هوية املواشي من أجل حتسني الصحة البيطرية يف خمتلف أرجاء الصناعة

  : من خالل مؤشرات متنوعةاالستراتيجيةوترصد احلكومة تنفيذ   - ٢٦٩

نتاجية أعلى ملعاجلة األغذية واملشروبات؛ دعم      إقيمة مضافة أكرب للرأس؛     : ةاالستدامة االقتصادي   - 
  ؛ من املستهلكني ودافعي الضرائب)١١٦( للسياسة الزراعية املشتركةنتاج طبقاًإلأقل متعلق با

تقليل انبعاثات غازات الدفيئة من الغذاء والزراعة؛ حتسني نوعية ماء األهنار؛           : االستدامة البيئية   - 
وضع املواد املغذية للتربة؛ أحوال مؤاتية للمواقع املخصصة للحيوانات الربيـة؛ عكـس             حتسني  

  ؛التناقص يف طيور املزارع
استهالك الفواكه واخلضروات الطازجة؛ حتسني الوقت الذي يـستغرقه         : االستدامة االجتماعية   - 

لها؛ تقليـل الثغـرة يف      رعاية احليوانات يف املزارع وأثناء نق     مبدى  التحقيق يف احلاالت املتعلقة     

                                                      

  .السياسة الزراعية املشتركة للجماعة األوروبية )١١٦(
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، ٢٠٠٦ حبلول عام نكلترانتاجية الوسيطة الإل املناطق الريفية وا يفنتاجية بني الربع األقل أداًء      إلا
  .وحتسني توافر اخلدمات لسكان الريف

 اآلن يف نظم بيئية حكومية      هم مزارع   ٢٥ ٠٠٠فأكثر من   : وكانت النتائج األولية مشجعة بالنسبة للحكومة       - ٢٧٠
 ٧٨ ٠٠٠ من أسواق املزارعني تتيح للمنتجني فرصة البيع مباشرة هلذه األسواق؛ وأكثر مـن               ٤٠٠ وأكثر من    قائمة؛

اجلـّرار األمحـر    ´مزارع هم بالفعل أعضاء يف أنظمة تأمني زراعية ويسّوقون منتجاهتم حتت عالمات جتارية من قبيل                
العديد منها مساعدة من احلكومة يف شكل منح يف إطار          ؛ وبدأت املشاريع التعاونية يف االزدهار، حيث يتلقى         ´الصغري

؛ وهنـاك  )تتاح أموال جديدة مبوجب نظام التنمية الزراعية   (أنظمة مثل نظام املشاريع الريفية ومنحة املعاجلة والتسويق         
على (ضافة   وان تكن صغرية وألسواق القيمة امل       ينتجون ألسواق تالقي منتجاهتم فيها رواجاً      اآلن مزارعون أزيد كثرياً   

نكلترا يبيع العديد منهم منتجاهتم بأعلى األسعار ويستخدمون        ا مزارع عضوي يف     ٢ ٥٠٠سبيل املثال هناك أكثر من      
 جناح هنج احلكومـة وحـدد       )١١٧(االستراتيجية، أكد استعراض لتنفيذ     ٢٠٠٦يوليه  /ويف متوز ). طرق تسويق مبتكرة  

  نتاجيـة يف   اإلعلـى اعتبـار أن       (٩٦,٦ من   ٢٠٠١املتحدة منذ عام    نتاجية اململكة   إوقد ارتفعت   . التحديات املقبلة 
  .)١١٨(٢٠٠٦ للتقديرات يف عام  طبقا١٠٦,٩ًإىل ) ١٠٠ كانت ٢٠٠٠عام 

اليت تركز على االسـتهالك      )١١٩(ستراتيجية التنمية املستدامة  ا ، أطلقت احلكومة  ٢٠٠٥مارس  /ويف آذار   - ٢٧١
 يف  االسـتراتيجية وقد أخـذت    .  املوارد الطبيعية واجملتمعات املستدامة    نتاج املستدامني والتغري املناخي ومحاية    إلوا

؛ وهيكل احلكومة املتغري يف اململكـة        أو دولياً  ، سواء حملياً  ١٩٩٩ستراتيجية  ااحلسبان التطورات اليت طرأت منذ      
يز على التنفيذ علـى     دارات يف اسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية، وزيادة الترك       إل ا إىلاملتحدة نتيجة نقل السلطة     

 التأييـد الـدويل     أيضاً االستراتيجيةوأبرزت  . املستوى اإلقليمي والعالقة اجلديدة بني احلكومة والسلطات احمللية       
. ٢٠٠٢املتجدد للتنمية املستدامة الذي أعربت عنه القمة العاملية املعنية بالتنمية املستدامة يف جوهانسبورغ يف عام 

ات مداد أن سالسل اإل لضمان)١٢٠(املستدامخطة العمل اخلاصة بالشراء  لقت احلكومة، أط٢٠٠٧مارس /ويف آذار
واخلدمات العامة ستكون منخفضة الكربون ومنخفضة النفايات وفعالة من حيث استخدام املاء وحمترِمة للتنـّوع            

امسة بالنـسبة لتحقيـق   وتتسم اخلطة بأمهية ح. وقادرة على تنفيذ أهداف أعّم للتنمية املستدامة، على حنو متزايد   
  .٢٠٢٠ من ثاين أكسيد الكربون حبلول عام أهداف احلكومة، واملقرر هلا أن تتمخض عن توفري مليون طن تقريباً

تلبيـة  : ستراتيجيات خاصـة بالتنميـة املـستدامة      ا أيضاًليها السلطة   إت  ـدارات اليت ُنقل  إلذ ا ـوتنف  - ٢٧٢
خطة العمل اخلاصة يف اسكتلندا، و ) ٢٠٠٢ ()١٢١(اهتا وأهدافهاإجراءوأولويات التنمية املستدامة  ... االحتياجات

  .يف آيرلندا الشمالية) ٢٠٠٦ ()١٢٢(اخلطوات األوىل حنو االستدامةيف ويلز، و) ٢٠٠٤ (بالتنمية املستدامة

                                                      

)١١٧( http://www.defra.gov.uk/farm/policy/sustain/implement/pdf/ig-finalreport-060718.pdf. 

)١١٨( http://statistics.defra.gov.uk/esg/publications/auk/2006/table10-1.xls. 

)١١٩( http://www.sustainable-development.gov.uk/publications/uk-strategy/index.htm.  
)١٢٠( http://www.sustainable-development.gov.uk/publications/pdf/SustainableProcurement ActionPlan.pdf.  

)١٢١( http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/46905/0030403.pdf.  
)١٢٢( http://www.ofmdfmni.gov.uk/sustain-develop.pdf.  
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  وكالة معايري األغذية

دارة حكومية إوهي ، ١٩٩٩ عقب صدور قانون معايري األغذية لعام ٢٠٠٠ الوكالة يف عام  هذهأنشئت  - ٢٧٣
نـشائها،  إومنذ  . يالء االعتبار األول للمستهلكني   إمستقلة يرأسها جملس معّين للعمل من أجل املصلحة العامة و         

  :تولت الوكالة محاية املستهلكني ومصاحلهم من خالل

راض النامجة عـن    ـمجيع األم (يف األمراض املنقولة باألغذية      يف املائة    ١٨حتقيق اخنفاض بنسبة      - 
  ؛)ناول األغذيةت

كشف النقاب عن األدلة اليت تربط بني امللح والصحة، وبالتعاون مع اململكة املتحدة، تـشجيع               - 
ات املتخذة من قبل الصناعة الغذائية للمساعدة على احلد من امللح املستخدم يف معاجلة              جراءاإل

  ؛األغذية، وزيادة وعي املستهلكني هبذه األدلة
 أهداف وجداول زمنية من أجل حتسني توازن األنظمة الغذائية لألطفال عداد خطة عمل لتحديدإ  - 

  ؛وصحتهم بعد احلصول على األدلة ذات الصلة وتقييمها
حلماية املستهلكني من خالل أخذ     " جنون البقر "كمال ثالثة استعراضات كربى ملكافحة مرض       إ  - 

ذروته، كانت هناك أكثـر  وعندما بلغ وباء هذا املرض . أحدث املعارف والشكوك يف احلسبان  
 أقل من إىل كان العدد قد اخنفض ٢٠٠٣ويف عام .  حالة جديدة بني املواشي سنويا٣٧٠٠٠من 
  ؛ حالة، ومن املتوقع أن يواصل اخنفاضه٦٠٠

 حادثة تنطوي على احتمال التأثري يف سالمة األغذية منـذ عـام             ٢ ٨٠٠من   التعامل مع أكثر    - 
  ؛ضرورة حلماية املستهلكنيات عند الجراء، واختاذ اإل٢٠٠٠

  ؛www.food.gov.ukعالم واملوقع الشبكي اإلتوفري معلومات موثوقة من خالل احلمالت ووسائل   -
  ؛حتقيق حتسني مهم يف إنفاذ السلطات احمللية وسلطات املوانئ الصحية لضوابط استرياد األغذية  - 
 كان الغذاء كمـا هـو       إذاا   استقصاءات للتحقق مم   إجراءمن خالل   (كشف التزوير يف الوسم       - 

 فرقة عمل ملساعدة السلطات احمللية على التصدي لصفقات         إنشاءو) موصوف يف لصاقة الوسم   
  ؛وية على الغش أو اخلداعطاللحوم املن

 تقرير مراجعة إلنفاذ القوانني اخلاصة باألغذية من قبل السلطات احملليـة يف             ٢٣٦كمال ونشر   إ  - 
  .خمتلف أحناء اململكة املتحدة

 محاية للمستهلكني من خالل مكاتبها يف اسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية، علـى             أيضاًوتولت الوكالة     - ٢٧٤
  :سبيل املثال، عن طريق

حدى إبوللفوز . ٢٠٠٣ يونيه/استهالل نظام جوائز الغذاء املأمون يف آيرلندا الشمالية يف حزيران  - 
  ؛يري رفيعة لسالمة األغذية، يتعني على الشركات استيفاء معاهذه اجلوائز
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" الغذاء الالئق للجميع"االشتراك مع جملس تعزيز سالمة األغذية يف رعاية مبادرة آيرلندا الشمالية   - 
وهذه املبادرة مكرسة للتصدي لقضايا . ات الصحية ألرماغ ودانغانونجراءاليت تنظمها منطقة اإل

  ؛الفقر الغذائي
شراف على خطة عمل    إلوا) الغذاء والرفاه (ئي لسكان ويلز    حتديد أهداف لتحسني النظام الغذا      - 

  ؛لتحقيق ذلك
  ؛طالق جائزة ويلز لسالمة األغذيةإاالشتراك مع السلطات احمللية الويلزية يف   - 
دعم املبادرات الوطنية يف اسكتلندا لتقوية الرسائل الرئيسية اخلاصة بسالمة األغذيـة وتنفيـذ                - 

  ؛سكتلنديةال اليت أعدهتا احلكومة ا)١٢٣(ظام الغذائي االسكتلنديتوصيات خطة العمل اخلاصة بالن
  .االسكتلندية" املعيشة الصحية"توفري معلومات واقعية من أجل محلة   - 

  : هي)١٢٤(٢٠١٠- ٢٠٠٥ للوكالة يف الفترة االستراتيجيةواألهداف   - ٢٧٥

  ؛مواصلة احلد من األمراض املنقولة باألغذية  - 
لوث الكيميائي اليت يتعرض هلا املستهلكون، مبا يف ذلـك التلـوث            مواصلة احلد من خماطر الت      - 

  ؛شعاعي لألغذيةإلا
، وبالتايل حتسني نوعية احلياة عن طريق       جعل اختيار املستهلكني لنظام غذائي صحي أكثر يسراً         - 

  ؛احلد من األمراض املتعلقة بالنظام الغذائي
  .رية خيارات مستنجراءتاحة الفرصة أمام املستهلكني إلإ  - 

 ماليـني   ١٠٤سترليين، منها   إ مليون جنيه    ١٦٦ )١٢٥(٢٠٠٨- ٢٠٠٧وقد بلغت ميزانية الوكالة للفترة        - ٢٧٦
علـى  )  يف املائـة   ٤٥( إسترليين    مليون جنيه  ٤٧:  على النحو التايل   استراتيجيةستنفق على برامج     إسترليين   جنيه

 إسترليين   مليون جنيه  ١٦دمة سالمة اللحوم، و   على خ )  يف املائة  ٣٤( إسترليين    مليون جنيه  ٣٥سالمة األغذية، و  
  ماليني جنيه  ٦على تعزيز األنظمة الغذائية الصحية واحلد من األمراض املتعلقة بالنظام الغذائي، و           )  يف املائة  ١٥(

  . خيارات مستنريةإجراءعلى حتسني املعلومات املتاحة للمستهلكني ليتمكنوا من )  يف املائة٦(إسترليين 

                                                      

)١٢٣( http://www.scotland.gov.uk/Topics/Health/health/19133/17710.  
)١٢٤( http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/stratplan0510.pdf. 

)١٢٥( http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/corporateplan2007_10.pdf. 
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  ويلز - األغذية 

. نكلتراإالصحة يف ويلز أسوأ منها يف العديد من البلدان األوروبية األخرى، وهي باستمرار أسوأ منها يف   - ٢٧٧
 أوجه عدم مساواة مهمة يف الصحة بني خمتلف اجملتمعات يف ويلز، حيث تبلغ معدالت الوفاة أعلـى         أيضاًوهناك  

ومن أجل حماولة التصدي هلذه     . ان االجتماعي واالقتصادي  قيمها يف املناطق اليت تعاين من أعلى مستويات احلرم        
ويف حـني أن    . ´األغذية والرفـاه  ´ استراتيجيةالقضايا، أعدت حكومة مجعية ويلز ووكالة معايري األغذية لويلز          

 يالء عنايـة خاصـة  إال أن إ هو حتسني التغذية بالنسبة لكافة قطاعات سكان ويلز،    االستراتيجيةاهلدف من هذه    
. كل اليت تعترض منخفضي الدخل يف سبيل االستفادة من نظام غذائي متوازن وصحي يتسم بأمهية حامسة               للمشا

، أو عدم القدرة على      غذائيا صحياً  وقد ُعّرف الفقر الغذائي بأنه عدم القدرة على شراء الغذاء الذي يوفر نظاماً            
  . مثل هذا الغذاء بطريقة معقولةإىلالوصول 

ن الفقر الغذائي يتجـاوز  إ، ف متاماًمؤكدة الدخل ضن الصلة بني احلالة التغذوية واخنفاوعلى الرغم من أ    - ٢٧٨
ـ .  الغذاء واإلثنية والتعليم  إىلاجلوانب االقتصادية ليشمل قضايا مثل مدى سهولة الوصول          ن مـن  إويف العادة، ف

نفقات األسرية األخرى، أو يعيشون يعانون من الفقر الغذائي قد يتوافر هلم قدر حمدود من املال للغذاء بعد دفع ال           
   املعـارف  إىل األسواق الكـربى، أو يفتقـرون   إىل ونقله    بتوافره حملياً  يف مناطق يكون اختيار الغذاء فيها مقيداً      

وقد مت حتديد مستويني رئيسيني لألولويات، حيتاج       . عداد وجبات صحية  إلأو املهارات أو معدات الطهي الالزمة       
  .ويرد فيما يلي وصف للمربر وراء اختيار كل من هاتني اجملموعتني ذات األولوية. أوهلما ألشد العناية

  :اجملموعات ذات األولوية من املستوى األول  - ٢٧٩

من الواضـح أن مـن      . املستهلكون املنخفضو الدخل وغريهم من املستهلكني املعرضني للخطر         - 
ولقد ثبت أن اجملموعات .  لالنشغالثارةإيعانون من احلرمان االجتماعي واالقتصادي هم األشد 

 ألغذية موصى هبا معينة مثل الفواكه واخلضروات، وهي أغذية هلا أثر مهم احملرومة أقل استهالكاً
 من أيضاًوتعاين هذه اجملموعات . على الوقاية من العديد من االضطرابات وبعض أنواع السرطان

وعة جمتمعات السود واألقليات اإلثنية اليت      وتضم هذه اجملم  . وقوع أعلى هلذه األمراض الرئيسية    
اقتصادية أسوأ ومعدالت وفاة مبكرة ومرض أعلى منها لدى  -  تعاين عامة من ظروف اجتماعية

 املسنني الضعفاء الذين يعاين العديد منهم من أمراض       أيضاًوتضم هذه اجملموعة    . األغلبية البيضاء 
  ؛مزمنة حتد من قدراهتم ويعيشون بدخل منخفض

يبدو يف الصحة يف  التغذية يف مرحليت الرضاعة والطفولة تؤثر على ما. الرضع واألطفال والشباب  - 
مراحل العمر الالحقة، يف حني يبدو أن الرضع الذين يتلقون رضاعة طبيعية يتمتعون بوظـائف               

 وقد بينت األحباث أن األنظمـة     . مناعية حمسنة مقارنة بالرضع الذين ال يتلقون رضاعة طبيعية        
  الغذائية للشباب يف ويلز غري كافية، حيث يقل ما يتناولونه من فواكـه وخـضروات ويكثـر                 

ويقل تناوهلم لوجبة   )  الكثري من الدهون والسكر وامللح     أساساً(ما يتناولونه من وجبات خفيفة      
والنظام . وعالوة على ذلك، يشيع نقص الفيتامينات واملعادن بني جمموعات فرعية معينة. فطارإلا
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 أن العادات الغذائيـة  إىلهذا . لبناتبني امنه  بني الصبية  ألن يكون أسوأالغذائي أكثر احتماالً 
  .تبع يف سن مبكرة قد تبقى يف األجل البعيدالصحية اليت ُت

  :اجملموعات ذات األولوية من املستوى الثاين  - ٢٨٠

ل الوالدة تؤثر على صحة الرضع      لقد ثبت أن التغذية قب    . سيما احلوامل  جناب، وال إلالنساء يف سن ا     - 
فعلى سبيل املثال املدخول من     . كما تضطلع بدور على ما يبدو يف صحة الشخص البالغ يف املستقبل           

الفوالت وعيوب األنبوب العصيب، واخنفاض الوزن عند الوالدة والعوز املناعي، وارتفاع الوزن عند             
جناب أن تـضمن    إللنساء يف سن ا   لذوية اجليدة   ومن شأن احلالة التغ   . لدى البالغني الوالدة والسمنة   

  ؛واحلوامل ميثلن جمموعة مستهدفة منتجة بسبب اهتمامهن الشديد بالتغذية. تغذية مثلى قبل الوالدة
 منه للنساء، مبا يف ذلك اخنفاض أاملدخول الغذائي للرجال أسو. سيما متوسطو العمر الرجال، ال  - 

سطو العمر من الرجال أكثر عرضة خلطر مرض القلب         ومتو. مدخوهلم من الفواكه واخلضروات   
 أيـضاً ومتوسطو العمر من الرجال ميثلون .  مقارنة بقرنائهم األصغر سناً    أالتاجي وتغذيتهم أسو  

  .دراكهم لشدة اخلطر الذي يتعرضون لهإنتباهه بسبب ت ميكن االستحواز على مجهوراً

 التوجيهات للمدارس بشأن التغذية واحلياة الصحية       وقد أنتجت حكومة مجعية ويلز جمموعة متنوعة من         - ٢٨١
خطـة  "وتعترف وثيقتان حديثتان حلكومة مجعية ويلز، مها        . لزاميإللفائدة تالميذها عرب كامل الطيف التعليمي ا      

، بضرورة دعم املدارس يف االضطالع بـدورها يف تنفيـذ هـذه         " احلياة شهية"و" تنفيذ التغذية والسالمة البدنية   
 إنـشاء عدت حكومة مجعية ويلز توجيهات ومشورة بـشأن         أوقد  .  وهذه التوجيهات واسعة النطاق    .األولوية

دكاكني لبيع الفواكه على غرار دكاكني بيع احللويات يف املدارس االبتدائية ميكن للمدرسني أو اآلباء أو التالميذ                 
 توفر املشورة بشأن    أيضاً توجيهات   وصدرت.  للمدارس  تبعاً دارة شؤوهنا حسبما يكون مناسباً    إأو توليفة منهم    

   توجيهـات للوالـدين     أيـضاً وأعدت  .  بشأن توفري بّرادات املاء وزجاجات املاء      أيضاًآالت البيع يف املدارس، و    
وتوفر هذه التوجيهات املشورة بشأن الوجبات اليت حيملها األطفال         "). وجبة حممولة صحية تعين أطفاال أصحاء     ("

  . جعل هذه الوجبات متوازنة تغذوياًإىلحق، وهتدف معهم لتناوهلا يف وقت ال

وهتدف هذه . فطار اجملاين يف مجيع املدارس االبتدائيةإل ألول مرة بنظام لأيضاًوأخذت حكومة مجعية ويلز   - ٢٨٢
ي وه.  املساعدة على حتسني صحة التالميذ وتركيزهم، واملساعدة على االرتقاء مبعايري التعلم واالجناز            إىلاملبادرة  

  فهي ستسمح لكل من    . فطار الذي جيري توفريه بالفعل    إل ل  أن تكون بديالً   إىلتشمل الوالدين، بيد أهنا ال هتدف       
، يهدف قصر املبادرة أساساًو. فطار، بصرف النظر عن السبب، بأن يتناوله يف املدرسةإلال يكون قد تناول طعام ا
 لـضمان   أيضاًمنا  إناجحة يف احلياة ألصغر أطفالنا وحسب و      تاحة انطالقة   إ ضمان   إىلعلى املدارس االبتدائية ال     

وتستكمل املبادرة أعماال جتري بالفعل بشأن الغذاء . فطار يف أبكر سن ممكنةإلالقضاء على عادة عدم تناول طعام ا
  ".الشبكة الويلزية ألنظمة املدارس الصحية"والتغذية الصحيني من خالل 
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  نكلتراإ - اإلسكان 

  السياسة

 وحددت برنامج عمـل بعيـد       )١٢٦(مةاخطة اجملتمعات املستد  ، أطلقت احلكومة    ٢٠٠٣فرباير  /يف شباط   - ٢٨٣
وكان اهلدف من اخلطـة هـو       . مة للمجتمعات يف املناطق احلضرية والريفية على السواء       ااألجل لتحقيق االستد  

 من البلد، واالرتقـاء     ، واخنفاض الطلب يف أجزاء أخرى     انكلتراالتصدي لقضايا توافر اإلسكان يف جنوب شرق        
. ، ومحاية الريف، وحتسني نوعية األماكن العامة٢٠١٠ معايري املنازل الالئقة حبلول إىلباإلسكان االجتماعي كله 

  .سترليينإ بليون جنيه ٣٨ة املخصصة للربنامج اإلمجاليوبلغت امليزانية 

هو تـشريع   ) ٢٠٠٥يناير  / الثاين  كانون ١٨الذي دخل حيز التنفيذ يف      ( ٢٠٠٤وقانون اإلسكان لعام      - ٢٨٤
 يف اجملتمع وتوجد يف الوقت نفسه سـوق         يتضمن تدابري إصالحية واسعة املدى ستساعد على محاية األكثر ضعفاً         

 حتقيق هدفها   إىلوهو يقوي جهود احلكومة الرامية      .  سكنية أو يؤجروهنا   نصافا ملن حيوزون أمالكاً   إكثر  أسكان  إ
 واملتمثل يف ضمان أن اإلسكان االجتماعي كله يستويف معايري املنـازل       ٢٠١٠ل عام   اخلاص باملنازل الالئقة حبلو   

  :وأهم أحكام هذا القانون هي. ٢٠١٠الالئقة حبلول عام 

سـكان   حل حمل املعايري الراهنة لإل     )١٢٧(نظام جديد لتصنيف املساكن من حيث الصحة واألمان         - 
 والـيت  ى استهداف األمالك األسوأ حـاالً سوف يساعد هذا النظام السلطات احمللية عل      . الالئق

  ؛تؤوي غالبا بعضا من أكثر الناس ضعفاً
جباري للمنـازل املتعـددة     إل الذي يفرض الترخيص ا    )١٢٨("ترخيص املنازل املتعددة االنشغال   "  - 

  ؛، والترخيص االنتقائي لألمالك املتعددة االنشغال األصغراالنشغال األكرب واألشد خطراً
 يف منـاطق     خاصاً  احمللية بأن ترخص بطريقة انتقائية األمالك املؤجرة تأجرياً        السماح للسلطات   - 

  ؛ ومستمرمنتشرأو من سلوك غري اجتماعي /حمددة تعاين من اخنفاض الطلب على اإلسكان و
  ؛دارةإلصدار أوامر اإواجبات وصالحيات السلطات احمللية بشأن   - 
 من أجل جتميع معلومات مهمة يف بداية        )١٢٩(كنابرزم املعلومات اخلاصة باملس    األخذ ألول مرة    - 

، وهي املعلومات اليت جتمع يف الوقـت        )مثل تقرير حالة املسكن    (اكن أو شرائه  اساملعملية بيع   
  ؛ يف الفترة اليت تعقب قبول عرض الشراء فشيئاًالراهن شيئاً

                                                      

)١٢٦( http://www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=633. 

)١٢٧( http://www.communities.gov.uk/index.asp?id=1152820. 

)١٢٨( http://www.communities.gov.uk/index.asp?id=1151996.  
)١٢٩( http://www.communities.gov.uk/index.asp?id=1150984.  
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النظام الذي أخذ يستهدف هذا . من أجل التصدي لالستغالل" نظام احلق يف الشراء"تغيريات يف   - 
واملـستأجرين  ) اجملالس(لسلطات احمللية   ا لدى   املؤّمنني املستأجرين   ١٩٨٠به ألول مرة يف عام      

مجعيات اإلسكان االجتماعية املسجلة الذين كان لديهم من قبل         / لدى أصحاب األمالك   املؤّمنني
 قادر على    تقريباً ّمنمؤوهذا النظام متاح ألي مستأجر       . مع السلطات احمللية   مؤّمنةجيار  إعقود  
ويتعني أن يكون املستأجرون قد شغلوا مساكنهم ملدة سنتني على األقل مبوجب عقد مع . الشراء

أو مخس سنوات يف حالة مستأجري القطاع العام اجلدد الذين يبدأ (هيئة من هيئات القطاع العام 
". احلق يف الشراء  " من   وبعض األمالك معفاة  ). ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٨جيارهم بعد   إعقد  

   للمـسنني  وظيفة املستأجر واملساكن املتاحة خصيـصاً  ب يرتبط َشغلها وهي تشمل املساكن اليت     
  ؛للمعاقني) يف حاالت معينة(و

منازل الباحات هي منازل متنقلة تـستخدم       . األخذ ألول مرة بضمانات بشأن منازل الباحات        - 
، فمنها من يشبه البنغل ومنها أقرب       اهلا كثرياً وهي ختتلف يف أحجامها وأحو    . ألغراض السكىن 

 ونوعيـة،    حجمـاً  أيـضاً وختتلف مواقع منازل الباحات     .  بالبيوت املتنقلة على عجالت    شبهاً
 الباحات الكبرية اليت و الباحات الصغرية اليت ال تسع سوى حفنة من املنازل املتنقلة وتتراوح بني

 مالك  فيه يبيعاملكان الذي: لقانون تدابري جديدة مثلوقد تضمن ا. تضم مرافق للتسّوق والترفيه
 حد غري معقول منح املوافقـة ملالـك         إىلر  ال جيوز ملالك الباحة أن يؤخّ     أنه  املسكن مسكنه، و  

لغاء اتفاق، وازدادت احلماية املمنوحة إلمسكن مرتقب، ومل يعد عمر املسكن ذا مغزى كمعيار 
  ؛ملشروع والتحرشملالكي منازل الباحات من الطرد غري ا

  ؛املسجلزيادة فاعلية صالحيات تنظيم أصحاب األمالك االجتماعية   - 
صحاب األمالك أحكم يسمح لشركة اإلسكان واجلمعية الوطنية لويلز بدفع ِمنح للشركات غري   - 

  ؛املسجلةاالجتماعية 
جيار التمهيدي إلامتديد عقد : السماح للسلطات احمللية بالتصدي للسلوك غري االجتماعي عن طريق  - 

جتمـاعي، ومنـع    االسلوك غري   ال شهراً، ورفض طلب مقايضة متبادلة بسبب        ١٢ملدة أطول من    
  ؛جتماعياالسلوك غري ال بسبب" احلق يف الشراء"كمال عملية شراء مبوجب إمستأجر من 

اليت تظـل  يف حاالت املنازل " دارة املنازل الشاغرة مؤقتاًإأمر "السماح للسلطات احمللية بتطبيق       - 
  ؛)ستة أشهر على األقل(شاغرة ملدة طويلة 

صحاب األمالك أو وكالؤهم مبلغا يدفع كضمان أأحكام تضمن أنه يف احلاالت اليت يطلب فيها   - 
  ؛جيار، فان هذه املبالغ تكون مؤّمنة من خالل نظام ترعاه احلكومةلإل

على صاحب ملك يقـوم، دون      " جيارإلعادة دفع ا  بإأمر  "السماح حملكمة أمالك سكنية بفرض        - 
دارة ملك غري مرخص أو تأجريه رغم أن من املفترض أن ُيرخص مبوجب اجلزء              إعذر معقول، ب  

  ؛ من القانون٣ أو ٢
عداد إعاشة الالزمة للغجر والّرحالة يف منطقتهم، وإلأحكام ُتلزم اجملالس احمللية بأن تقّيم أماكن ا  - 

  ؛الحتياجاتتراتيجية تفّصل كيف ميكن تلبية هذه ااس
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  ؛حكم يسمح بتحديث أحكام االزدحام املفرط القانونية بواسطة أمر  - 
 حبيث تشمل مجيع من يشغلون منازل متنقلة بوصـفها          املعوقنيمتديد ِمنح التسهيالت اخلاصة ب      - 

  ؛مكان سكنهم الوحيد أو الرئيسي
قدمـة ضـد   للتحقيق يف الـشكاوى امل " أمني مظامل اإلسكان االجتماعي لويلز   "تعيني    -   

  .أصحاب األمالك االجتماعية يف ويلز

ستراتيجيتني متوازيتني على أساس النجاح الذي حققته ا، أطلقت احلكومة  ٢٠٠٥يناير  /ويف كانون الثاين    - ٢٨٥
نـاس وأمـاكن    : اجملتمعات املـستدامة   و )١٣٠(منازل للجميع : اجملتمعات املستدامة :  مها خطة اجملتمعات املستدامة  

، ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٤اليت أطلقـت يف     منازل للجميع،   : جملتمعات املستدامة اوحتدد  . )١٣١(ورخاء
تاحة فرصة احلصول على مسكن     إات اليت ستتخذها احلكومة على مدى السنوات اخلمس املقبلة من أجل            جراءاإل

 تعزيز البيئة يف  عن طريق توفري املزيد من املساكن حيثما يكون هلا حاجة مع- الئق لكل شخص بثمن يف متناوله       
 املزيد من   أيضاًوسوف توفر   . عادة احليوية للمجتمعات اليت تعاين من املساكن املهجورة واحلرمان        إالوقت نفسه و  

اجملتمعات  أما.  لعدميي املأوىاإلسكان وتأمنيدمات ملن يستأجرون اخلوحتسني اإلسكان الفرص المتالك مسكن و  
عادة احليويـة   إات  إجراء، فتحدد   ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٣١لقت يف   ، اليت أط  ناس وأماكن ورخاء  : املستدامة

. جياد أماكن يرغب الناس يف العيش والعمل فيها       إلألحياء وتقوية القيادة احمللية وزيادة الرخاء اإلقليمي من أجل          
 بليـون   ٣٨ تكلفته    املرحلة املقبلة من برنامج عمل احلكومة البعيد األجل الذي تبلغ          وتشكل هاتان الوثيقتان معاً   

  .جياد جمتمعات مستدامةإ إىلسترليين والرامي إجنيه 

  حصائيةإبيانات 

جيري مجع املعلومات عن أنشطة السلطات احمللية االنكليزية مبوجب تشريعات انعدام املأوى كل ثالثـة                 - ٢٨٦
عن غـري عمـد وهلـا       شهور، وهي تشمل مجيع األسر اليت مت قبوهلا بوصفها تستحق املساعدة ومنعدمة املأوى              

ال وهو توفري أماكن    أ - لمأوى  لوُيدان هلذه األسر بواجب رئيسي فيما يتعلق بافتقادها         . احتياجات ذات أولوية  
، قبلت السلطات احملليـة  ٢٠٠٦ويف عام .  حباالت القبول املتعلقة بانعدام املأوىوهي ُتعرف - شة مناسبة هلا   اعإ

نعدمة املأوى عن غري عمد وهلا احتياجات ذات أولوية، وبالتايل ُيدان  أسرة بوصفها تستحق املساعدة وم٧٦ ٨٦٠
 منذ الـذروة   يف املائة ٤٣وقد اخنفض هذا العدد بنسبة      . لمأوىلهلذه األسر بواجب رئيسي فيما يتعلق بافتقادها        

) ٥١ ٠٦٠(، كانت احتياجات ثلثي األسر املقبولـة        ٢٠٠٦ويف عام   . ٢٠٠٣ يف عام    اليت كان قد بلغها مؤخراً    
  .دراج أطفال معالني أو أم تنتظر مولوداًإما نتيجة إذات أولوية 

                                                      

)١٣٠( http://www.communities.gov.uk/pub/488/SustainableCommunitiesHomesforAll_ id1500488.pdf. 

)١٣١( http://www.communities.gov.uk/pub/490/SustainableCommunitiesPeoplePlacesand Prosperity_ 

id1500490.pdf. 
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 حلني تـوافر مـسكن      عاشة مؤقتاً إويف حالة عدم توافر مسكن مستقر، جيوز للسلطات احمللية أن توفر مكان               - ٢٨٧
دى مخس  وهو رقم ظل يتناقص على م- عاشة مؤقتة  إ أسر يف أماكن     ٨٩ ٥١٠، كانت   ٢٠٠٦ويف هناية عام    . مستقر

 من األسر تعيش  يف املائة٨٧وكانت نسبة قدرها ). ١٠١ ٠٠٠ عند وكان قبل ذلك مستقراً(فترات ربع سنوية متتالية 
عاشة مؤقتة  إ وتسكن يف أماكن     واخنفض عدد األسر اليت هبا أطفال معالون أو أم تنتظر مولوداً          . يف أمالك متكاملة ذاتياً   

  .)١٣٢( من هذه األسر تعيش يف أمالك متكاملة ذاتياً يف املائة٩٣نسبة قدرها وكانت . ٢٠٠٦ بنهاية عام ٦٥ ٧٧٠إىل 

 أي الذين ال يكون فوق رؤوسهم - وتعد احلكومة أيضاً تقديرات لعدد األشخاص الذين ينامون يف العراء   - ٢٨٨
األشخاص ، وأعد على أساس حصر هؤالء ٢٠٠٦سبتمرب /ويبني آخر تقييم وطين ُنشر يف أيلول. سقف يف ليلة ما

يف  ٧٣يف الشوارع وتقديرات السلطات احمللية، أن عدد األشخاص الذين ينامون يف العراء يف ليلة ما اخنفض بنسبة 
  .)١٣٣(٢٠٠٦ يف عام ٥٠٢ إىل ١٩٩٨ يف عام ١ ٨٥٠، من املائة

ري الـدنيا    وهـي املعـاي    - وتستند آخر املعلومات املتاحة فيما يتعلق بالسكن املناسب إىل معايري اللياقة              - ٢٨٩
وكانت معايري ". نظام تصنيف املساكن من حيث الصحة واألمان "٢٠٠٦أبريل /القانونية اليت حل حملها يف نيسان

احلاجة إىل إصالحات والثبات اهليكلي والرطوبة      : اللياقة تقّيم املساكن على أساس جمموعة من املعايري اليت تشمل         
ستحمام وغسل  لاللساخن والبارد والتصريف ووجود دورة مياه وحجرة        ضاءة والتدفئة والتهوية وتوافر املاء ا     إلوا

كانت ) آخر البيانات املتاحة (٢٠٠٥أبريل /ويف نيسان. عداد الطعام واحتياطات ملكافحة احلريقإلاليدين ومرافق 
ـ . تعيش يف ظروف غري الئقة على أساس هذه املعايري        )  من مجيع األسر    يف املائة  ٣,٥( أسرة   ٧٣٥ ٠٠٠  توكان

وسوف تتاح معلومات عن نظام تصنيف ).  من مجيع السكان    يف املائة  ٣,٥( مليون شخص    ١,٨هذه األسر تضم    
  .)١٣٤(استقصاء أحوال اإلسكان يف انكلترا من ٢٠٠٦املساكن من حيث الصحة واألمان وفق أرقام عام 

   ´نكلتـرا إ استقـصاء اإلسـكان يف    ´اس البيانات املستقاة من آخر ثالث سـنوات مـن           ـوعلى أس   - ٢٩٠
 مليون شخص يعيشون يف املتوسط يف ظروف ٢,٤تشري التقديرات إىل أن ) ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٤- ٢٠٠٣(

 يف  ٤,٩ مليون شـخص     ٢,٤وميثل  .  سنة من العمر   ١٦ طفل دون    ٨٩٣ ٠٠٠متسمة باالزدحام املفرط، منهم     
.  سنة من العمر   ١٦ن السكان دون     م  يف املائة  ٩,٢ طفل   ٨٩٣ ٠٠٠ من مجيع سكان انكلترا، يف حني ميثل         املائة

 أسرة يف املتوسط كانت تعاين من االزدحام املفرط خالل          ٥٢٦ ٠٠٠وعالوة على ذلك، تشري التقديرات إىل أن        
ومن بني هذه األسـر املتـسمة       .  من مجيع األسر يف انكلترا      يف املائة  ٢,٥ أي حوايل    - السنوات الثالث األخرية    

جيـار  إل أسـرة يف قطـاع ا      ٢١٦ ٠٠٠أسرة تسكن يف مسكن متتلكه و      ٢٠٢ ٠٠٠باالزدحام املفرط، كانت    
  .)١٣٥(جيار اخلاصإل أسرة يف قطاع ا١٠٩ ٠٠٠االجتماعي و

                                                      

علومـات املفصلـة يف إصدارات احلكومـة اإلحصائية الفـصلية بـشأن          تتـاح املزيـد مـن امل    )١٣٢(
 http://www.communities.gov.uk/pub/694/Statutoryانعـدام املأوى القانوين، واملتاحـة علـى اخلـط يف املوقـع   

homelessness4thquarter2006EnglandPDFversionofthewholereleasePDFStatutod_id1508694.pdf. 

)١٣٣( http://www.communities.gov.uk/index.asp?id=1150131.  
)١٣٤( http://www.communities.gov.uk/index.asp?id=1155269.  
)١٣٥( http://www.communities.gov.uk/index.asp?id=1154759.  
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يوليه من كل عام عن عـدد       /يناير ومتوز /وجتمع احلكومة معلومات من السلطات احمللية يف كانون الثاين          - ٢٩١
وتسجل احلكومة عدد املساكن املتنقلة املوجـودة يف أراض  . املساكن املتنقلة للغجر والرّحالة املوجودة يف انكلترا   

ويف خمّيمات غري مصرح    ) حيث تكون األرض مملوكة لشاغل املسكن     (ذن ختطيط غري مصرح هبا      إاستثمارية دون   
وال جيري تسجيل عـدد     ). ذن بالبقاء فيها  إعلى جانب الطريق وعلى أرض خاصة ليس لدى شاغل املسكن           (هبا  

، وهو آخر تـاريخ  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٩ هذه املساكن؛ بيد أن عدد املساكن املتنقلة املوجودة يف األفراد يف مثل 
ذن ختطيط  إ يف أراض استثمارية دون       متنقالً  مسكناً ٢ ٢٣٤: تتاح بالنسبة له معلومات منشورة، كان كما يلي       

  .)١٣٦( يف خمّيمات غري مصرح هبا متنقالً مسكنا١ً ٧٦٧غري مصرح هبا و

.  عملية طرد ملستأجرين من أصحاب أمالك اجتماعية مسجلة١٢ ٨٤١، متت ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ الفترة ويف  - ٢٩٢
صحاب األمالك التابعني للسلطات احمللية يف تقدمي بيانات عن املستأجرين اخلاضعني إلجراءات نزاعات             أوقد بدأ   

ها ال ُتعترب جديرة بالثقة يف هذه ال أن نوعيتإويف حني أن البيانات قُدمت بالفعل،     . ٢٠٠٦- ٢٠٠٥امللكية للفترة   
جيار اخلاص، أو عن    إلوليس لدى احلكومة علم بأي بيانات جيري مجعها عن قطاع ا          . السنة األوىل جلمع البيانات   

  .الذين يفتقرون إىل احلماية القانونية من الطرد

ار اإلسـكان   على قائمة انتظ  ) ال شخص ( مليون أسرة    ١,٦٣ كانت هناك    ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١ويف    - ٢٩٣
وتقدم السلطات احمللية معلومات موجزة عن قائمة انتظار اإلسكان لديها كل عام كجزء             . االجتماعي يف انكلترا  

وتشري أرقام قوائم االنتظـار إىل طـاليب        . )١٣٧(ستراتيجية اإلسكان الحصائي  إلمن املعلومات املدرجة يف امللحق ا     
ويف احلاالت  . كن االجتماعية املوجودين الذين يطلبون نقلهم     السكن االجتماعي اجلدد وليس إىل مستأجري املسا      

اليت حتتفظ السلطة احمللية فيها بقائمة انتظار مشتركة مع أصحاب األمالك االجتماعية املسجلة يف منطقتها، تشمل   
  .القائمة أيضاً األسر اليت يدرجها أصحاب األمالك االجتماعية املسجلة يف القائمة

 ١٩٩٧/١٩٩٨ثمار احلكومة يف مجيع أنواع اإلسكان إىل أكثر من الضعف فيمـا بـني               وقد ارتفع است    - ٢٩٤
 ٥,٦ومن املتوقع أن يبلغ  إسترليين  بليون جنيه١,٩مجايل االستثمار إ كان ١٩٩٧/١٩٩٨ففي . ٢٠٠٧/٢٠٠٨و

ـ           . ٢٠٠٧/٢٠٠٨يف   إسترليين   بليون جنيه  كان ويشمل ذلك مجيع برامج اإلسكان مبا يف ذلك متويل شركة اإلس
فقد . وقد تضاعف أيضاً االستثمار يف اإلسكان املعقول التكلفة املتاح من خالل شركة اإلسكان. والسلطات احمللية

يف  إسـترليين     ومن املتوقع أن يبلـغ حـوايل بليـوين جنيـه           ١٩٩٧/١٩٩٨يف   إسترليين    بليون جنيه  ٠,٩كان  
  . عي واملنـازل اململوكـة بتكلفـة منخفـضة        جيار االجتما إلويشمل ذلك املبالغ املُنفقة على ا     . ٢٠٠٧/٢٠٠٨

.  مرتل جديد أجرها يف املتناول     ٣٠٠ ٠٠٠، قدمت احلكومة الدعم إلنشاء أكثر من        ٢٠٠٦ و ١٩٩٧وفيما بني   
وتشمل هذه املنازل اجلديدة على حد سواء مساكن حديثة البناء ومساكن مت شراؤها وجتديدها، ومن املقرر توفري 

  مقارنة مبستويات  يف املائة ٥٠، وهو ما ميثل زيادة بنسبة ٢٠٠٨ حبلول عام  سنوياً مرتل مؤجر اجتماعيا٣٠ً ٠٠٠
  .  مرتل كمسامهة يف بلوغ هذا اهلدف٢٨ ٠٠٠وتتوقع احلكومة أن توفر شركة اإلسكان . ٢٠٠٥- ٢٠٠٤

                                                      

)١٣٦( http://www.communities.gov.uk/index.asp?id=1153575. 

)١٣٧( http://www.communities.gov.uk/index.asp?id=1504954.  
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   ويلز- اإلسكان 

، ٢٠٠١ ُنشرت يف عام     ، اليت "منازل أفضل لسكان ويلز   "سكان  إلواصلت االستراتيجية الوطنية األوىل ل      - ٢٩٥
وتتمثل . تطّورها من أجل التصدي ألحوال سوق اإلسكان املتغّيرة، كما تواَصل تنفيذها من خالل خطة عملها               

لقطاع " معيار نوعية اإلسكان يف ويلز"وُيشكل وضع . حدى األولويات الرئيسية لالستراتيجية يف نوعية اإلسكانإ
، أحد الدوافع ٢٠١٢اإلسكان االجتماعي يف ويلز أن يستوفيه حبلول عام اإلسكان االجتماعي، الذي ينبغي جلميع 

 للمساكن املتاحة للسلطات احملليـة ومـا إذا كـان       عاماً وقد مشل ذلك تقييماً   . الرئيسية للتحسني يف هذا اجملال    
التقـديرات إىل أن    وتشري  . باإلمكان استيفاء معيار نوعية اإلسكان هذا باستخدام املوارد احلالية للسلطات احمللية          

واخليار ). مبا يف ذلك البنية األساسية    ( إسترليين    باليني جنيه  ٣استيفاء هذا املعيار على حنو كامل يتطلب استثمار         
الرئيسي املتاح للسلطات احمللية غري القادرة على متويل أعمال التحسني الالزمة هو نقل املساكن املتاحة هلـا إىل                  

.  هو اخليار املفضل للجمعيةCommunity Mutualد، مع مراعاة أن النموذج صاحب ملك اجتماعي مسجل جدي
 من أحكام أمر اإلصالح التنظيمي وبالنسبة للقطاع اخلاص، تلقت اجلهود الرامية إىل حتسني أحوال اإلسكان تعزيزاً

 التـصريح   ومت.  ومن حتديد أنظمة ملناطق جتديد وإصالحات مجاعية جتري مبساعدة يف شكل ِمـنح             ٢٠٠٢لعام  
عادة حبث قضايا رئيسية يف جمال اإلسكان مبا يف ذلك نوعيـة            إمن خالل   " للمنازل األفضل "باستعراض انتقائي   

وقد جرى هذا البحـث كجـزء مـن         . ٢٠٠٦نوفمرب  /معيار نوعية اإلسكان يف ويلز يف تشرين الثاين       /اإلسكان
و يضمن االستفادة على أفضل حنو من تدخالت سكان، وهإلالتحديث املتواصل خلطة عمل االستراتيجية الوطنية ل

  .السياسة العامة يف معاجلة قضايا اإلسكان ذات األولوية مثل نوعية اإلسكان وكونه يف املتناول

   احلق يف الصحة- ١٢املادة 

  احلماية مبوجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها اململكة املتحدة

 .)١٩٦١(امليثاق االجتماعي األورويب   -   

  احملرز منذ التقرير الدوري الرابعالتقدم 

  اململكة املتحدة

  نكلتراإ

  السياسة

، وهي اآلن أكرب منظمة يف أوروبا قائمة على املبـادئ           ١٩٤٨أنشئت اخلدمات الصحية الوطنية يف عام         - ٢٩٦
 احلاجـة   ليها وقائمة على  إالتأسيسية لتوفري رعاية ذات نوعية تليب احتياجات اجلميع وجمانية عند نقطة االحتياج             

، أكدت احلكومة تسوية السنوات اخلمس      ٢٠٠٤ويف عام   . كلينيكية للمريض ال على مدى قدرته على الدفع       إلا
ومبوجب هذه التسوية، سيزداد    . ٢٠٠٢اخلاصة باخلدمات الصحية الوطنية اليت كانت قد أعلنتها يف ميزانية عام            

 على مدى فتـرة   سنوياً يف املائة٧,١ة التضخم بنسبة متويل اخلدمات الصحية الوطنية يف املتوسط مبا يتجاوز نسب  
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ونتيجة لذلك، سيزداد   ). ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ (٢٠٠٤السنوات الثالث الستعراض اإلنفاق لعام      
   إسترليين   بليون جنيه  ٩٢ إىل   ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف   إسترليين    بليون جنيه  ٦٩,٣نفاق اخلدمات الصحية الوطنية من      إ

  .٢٠٠٧/٢٠٠٨يف 

على مدى السنوات السبع األخرية، بدأت احلكومة األخذ بتدابري هتدف إىل تقويـة صـوت املرضـى                 و  - ٢٩٧
شراك إوهناك واجب جديد يقع على منظمات اخلدمات الصحية الوطنية ب. واجلمهور يف اخلدمات الصحية الوطنية

واهلياكـل   -  ٢٠٠١م   من قانون الرعاية الصحية واالجتماعية لعـا       ١١ القسم   - واستشارة املرضى واجلمهور    
 على هيئات الرعاية    واجباً" ١١القسم  "ويفرض  . ضعة لتوجيه اجلمهور من أجل تقوية صوت املرضى احملليني        ااخل

األولية بضمان أن املرضى واجلمهور وممثليهم يشاركون يف التخطيط لتوفري اخلدمات ويف تصميم التطورات الرامية 
وأخذت احلكومة أيضاً . يضاً بشأن القرارات اليت تؤثر يف تشغيل اخلدماتإىل حتسني اخلدمات، وأهنم ُيستشاورن أ

ألول مرة بآليات رمسية تتيح للمرضى واجلمهور رصد خدمات الرعاية الصحية األولية واستعراضـها والتعليـق                
ق هلا  ويضطلع هبذه األنشطة يف الوقت الراهن ندوات للمرضى وهيئات قانونية خاضعة لتوجيه اجلمهور حي             . عليها

لغاء ندوات  إومن املتوقع   . عداد التقارير والتوصيات بشأن كيفية حتسني اخلدمات      إزيارة املرافق والتفتيش عليها و    
 واالستعاضة عنها بشبكات مشاركة حملية هلا نفس الصالحيات ولكن اختصاصها أوسـع       ٢٠٠٨املرضى يف عام    

  .لصحيةكثري حيث سيشمل الرعاية االجتماعية إىل جانب الرعاية ا

 وضع الناس يف قلب     -  خطة حتسني اخلدمات الصحية الوطنية    دارة  إل نشرت ا  ٢٠٠٤يونيه  /ويف حزيران   - ٢٩٨
وهي تدعم االلتزام . ٢٠٠٨وحتدد هذه الوثيقة أولويات اخلدمات الصحية الوطنية حىت عام . )١٣٨(اخلدمات العامة

. ٢٠٠٠خطة اخلدمات الصحية الوطنية لعـام       املستمر بعملية اإلصالح لعشر سنوات اليت ُحددت ألول مرة يف           
 من خالل احلـد     ٢٠٠٨وهتدف خطة حتسني اخلدمات الصحية الوطنية إىل حتسني اخلدمات الصحية حبلول عام             

بدرجة كبرية من أوقات االنتظار وزيادة التركيز على مرضى األمراض املزمنة والوقاية من األمراض والتـصدي                
وحتدد خطة حتسني اخلدمات الصحية الوطنية أيـضاً كيـف          .  الصحة العامة  العتالل الصحة من خالل تدخالت    

 على سبيل املثال مـن خـالل مستـشفيات          ،سيجري توفري هذه اخلدمات من جانب اخلدمات الصحية الوطنية        
اخلدمات الصحية الوطنية ومراكز العالج املستقلة أو التابعة للخدمات الصحية الوطنية والطرق اجلديدة لتلبيـة               

 إىل  وسوف يزداد أيضاً عدد العاملني يف اخلدمات الصحية الوطنية جنبـاً          . حتياجات املرضى من الرعاية األولية    ا
جنب مع اتباع طرق عمل جديدة لتلبية احتياجات املرضى واالستثمار يف أحدث أنظمة املعلومات مـن أجـل                  

 جيرى دعم ذلك بنظام حوافز مالية       وسوف. السماح للمرضى باختيار رعاية شخصية أكثر مالئمة وأرفع نوعية        
دارة أداء يعزز الوفاء بااللتزامات اجلديدة، مع مواصلة تسليم األموال والسيطرة واملسؤولية يف الوقت نفسه إىل                إو

  .اخلدمات الصحية احمللية

                                                      

)١٣٨( http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAnd Guidance/ 

DH_4084476.  
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جياد خدمات صـحية وطنيـة      إويف سبيل دعم خطة حتسني اخلدمات الصحية الوطنية نشرت احلكومة             - ٢٩٩
واهلدف . ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٧ يف   )١٣٩( تنفيذ خطة حتسني اخلدمات الصحية الوطنية      - لتوجيه املرضى   خاضعة  

 تغيري للنظام بكامله - الطموح على مدى السنوات اخلمس املقبلة هو إجراء تغيري عميق للخدمات الصحية الوطنية 
تمكني احلقيقي فيما يتعلـق بتحـسني       د من الرعاية الشخصية وال    ـحبيث ُيتاح للناس املزيد من اخليارات واملزي      

وتتمثل اخلطة يف االنتقال من عمل أشياء للمرضى ومن .  تغيري أساسي يف العالقة مع املرضى واجلمهور- صحتهم 
توفري خدمات تعمل مع املرضى من أجل دعمهم فيما يتعلق باحتياجاهتم وأجلهم إىل نظام خاضع لتوجيه املرضى، 

  : لتوجيه املرضى من خاللجانب من جوانب النظام اجلديد ليكون خاضعاًوقد جرى تصميم كل . الصحية

  ؛جمموعة أكرب من اخليارات وجمموعة من املعلومات للمساعدة على إجراء هذه اخليارات  -   
  ؛معايري وضمانات أقوى للمرضى  -   

ام  ألن منظمات اخلدمات الصحية الوطنية أقدر على فهم املرضى واحتياجـاهتم، اسـتخد             نظراً  - 
   أساليب جديدة وخمتلفة للقيام بذلك واالستعانة مبصادر معلومـات أفـضل وأكثـر انتظامـاً              

  .عّما يفضله املرضى ومدى رضاهم

آخر التطـورات واخلطـوات   : نكلتراإاإلصالحات الصحية يف ويف عهد أقرب، نشرت احلكومة الوثيقة     - ٣٠٠
قة عناصر إصالح نظام الرعاية الصحية وكيـف        وتصف الوثي . ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٣ يف   )١٤٠(املقبلة

وهي حتدد  . ُيتوقع هلا أن تتفاعل حبيث تؤدي إىل خدمات حمسنة للمرضى ومردود أفضل ألموال دافعي الضرائب              
 لإلصالح وتشرح كيف ُيتوقع لإلصالحات أن يقوي بعضها بعضا وتعيد تقرير األساس املنطقي لإلصالح               إطاراً

  .٢٠٠٦عالن عنها وحتدد برناجما ملزيد من التطورات يف السياسة العامة لعام إلبق اوُتلخص املبادرات اليت س

صحتك، رعايتك،  و )١٤١(االستقالل والرفاه واالختيار  : دارة أيضاً مشاورتني  إل، أجرت ا  ٢٠٠٥ويف عام     - ٣٠١
وهم . د من السيطرة  وكانت النتيجة الرئيسية للمشاورتني هو أن الناس يرغبون يف تغيري مينحهم املزي           . )١٤٢(قرارك

حناء البلد، واملزيد من الرعاية املشتركة مـن احلكومـة          أ يف خمتلف    يطالبون أيضاً خبدمات ذات نوعية أكثر ثباتاً      
وقد شكلت املشاورتان أسـاس الورقـة البيـضاء         . واجملتمع لدعمهم يف حياهتم اليومية، وهم أقرب إىل منازهلم        

                                                      

)١٣٩( http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAnd Guidance/  
 DH_4106506.  

)١٤٠( http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAnd Guidance/  
 DH_4124723. 

)١٤١( http://www.dh.gov.uk/en/Policyandguidance/Healthandsocialcaretopics/Socialcare/Aboutsocialcare/   
 DH_4106483. 

)١٤٢( http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAnd Guidance/  
 DH_4127357. 
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 ٣٠وُنشرت هذه الورقـة البيـضاء يف        . )١٤٣(اه جديد للخدمات اجملتمعية   اجت: صحتنا، رعايتنا، قرارنا،  : اجلديدة
 أكرب يف ، وهي تقترح إجراءات متنح الناس فرصا أفضل لالستفادة من اخلدمات وحتكما٢٠٠٦ًيناير /كانون الثاين

يد وهي َتعد بتحول جذري ومستدام يف طريقة استخدام املوارد وتتصدى للتحديات املقبلة بتركيز جد             . صحتهم
  .على الرعاية الوقائية ملساعدة الناس على التمتع بصحة جيدة اآلن وقد صاروا أطول عمراً

  أهداف احلكومة

 )نكلتراإ (لخدمة العامةاالتفاق الوطين ل املنصوص عليه يف القضاء على التفاوت يف جمال الصحة يتمثل هدف  - ٣٠٢
 مبعدل وفيات الرضع والعمر املتوقع عنـد        قياساًائة،  يف امل  ١٠ خفض جوانب التفاوت يف النواتج الصحية بنسبة         يف

   وهتدف احلكومة أيضاً إىل خفض الفجوة بني ُخمس املناطق ذات املؤشـرات األسـوأ               .٢٠١٠ عام حبلول   ،امليالد
وُنشرت استراتيجية . ٢٠١٠ على األقل حبلول عام يف املائة ١٠ بنسبة فيما يتعلق بالصحة واحلرمان والسكان عموماً

من  ))٢٠٠٣()١٤٤(برنامج عمل : التصدي للتفاوت يف جمال الصحة    (ية بشأن التفاوت يف جمال الصحة النكلترا        وطن
وهتـدف  . أجل دعم اهلدف والعمل يف سبيل حتقيق خفض مستدام بعيد األجل يف التفـاوت يف جمـال الـصحة                  

  .ألكرب للمرض من السكان حيث يقع العبء ا يف املائة٤٠- ٣٠االستراتيجية إىل حتسني صحة أفقر 

   منطقة حملية ذات املؤشرات األسوأ      ٧٠تغطي  " مناطق رائدة "وكان هذا النهج هو الذي أدى إىل إنشاء           - ٣٠٣
وكانت هذه املناطق الرائدة هي حمل تركيـز        .  من السكان   يف املائة  ٢٨فيما يتعلق بالصحة واحلرمان، أي حوايل       

 للورقة البيضاء حناء البلد طبقاًأج اليت ُنفذت على التتابع يف خمتلف ن الربامإوعلى سبيل املثال، ف. املزيد من اجلهود
ومت حتديـد تـدخالت أخـرى    .  يف هذه املنـاطق ، مثل برنامج املدربني الصحيني، ُنفذت أوالً"اختيار الصحة "

لى األرجح وصفها األكثر مسامهة عبللخدمات الصحية الوطنية، مثل تلك املتعلقة باملرض القليب الوعائي والسكتة، 
ومت حتديد التفاوت يف جمال الصحة كأولوية بالنسبة للخدمات الصحية الوطنية والسلطات احمللية على              . يف اهلدف 
وتشمل هـذه  .  من اجملموعات الضعيفة احملتاجة لدعم جمتمعي حمدد     أيضاً عدداً " برنامج العمل "وحدد  . حد سواء 

 هي أكثر احتماال للعيش يف أفقر املناطق احمللية واملسنني واملرضى اجملموعات جمتمعات السود واألقليات اإلثنية اليت 
وقد وفرت األعمال اليت جرت يف املناطق الرائـدة         . العقليني وعدميي املأوى واملساجني وطاليب اللجوء والالجئني      

  .الدعم هلذه اجملموعات أيضاً

ويف حني استمر العمر املتوقع يف التحسن بالنسبة        . عداد تقرير سنوي عن التقدم احملرز مقارنة باهلدف       إ وجيري  - ٣٠٤
وهو . ويوفر آخر تقرير حالة تفاصيل عن الوضع الراهن       . ال أنه حتسن على حنو أبطأ يف املناطق الرائدة        إنكلترا ككل،   إل

ـ          يف املائة  ١سبة للعمر املتوقع للرجال، أن الفجوة النسبية أوسع بنسبة          نيبني، بال  اس  عما كانت عليـه يف خـط األس
 عما كانت عليه يف خـط   يف املائة٨ بنسبة   وبالنسبة للعمر املتوقع للنساء، ازدادت الفجوة اتساعاً      ). ١٩٩٧- ١٩٩٥(

                                                      

)١٤٣( http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAnd Guidance/  
 DH_4127453. 

)١٤٤( http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAnduidance/ 

DH_4008268. 
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بيد أنه حدثت بعض التحسينات يف      . وما زالت التفاوتات يف جمال الصحة عنيدة ومستمرة وصعبة التغيري         . )١٤٥(األساس
. سيما فيما يتعلق باحلد من فقر األطفال وحتسني اإلسـكان          حة، ال احملددات االجتماعية األوسع للتفاوت يف جمال الص      

وخلصت عملية االستعراض إىل أنه رغم أن الفجـوة  .  استعراض عنصر اهلدف اخلاص بالعمر املتوقع  وقد جرى مؤخراً  
ىل حتقيـق    وان غالبية املناطق الرائدة يف الطريـق إ        - أوسع مما كانت عليه يف خط األساس، فان اهلدف قابل للتحقيق            

 من املناطق الرائدة السبعني يف طريقها إىل تضييق  يف املائة٦٠كذلك فان نسبة قدرها . اهلدف، أو قريبة من هذا الطريق
  . ١٩٩٧- ١٩٩٥، مقارنة خبط األساس للفترة ٢٠١٠فجوهتا هي يف العمر املتوقع مبا يتفق مع هدف عام 

فاوت يف وفيات الرضع من أجل تركيز العمل بشأن هذه ونشرت احلكومة مؤخرا تقريرا عن استعراض الت  - ٣٠٥
. )١٤٦())٢٠٠٧ (استعراض التفاوت يف جمال الصحة، وفيات الرضع، هدف اتفـاق اخلـدمات العامـة             (القضية  

 ألن يكون هلا ويستكشف هذا التقرير البيانات املتعلقة بوفيات الرضع، كما حيدد مناذج التدخالت األكثر احتماالً
وتشمل هذه التدخالت محل املراهقات والتدخني أثناء احلمل والسمنة ووفيات الرضع املفاجئة            . فتأثري على اهلد  

ويتضمن . وهو يربز أيضاً أمهية الزيارات الطبية املبكرة قبل الوالدة        . وغري املتوقعة يف صفوف اجملموعة املستهدفة     
لية هبا أكرب أعداد من وفيـات الرضـع يف         منطقة حم  ٤٣، كما حيدد    التقرير توصيات لتحسني حتقيق اهلدف حملياً     

وسوف تكون هذه املناطق موضع تركيز اجلهود املبذولة يف إطار خطة التنفيذ اخلاصة باحلد              . اجملموعة املستهدفة 
  .من التفاوت يف جمال الصحة من حيث وفيات الرضع املقرر نشرها يف وقت الحق من هذا العام

  هيئات الرعاية األولية

مجايل ميزانية إمن  يف املائة ٨٠ اخلدمات الصحية الوطنية وتتحكم يف حمورلرعاية األولية هي اآلن هيئات ا  - ٣٠٦
وهيئات الرعاية  .  ألهنا منظمات حملية، فهي أقدر على فهم احتياجات جمتمعاهتا         ونظراً. اخلدمات الصحية الوطنية  

  : األولية مسؤولة عن

مناطقها احمللية واستشراف احتياجات جمتمعاهتا احمللية، تقييم االحتياجات الصحية جلميع الناس يف   - 
ات وأطباء األسنان، بتلبية    ـل املمارسني العامني واملستشفي   ـة، مث ـوتكليف اخلدمات املناسب  

  ؛هذه االحتياجات
  ؛حتسني صحة جمتمعاهتا احمللية بشكل عام  -   
  ؛ضمان أن هذه اخلدمات يف متناول كل من حيتاجها  -   
  ؛راء املرضى بشأن اخلدمات واختاذ إجراءات على أساسهاصغاء آلإلا  -   

ر هذه اخلدمات، مبا يف ذلك منظمات الرعاية االجتماعية، تعمل          ـضمان أن املنظمات اليت توف      - 
  ؛ بفاعليةمعاً

  .إجراء تقييم سنوي ملمارسات املمارسني العامني يف منطقتها  -   

                                                      

)١٤٥( Status Report on the Programme for Action - 2006 Update of Headline Indicators (2006). 
)١٤٦( http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/ 

DH_065544. 
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، وهي مسؤولة مباشرة أمام سـلطتها الـصحية         ٢٠٠٢ريل  أب/وهيئات الرعاية األولية قائمة منذ نيسان       - ٣٠٧
وهي تضطلع أيضاً، إىل جانب شراء اخلدمات ورصدها، بدور حاسم بالنسبة لدعم منظمات        . االستراتيجية احمللية 

 وقطاعـات فهي تساعد املمارسني العامني احملليني وهيئات اخلدمات الصحية الوطنية          . اخلدمات الصحية الوطنية  
 احية الوطنية األخرى على التفكري بطريقة ابتكارية يف كيفية توفري رعاية أفضل وأكثر مالءمة ملرضاهاخلدمات الص

  .يف اجملتمعات احمللية

  التحصني

وال ينبغي منع أي طفل من التحصني دون        . ن من حق كل طفل أن يتمتع باحلماية من األمراض املعدية          إ  - ٣٠٨
وما زال حتسني التحصني للجميع . نسبة للطفل نفسه أو بالنسبة للمجتمع   التفكري جبّدية يف عواقب ذلك، سواء بال      

صحتنا، رعايتنا، قرارنـا،    وقد أعادت الورقة البيضاء     . دارة الصحية إلواحلد من التفاوت يف تلقيه من أولويات ا       
واجملتمعـات   يف سياق االجتاهات املتعلقة باجملموعات      - تأكيد التزام احلكومة بتحسني خدمات التحصني للجميع        

  :وتضمن اململكة املتحدة، يف معرض تطوير برنامج حتصينها الناجح وصيانته، أن. احملرومة

  ؛سياسة التحصني قائمة على أفضل األدلة العلمية والطبية املتاحة  - 
  ؛اخلدمات الصحية الوطنية حتصل على الدعم الالزم لتنفيذ برنامج التحصني بفاعلية  - 
خصصة للوالدين واملهنيني الصحيني واضحة وقائمـة علـى األدلـة وتلـيب             عالمية امل إلاملواد ا   - 

  .احتياجات اجملموعة املستهدفة

بالنسبة ) أو أكثر (  يف املائة  ٩٥ىل حتقيق معدالت حتصني تبلغ      إويف األجل البعيد، هتدف اململكة املتحدة         - ٣٠٩
  . غري الروتينية لألطفال املعرضني للخطرجلميع حتصينات الطفولة الروتينية ومعدالت حتصني عالية للتحصينات 

   شهرا٢٤ًحتصينات أولية مكتملة عند 
  )٢٠٠٦سبتمرب / أيلول-يوليه /متوز(

 التهاب السحايا جيم املستدمية الرتلية التهاب سنجابية النخاع )الشاهوق( السعال الديكي
احلصبة والنكاف 
 واحلصبة األملانية

٨٥,٩ %٩٤,٠ %٩٤,٣ %٩٤,٥ %٩٤,٥%  

  وحـىت  . صابات العادية اإلىل عاملني مدربني لعالج األمراض و     إوتتوافر جلميع السكان إمكانية اللجوء        - ٣١٠
ىل مركز إن بإمكانه أن يذهب فإلو كان شخص ما غري مسجل لدى ممارس عام، مثل املسافرين أو طاليب اللجوء، 

 مبعاينة فسوف يقوم طبيب أطفال      ضرورياًذا كان األمر يتعلق بطفل و     إىل عيادة خارجية، و   إحوادث وطوارئ أو    
 التزام قـانوين بوجـود   وهناك أيضاً.  جلميع األطفال يف اململكة املتحدة جماناًوتتوافر رعاية األسنان أيضاً . احلالة

ويتعني أن تكون القابلة موجودة خالل كامل عملية الوضع، وهـي           . طبيب أو قابلة مع كل امرأة أثناء وضعها       
  . رعاية التوليد اليت توفر أثناء الطلق والوالدةمسؤولة عن كامل
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   نظام رصد شامل لتحديد األحداث املتعلقة باألمراض املعديـة واجتاهاهتـا،            ولدى اململكة املتحدة أيضاً     - ٣١١
، ٢٠٠٤ىل جنب مع وكالة محاية الصحة، الـيت أنـشئت عـام             إ كما أن لدى اخلدمات الصحية الوطنية جنباً      

  . لألمراض والسيطرة عليهاستراتيجيات للتصديا

  املسنون

ن الناس، مبا يف ذلك املسنون، ال يتأثرون مباشرة بارتفاع       إ وبالتايل ف  توفَّر اخلدمات الصحية الوطنية جماناً      - ٣١٢
   املـسنني،   فـإن واختذت احلكومة كذلك خطوات من أجل ضمان أنه مع ارتفاع التكـاليف             . تكاليف الصحة 

 إطـار اخلـدمات الوطنيـة للمـسنني       وقد حدد   . لصحية، يظلون أولوية  لرعاية ا وهم املستهلكون الرئيسيون ل   
.  سنوات لتحسني اخلدمات املقدمة للمسنني، مبا يف ذلـك يف املستـشفيات           ١٠ستراتيجية مدهتا   ا )١٤٧()٢٠٠١(

مييز ويتمثل أحل األهداف الرئيسية إلطار اخلدمات الوطنية يف استئصال التمييز على أساس السن وضمان عدم الت
 بطريقة غري منصفة ضد املسنني يف االستفادة من اخلدمات الصحية الوطنية أو من خدمات الرعاية االجتماعية أبداً

ويوضح إطار اخلدمات الوطنية أن اخلدمات الصحية الوطنية ستوفر، بصرف النظر عن السن، على              . بسبب سنهم 
. )١٤٨()٢٠٠٧( طالقاًإ ال مكّونات هبا: وصفة للرعاية ونشرت احلكومة مؤخراً. كلينيكية وحدهااإلأساس احلاجة 

ىل إكلينيكية لإلصالح الذي يأخذ احتياجات املسنني يف احلسبان ويـساند احلاجـة             اإلوحيدد هذا املنشور احلالة     
ىل إخدمات متخصصة للمسنني، مع التركيز يف الوقت نفسه على تقريب الرعاية من املرتل واحلد مـن احلاجـة                   

  . فة يف املستشفياتالرعية املكث

  التثقيف الصحي

 )١٤٩(تيسري اخليارات الصحية  : اختيار الصحة  الورقة البيضاء    ٢٠٠٤نكلترا، نشرت احلكومة يف عام      إيف    - ٣١٣
جراء اخليارات الصحية عن طريق مساعدهتم بطريقة عملية على اتباع إاليت حتدد كيف ستيّسر احلكومة على الناس 

 يتمثل يف أن تعمل مجيع املدارس لبلوغ         طموحاً وحددت الورقة البيضاء هدفاً   . أساليب حياة صحية بدرجة أكرب    
 من املدارس    يف املائة  ٧٥، على أن تكون نسبة قدرها       ٢٠٠٩ديسمرب  /وضع املدارس الصحية حبلول كانون األول     

  ، " الـصحية الربنامج الوطين للمـدارس   "ومن خالل   . قد بلغت وضع املدارس الصحية بالفعل حبلول هذا التاريخ        
متثاهلا جملموعة من املعايري الصارمة حتت أربعة مواضيع رئيسية باسـتخدام اجملتمـع             اطُلب من املدارس أن تبّين      

  : وهياملدرسي بكامله

                                                      

)١٤٧( http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAnd Guidance/  
DH_4003066. 

)١٤٨( http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAnd Guidance/  
DH_065224. 

)١٤٩( http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAnd Guidance/  
DH_4094550. 
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التثقيف الشخصي واالجتماعي والصحي مبا يف ذلك التثقيف يف جمال اجلنس والعالقات والتثقيف   - 
  ؛يف جمال املخدرات

  ؛الغذاء الصحي  - 

  ؛النشاط البدين  - 

  ). مبا يف ذلك التنّمر(الصحة العاطفية والرفاه   - 

، عرب املراحل املدرسية الرئيسية األربـع كلـها         "إطار التثقيف الشخصي واالجتماعي والصحي    "حيدد    - ٣١٤
 من الفرص التعليمية ميكن للتالميـذ مـن خاللـه أن     منظّماً، برناجماً) سنة ١٦ىل  إ سنوات   ٥للتالميذ من سن    (

ظهار االحترام لآلخرين وتكوين الوعي إيكتسبوا ما يلزم من املعارف واملهارات والفهم لتحّمل مسؤولية أنفسهم و
اكتـساب  " لإلملام بأساسيات الصحة من خـالل برنـامج          وجرى التصدي أيضاً  .  للحياة نيالذايت والثقة الالزم  

بة واللغة واحلساب واملهارات الصحية يف بـرامج        الذي جيمع بني تعليم القراءة والكتا     " املهارات يف جمال الصحة   
  .  التعليميةجتعليم الكبار اليت تركز على من يتسمون باخنفاض املهارات وسوء النتائ

دارة ذاتية ملن يعانون من     إوهذا الربنامج هو برنامج     . اخلرباءنكلترا يف برنامج املرضى     إوقد استثمرنا يف      - ٣١٥
 بيوم وعلى حتسني نوعيـة      دارة ظروفهم بشكل أفضل يوماً    إساعد الناس على    وهو ي . ظروف صحية طويلة األمد   

ىل إ، و ٢٠١٢ مكان يف الدورة حبلول عـام        ١٠٠ ٠٠٠ىل  إجياد ما يصل    إىل  إوسوف يؤدي االستثمار    . حياهتم
  .  لألشخاص الضعفاء واملهّمشنيحتسني التنّوع من أجل جعل الربنامج أقرب مناالً

 بتنفيذ عدد من الربامج املوجهة للجمهور واملصممة لتعزيز التحـسينات الـصحية         اًوتقوم احلكومة أيض    - ٣١٦
وتشمل هذه الربامج مكافحة التبغ والصحة اجلنسية والتثقيف بشأن مـضار           . واحلد من التفاوت يف جمال الصحة     

  . ساءة استعمال املواد والتغذية الصحية والتحصني ضد الرتلة الوافدة املومسيةإالكحول و

  )١٥٠(حصائيةإانات بي

 يف صفوف العمال اليدويني شبه املهرة أو غري املهرة عنه يف            العمر املتوقع عند امليالد   نكلترا وويلز، يقل    إيف    - ٣١٧
وانتشار التبليغ الذايت املعاَير حسب السن عن مرض مقّيد طويل األمد يف صفوف من مل يعملوا قط                 . املهن األخرى 

نكلترا وويلز، إويف .  روتينية أو روتينية يف اململكة املتحدة أعلى منه يف باقي املهن شبهويف صفوف من يشغلون مهناً
وبعد مراعاة اختالف اهلياكل العمرية للمجموعات، يتسم الرجال والنـساء يف اجملموعـات اإلثنيـة الباكـستانية       

أعلى حبوايل مّرة ونصف منها      - والبنغالديشية بأهنم أصحاب أعلى معدالت تبليغ ذايت عن مرض مقّيد طويل األمد             
  كثرياًأويتسم الغجر والرّحالة بأن حالتهم الصحية أسو. ٢٠٠١لربيطانيني البيض اإلثنية يف عام     ايف صفوف جمموعة    

ومعـدل  .  أكثر منهم بدرجة كبرية عن أعراض اعتالل الصحة        منها لباقي سكان اململكة املتحدة وأهنم يبلّغون ذاتياً       
 الكارييب واألفارقة السود يف خدمات الصحة العقلية أعلـى مـن             البحر ود واملنتمني ملنطقة  استقبال جمموعات الس  

                                                      

)١٥٠( http://www.statistics.gov.uk/CCI/Nscl.asp?ID=5013&Pos=6&ColRank=1&Rank=166. 
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نكلترا، إويف  . والعمر املتوقع عند امليالد يف اسكتلندا أقل منه يف سائر أقاليم اململكة املتحدة            . املتوسط بثالث مّرات  
ومعدالت الوفيات املعايرة حسب    . نكلترا األخرى إق  يقل العمر املتوقع عند امليالد يف املناطق الشمالية عنه يف مناط          

وانتشار التبليغ الذايت املعاَير حسب السن . نكلترا األخرىإنكلترا منها يف مناطق إالسن أعلى يف املناطق الشمالية من 
  .نكلترا األخرىإنكلترا منه يف مناطق إعن مرض مقّيد طويل األمد أعلى يف املناطق الشمالية من 

  الشماليةآيرلندا 

سيما مـن خـالل       على الرغم من حتقيق تقدم على عدد من جبهات التصدي ألوجه عدم املساواة، ال               - ٣١٨
 يف   يف جمال الصحة مـا زال موجـوداً         مهماً ، فاحلقيقة هي أن تفاوتاً    )١٥١(االستثمار من أجل الصحة    ستراتيجيةا

التباين يف الصحة والعمر املتوقع بـني  بلسكانية، وويتعلق التفاوت يف جمال الصحة باجملموعات ا    . آيرلندا الشمالية 
وهذا التباين موجود عرب مناطق جغرافية خمتلفة، وبني اجلنسني وبني اجملتمعات اإلثنية . خمتلف اجملموعات يف اجملتمع

فعلى سبيل املثـال، ميـوت األشـخاص املنتمـون          . املختلفة، وبني اجملموعات االجتماعية واالقتصادية املختلفة     
 يف سن أصغر، ومن األرجح أهنم يعانون من اعتالل الصحة           مجتمعات احملرومة واجملموعات املُستبعدة اجتماعياً    لل

 سنة عنه يف صفوف     ١٥ و ١١ومتوسط العمر املتوقع للرّحالة يقل مبا يتراوح بني         .  خالل حياهتم  ملدة أطول كثرياً  
ـ      . اجملتمعات املستقرة    اجي والـسرطان والـسكتة بـني أدىن جمموعـة          ومعدالت الوفاة نتيجة مرض القلب الت

 معـدل االنتحـار     وهناك أيضاً . اقتصادية -  اقتصادية أعلى من ضعفها بني أعلى جمموعة اجتماعية        -  اجتماعية
االقتصادية  -  ومستويات الداء السكري أعلى بني اجملموعات االجتماعية      . املرتفع بني الشباب يف آيرلندا الشمالية     

  .  يف صفوف األطفال والشباب يف آيرلندا الشماليةانتشار السمنة وما قبل السمنة عال أيضاًو". غري املاهرة"

ومن منظور املساواة وحقوق اإلنسان، يواجه البعض مشاكل لدى حماولة االستفادة من اخلدمات الصحية   - ٣١٩
سود واألقليات اإلثنيـة الـذين      فعلى سبيل املثال، تبني األحباث أن األشخاص املنتمني جملتمعات ال         . واالجتماعية

طالق يواجهون صعوبات يف االستفادة من اخلدمات الـصحية         اإل أو ال يتحدثوهنا على      نكليزية قليالً اإليتحدثون  
واالجتماعية؛ وأن املواقف السلبية اليت يتخذها بعض العاملني يف خدمات الرعاية الصحية واالجتماعيـة جتعـل                

  اجلنسني وعدميي اجلنس حيجمون عن االستفادة من اخلدمات اليت حيتاجوهنـا؛           السحاقيات واللواطيني ومشتهيي    
وأن األشخاص الذين يعانون من املشاكل العقلية يواجهون صعوبات يف احلصول على املعلومات، مبـا يف ذلـك            

عاشة اإلاخلروج وترتيبات /ىل اخلدمات واالستقبالإمعلومات عن التشخيص والتداوي وخيارات العالج والوصول 
 يعانني من صعوبات خاصـة يف االسـتفادة مـن    املعّوقاتوتفيد التقارير أن النساء . ومزايا الضمان االجتماعي  

وجتعل ساعات اخلدمة غري املرنة من العسري على الشباب عدميي . جنابية والتقصياإلاخلدمات، مثل الرعاية الصحية 
  . )١٥٢( حتدث يف غري ساعات العملاملأوى االستفادة من اخلدمات يف حاالت الطوارئ اليت

                                                      

 ./http://www.investingforhealthni.gov.ukكن احلصول على مزيد من املعلومات من املوقع مي )١٥١(

 يف املوقع Access to Health and Social Services in Northern Irelandانظر  )١٥٢(
http://www.dhsspsni.gov.uk/ index/hss/equality/eq-literature-review.htm. 
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زاء اخلدمات الصحية واخلدمات االجتماعية     إ )١٥٣(٢٠٠٤وأظهرت نتائج استبيان مواقف اجلمهور لعام         - ٣٢٠
 من الذين رّدوا على االستبيان يـشعرون أن اخلـدمات الـصحية     يف املائة٢٩الشخصية يف آيرلندا الشمالية أن    

املسنني بوصفهم  )  يف املائة  ٦٣ ( هؤالء، ذكر الثلثان تقريباً     بني ومن. نصفواالجتماعية ال تعامل اجلميع بشكل م     
اجملموعة اليت تعاَمل بأقل صورة مرضية، وأن أحدى أكرب املشاكل تتمثل يف مواقف العاملني يف اخلدمات الصحية                 

نون من اعتالل السمع وأعرب األشخاص املنتمون لألقليات اإلثنية واألشخاص الذين يعا. زاء املسننيإواالجتماعية 
. واألشخاص الذين يعانون من صعوبات يف التعلم عن رغبتهم يف االستفادة من خدمات املترمجني مبزيد من اليسر                

وكان من رأي الذين ردوا على االستبيان أنه ينبغي جعل مرافق مقدمي اخلدمات أكثر مالءمة ملن يعانون مـن                   
  .غري ساعات العمل، ال سيما يف املناطق الريفية وأنه ينبغي توفري خدمات أفضل يف عاقةاإل

وال تبني الفقرات الواردة أعاله سوى بعض املشاكل املتعلقة بأوجه التفاوت والقضايا املتعلقة باملـساواة     - ٣٢١
  .ستراتيجية وخطة العمل يف التصدي هلااالوسوف ُتسهم . اليت تؤثر على الصحة والرفاه

  ويلز

نشاء رعاية عاملية املستوى يف     إلرؤية حكومة مجعية ويلز على مدى عشر سنوات          هي   "مصّممة للحياة "  - ٣٢٢
، نوع خدمات الرعاية    ٢٠٠٥مايو  /وتصف هذه الرؤية، اليت أُعلن عنها يف أيار       . ويلز يف القرن احلادي والعشرين    

ركـز يف املقـام   وهي ت.  وكيفية تطويرها٢٠١٥الصحية واالجتماعية اليت ميكن لسكان ويلز توقّعها حبلول عام    
وسوف جيري استعراض التقدم حنو حتقيق هذه الرؤيـة يف عـام            . األول على اخلدمات الصحية وحتسني الصحة     

ستراتيجي اعداد إطار إوسوف ُيستفاد من املعلومات النامجة عن كل عملية استعراض يف . ٢٠١١ ويف عام ٢٠٠٨
سـتراتيجية يف حتـسني     لالثل أحد األهداف الرئيسية     ويتم. جديد لتوجيه األنشطة خالل السنوات الثالث التالية      

  وكجزء من أول اسـتعراض سـيجري يف        . ن أمكن إالصحة واحلد من التفاوت يف جمال الصحة أو القضاء عليه           
وبعد . ، ستقّيم اجلمعية مدى التقدم احملرز يف حتسني الصحة واحلد من التفاوت يف جمال الصحة يف ويلز٢٠٠٨عام 

  .ستراتيجية منقحة بشأن التفاوت يف جمال الصحةاعية ويلز هذا االستعراض ستقوم بنشر أن تكمل حكومة مج

 حلفز ودعم   "صندوق التفاوت يف جمال الصحة    "نشاء  إ، أعلنت حكومة مجعية ويلز عن       ٢٠٠١ويف عام     - ٣٢٣
 يف ذلك التفاوت يف تيسري ىل التصدي للتفاوت يف جمال الصحة والعوامل اليت هتم فيه، مباإجراءات احمللية الرامية اإل

جراءات واخلدمات عـرب    اإلوتتوىل املشاريع اليت جيري متويلها تنفيذ جمموعة متنوعة من          . االستفادة من اخلدمات  
وقد استثمرت حكومـة    . جراءات حمددة اهلدف  إ لتلبية االحتياجات احمللية من خالل       أكثر جمتمعات ويلز حرماناً   

صندوق التفاوت يف جمال الصحة خالل السنوات اخلمس األوىل،         يين كل عام يف     سترلإ ماليني جنيه    ٥مجعية ويلز   
  .٢٠٠٨سترليين حىت عام إ مليون جنيه ٥,٨وسوف تستثمر 

ويوفر االستثمار املتاح من صندوق التفاوت يف جمال الصحة املساعدة اليت حيتاجهـا النـاس لتحـسني                   - ٣٢٤
وحتتل مشاريع الـصندوق مكـان      . الوقاية من اعتالل الصحة   صحتهم، وهو مثال جيد اللتزام اجلمعية القوي ب       

                                                      

 مـن املوقـع   ٢٠٠٤ميكن احلصول على التفاصيل الكاملـة السـتبيان مواقـف اجلمهـور لعـام           )١٥٣(
http://www.dhsspsni.gov.uk/index/stats_research/stats-pubs/stats-hpss_attitudes.htm. 
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ىل إ بوصفه بؤرة تركيز مجيع اجلهود الرامية         مهماً الصدارة يف برنامج التحديات الصحية يف ويلز الذي يبين زمخاً         
ءات جـرا اإلن املشاريع االثنان والستون اليت متوهلا عرب ويلز حكومة مجعية ويلز أن             وتبّي. حتسني الصحة يف ويلز   

 مـن   واعتباراً.  يف التصدي العتالل الصحة يف بعض من أكثر اجملتمعات حرماناً           هائالً احمللية ميكن أن حتدث فرقاً    
ستراتيجية خاصة بالصحة ا، يتعني على السلطات احمللية واجملالس الصحية احمللية أن تعد وتنفذ ٢٠٠٣أبريل /نيسان

وسوف يتعني عليها، يف معرض القيام بذلك، أن تتعاون مع جمموعة . ليةوالرعاية االجتماعية والرفاه يف مناطقها احمل
  :والشركاء املسّمون هم. متنوعة من الشركاء احملليني

  هيئات اخلدمات الصحية الوطنية  - 
  )اخلدمات املتخصصة(الصحية لويلز اللجنة   - 
  اجملالس الصحية اجملتمعية   - 
  اجملالس التطوعية للمقاطعات  - 
  .عية أو معنية باألعمال أو خاصة أخرى مهتمة بالصحة والرفاهأي هيئة تطو  - 

ستراتيجيات اخلاصة بالصحة والرعاية االجتماعيـة      االعداد وثائق توجيهية لتوفري نظرة عامة على        إومت    - ٣٢٥
لية  عما سيتعني على السلطات احملوتوفر جمموعة التوجيه الرئيسية مشورة أكثر تفصيالً. والرفاه وعلى أهم مراحلها

 رؤية حكومة   "الرفاه يف ويلز  "وحتدد الوثيقة   . ستراتيجيتهم احمللية اواجملالس الصحية احمللية وشركائهم عمله لتنفيذ       
مجعية ويلز لنهج متكامل تضيف السياسات والربامج فيه قيمة بعضها لبعض يف تصديها للعوامـل االقتـصادية                 

  .واالجتماعية والبيئية اليت تؤثر يف صحة الناس

   احلق يف التعليم-  ١٤ و١٣ادتان امل

  تحدة احلماية مبوجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها اململكة امل

  )١٩٦٠(اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم   - 
 .)١٩٦١(امليثاق االجتماعي األورويب   - 

  التقدم احملرز منذ التقرير الدوري الرابع

  اململكة املتحدة

  . )١٥٤( تقرير احلكومة الدوري السادس عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةنظر أيضاًا  - ٣٢٦

                                                      

)١٥٤( Sixth Periodic Report from the United Kingdom, the British Overseas Territories, the 

Crown Dependencies on the ICCPR (1 November 2006) املتاح على اخلط يف املوقع ١٦٥، الصفحة ٤٩٢، الفقرة 
http://www.dca.gov.uk/peoples-rights/human-rights/int-human-rights.htm. 
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جياد فرص تسمح للجميع بتطوير إ: )١٥٥(ىل بناء اقتصاد تنافسي وجمتمع متكامل عن طريقإهتدف احلكومة   - ٣٢٧
تمّيز يف معـايري التعلـيم      جناز أقصى ما يف استطاعتهم؛ وحتقيق ال      إلطالق إمكانات الناس الكامنة     إما تعلموه؛ و  

  : مخسة أهداف حمددةتعينيوقد مت . ومستويات املهارات

  ؛محاية األطفال والشباب وحتسني حياهتم ورفاههم وكسر دائرة احلرمان  - 
  ؛جناز املدرسياإللتصدي للفجوة يف االرتقاء باملعايري املدرسية وا  - 
  ؛توظيف املاهر أو التعليم العايلل سنة من العمر ل١٩تأهيل مجيع الشباب الذين يبلغون   - 
  ؛التصدي للفجوة يف مهارات البالغني  - 
  . التعليم العايل وتوسيعهازيادة املشاركة يف  - 

ستراتيجية االوحتدد  . )١٥٦(ستراتيجية مخسية لألطفال واملتعلمني   ا، نشرت احلكومة    ٢٠٠٤ هيولي/ويف متوز   - ٣٢٨
  : مخسة مبادئ رئيسية

ت والتعامل الشخصي، مع ايالء مكان الصدارة لرغبـات واحتياجـات      تاحة املزيد من اخليارا   إ  - 
  ؛خدمات األطفال وآبائهم ومعلميهم

  تاحة الفرصـة لتقـدمي اخلـدمات بطـرق         إفتح الباب أمام مقدمي خدمات جدد وخمتلفني و         - 
  ؛جديدة وخمتلفة

من خالل مساءلة   توفري احلرية واالستقالل للمدرسني واألوصياء واملديرين يف اخلطوط األمامية            - 
  ؛واضحة وبسيطة وترتيبات أكثر ثباتا وبساطة بشأن التمويل

سني التقيـيم   التزام رئيسي بتطوير املوظفني من خالل دعم وتدريب رفيعي النوعية من أجل حت              - 
  ؛والرعاية والتعليم

ص تاحة أفضل فر  إعقد شراكات مع اآلباء واملوظفني واملتطوعني واملنظمات التطوعية من أجل             - 
  . احلياة لألطفال والشباب والبالغني

تاحة الفرصة أمام األبوين للحصول على دعم       إ: ستراتيجية للسنوات املبكرة فيما يلي    االوتتمثل أهداف     - ٣٢٩
من جهة واحدة حملية عن طريق مراكز األطفال اليت توفر الرعاية لألطفال والتعليم والصحة والتوظيف والـدعم                 

 للبقاء يف املرتل مع طفلهم منذ الوالدة وحىت يبلغ الثانية من            للوالديند من الفرص والدعم     ؛ وتوفري املزي  للوالدين
 ١٢,٥تاحة نظام مرن من التعليم والرعاية جيمع بني التعليم ورعاية األطفال ويـوفر              إذا رغبوا يف ذلك؛ و    إالعمر  

تاحة مزيد من  إر قبل أن يلتحقوا باملدرسة، مع        ملن بلغوا الثالثة أو الرابعة من العم       ساعة من الدعم اجملاين أسبوعياً    
اخليارات للوالدين بشأن الوقت الذي يستخدمون فيه هذا الدعم؛ وتطوير مدارس تعمل مـن الـشروق حـىت                  

                                                      

)١٥٥( http://www.dfes.gov.uk/publications/deptreport2007/docs/deptreport2007.pdf. 

)١٥٦( http://www.dfes.gov.uk/publications/5yearstrategy/docs/DfES5Yearstrategy1.rtf. 
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فطار وهبا نواد ملا بعد اليوم الدراسي من أجل مساعدة الوالدين على التكّيف مع حياهتم      اإلالغروب، وتقدم وجبة    
 لألطفال جتمع مشل مجيع من يوفرون خدمات لألطفال وأسرهم يف كل منطقة             ستئمانيةائات  هينشاء  إالناشطة؛ و 

   .حملية، وضمان حصول األطفال املعرضني للخطر على الرعاية والتعليم واحلماية السليمة

فضل تاحة الفرصة أمام كل طفل لتحقيق أ      إ: ستراتيجية يف املدرسة االبتدائية فيما يلي     االوتتمثل أهداف     - ٣٣٠
تقدم ممكن يف القراءة والكتابة والرياضيات، عن طريق تزويد املدارس مبدرسني وموظفي دعم رفيعـي النوعيـة                 

تاحة الفرصة أمام كل طفل إ بدرجة أكرب الحتياجاهتم؛ وتوفري منهج دراسي أوسع و مكّيفاًيقدمون لألطفال تعليماً
 واملدرسة عن   الوالدينقامة عالقة أوثق بني     إ التنافسية؛ و  لتعلم لغة أجنبية وعزف املوسيقى واملشاركة يف الرياضة       

 جديد واملزيد من التعلّم األسري؛ وزيادة عدد املدارس         "موجز للمدرسة "طريق توفري معلومات أفضل من خالل       
 ومتحدية الفشل؛ واالستعانة بأفضل النظّار للمـساعدة    يف شبكات، داعمة بعضها بعضاً     االبتدائية اليت تعمل معاً   

  .غالقهاإعلى حتسني بقية املدارس؛ وتقومي املدارس السيئة بسرعة أو 

ويف التعليم الثانوي، يتمثل غرض احلكومة الرئيسي على مدى السنوات اخلمس املقبلة يف االرتقاء بنوعية             - ٣٣١
كومة مثانيـة   وقد حددت احل  . التعليم والتدريس والتعلم لكل تلميذ وتوسيع جمموعة اخليارات احلقيقية املتاحة له          

  :ات رئيسيةإصالح

، ومرتبطة بعدد التالميذ،    ٢٠٠٦ميزانيات لثالث سنوات مضمونة لكل مدرسة اعتبارا من عام            - 
سوف متنح ميزانية   .  على زيادة سنوية دنيا عن كل تلميذ       مع ضمان حصول كل مدرسة أيضاً     

لطات احمللية، الضمان   املدارس املخصصة، املضمونة من احلكومة الوطنية واملقدمة من خالل الس         
  ؛والثقة املاليني للنظّار واألوصياء والقدرة على التخطيط للمستقبل

سوف يتسىن لكل مدرسـة أن تـصبح        .  ومدارس متخصصة أفضل   - مدارس متخصصة عامة      - 
وسـوف يتـسىن للمـدارس    . قامة مركز للتمّيز الدراسي  إمدرسة متخصصة تتمثل مهمتها يف      

وسوف تتاح الفرصـة أمـام      .  ملواصلة تنفيذ مهمتها   صص ثانياً املتخصصة أن ختتار موضوع خت    
املدارس املتخصصة الرفيعة األداء لكي تصبح مدارس تـدريب أو حتتـل مراكـز القيـادة يف                 
الشراكات، كما أن تلك اليت ال يوجد لديها صف سادس ستتاح هلا فرص جديـدة السـتيفاء       

  ؛شروط الصف السادس

وية يف أن تتملك أرضها ومبانيها وتدير أصوهلا وتعّين موظفيها وحتّسن احلرية جلميع املدارس الثان  - 
يف الوقت الراهن   . دارهتا وتعقد شراكات مع جهات راعية ومؤسسات تعليمية خارجية        إهيئات  

تتمتع مدرسة واحدة من كل ثالث مدارس هبذه الصالحيات أو بأغلبها، مبا يف ذلك املدارس اليت 
 باستثناء  - ويف املستقبل سيكون من حق مجيع املدارس        . "املؤسسية" عانة واملدارس إحتصل على   

دارهتا عقب إ جمالس أن حتصل على مجيع هذه الصالحيات بتصويت بسيط من - املدارس الفاشلة 
؛ ولن تسمح وسيظل الشرط الوطين الصارم اخلاص بالقبول العادل سارياً. فترة مشاورات قصرية

  ؛ من حق االختيارالوالدينسب القدرات، الذي حيرم احلكومة بأي متديد لالختيار ح
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فجميـع املـدارس    . ليس هناك قاعدة لألماكن الفائضة    . مزيد من األماكن يف املدارس الرائجة       - 
وقد أخذت احلكومة ألول مرة بتمويـل رأمسـايل    . الناجحة والرائجة هلا حق اقتراح أن تتوسع      
وسوف تأخذ احلكومة مبسار    . ت استثنائية ال يف حاال  إخمصص لتشجيع ذلك، وقواعد تسمح به       

تاحة املزيد من األماكن يف املدارس الرائجـة، وسـوف تفـرض            إسريع حنو التوّسع من أجل      
منافسات على املدارس اجلديدة مما سيتيح جملموعات اآلباء وغريها إمكانية تعزيز املدارس، مبا يف              

بأن ُتنشئ وتدير مدارس واحتادات وسوف يسمح ذلك للمدارس الناجحة . ذلك املدارس األصغر
  ؛جديدة متاماً

، ولكن يف الوقت نفسه لروتني الذي تنطوي عليه املساءلة للحد من ا"عالقة جديدة مع املدارس"  - 
التفتيش واملساءلة والتدخل من أجل معاجلة الفـشل أمـور          . دون ترك املدارس لتفعل ما تشاء     

 أنه يتعني هلا أن تكون رفيعة النوعية ومنطوية         بيد. ضرورية لكي يزدهر االستقالل بشكل سليم     
ىل إوسوف ختفض احلكومة عبء التفتيش الواقع على املدارس . ى احلد األدىن من البريوقراطيةعل

وسوف . النصف، ولكن دون غض النظر عن التوقع بأنه يتعني على املدارس التحّسن باستمرار            
الراهن التابع للسلطات احمللية باستعراض      "مستشاري الربط  " عن نظام  تستعيض احلكومة أيضاً  

، يكون عادة ناظرا ميارس عملـه يف مدرسـة          "شريك يف حتسني املدارس   "سنوي وحيد جيريه    
وسوف ختضع املدارس الرفيعة . ويف حاالت الفشل، سيعقب ذلك تدخل حسب احلاجة. ناجحة

  ؛ سنواتثالثاألداء لالستعراض الرمسي مرة واحدة كل 

يلزم لكي   ستوفر احلكومة ما  .  واملزيد من املدارس اجلديدة    -  ٢٠١٠ة حبلول عام     أكادميي ٢٠٠  - 
 يف ٢٠١٠دارة قد افُتتحت أو يف طريقها لالفتتاح حبلول عـام        اإل أكادميية مستقلة    ٢٠٠تكون  

وسوف حيل بعُضها حمل مـدارس ضـعيفة        . املناطق اليت تكون املدارس الثانوية فيها غري كافية       
، ال سيما يف لندن حيث يوجد طلب على األماكن يف عضها اآلخر جديدا متاماًسيكون باألداء؛ و

  ؛املدارس اجلديدة

  عادة بنائها وفق املعايري احلديثة على مدى الـسنوات العـشر     إإصالح مجيع املدارس الثانوية أو        - 
 بفضل ، الذي جيري تنفيذه"بناء املدارس للمستقبل"سوف يتيح برنامج . أو اخلمس عشرة املقبلة

، لكل مدرسة املباين واملرافق     ١٩٩٧ىل سبعة أمثاهلا منذ عام      إزيادة امليزانية الرأمسالية للمدارس     
 اإلصالح يف كـل منطقـة   وسوف يعزز أيضاً  . وتكنولوجيا املعلومات اليت حتتاجها لكي تنجح     

صـفوف  نشاء مـدارس و إغالق املدارس الفاشلة وإحملية، مبا يف ذلك توسيع املدارس الرائجة و     
  ؛سادسة جديدة

 جمموعات لالرتقاء باملعايري والعمل      كيما يتسىن للمدارس أن تكّون معاً      "الشراكات املؤسسية "  - 
   يف جماالت من قبيل توفري احتياجات التعلـيم اخلـاص    -  على النهوض مبسؤوليات أوسع      سوياً

  . أو التالميذ الذين يصُعب العثور على أماكن هلم
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خيار أوسع بكثري ملـا     :  من العمر فيما يلي     عاماً ١٤ستراتيجية للتالميذ الذين يبلغون     االوتتمثل أهداف     - ٣٣٢
نشاء صفوف سادسة ومـدارس هبـا       إميكنهم دراسته وملكان هذه الدراسة، مع حتديد معايري رفيعة لكل مادة و           

يذ، سواء كانت صفوف سادسة جديدة حيثما تكون هناك حاجة لذلك؛ ومناهج دراسية أكثر صعوبة ألبرع التالم
 سنة؛ وصلة أوثق بني املـدارس وأربـاب         ١٤خياراهتم أكادميية أو مهنية، وتلمذة صناعية للشباب تبدأ يف سن           

ضايف للشباب الذين يكفون عن تلقـي الرعايـة؛         إالعمل، لكي يكون للتعليم املهين معىن يف عامل العمل؛ ودعم           
اختاذ القرارات الصائبة، وجمموعة واسعة من األشياء الـيت         ومشورة وتوجيه رفيعا النوعية ملساعدة الشباب على        

  .ليها غري املدرسة أو الكليةإميكن للشباب عملها واألماكن اليت ميكنهم الذهاب 

دورات دراسية رفيعـة    : ستراتيجية لألفراد وطلبة اجلامعات وأرباب العمل فيما يلي       االوتتمثل أهداف     - ٣٣٣
أن يكتسب املهارات الالزمة لكي حيصل على عمل جيد؛ ودراسة جمانية ملـن             النوعية للجميع، وميكن لكل بالغ      

يتعلمون مهارات أساسية، ودراسة جمانية ومنح تعلّم بالغني جديدة للكبار الذين يسعون للحصول على مؤهالت               
   يتبـّوأون ؛ وأرباب العمـل     )املعادلة لتقدير جيد يف مخس من مواد الشهادة العامة للتعليم الثانوي           (٢املستوى  

مقعد القيادة، مع كليات ومقدمي تدريب يعلمون كيف يساعدون دوائر األعمال ويـستجيبون الحتياجاهتـا؛               
ومواصلة التعليم الرفيع املستوى، دون متويل التعليم السيئ؛ وااللتحاق باجلامعة لكل من ميكنه أن يستفيد؛ وِمنح                

 وطريقة عادلة يسهم هبا اخلّرجيون يف تكاليف دراسـتهم؛          مقدماًهناء الرسوم اليت ُتدفع     إللطلبة الذين حيتاجوهنا و   
 مهنية أفـضل    "درجات مؤسسية "مناهج دراسية وتدريس رفيعا النوعية، مع زيادة املرونة يف فرص الدراسة؛ و           و

مصممة مع أرباب العمل ومن أجلهم؛ وأحباث عاملية املستوى ُتبقي علينا كدولة رائدة يف هذا اجملال؛ وارتبـاط                  
  .يد بني أرباب العمل والتعليم العايل من أجل تعزيز االبتكار واملهاراتج

وقـد ازداد اسـتثمار   . )١٥٧(سـتراتيجية اال، استعرضت احلكومة التقدم احملرز يف تنفيذ     ٢٠٠٦ويف عام     - ٣٣٤
ل مقاب (٢٠٠٦- ٢٠٠٥سترليين يف الفترة    إ بليون جنيه    ٦١ىل  إاحلكومة يف التعليم والتدريب وخدمات األطفال       

 بليون جنيه ٦٣,٧ىل إومن املقرر أن يزداد )  باألسعار املكافئة١٩٩٨- ١٩٩٧سترليين يف الفترة إ بليون جنيه    ٤٠
 ٥,٦ىل  إمجايل املُنفقة على التعليم     اإلومن املتوقع أن ترتفع نسبة الناتج احمللي        . ٢٠٠٨- ٢٠٠٧سترليين يف الفترة    إ

مجايل يف املدارس اإل سيزداد استثمار احلكومة ٢٠١١ و٢٠٠٨ي وفيما بني عام. ٢٠٠٨- ٢٠٠٧يف الفترة يف املائة 
وتبني آخر  .  من معدل التضخم سنوياً     يف املائة  ٢,٧والكليات واجلامعات وخدمات األطفال مبتوسط أزَيد بنسبة        

  مقابـل   (٢٠٠٧مـارس   / مكان مسجل لرعاية األطفـال يف آذار       ١ ٢٨٠ ٠٠٠: )١٥٨(مؤشرات أداء احلكومة  
 مقدم ٤ ٢٠٠؛ نظام قائم العتماد رعاية األطفال واعتماد أكثر من     )٢٠٠٤مارس  /يف آذار  مكان   ١ ١٠٣ ٠٠٠

مقابـل   (٢٠٠٦ على األقل يف عام      ٢ سنة أكملوا املستوى     ١٩ ممن يبلغ عمرهم      يف املائة  ٧١,٤جديد للرعاية؛   
وا يف التعليم العايل يف  سنة شارك٣٠ و١٨ ممن تتراوح أعمارهم بني  يف املائة٤٣؛ )٢٠٠٤ يف عام  يف املائة٤٢,١
 من التالميذ الذين   يف املائة  ٥٨,٥وحصل  . ٢٠٠٠- ١٩٩٩ يف الفترة     يف املائة  ٣٩مقابل   (٢٠٠٦- ٢٠٠٥الفترة  

 يف مخس على األقل من مواد الشهادة العامـة للتعلـيم            C و *A سنة على تقديرات تتراوح بني       ١٥يبلغ عمرهم   

                                                      

)١٥٧( http://www.dfes.gov.uk/publications/5yearstrategyprogress/docs/5yearstrategy- maintexcell.pdf. 

)١٥٨( http://www.dfes.gov.uk/publications/deptreport2007/docs/deptreport2007.pdf. 
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والتحقـت  ). ١٩٩٧- ١٩٩٦ منهم يف الفترة      يف املائة  ١٣,٤ة  أي أزيد بنسب   (٢٠٠٧- ٢٠٠٦الثانوي يف الفترة    
املتخرجني يف املدارس احلكوميـة مبنـاهج       ) املقيمني يف اململكة املتحدة   ( من الشباب     يف املائة  ٨٥,٩نسبة قدرها   

   يف   يف املائـة   ٨١مقابـل   (نكلترا  إدراسية للحصول على أول درجة بدوام كامل يف مؤسسات التعليم العايل يف             
  ).١٩٩٨- ١٩٩٧ترة الف

  آيرلندا الشمالية 

وسوف . ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٦يف  ) آيرلندا الشمالية  ( االحتياجات التعليمية اخلاصة واإلعاقة    صدر أمر   - ٣٣٥
 يف مكان تعليم عادي ويعمِّم تطبيق أحكام مماثلة         االحتياجات التعليمية اخلاصة  يعزز هذا األمر حق األطفال ذوي       

 على املؤسـسات التعليميـة يف آيرلنـدا         ١٩٩٥ لعام   قانون التمييز على أساس اإلعاقة     لتلك املنصوص عليها يف   
  . املعوقني العامة ضدالتأهيل من املخاِلف للقانون أن متّيز هيئات وسوف جيعل أيضاً. الشمالية ألول مرة

  ويلز

وتتصدى مسارات  .  ويلز  التزام بتغيري التعليم املتاح جلميع الشباب يف       " سنة ١٩- ١٤لتعليم،  امسارات  "  - ٣٣٦
 سـنة، ويـوفر   ١٩ و١٤ىل هنج أكثر مرونة وتوازن فيما يتعلق بتعليم من تتراوح أعمارهم بني  إالتعليم للحاجة   

، هتدف حكومة مجعية ٢٠١٥وحبلول عام . جمموعة أوسع من اخلربات اليت تناسب احتياجات شباب ويلز املختلفة
يلز مستعدين للتوظيف احملتاج ملهارة عالية أو للتعليم العـايل عنـد             من شباب و    يف املائة  ٩٥ىل أن يكون    إويلز  

، مع مـرور    وتتكون مسارات التعليم من توليفة من ستة عناصر رئيسية تضمن معاً          .  سنة من العمر   ٢٥بلوغهم  
اهتم وحتقـق   الوقت، أن يتلقى املتعلمون كلهم اجملموعة املتوازنة املناسبة من اخلربات التعليمية اليت تستويف احتياج             

  :والعناصر الرئيسية الستة هي. إمكاناهتم على أفضل حنو

  مسارات تعليم فردية الستيفاء احتياجات كل متعلم؛  - 

  يما يتعلق بالربامج وطرق التعلم؛املزيد من اخليارات واملرونة ف  - 

  سنة أينما تلقى الشباب التعليم؛  ١٩ىل إ ١٤تعليم أساسي من   - 

  .الدعم من معلم خصوصي  - 

  ؛إمكانية االستفادة من الدعم الشخصي  - 

  .يه نزيهان بشأن احلياة الوظيفيةمشورة وتوج  - 

 املزيد من الشباب على حتقيق إمكاناهتم حبيث يكونـون           سنة ١٩- ١٤لتعليم،  امسارات  وسوف تشجع     - ٣٣٧
وسوف حتقق  . طاً مبجريات األمور وأكثر نشا    ملاماًإ خلوض عامل العمل ويصبحون مواطنني أفضل        فضل استعداداً أ

 سنة من العمر ويواصلون التعلّم      ١٦ذلك عن طريق املسامهة يف حتسني املؤهالت، ودعم حتسني نسبة من يبلغون             
  . "تعمـيم االسـتحقاق    "يف جمايل التعليم والتدريب، وتوسيع اخليار، ودعم املساواة يف الفرص، ودعـم تنفيـذ             
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وتشمل .  ويلز الرئيسية بشأن خدمات دعم الشباب يف ويلز هو عنوان سياسة حكومة مجعية"تعميم االستحقاق"و
 سنة، بصرف ١٥ و١١هذه السياسة مجيع اخلدمات والدعم والفرص اخلاصة بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 

وتقع مسؤولية دعم الشباب خالل تطّورهم على . النظر عن مكان توفريها وعّمن يتوىل توفريها وعن أصل متويلها
. اسعة من املنظمات على املستوى احمللي، وهي مجيعا تضطلع بدور يف دعمهم يف خمتلف مراحل تطورهمجمموعة و

  . على مجع مشل اخلدمات من أجل حتسني التنفيذ" قامة الصالتإ"وتركز سياسة 

   احلق يف الثقافة- ١٥املادة 

  التقدم احملرز منذ التقرير الدوري الرابع

  اململكة املتحدة

  السياسة

يتمثل هدف احلكومة يف حتسني نوعية احلياة للجميع من خالل األنشطة الثقافية والرياضية ودعم السعي                 - ٣٣٨
ولتحقيق ذلك، أعدت احلكومة مخس أولويـات       . ىل التمّيز ومناصرة الصناعات السياحية واالبتكارية والترفيهية      إ
  :)١٥٩(ستراتيجية تنظم عملها حوهلاا

 دة األطفال والشباب من حياة ثقافية ورياضية أكثر اكتمـاالً          تعزيز استفا  - األطفال والشباب     - 
  ؛ وينعموا بفوائد املشاركةتاحة الفرصة لكي ينّموا ملكاهتم متاماًإو

ثراء احلياة وتقوية اجملتمعات وحتـسني      إ زيادة أثر الثقافة والرياضة وتوسيعه من أجل         - اجملتمع    - 
  ؛األماكن اليت يعيش الناس فيها

يادة املسامهة اليت ميكن للصناعات السياحية واالبتكارية والترفيهيـة أن تـسديها             ز - االقتصاد    - 
  ؛ىل أقصى حدإالقتصاد اململكة املتحدة 

  ؛ حتديث التنفيذ من خالل اهليئات اليت ترعانا- التنفيذ   - 
  .لعاب أوملبية ُملهمة ومأمونة وشاملةأ استضافة - األلعاب األوملبية   - 

  ويف . داراتاإلىل اهليئـات العامـة غـري        إيل احلكومي اخلاص باملبادرات الثقافيـة       ويوّجه أغلب التمو    - ٣٣٩
دارات بتنفيذ أنشطة اإل، عقدت احلكومة ثالثة اتفاقات متويل تركز على كيفية قيام اهليئات العامة غري ٢٠٠٦عام 

 تقاسم املمارسات اجليدة اًويّسرت احلكومة أيض. ذات قيمة للجمهور، وتسمح لنا برصد التقدم مبزيد من الفاعلية
دارية اإلعلومات املقامة شبكات من املناسبات ومجع إنكلترا وإجراء استعراضات نظراء مع جملس فنون إعن طريق   

 العالقات مع القطاع التطوعي واجملتمعي، حيـث عقـدت          وقّوت احلكومة أيضاً  . فيدة لقاعدة بيانات مركزية   امل

                                                      

)١٥٩( http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/ED964829-6388-4AA2-B298-BF219634F217/0/ Cross    
CuttingDCMSstrategy.pdf. 
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وركزت احلكومة على تطوير . داراتاإلواجملتمعي وأهم اهليئات العامة غري اجتماعات مع جملس القطاع التطوعي     
االتفاق بني احلكومة والقطاع التطوعي واجملتمعي على حتسني العالقة بينهما لفائدهتما املشتركة             (compactاتفاق  

وساعدت الردود . ، وبناء القدرات واخلدمات التطوعية)حسبما حتدده سلسلة من مدونات قواعد املمارسة اجليدة
 احلكومة على حتديد األولويات للعام املقبل، مبا يف ذلك حتـسني            )١٦٠(ثقافة معطاءة املتلقاة بشأن التقرير املعنون     

 املتطوع مبادرة مشتركة بني منظمة متطوعي اخلـدمات اجملتمعيـة يف وزارة             عاموكان  . االتصال وإصالح التنفيذ  
وقد اضطلعت احلكومة بدور نشط يف زيادة الوعي عن طريق التـرويج            . االداخلية ومنظمة التطوع من أجل انكلتر     

للتطوع يف صفوف العاملني كلهم، كما أتاحت منظمة متطوعي اخلدمات اجملتمعية للحكومة فرصة التطوع يف الفرق 
شاركت مثانية وقد . اليت تواجه التحديات ويف الشراكات املدرسية، مبا يف ذلك القراءة والتعليم الشخصي يف املدارس

  .فرق يف حتديات تتراوح بني العناية باحلدائق وطالء املساكن واملراكز اجملتمعية وتنظيف املناطق احملمية

وتواصل احلكومة العمل بشكل وثيق مع جمموعة متنوعة من الشركاء اإلقليميني من أجل املساعدة على                 - ٣٤٠
واهليئات الرئيسية يف هذا الصدد هي      . فة احلامسة يف األقاليم   حتقيق أهدافنا األوسع، وضمان االعتراف بأمهية الثقا      

مـن أجـل وضـع      اآلخرون  االحتادات الثقافية اإلقليمية اليت جتمع مشل الوكاالت اإلقليمية احلكومية والشركاء           
. سياحة مسؤولية توفري الدعم اإلقليمي لل     وتقع على الوكاالت اإلقليمية احلكومية أيضاً     . ستراتيجيات ثقافية أعمّ  ا

حـدى  إوتتمثل  . ستراتيجياهتا االقتصادية اإلقليمية  ال ، أجرت ست من هذه الوكاالت استعراضاً      ٢٠٠٦ويف عام   
 بليون ٣,٢(نفاق مبلغ كبري من املال إهنا مسؤولة عن إأولويات احلكومة يف تقوية صالهتا بالسلطات احمللية حيث       

صل احلكومة العمل مع الرابطة احلكومية احمللية ووكالة التحسني         وتوا. على الثقافة والترفيه  ) سترليين سنوياً إجنيه  
والتطوير، يف مجلة هيئات أخرى، من أجل ضمان حصول اجملتمعات احمللية على أقصى فائدة ممكنة من األمـوال                  

الوثيقة  يف   ، ُنشر تقييم للخدمات الثقافية    ٢٠٠٥ديسمرب  /ويف كانون األول  . املُنفقة على اخلدمات الثقافية احمللية    
وقد .  اليت صدرت عن جلنة مراجعة احلسابات)١٦١(التقييم الشامل ألداء اجملالس الوحيدة الطبقة وجمالس املقاطعات

تقدير فيمـا يتعلـق     طبقة وجمالس املقاطعات على أعلى       من اجملالس الوحيدة ال     يف املائة  ٢٠حصلت نسبة قدرها    
طالق بـإ تراتيجية مع وكالة التحسني والتطوير، اليت بدأت        ساالوقد تطورت شراكة احلكومة     . خبدماهتا الثقافية 
، من خالل استهالل مشروع مدته ثالث سنوات لتعزيـز التحـّسن يف             )١٦٢("الصاالت الثقافية "املوقع الشبكي   

ويرتكز هذا املشروع على عمل وحدة جديدة يف وكالة         . اخلدمات الثقافية والترفيهية اليت توفرها السلطات احمللية      
دارات اإل والتطوير تعمل على حتسني اخلدمات الثقافية، ويشترك يف متويلها احلكومة واهليئات العامة غري               التحسني

  . ستراتيجية للحكومةااليت تتسم بأمهية 

                                                      

)١٦٠( http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/DE4B8CBA-FE5B-46EA-A0F4-6B3C859EF464/0/ 

AGivingCulture.pdf. 

)١٦١( http://www.audit-commission.gov.uk/cpa/stcc/index.asp. 

)١٦٢( www.idea-knowledge.gov.uk.  
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Digital UK، مت تشكيل منظمة ٢٠٠٥ويف عام   - ٣٤١
ىل التلفزيون إذاعية لتنفيذ التحّول إ من قبل هيئات )١٦٣(

  . حدةالرقمي يف اململكة املت

  التمويل

 مليون ٤ ٦١٣,٤مجايل املخصص من احلكومة اإلوكان التمويل . يتأتى التمويل للثقافة من مصادر متنوعة  - ٣٤٢
سترليين للمتاحف وصاالت العـرض     إ مليون جنيه    ٣٤٧ويشمل ذلك   . ٢٠٠٨- ٢٠٠٧سترليين يف الفترة    إجنيه  

 مليون جنيه ١٧٥سترليين للرياضة وإ مليون جنيه ١٨٦,٤سترليين للفنون املرئية والتمثيلية وإ مليون جنيه ٤١٩,١
سترليين إ مليون جنيه    ١٢١,٤سترليين للبيئة املعمارية والتارخيية و    إ مليون جنيه    ١٩٠,٧ و ٢٠١٢سترليين للندن   إ

  .سترليين للمكتباتإ مليون جنيه ١١٢,١و) ذاعة الربيطانيةاإلباستثناء شركة (عالم واألفالم اإلذاعة ووسائل لإل

 مكتبة ومركز ترفيه وصالة عرض      ٦ ٣٠٠فهي ترعى حوايل    .  للفنون  مهماً وتوفر السلطات احمللية متويالً     - ٣٤٣
وتعمل مؤسـستا الفنـون     . ومتحف، كما توفر مساعدة يف شكل ِمنح للفرق املوسيقية واملسارح وفرق الرقص           

أجل تشجيع املزيد من مقاطعات حتسني نكلترا مع رابطة مديري مراكز املدن من إلودوائر األعمال وجملس الفنون 
األعمال ومبادرات مراكز املدن على االستثمار يف الفنون والثقافة كطريقة لتعزيز جاذبية مناطقها وحتسني قدرهتا               

مجايل للدعم اخلـاص    اإل أن املبلغ    "الفنون ودوائر األعمال  "وتبني آخر األرقام اليت نشرهتا مؤسسة       . على املنافسة 
 الـذي   )١٦٤(االستثمار اخلاص يف الفنـون    ويغطي تقرير   . سترليينإ مليون جنيه    ٥٣٠ىل  إن قد ازداد    املقدم للفنو 

  .  على حد سواء استثمارات دوائر األعمال والتربعات الفرديـة          سنوياً "الفنون ودوائر األعمال  "تصدره مؤسسة   
 بعد سترليين وتزداد باطراد عاماًإه  مليون جني٢٦٢,٤وقد حتققت أكرب زيادة يف التربعات الفردية اليت بلغت اآلن 

سترليين يف حني زاد إ مليون جنيه  ١٥٣,٤ ظل استثمار دوائر األعمال ثابتا عند        ٢٠٠٤/٢٠٠٥ الفترةفمنذ  . عام
  . سترليينإ مليون جنيه ١١٣,٧ىل أكثر من إاستثمار صناديق االستئمان واملؤسسات 

مجـايل  إ مـن     يف املائة  ٧٠تاحف واملسارح بنسبة قدرها     صاالت العرض وامل  /وقد استأثرت الفنون املرئية     - ٣٤٤
وشهدت املكتبات ودور احملفوظات أكرب زيادة يف نصيب اململكة املتحدة من االستثمار اخلاص،             . االستثمار اخلاص 

وكان للمسارح والفنون املرئية وصاالت العرض واملهرجانات النصيب .  زيادة قويةالفيديو أيضاً/كما شهدت األفالم
وتلقت .  من نصيب اململكة املتحدة من هذا الشكل من االستثمار يف املائة٤١األكرب من الرعاية النقدية حيث تلقت 

  . منها يف املائة٤٣املتاحف والفرق املوسيقية النصيب األكرب من تربعات الشركات، حيث حصلت على 

ايا محيدة ومنح أكثر من ُربع مليـون        قضمن أجل   سترليين  إ بليون جنيه    ٢٠وقد مجع اليانصيب الوطين       - ٣٤٥
، هويف حني أن احلكومة مسؤولة عن اإلطار الذي جيري تشغيل اليانصيب داخل. ١٩٩٤ِمنحة منذ استهالله يف عام 

ال أن القرارات املتعلقة بربامج املنح واملنح الفردية تصدر من عدد من هيئات التوزيع املستقلة، مثـل الـشاشة                   إ
صدرت أ، ٢٠٠٦ويف عام . نكلترا وصندوق اليانصيب للتراث وجملس الرياضة لويلزإللفنون االسكتلندية وجملس ا

                                                      

)١٦٣( http://www.digitaluk.co.uk/. 

)١٦٤( http://www.aandb.org.uk/render.aspx?siteID=1&navIDs=1,5,881,1000. 
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 لليانصيب الوطين أنشأ هيئة توزيع جديدة لتحل حمل صندوق الفرص اجلديدة وصـندوق               جديداً احلكومة قانوناً 
 من األموال اليت     املائة  يف ٥٠ اآلن عن منح     وقد أصبح صندوق اليانصيب الكبري مسؤوالً     . اجملتمعات وجلنة األلفية  

وقد ُمنح الصندوق . جيري مجعها من أجل القضايا احلميدة ملشاريع تتعلق باألعمال اخلريية والصحة والتعليم والبيئة
سترليين، ويستخدم الدخل إ مليون جنيه ٣٠٠ من اليانصيب الوطين قدره الوطين للعلم والتكنولوجيا والفنون متويالً

 كاالستثمار يف الشركات يف مراحلها املبكرة       -  يف تغيري قدرة اململكة املتحدة على االبتكار         املتولّد من الصندوق  
وقد دأبت احلكومة وهيئات التوزيع على      . وتقرير السياسة اخلاصة باالبتكار وتشجيع ثقافة االخنراط يف األعمال        

ب مشاورة عامة كربى جرت فيما بني وعق. "القضايا احلميدة"نفاق أموال  إالترحيب بآراء اجلمهور بشأن كيفية      
، أعلنت احلكومة عن أولويات جديدة لتمويـل اليانـصيب          ٢٠٠٦فرباير  / وشباط ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين 

وتشمل هذه األولويات برامج لزيادة مـشاركة       . للقضايا احلميدة يف جماالت الفنون واألفالم والتراث والرياضة       
شراك اجملتمعات احمللية؛ ومتويـل     إشراكهم يف أنشطة سليمة؛ و    إوح الشباب و  ثارة طم إمثل  : املستبعدين اجتماعيا 

ىل تقريب الناس بعضهم من بعض؛ ودعم املتطوعني الذين يعملون الكثري مـن             إمبادرات اجملتمعات احمللية الرامية     
  .ة، تشجيع املواهب اجلديدة ومساعدة األفراد على اكتساب مهارات جديدأجل قضايا محيدة؛ وأخرياً

  تعزيز اهلوية الثقافية

عالم والرياضة توفر جمموعة هائلة من الفرص لزيادة املطامح وبناء          اإلتسلم احلكومة بأن قطاعات الثقافة و       - ٣٤٦
استقصاء املـشاركة   "وُتبني نتائج   . اجملتمعات القوية واملتالمحة ومتكني الناس من أن يعيشوا حياهتم على أكمل حنو           

، أن األشخاص الذين يشاركون بشكل نشط يف احلياة الثقافية جملتمعهم           ٢٠٠٥رى يف عام    ، الذي ج  "نكلتراإلعموم  
 ألن يثقوا يف الشرطة والنظـام القـانوين         وهم أيضا أكثر احتماالً   . هبم ألن يعرفوا جرياهنم ويثقوا      هم أكثر احتماالً  

 يف  ٢٠٠٨اهتا الثقافية حبلـول عـام        بشأن زيادة املشاركة يف قطاع     وقد حددت احلكومة لنفسها أهدافاً    . والربملان
 واملنتمني جملتمعات السود واألقليـات اإلثنيـة واملنـتمني          املعوقنيصفوف اجملموعات ذات األولوية، واليت تشمل       

.  كمجموعة ذات أولويةوبالنسبة هلدف الرياضة، ُتعّرف النساء أيضاً. االقتصادية األدىن -  لمجموعات االجتماعيةل
التـراث  " و "جملـس الفنـون النكلتـرا     "ف تعمل احلكومة بشكل وثيق مع هيئاهتا املُنفذة مثل          لبلوغ هذه األهدا  و
  :وفيما يلي أمثلة هلذه املبادرات. "جملس املتاحف واملكتبات ودور احملفوظات" و"نكلتراإلالرياضة " و"نكليزياإل

د مـن املتـاحف     سترليين لتحسني عد  إ مليون جنيه    ١٤٧ استثمار قيمته    - النهضة يف األقاليم      - 
 متحف العلم والصناعة يف مانشستر مبشاركة مؤسسة الشبان         ةقامإاإلقليمية، مبا يف ذلك معرض      

قـد  ، و " سالمي يف عاملنا  اإلاكتشف التراث   :  اختراع ١٠٠١"املسلمني وجامعة مانشستر عن     
  ؛٢٠٠٥نوفمرب /افتتح يف تشرين الثاين

ىل إ عام مـن اهلجـرة       ٢٠٠شاف تاريخ آخر     موقع شبكي تفاعلي الستك    - ىل هنا   إاالرحتال    - 
  ؛نكلترا، وهو يسمح للناس ببحث تارخيهم واكتشاف مكاهنم يف الصورة األكربإ

مرباطوري الشمايل مبشاركة متحف بالكبـورن وصـالة        اإل يعمل متحف احلرب     - حتريك العقول     - 
تعليمي مشترك بني   عداد برنامج   إعرضه الفنية ودار حمفوظات كومربيا وتلفزيون سينرجي من أجل          

  ؛األجيال يشمل الشباب وتالميذ املدارس وقدامى احملاربني يف احلرب العاملية الثانية يف الشمال الغريب
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 من املتاحف، التدريس الفّعال ملنهج       يدعم هذا املشروع، الذي يضم حتالفاً      - مبادرة فهم الرق      - 
  ؛ارة العبيد عرب احمليط األطلسياملواطنة الدراسي من خالل مقتنيات املتاحف املتعلقة بتج

نكليزي، اإل ينسق صندوق االستئمان املدين، بتمويل من وكالة التراث          - األيام املفتوحة للتراث      - 
نكلترا، وهي أكرب مناسبة ثقافيـة تطوعيـة        إمناسبة سنوية لالحتفال بفن العمارة والثقافة يف        

 يف فيها حيق للزائرين الدخول جماناًو.  شخص سنويا٨٠ً ٠٠٠ذ جتتذب حوايل إوأكثرها شعبية، 
  ؛هتمام ليست مفتوحة عادة للجمهور، أو تفرض عادة رسم دخوللالأمالك مثرية 

 منافسة استضافة األلعاب األوملبية واأللعـاب        يف  اململكة املتحدة  فازت -  ٢٠١٢أوملبياد لندن     - 
 -  املصلحة الرئيسيني    وتعمل احلكومة بشكل وثيق مع أصحاب     . ٢٠١٢لعام  للمعوقني  األوملبية  

للندن وهيئة التنظيم األوملبية وعمدة للمعوقني وملبية واأللعاب األوملبية األجلنة تنظيم األلعاب أي  
من أجل ضمان   ات املعنية عرب اململكة املتحدة      لندن والرابطة األوملبية الربيطانية وغريها من اهليئ      

وحتقق أقصى قدر من الفوائد للندن واململكـة          باقياً  وراءها مرياثاً  ٢٠١٢ف ألعاب عام    أن ختلِ 
 ٢٠١٢وسوف تستقبل لندن يف عام . واملساواة والتنّوع مها يف قلب هذه األلعاب. املتحدة ككل

ىل إومن املتوقع أن تؤدي األلعاب .  بلد٢٠٠ متنافس ومسؤول من أكثر من ٢٣ ٠٠٠أكثر من 
ئلة من الفرص لدوائر األعمال، كما أهنا جياد آالف من الوظائف واملساكن اجلديدة وجمموعة هاإ

 للشعب الربيطـاين فرصـة فريـدة        وسوف توفر األلعاب أيضاً   . ستغّير أجزاء حمرومة من لندن    
 من حفل اختتام ألعاب بـيجني لعـام         واعتباراً. لالخنراط يف احتفال ثقايف كبري واملشاركة فيه      

هي فترة متطورة مدهتا أربع سنوات مـن   ، و "أوملبيادها الثقافية "، ستبدأ اململكة املتحدة     ٢٠٠٨
  .األنشطة الثقافية املصممة لالحتفال بالروح األوملبية عرب اململكة املتحدة

  التلفزيون

وتغطية التلفزيون . التلفزيون والراديو مها أكثر مصادر املعلومات والثقافة والترفيه انتشارا وأوسعها نطاقاً  - ٣٤٧
وهناك خدمتان تلفزيونيتان أرضـيتان     . اط جتاري واسعة يف اململكة املتحدة     والراديو سواء كخدمة عامة أو كنش     

. عالنات والرعايـة  اإل بالكامل من رسوم التراخيص، وثالث خدمات متّول من          وطنيتان تناظريتان متّوالن تقريباً   
مبا يف ذلك برامج    (قية  وتوفر هذه اخلدمات جمموعة متنوعة من الربامج الفنية والثقافية والتعليمية واألدبية والوثائ           

وتذاع هذه اخلدمات أيضا على املستوى الوطين عرب . عالوة على برامج درامية وموسيقية كثرية وشاملة     ) األطفال
ضافية واحدة متـّول مـن      إضافيتني متّوالن من رسوم التراخيص، وخدمة       إىل جانب خدمتني    إالتلفزيون الرقمي،   

وهناك أيضا عدد مـن اخلـدمات التلفزيونيـة    . شتراكاتاالّول بواسطة  قناة مت  ٣٣عالنات والرعاية وحوايل    اإل
مبا يف ذلك من يركزون (الساتلية والكابلية التناظرية والرقمية املمّولة باالشتراكات اليت تليب رغبات مجاهري متنوعة 

 بلغات غري أوروبية مثل اً أساس قناة تقريبا٢٦ًوتذيع ). على املوسيقى والفنون التمثيلية والتاريخ والشؤون اجلارية
الصينية واهلندية والفارسية واألوردية واليابانية لفائدة هذه اجملتمعات سواء يف اململكة املتحدة أو يف سائر أحنـاء                 

رخصة استقبال تلفزيوين صـادرة يف اململكـة         ٢٠ ٤١٥ ٠٠٠، كانت هناك    ٢٠٠٦مارس  /ويف آذار . أوروبا
 منـها يف     يف املائـة   ١٣، كما يشترك     ساتلياً األسر يف بريطانيا العظمى طَبقاً    يزيد على ُربع     وميتلك ما . املتحدة

رسـال التلفزيـوين    اإلىل  إوسوف تتحول اململكة املتحدة     .  يف التلفزيون الكابلي    يف املائة  ٩التلفزيون الساتلي و  
  .٢٠١٢ حبلول عام حصراًالرقمي 
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  الراديو

ذاعة الربيطانية على املستوى الوطين، منها سـت        اإلشركة  حدى عشرة حمطة راديو رقمية تابعة ل      إهناك    - ٣٤٨
وترسل . ذاعة الربيطانية اإل لشركة    تابعاً ، عالوة على أربعني برنامج راديو حملياً      رساهلا تناظريا أيضاً  إحمطات تبث   

 راديو تناظرية وهناك ثالث حمطات.  مجيع أنواع الربامج املوسيقية والدرامية والتعليمية والترفيهيةهذه احملطات معاً
 خدمة راديو ٢٠ستكون قادرة معا على بث حوايل       ىل حمطة جيري أنشاؤها،     إضافة  إجتارية على املستوى الوطين،     

 خدمة راديو حملية مستقلة تناظرية ورقمية       ةثالمثائوعالوة على ذلك، هناك أكثر من       . رقمية على املستوى الوطين   
ىل أن  إوتـشري التقـديرات     . قى وغريها من الفنون الترفيهية والتعليم     توفر جمموعة متنوعة من املعلومات واملوسي     

  .ىل أكثر من بليون ساعة من الراديو كل أسبوعإالبالغني يف اململكة املتحدة يستمعون 

احمللية اليت ال تـستهدف     " الراديو اجملتمعي "، أخذت احلكومة بطبقة جديدة من حمطات        ٢٠٠٣ويف عام     - ٣٤٩
ب االتصاالت، وهو السلطة املستقلة املعنية بتنظيم صناعات االتصاالت يف اململكة املتحدة،            وقد منح مكت  . الربح

وتوجد جمموعة متنوعة من احملطات عرب اململكة املتحدة لتلبية رغبات          .  من هذه الرخص حىت اآلن     ١٢٠أكثر من   
    معينـاً جملموعات اليت تعتنق دينـاً فئة واسعة من اجملموعات ذات االهتمامات احملددة مثل الشباب أو املسنني أو ا          

 رخـصة   ٢٠٠ومن املتوقع أن تكون السعة الطيفية التناظرية كافية لنحو          . أو اجملموعات ذات الثقافات املتنوعة    
  . جمتمعية يف اململكة املتحدة

  اإلنترنت

األسر يف اململكة    من    يف املائة  ٥٧، كانت نسبة قدرها     ٢٠٠٦أبريل  /يناير ونيسان /فيما بني كانون الثاين     - ٣٥٠
  .  من األسر يف اسـكتلندا      يف املائة  ٤٨ من األسر يف لندن و      يف املائة  ٦٦ويشمل ذلك   . املتحدة متصلة باإلنترنت  

االقتصادية عـرب اململكـة      -  ومل يكن هناك فرق ُيذكر يف استخدام اإلنترنت عند مقارنة اجملموعات االجتماعية           
   يف   عامـاً  ٤٥هذا االستخدام يف صفوف من تزيـد أعمـارهم عـن            املتحدة، ولو أن مثة شواهد على اخنفاض        

  .نكلتراإجنوب شرق 

  الصحافة

 للمعلومات، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة مبختلف جوانـب           وشامالً  واسعاً  مصدراً متثل الصحافة أيضاً    - ٣٥١
حد على املـستوى الـوطين       من الصحف اليومية وصحف يوم األ      ١١ويف اململكة املتحدة، ُتنشر     . احلياة الثقافية 

   من البـالغني الربيطـانيني       تقريباً  يف املائة  ٦٦ىل أن   إوتشري التقديرات   .  صحيفة إقليمية وحملية   ١ ٣٠٠وحوايل  
 ٨ ٠٠٠وتوزع حوايل . ٢٠٠٦ قرأوا صحيفة إقليمية أو حملية يف عام  يف املائة٨٣قرأوا صحيفة وطنية وأكثر من 

تستهدف جمموعات ذات اهتمامات خاصة، مثل الفنون       " مستهلكني"صدارات  إدورية يف اململكة املتحدة تشمل      
  .من اجلرائد األكادميية واملهنيةواملوسيقى والكتب والرقص واألفالم والعديد 
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  املكتبات والكتب

. دةملكتبات، مبا يف ذلك املكتبات املتنقلة، عرب اململكة املتح        ايوفر نظام املكتبات العامة شبكة شاملة من          - ٣٥٢
)  من السكان   يف املائة  ٥٨( مليون شخص    ٣٤، وكان    مكتبة عامة تقريباً   ٥ ٠٠٠، كانت هناك    ٢٠٠١ويف عام   

 ماليني ٤٠٦واستعري .  يستعريون مرة واحدة على األقل أسبوعياً يف املائة٢٠أعضاء مسجلني يف مكتباهتم احمللية، و
 من املكتبات العامة يف اململكة املتحدة خالل الفتـرة           يف املتوسط لكل فرد،    ، أي سبعة كتب تقريباً    كتاب تقريباً 

أكثر فئات الكتب املستعارة شعبية، يليها كتب الكبار غري القـصص           " قصص الكبار "ومشلت  . ٢٠٠٠/٢٠٠١
، حيث كانت تتم استعارة أكثر من       ١٩٨١وقد اخنفض العدد الكلي للكتب املستعارة منذ عام         . وكتب األطفال 

ويقتين العديد من املكتبات جمموعات مـن األقـراص املدجمـة والتـسجيالت             .  لكل فرد   يف املتوسط   كتاباً ١١
 ومتـت أيـضاً   . والكاسيتات الصوتية وكاسيتات الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية اليت ميكن للجمهور استعارهتا          

 املعلومـات   وتتزايد أمهيـة دور   . ٢٠٠٠/٢٠٠١بصري خالل الفترة     -  استعارة تسعة وثالثني مليون بند مسعي     
 منـها    يف املائة  ٧٠ حاسوب شخصي الستخدام اجلمهور، كما أن         تقريباً فلديها مجيعاً : بالنسبة جلميع املكتبات  

 شخص مقتنيات ١٦ ٠٠٠ويف املكتبة الربيطانية، يستخدم أكثر من . ٢٠٠٢مايو /كانت متصلة باإلنترنت يف أيار
 أغلبهم من األكـادمييني     -   غرف القراءة فيها    تقريباً  شخص ٤٠٠ ٠٠٠؛ وعلى أساس سنوي يزور      املكتبة يومياً 

  .والباحثني والطلبة

  الفنون التمثيلية

ىل أكثر من الـضعف،     إنكلترا للمسرح   إلعلى مدى السنوات العشر املاضية، ازداد متويل جملس الفنون            - ٣٥٣
 سـترليين طبقـاً   إيه   مليون جن  ٩٧,٥ىل  إ ١٩٩٦/١٩٩٧سترليين يف الفترة    إ مليون جنيه    ٤٧,٩حيث ارتفع من    

.  من املنظمات املعنية باملسرح املمّولـة بانتظـام      ٢٣٠ىل أكثر من    إ ستوّجه   ٢٠٠٦/٢٠٠٧للتقديرات يف الفترة    
تاحة الفرصة أمام مزيد من الناس، وعلى إوتتمثل أولويات اجمللس بالنسبة للمسرح يف دعم قطاع متنّوع ومبتِكر و

وأظهر استقصاء ألكـرب    . هور أو كمشاركني، واالحتفال بالتنّوع    وجه اخلصوص الشباب، للمسامهة سواء كجم     
    يف املائـة   ٤٠نكلترا أن عدد األشخاص الذين يرتادون املسرح أزيد اآلن بنسبة           إسبعة مسارح إقليمية منتجة يف      
 ،٢٠٠٦ مليون يف عام ١٢,٣مجايل املسجل ملسارح وسط لندن اإلوبلغ االرتياد . مما كان عليه منذ مخس سنوات

 مليون تذكرة مـسرح  ٢٥وُتباع أكثر من .  السابق٢٠٠٥مقارنة بعام يف املائة  ٠,٤٧ميثل زيادة بنسبة    وهو ما 
 يف  ٢ الباليه و   يف املائة  ٤ األوبرا و   يف املائة  ٤ و  من البالغني املسرح سنوياً     يف املائة  ٢٤ويرتاد  . وأوبرا وباليه سنوياً  

  .  الرقص املعاصراملائة

  األفالم

. ، تعرض جمموعة متنوعة من األفالم يف اململكة املتحدة         شاشة تقريباً  ٣ ٤٤٠ دار سينما، هبا     ٦٩٧ هناك  - ٣٥٤
مجالية لبيع التذاكر   اإلوبلغت احلصيلة   . ٢٠٠٦ يف عام     مليوناً ١٥٧مجايل لدور السينما    اإلوبلغ االرتياد السنوي    

يف اململكة املتحـدة    ) أسبوع على األقل  ملدة  ( أفالم   ٥٠٥ومت عرض   . ٢٠٠٦سترليين يف عام    إ مليون جنيه    ٧٦٢
جياد صـناعة   إل ٢٠٠٠ وهو اهليئة اليت أنشئت يف عام        -  "جملس أفالم اململكة املتحدة   "ومّول  . ومجهورية آيرلندا 

 شاشة عرب اململكة املتحدة لزيـادة التنـّوع يف          ٢٤٠نشاء شبكة شاشات رقمية من      إ - أفالم بريطانية مستدامة    
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هنم يرتادون دار سينما مرة واحدة      إ من سكان اململكة املتحدة       يف املائة  ٧٢، قال   ٢٠٠٥ عام   ويف. األفالم املتاحة 
  .  أو أكثر يرتادوهنا مرة واحدة شهرياً يف املائة٢٥ على األقل، يف حني أن سنوياً

يف اململكة ستراتيجية متماسكة لتطوير صناعة األفالم ا ألول مرة "جملس أفالم اململكة املتحدة"سوف يوفر و  - ٣٥٥
. وسيتوافر متويل احلكومة للصناعة من خالل اجمللس من أجل ضمان أن الدعم منسق وفعال على حنو أفضل          . املتحدة

. قاهتا الثقافية والتعليميةبيويتوىل جملس األفالم متويل معهد األفالم الربيطاين الذي يعزز تطوير األفالم كشكل فين وتط
خدمـة االسـتثمار     ("جلنة األفالم الربيطانيـة   " ويضطلع باملسؤولية عن عمل       أموال اليانصيب  وسوف يوزع أيضاً  

  ).شركة من القطاع اخلاص لالستثمار يف األفالم(وشركة متويل الشاشة الربيطانية ) الداخلية لصناعة األفالم

  املتاحف وصاالت العرض

،  متحفاً ٢٢شمل هذا الرقم    وي.  متحف وصالة عرض متاحة للجمهور يف اململكة املتحدة        ٢ ٠٠٠هناك    - ٣٥٦
.  مـستقالً   متحفـاً  ٨٥٠ تتلقى الدعم من السلطات احمللية وحوايل        ٦٠٠أغلبها وطين، متّوهلا احلكومة مباشرة و     

ويف الفتـرة   . ىل عرض مقتنياهتا الدائمة، تقيم متاحف وصاالت عـرض عديـدة معـارض مؤقتـة              إضافة  إلوبا
 مليون ٨٠نكلترا، كما جرت إصاالت العرض الوطنية يف  مليون زيارة للمتاحف و٣٤ مت تسجيل ٢٠٠٥/٢٠٠٦

  .مجاالًإزيارة ملتاحف اململكة املتحدة 

  البيئة املعمارية والتارخيية

. تدعم احلكومة وكالة التراث االنكليزي وجلنة البيئة املعمارية وصندوق استئمان احملافظة على الكنائس              - ٣٥٧
   ملبان أو هياكل مدرجة بوصـفها ذات أمهيـة معماريـة         نداًب ٣٧٢ ٥٨٣، كان هناك    ٢٠٠٦أبريل  /ويف نيسان 

 آثار قدمية حتظـى     ١٩ ٧١٠وكان هناك   .  وهيكل  مبىن ٥٠٠ ٠٠٠نكلترا، وهو ما يكافئ     إأو تارخيية خاصة يف     
وتتوىل وكالة التراث االنكليزي صيانة     .  حمددة بوصفها مواقع تراث عاملي      موقعاً ١٧نكلترا  إويوجد يف   . باحلماية
 مليون زيارة ٥٦,٤، جرت ٢٠٠٥ويف عام .  رسم دخولقع باإلنابة عن احلكومة، يفرض نصفها تقريباً مو ٤٠٠

وهناك عدد أكرب كثريا من املواقع اليت ال يعمل هبـا           .  تفرض رسم دخول    موقعاً ٨٧٤ملواقع بيئة تارخيية عددها     
،  ملكـاً ١ ١٤٣عددها  و"ل التارخييةرابطة املناز "ومن بني األمالك اليت متثلها      . موظفون وال تفرض رسم دخول    

ويف . زائراً ١٣ ٤٨٩ ١٤٠، استقبلت هذه األمالك     ٢٠٠٥ويف عام   .  بانتظام للجمهور   متاحاً  ملكاً ٥١٩هناك  
عضو، وكان صندوق االسـتئمان      ٥٩٥ ٠٠٠ تضم   "نكليزياإلالتراث  "، كانت وكالة    ٢٠٠٦- ٢٠٠٥الفترة  

 شخص يشاركون يف شكل من أشكال       ٤٠ ٠٠٠ىل أن   إت  وتشري التقديرا . عضو ٣ ٣٩٢ ٢٠٠٠الوطين يضم   
  .  للبيئة املعمارية والتارخييةالتطوع دعماً

وهي ممولة مـن وكالـة      . نكلترا وثقافتها إواأليام املفتوحة للتراث مناسبة سنوية حتتفل بفن العمارة يف            - ٣٥٨
وهبذه املناسبة، تفتح   .  من املتطوعني  دارهتا من خالل شبكة   إ "صندوق االستئمان املدين  "نكليزي ويتوىل   اإلالتراث  

وتساعد املناسبات . اآلالف من املباين واملواقع اليت تكون عادة مغلقة للجمهور أو تفرض رسم دخول أبواهبا جماناً
ويف عام . عطاء صورة حّية للماضيإذات الصلة، مثل اجلوالت املوّجهة واحلفالت املوسيقية واألنشطة العائلية على 

  ."األيام املفتوحة للتراث"ك أكثر من مليون شخص يف مناسبة ، شار٢٠٠٦
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  املوسيقى

وهناك مثاين فرق موسيقية سيمفونية، . نكلتراإتقدم احلكومة الدعم للفرق املوسيقية من خالل جملس فنون   - ٣٥٩
ونية؛ وفرقة  فرقة بورمنوث السيمفونية؛ وفرقة مدينة برمنجهام السيمفونية؛ وفرقة هال؛ وفرقة لندن السيمف           : هي

ولـدى  . لندن الفيلهارمونية؛ وفرقة فيلهارمونيا؛ ومجعية ليفربول املوسيقية امللكية؛ والفرقة الفيلهارمونية امللكية          
 وهي ملتزمة بتحسني فرص االستمتاع باملوسيقى والتواصل مـع         ،عالمية كبرية إمجيع هذه الفرق برامج تعليمية و     

 من فرق الغرف وعدد ١٣وعة متنوعة من املنظمات املوسيقية، مبا يف ذلك  جممويدعم اجمللس أيضاً. مجاهري جديدة
  ىل إكبري من املنظمات املعنية مبوسيقى األوبرا واملوسـيقى الـشعبية وموسـيقى اجلـاز واملوسـيقى احلديثـة،           

  . جانب املهرجانات

  املهرجانات

وتتـيح  .  لالحتفال بالفنون والثقافة   ر فرصاً ُيقام عدد من املهرجانات الفنية عرب اململكة املتحدة، وهي توف           - ٣٦٠
. املهرجانات الفرصة لتعريف الناس بتجارب ثقافية جديدة كما أن هلا فوائد اقتصادية واجتماعيـة بعيـدة املـدى             

شخص يف عام    ١٧٠ ٠٠٠وتتراوح املناسبات بني مهرجان غالستونبوري للفنون التمثيلية، الذي ُيتوقع أن حيضره            
نكلترا جمموعة متنوعة من املهرجانات عرب إلويشجع جملس الفنون . ت اجملتمعية املرتكز املتخصصة، واملهرجانا٢٠٠٧

مجيع أشكال الفنون، مبا يف ذلك مهرجان غليندبورن لألوبرا، ومهرجان شلتنهام األديب، ومهرجان ليفربول الـذي                
   وكرنفـال  - كرس للفنون املرئيـة احلديثـة    وهو املهرجان الدويل الوحيد يف اململكة املتحدة امل- ُيعقد كل سنتني   

  . نكلتراإنوتنغ هيل ومهرجان برايتون، وهو أكرب مهرجان سنوي ألشكال الفنون املتعددة يف 

ضافة للمكتبات الدائمة، وقاعات املوسيقى واملتاحف وصاالت العرض الفنيـة واملـسارح ودور             إلوبا  - ٣٦١
نكلترا تشمل هذه املهرجانـات     إويف  .  يف اململكة املتحدة سنوياً     مهرجان فين مهين   ٥٠٠السينما، ُيقام أكثر من     

واحلفالت املوسيقية يف املترتهـات     ) ملوسيقى الروك والبوب  (اليت تتراوح بني مهرجان غالستونبوري      (املوسيقى  
، وغري ذلك مـن   )يف ستاتفورد ولندن  (، واألسواق األدبية وأسواق الكتب، وشكسبري       )ومهرجان هندل يف لندن   

 زيارة إمكانية   "األيام املفتوحة للتراث   "وتوفر. ملهرجانات املسرحية والدرامية وأشكال أخرى متنوعة من الفنون       ا
  ).حوايل مليون زائر سنوياً(أجزاء من البيئة املعمارية والتارخيية ليست مفتوحة عادة للجمهور 

  االستفادة

م بالفنون يف صفوف جمتمعات السود واألقليات       يتمثل أحد أهداف احلكومة يف زيادة مستويات االهتما         - ٣٦٢
. ٢٠٠٨االقتصادية األدىن حبلول عام  -  عاقة مقيِّدة ومن ينتمون للمجموعات االجتماعيةإاإلثنية ومن يعانون من 

لغت احلكومة رسم الدخول جلميـع     أوكجزء من هدفها األوسع املتمثل يف حتسني االستفادة من الفنون للجميع،            
  . ىل الِضعفإىل زيادة أعداد الزائرين هلذه األماكن إت العرض الوطنية، وهو ما أدى املتاحف وصاال

ىل التعلـيم   إىل توفري فرصة تعلّم الفنون للجميع، من السنوات السابقة للمدرسة           إ وهتدف احلكومة أيضاً    - ٣٦٣
  ترا من أجـل تـوفري      نكلإلوهي تعمل مع جملس الفنون      . مدى احلياة، بصورة رمسية وغري رمسية على حد سواء        

، ١٩٩٩ويف عام   . ما يكفي من الفرص للشباب الكتشاف الفنون وضمان أن تعليم الفنون جيري بنوعية ُمرضية             
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عداد منهج دراسـي    إسُتهلت مبادرة تسمح للمدارس باالتصال باملنظمات املعنية بالفنون من أجل العمل على             ا
ول اجملانية للمناسبات واملسرحيات واحلفالت املوسـيقية       قد تستفيد جمموعات األطفال من تذاكر الدخ      و. وطين

وتـوفر  . وغريها، كما أن األفراد يطّورون مهاراهتم يف جمال تكنولوجيا املعلومات من خالل استخدام اإلنترنت             
يف و.  ألمالكها اليت متتلكها احلكومة أثناء الزيارات التعليميـة         إمكانية الدخول جماناً   "نكليزياإلالتراث  "وكالة  
وجيوز لعدد يصل . زيارة تعليمية ٤٨٥ ٠٠٠ "نكليزياإلالتراث "، استضافت أمالك وكالة ٢٠٠٦- ٢٠٠٥الفترة 

ذا كانوا يف صحبة أحد     إ سنة أن يدخلوا دون مقابل       ١٩ىل ستة من األطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن          إ
 تعليمية مرتكزة على املوقع ألربعني موقعاً، جرى تطوير موارد ٢٠٠٦ و٢٠٠٤وفيما بني عامي . األعضاء البالغني

وهذه املوارد مصممة لكي توفر لألسر واجملموعات التعليمية أنشطة متاحة          . "نكليزياإلالتراث  "من مواقع وكالة    
فن العمارة والبيئة املعمارية يف زيادة اهتمام الشباب مبحيطهم للجنة ستراتيجي  االويتمثل اهلدف   . على مدار العام  

ومن خـالل   .  فهمهم لكيفية تفاعل املباين واألماكن، وحث اجليل التايل على اختيار مهن البيئة املعمارية             وتطوير
نشاط تعليمـي    ٥٠ ٠٠٠ىل توفري   إ، هتدف جلنة فن العمارة والبيئة املعمارية        "كيف تعمل األماكن  "برنامج امسه   

  .٢٠٠٨مارس /ذار آ٣١لول رفيع النوعية للشباب فيما يتعلق باملباين واألماكن حب

نكلترا برناجمهما الرئيسي يف جمال التعليم الثقايف، وهو إل، أنشأت احلكومة وجملس الفنون ٢٠٠٢ويف عام   - ٣٦٤
  تاحة الفرصة ألطفال املدارس الذين تتراوح أعمـارهم        إوتتمثل فكرة الربنامج يف     . "الشراكات اإلبداعية "برنامج  

تكشفوا قدراهتم اإلبداعية من خالل العمل يف مـشاريع مـستدامة    سنة ومدّرسيهم لكي يس  ١٨ سنوات و  ٥بني  
 منطقة متسمة باحلرمان ٣٥ يف  أساساً"الشراكات اإلبداعية"ويتركز برنامج . بالتعاون مع منظمات وأفراد مبدعني

  .االقتصادي، مبا يف ذلك أقاليم تعاين من العزلة الريفية -  االجتماعي

دارته جملس الفنون، هو أول نظـام  إ ويتوىل ٢٠٠٥ستهلته احلكومة يف عام اونظام جوائز الفنون، الذي      - ٣٦٥
وحتتفـل  .  سـنة  ٢٥ و ١١جوائز يعترف بتطور شباب الفنانني وشباب رواد الفنون الذين تتراوح أعمارهم بني             

، واليت ُتعتمد بداعي الذي حيققه الشباب ومتنح جوائز من املستويات الربونزية والفضية والذهبيةاإلاملبادرة بالتقدم 
  .  يف إطار التأهيل الوطين٣ و٢ و١من املستويات 

تعزيز اإلبداع لدى "، نشرت احلكومة رّدها على استعراض بول روبرتس ٢٠٠٦نوفمرب /ويف تشرين الثاين  - ٣٦٦
وأنشأت، كجزء من ردها، اجمللس االستشاري املعين باإلبداع والتعلـيم الثقـايف            ) ٢٠٠٦ هيولي/متوز ("الشباب

ويضم اجمللس، الذي يرأسه بول روبرتس، ممثلني ألهم أصحاب . لمساعدة على تنفيذ التوصيات الواردة يف التقريرل
  .املصلحة من وجهة نظر احلكومة، وسوف يستمر ملدة عام

 ٣ من أجل حتسني التعليم املوسيقي على مدى ٢٠٠٤ هو محلة أُطلقت يف عام "البيان املوسيقي الرمسي"و  - ٣٧٦
 يضم منظمات موسيقية ومرّبني وموسيقيني وقد أعدته احلكومة بالتعاون مع احتاد من ستني عضواً  . نوات س ٥ىل  إ

وهو يوفر رؤية وجمموعة من األولويات اليت تركز على تطوير تعليم املوسيقى لألطفال        . وممثلني للصناعة املوسيقية  
ىل إ "االنـضمام "ظمات واألفراد   ن وميكن للم  .والشباب وضمان تعريضهم جملموعة متنوعة من التجارب املوسيقية       
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 بيان مسامهاهتم هم عـن      ، وأيضاً )١٦٥( الشبكي "البيان املوسيقي الرمسي   "الرؤية وبيان األولويات من خالل موقع     
  . عالن عن تعهدهم بتوفري موارد وبرامجاإلطريق 

ضني خلطر االستبعاد، ال سيما من       يف جمال الفنون للشباب املعر      فرصاً نكلترا أيضاً إلويوفر جملس الفنون      - ٣٦٨
وقد أنشئت أنظمة مثل كليات الفنون الـصيفية        .  مع جملس العدل للشباب    ٢٠٠٢خالل شراكة تكّونت يف عام      

وعالوة على ذلك،   . لقانون، وجائزة الفنون والعدل للشباب للممارسني     ل هم انتهاك الذين ُيحتمل لفائدة الشباب   
 سترليين على مدى سنتني لكي تنفذ تـدرجيياً       إجنيه   ٦٦٦ ٠٠٠٠ قدره   ُمنحت مؤسسة موسيقى الشباب متويالً    

ويوفر هذا الربنامج للشباب فرصة حضور دورات تعليم شخصي أو مجاعي           . برنامج للتعليم املوسيقي الشخصي   
  . ميكنهم فيها اكتساب املعرفة واخلربة من القائمني على تعليمهم

  األقليات الثقافية

وتشمل األنشطة اجملتمعية   . التنوع الثقايف عامل مهم يف احلياة الثقافية للمملكة املتحدة        هناك اعتراف بأن      - ٣٦٩
  :والتجارية ما يلي

  ليهـا أعـاله،    إىل خدمات اللغات غري األوروبية الست والعشرين املـشار          إضافة  باإل: ذاعةاإل  - 
  ات مبـا يف ذلـك      جمتمعية لتلبية رغبات جمموعات األقلي    / خدمة كابلية وحملية   ١٦هناك حوايل   
   Africa Independent وCaribbean One وLondon Greek وLondon Turkishتلفزيونـات  

  ؛Asset وAsian Soundو

لغاء جتـارة   إعام على   مائيت  ٌتقام يف خمتلف أحناء البلد مناسبات لالحتفال مبرور         . لغاء جتارة الرق  إ  - 
وقد حدث ارتباط نشط بني احلكومة      . بعده وما   ٢٠٠٧مرباطورية الربيطانية حىت عام     اإلالرق يف   

وتولت املؤسسات الثقافية   . عالماإلاملركزية وشبكات جمتمعات السود واألقليات اإلثنية ووسائل        
وقد منح صندوق اليانصيب للتراث أكثر مـن        . واجملموعات اجملتمعية تنظيم أغلب هذه املناسبات     

 مشروع، مبا يف ذلك أكرب منحة وحيدة ١٠٠لى سترليين يف شكل ِمنح ملا يزيد عإ ماليني جنيه ١٠
سترليين، ملساعدة الصندوق اخلريي ملركز اهلند الغربية يف        إجنيه   ٤٠٨ ٠٠٠  وهي ملنظمة جمتمعية، 

  ؛لغاء جتارة الرقإعام على مائيت ليدز على تنفيذ برنامج أنشطة يشمل اجملتمع احمللي احتفاال مبرور 

 Akademi وSampadلفنية يف رفاه اجملتمعات احمللية، مثل فرقيت يسهم العديد من الفرق ا. الفنون  - 
ىل تعزيـز تالحـم     إوهتدف أعمال مسرح الشباب املسلم واليهودي       . للرقص اآلسيوي اجلنويب  

  .اجملتمع عن طريق تقريب األديان املختلفة بعضها من بعض من خالل املسرح

                                                      

)١٦٥( http://www.musicmanifesto.co.uk/. 
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  املعاقون

املعـوقني  ئات املتعاملة معها من أجل ضمان إمكانية وصـول          عملت جمالس الفنون بشكل وثيق مع اهلي        - ٣٧٠
 اليانـصيب املنح اليت يقدمها    جلميع  ، وهذا الوصول معيار يتعني استيفاؤه بالنسبة         مادياً لألنشطة الثقافية وصوالً  

ـ      للمعوقنينكلترا نظام املساواة    إل، أصدر جملس الفنون     ٢٠٠٦ويف عام   . الوطين ّول ، ومتر منظمات اجمللس اليت متً
نكلترا جلنة لالستشارة والرصد معنية بالفنون والعجز، كما أن العديد إلولدى جملس الفنون . بانتظام بنفس العملية

ىل إىل تيسري الوصـول     إ  أيضاً "نكليزياإلالتراث  "وهتدف هيئة   . يف عضويتها معوقني  من جلانه االستشارية تضم     
ىل األمالك التارخييـة والوصـول      إية عن الوصول بسهولة     وقد ُنشرت مالحظات توجيه   . أمالكها قدر اإلمكان  

 وصول ممكن لألمالك التارخيية دون أعّمىل البيئة التارخيية من أجل توفري املشورة ملنظمي الزيارات بشأن        إبسهولة  
  . خالل خبصائصها وأمهيتها للجميعاإل

 يف  -  كهواة أو كمحترفني     -  املعوقني ىل ضمان إمكانية مشاركة   إوتدعم جمالس الفنون األعمال الرامية        - ٣٧١
. عاقـة اإل اليت تعزز الوعي بقضايا      عاقةاإلونكلترا الندوة الوطنية للفنون     إلوميّول جملس الفنون    . األنشطة الثقافية 

اليت تتيح لألشخاص الذين يعانون مـن        Graeae و Candoco و  منظمات مثل القلب والروح    وميول اجمللس أيضاً  
يف للمعـوقني    نظام للتلمذة الفنيـة      وهناك أيضاً . من صعوبة التعلّم فرصة املشاركة يف الفنون       أو   ة البدني عاقةاإل

  . منظمات الفنون الكربى

ستراتيجية الرائدة املعنية باملتاحف واملكتبات     االوجملس املتاحف واملكتبات ودور احملفوظات هو الوكالة          - ٣٧٢
 من األنـشطة    املعوقني على تعزيز استفادة     ٢٠٠١ائه يف عام    نشإوقد عمل اجمللس بنشاط منذ      . ودور احملفوظات 

عاقـة أجراهـا اجمللـس      لإلاستقصاءات وطنيـة    : وتشمل أنشطة اجمللس حىت تارخيه    . الفنية وتوفري املساواة هلم   
ىل إعاقة أو من صعوبة التعلّم اإلواستعراضات وطنية ركّزت على مدى سهولة وصول األشخاص الذين يعانون من 

وأدى . عاقةباإلرشادية من املنظمات املعنية إ الشبكية؛ وتقارير وأطر جديدة موضوعة بتوجيه من جمموعات املواقع
 حاسوب عريض النطاق يف أكثر     ٣٠ ٠٠٠ىل تركيب   إنشاء تكنولوجيا سهلة االستخدام من خالل شبكة الناس         إ

 من خدمات املكتبات     يف املائة  ٧٠وتوفر نسبة تزيد على     ). ٢٠٠١/٢٠٠٢(نكلترا  إ مكتبة عامة يف     ٣ ٠٠٠من  
ىل حتسني املتاحف اإلقليمية، من     إوقد أنشئ برنامج النهضة الذي يهدف       . تكنولوجيا مساَعدة وسهلة االستخدام   

منها، من أجل تعزيز جتربة أكثر متعة وخاضعة لتوجيه الزائر يف متـاحف القـرن               املعوقني  حيث سهولة استفادة    
للمعـوقني  كولشستر، اليت تعترب من اهليئات الرائدة الدولية يف جمال املساواة           ووفرت متاحف   . احلادي والعشرين 

  .عاقةلإلنشاء الشبكة التارخيية إل ، متويالً)٢٠٠٧- ٢٠٠٥(

عاقة الذي أجراه جملـس املتـاحف واملكتبـات ودور          اإلواستجابة لالحتياجات اليت حددها استقصاء        - ٣٧٣
. عاقةاإلعاقة وقاعدة بيانات خرباء اإلعاقة وقائمة جرد اإلة مستندات ، أعد اجمللس حقيب٢٠٠١احملفوظات يف عام 

. وُيستخدم كل منها كحقيبة أدوات للتعامل مع قضايا الوصول واملساواة يف املتاحف واملكتبات ودور احملفوظات   
،يشمل "للمعوقنيتوفري اخلدمات  "، هو شبكياً تعليمياًعاقة، مورداًاإلوقد وفّرت، بدعم من مستشارين يعانون من 

، وذلك لفائـدة العـاملني يف       عاقةاإلمقابالت مسجلة بالفيديو مع مستعملي اخلدمات ومديريها ممن يعانون من           
 السنوية للتمّيز يف    "جوائز جودي "ومبشاركة املتحف الربيطاين ومتحف األربع والعشرين ساعة، ُتمنح         . املكتبات

ويقوم جملس املتاحف واملكتبـات ودور احملفوظـات اآلن       . الويبىل املتاحف واملكتبات وشبكة     إتيسري الوصول   
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ىل تعزيـز   إوجيري بالفعل التخطيط لعدة مبادرات ترمي       . ٢٠١٠- ٢٠٠٧ للفترة   للمعوقنيعداد نظام مساواة    بإ
  .املفّصلاملعوقني  سيجري تضمينها يف نظام مساواة ٢٠٠٨- ٢٠٠٧للفترة للمعوقني االستفادة واملساواة 

  ي وتطبيقاتهالتقدم العلم

برنامج مشاركة  "وقد تطور   . يف اململكة املتحدة، حيق لكل شخص التمتع مبزايا التقدم العلمي وتطبيقاته            - ٣٧٤
ىل اهلدف األوسع املتمثل إيف السنوات األخرية من جمرد تعزيز فهم اجلمهور للعلم " اجلمهور يف العلم والتكنولوجيا

تاحة الفرصة أمام احلكومة ورجال العلم إىل إويهدف الربنامج . كنولوجيايف تيسري مشاركة اجلمهور يف العلم والت
لالستجابة على حنو استباقي ألولويات اجلمهور واهتماماته؛ وزيادة ثقة اجلمهور يف املزايا اليت يتيحهـا العلـم                 

الوظـائف العلميـة     الكربى اليت تواجه اجملتمع؛ وزيادة جاذبية        ةوالتكنولوجيا؛ واملشاركة بدرجة أكرب يف القضي     
  :ويدعم الربنامج جمموعة عريضة من األنشطة اليت تشمل .للبالغني واألطفال على السواء

، من أجل متكني املواطنني واجملتمـع العلمـي         ٢٠٠٤، الذي اسُتهل يف عام      " العلم حنوبرنامج  "  - 
تعلق ياسات وصنع القرارات فيما ي    ومقرري السياسات من املشاركة يف حوار هبدف وضع الس        

 يف شكل ِمنح قد وفّر الربنامج حىت اآلن متويالً. بالتحديات الرئيسية يف جمال العلم والتكنولوجيا
لعشرة مشاريع حوارية رئيسية يف جماالت مثل التكنولوجيا النانوية واخلاليا اجلذعيـة والتغّيـر              

مهور بـشكل   شراك اجل إل، هو أول برنامج     "آفاق علمية "وأحدث هذه املشاريع، وهو   . املناخي
  ؛طالقاإلمكثف يف هذا اجملال على 

  ؛حلوارات العامةامن أجل عداد مركز ملوارد اخلرباء إ  - 
سوف يستند . التكنولوجيا ورجال العلم/ىل حتديد مواقف اجلمهور جتاه العلمإدعم حبوث هتدف   - 

 منظمة موري السـتطالع  ٢٠٠٤ىل حبث أجرته يف عام      إ ٢٠٠٨استقصاء جديد جيري يف عام      
  ؛ جتاه العلم والتكنولوجيا اجيابياًاآلراء وأظهر أن مجهور اململكة املتحدة ينتهج بالفعل موقفاً

صدار املنشورات مثل مدونة    إتعزيز املمارسات اجليدة والتعاون والتنسيق مع أصحاب املصلحة و          - 
  ؛القواعد األخالقية لرجال العلم اليت أعدها املستشار العلمي الرئيسي للحكومة

 احلكومة من قادة العلم واجملتمع من أجل زيادة الـوعي جبـدول     تشمل مجيع أجزاء  عم شبكة   د  - 
  شراك اجلمهـور لـدعم عمليـة       إأعمال العلم واجملتمع يف منظماهتم وتشجيع استخدام أدوات         

   السياسات؛تقرير
 برامج العلم   ، مثل  اجيابياً  وطنياً دعم أنشطة أصحاب املصلحة الرئيسيني اليت ميكن أن حتقق أثراً           - 

واجملتمع التابعة للجمعية امللكية وجملس البحوث للمملكة املتحدة، واألسبوع الـوطين للعلـم             
واهلندسة، ومهرجان العلم التابع للرابطة الربيطانية لتقدم العلم، والشبكة األوروبيـة للمراكـز          

ومؤسسة )  األوروبية خدمة صحافة اإلنترنت  ( اململكة املتحدة، والفاغاليليو     - واملتاحف العلمية   
  .العلم والتكنولوجيا
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ستراتيجية من أجل املرأة يف جمـاالت العلـم واهلندسـة           ا"، نشرت احلكومة    ٣٠٠٣أبريل  /ويف نيسان   - ٣٧٥
ستراتيجية على قدم املساواة اجلامعات والصناعة واخلدمة العامة من أجل معاجلة االوتستهدف . )١٦٦("والتكنولوجيا

: ستراتيجية هي االوكانت أهم املبادرات اليت تضمنتها      . الت العلم والتكنولوجيا واهلندسة   نقص متثيل املرأة يف جما    
حصائي من أجل السماح برصد وضع مشاركة املرأة يف جماالت العلم اإلنشاء مركز موارد وطين؛ وحتسني الرصد إ

دور الفريق املعين بالقوة العاملة     ستراتيجية احلكومة، مت تعزيز     اوكجزء من   . والتكنولوجيا واهلندسة ومعاجلته بدقة   
شراف على مركـز املـوارد؛      اإل: وتشمل مهامه اجلديدة  .  بدرجة أكرب  ستراتيجياًا هوالتنّوع يف جمال العلم وجعل    

دارات احلكومة من أجل ضمان أهنا ووكاالهتا ومتعّهديها يف جماالت العلم والتكنولوجيا واهلندسـة              إوالعمل عرب   
يدة يف توظيفهم للنساء املشتغالت بالعلم؛ والعمل مع احلكومة من أجل ضمان أن السياسات يّتبعون املمارسات اجل

اخلاصة بالعلم يف املدارس، وباملشورة واملعلومات اخلاصة بالتوظيف، وبالتعليم العايل تراعي املرأة يف جماالت العلم            
ت املعنية يف جماالت العلم والتكنولوجيـا       والتكنولوجيا واهلندسة؛ والعمل مع أقسام احلكومة اليت تتصل بالشركا        

سداء املشورة بشأن السياسات واالضطالع     إدارية جيدة بشأن املرأة؛ و    إواهلندسة من أجل ضمان اتباع ممارسات       
  .باألعمال الربملانية ذات الصلة

  /سـة يف أيلـول  وافُتتح مركز موارد اململكة املتحدة بشأن املرأة يف جماالت العلم والتكنولوجيـا واهلند            - ٣٧٦
، وهو يعمل مع دوائر األعمال الربيطانية للمساعدة على زياد الفرص املتاحة للنساء املهنيـات يف                ٢٠٠٤سبتمرب  

ىل أقصى حد، وسّد الفجوة يف املهارات اليت تضّر بقدرة اململكة املتحـدة             إجماالت العلم والتكنولوجيا واهلندسة     
  :جية احلكومة عن طريقستراتياويدعم املركز هدف . على املنافسة

  التنويه بأرباب العمل اجليدين يف جماالت العلم والتكنولوجيا واهلندسـة وتقاسـم ممارسـات                - 
  ؛العمل اجليدة

  ؛عداد قاعدة بيانات باخلبريات وصيانتهاإ  - 
  ؛حصاءات ونشرهاباإلاالحتفاظ   - 
قامـة الـشبكات   إخصي وتعزيز االبتكار من خالل تطوير الدعم ملبادرات من قبيل التعليم الش           - 

  ؛وِمنح املتحدثني وتيسري التنقل
  .وتنسيق عمل النساء يف املنظمات العلمية" العائدات"دعم النساء املشتغالت بالعلم   - 

وقد أقام مركز موارد اململكة املتحدة بشأن املرأة يف جماالت العلم والتكنولوجيا واهلندسة روابط مع أكثر من                   - ٣٧٧
 من أرباب العمـل   ١٠تقّدم  قد  و.  منها بشكل وثيق مع فريق أرباب العمل       ١٠٠لعمل؛ وتعمل    من كبار أرباب ا    ٧٠

 جائزة مـن جـوائز      ١١وُمنحت  . للحصول على جائزة املساواة اليت يرعاها اجمللس كجزء من جائزة رب عمل العام            
تمّيز فيما يتعلق باستبقاء النـساء       من أجل التنويه بال    ٢٠٠٦مارس  /سوان أثينا ملؤسسات يف جمال التعليم العايل يف آذار        

بـراز صـورة   إ من أجل ٢٠٠٦يناير / يف كانون الثاين   GetSETواسُتهلت قاعدة بيانات    . املشتغالت بالعلم وتقّدمهن  
. سترليين تقريباً إ جنيه   ١٤٠ ٠٠٠ طلبات يبلغ جمموعها     ٨وتلقت ِمنح التمويل املخصصة، اليت تعزز االبتكار،        . املرأة

                                                      

)١٦٦( http://extra.shu.ac.uk/nrc/section_2/publications/reports/R1428_Strategy_for_Women_in_ SET.pdf. 



E/C.12/GBR/5 
Page 148 

 

 

مج لوريال ومركز موارد اململكة املتحدة بشأن املرأة يف جماالت العلـم والتكنولوجيـا واهلندسـة         وسوف يسمح برنا  
سـترليين  إ جنيه   ١٠ ٠٠٠املخصص ملساعدة النساء املشتغالت بالعلم العائدات للعمل مبنح ثالث ِمنح قيمة كل منها              

 امرأة بنجـاح    ٢٠٠واجتازت أكثر من    . ألوىل يف اجلولة ا    طلباً ٢١ وقد مت تلقي     - للنساء املشتغالت بالعلم كل سنة      
الدورة الدراسية املتاحة عرب شبكة اإلنترنت املشتركة بني اجلامعة املفتوحة ومركز موارد اململكة املتحدة بشأن املرأة يف                 

  ".العائدات"جماالت العلم والتكنولوجيا واهلندسة واملخصصة للنساء 

  املبادرات العلمية

سبوع الوطين للعلم واهلندسة، هناك جمموعة متنوعة من املهرجانات العلمية عرب اململكة            ىل األ إضافة  باإل  - ٣٧٨
. ومهرجان العلم التابع للرابطة الربيطانية لتقدم العلم هو أحد أكرب املهرجانات العلمية يف اململكة املتحدة. املتحدة

ملكة املتحدة ومن اخلارج حيث يكشفون  من أفضل العلميني وناقلي العلوم من امل٤٠٠ حوايل وهو جيتذب سنوياً
 وُتعقـد يف    النقاب عن آخر التطورات يف جمال البحوث جلمهور من غري املتخصصني خالل مناسبة تدوم أسبوعاً              

، سوف يعقد املهرجان يف يورك، وتستضيفه جامعة ٢٠٠٨ويف العام املقبل، عام . سبتمرب/مكان خمتلف كل أيلول
علمية املهمة األخرى مهرجان أدنربة العلمي الدويل ومهرجان أوركين العلمي الدويل وتشمل املهرجانات ال . يورك

  .ومهرجان شلتنهام العلمي

ىل إسترليين يف مستقبل البلد يهدف      إ مليون جنيه    ٥٠٠ قدره    رأمسالياً ومتثل مراكز العلم واالكتشاف استثماراً      - ٣٧٩
دارات إشراكية وتفاعلية، وذلك كجزء من أهداف       إم بطرق   حث اجلمهور غري املتخصص واملدارس على التمتع بالعل       

 مليون زائر للمراكز العلمية يشاركون يف       ١١ ويف كل عام، هناك تقريباً    . "التعليم والتعلم مدى احلياة   "احلكومة بشأن   
ويغطي . هنيةالفرص التعليمية وامل  و) أي جتربة موّجهة من الزائر    (أنشطة تتراوح بني حرية استكشاف الظواهر الطبيعية        

ومن أمثلة املراكز املتخصـصة احلديثـة       . العديد من املراكز العلمية مقررات العلم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات        
وتـشمل األمثلـة   . "مراكز علمية"املركز الوطين لعلم الفضاء ومشروع عدن؛ كذلك ازداد عدد املتاحف اليت أقامت          

  .متحف مانشستر للعلم والصناعة يف Xperiment و يف املتحف العلميطالق وخمترب الطرياناإلاألخرى منّصة 

وتعمل املراكز العلمية بشكل وثيق مع شراكات دوائر األعمال التعليمية ومع جمالس التعلّم واملهـارات                 - ٣٨٠
لفنون قيمته ، اسُتهل نظام متويل ِمبنح ل٢٠٠٦ويف عام . ، ومتّوهلا احلكومة يف حاالت عديدة)واجملالس السابقة هلا(

سترليين كجزء من برنامج العلم احملفّز للمشاركة التابع لصندوق استئمان ويلكوم من أجل دعم إ مليون جنيه ٣,٢
وقد ُبين هذا النظام على أساس النجاح الذي أحرزته مبادرات         . املشاريع الفنية اليت تشارك يف العلم احليوي الطيب       

  . ملسرح والشاشة والعلم على اPulse وSciartسابقة مثل 

وتشمل املتاحف أو جمموعات املقتنيات املهمة يف       .  فهم العلم والتكنولوجيا   وتعزز املتاحف العلمية أيضاً     - ٣٨١
اململكة املتحدة متاحف التاريخ الطبيعي والعلم يف لندن، ومتحف العلم والصناعة يف مانشستر، ومتحف تـاريخ                

وتبني جمموعة مقتنيات املتاحف وصاالت العـرض       . مللكي يف أدنربة  العلم يف أوكسفورد، واملتحف االسكتلندي ا     
ىل نشوء صناعات الفحـم واألردواز والـصوف يف         إالوطنية يف ويلز كيف أّدت ابتكارات العلم والتكنولوجيا         

 صندوق اسـتئمان    حطّمفعلى سبيل املثال،    . شراك اجلمهور إ على أسلوب املتحف يف      وقد طرأ تطور أيضاً   .ويلز
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 احلواجز التقليدية القائمة بني العلم والفن عن طريق االستثمار بشكل مهم يف جمموعة متنوعة من مبادرات ويلكوم
  . يف املتحف العلمي واملتحف الربيطاين وصالة عرض توتنالعرض، مبا يف ذلك عروض أقيمت مؤخراً

  البحث والتطوير

ما داخل الصناعة ذاهتا إ البحث والتطوير وذلك يف اململكة املتحدة، تتحمل الصناعة اخلاصة أغلب نفقات  - ٣٨٢
نفاق على البحث والتطوير يف اململكة املتحـدة        اإلوبلغ  . أو من خالل عقود مع اجلامعة أو غريها من املؤسسات         

مجايل؛ وقد وفرت احلكومة اإل من الناتج احمللي  يف املائة١,٧٦، أي ٢٠٠٥سترليين يف عام إ مليون جنيه ٢١ ٤٦٧
وتوفر احلكومة التمويل للبحث من أجـل       . نفاق الكلي اإل من هذا     يف املائة  ٣٣سترليين أي   إ جنيه    مليون ٧١٣٠

تطوير التكنولوجيا يف البلد ورفاهه االقتصادي، بالتعاون مع الصناعة واجملتمع العلمي، وتعزيز القاعدة العلميـة               
  . دارات احلكوميةلإلواهلندسية، والوفاء مبسؤوليات خاصة 

ستراتيجيات املقبلة عن   االز برنامج البصرية للمملكة املتحدة، ومركز استبانة األفق املرتبط به، على            ويرك  - ٣٨٣
طريق توفري جمموعة أساسية من املهارات للمشاريع املقبلة القائمة على العلم واالتصال بالقادة يف احلكومـة ويف                 

  ىل حلول  إما قضية رئيسية يبشر العلم فيها بالتوصل        ونقطة البداية جملال مشاريعي ما هي إ      . جمايل األعمال والعلم  
ويتصدى برنامج البصرية . أو جمال علمي متقدم ما زالت تطبيقاته وتكنولوجياته احملتملة تتطلب الدراسة والتوضيح

 وقد مشلت املشاريع السابقة الفيضانات ومحاية السواحل واكتشاف - لقضايا ذات تأثري واسع النطاق على اجملتمع 
مركز  ونشر. وتشمل املشاريع اجلارية التصدي للِسمنة. دمان واملخدراتاإلألمراض املعدية وحتديدها وعلم املخ وا
ستبانة األفق مسحني كبريين يستشرفان املستقبل على مدى األعوام اخلمسني املقبلة ويغطيان العلم والتكنولوجيا              ا

  .على حد سواء وجدول األعمال الكامل للسياسات العامة

ومكتب العلم واالبتكار مسؤول عن ميزانية علمية حمددة مصممة لتقوية القاعدة العلمية واهلندسية مـن            - ٣٨٤
خالل متويل البحث والتدريب التايل للتخّرج يف اجلامعات وكليات التعليم العايل ويف املؤسسات اليت تتوىل جمالس    

ح للتدريس والبحث اللذين تضطلع هبما اجلمعية امللكيـة  البحوث الثمانية تشغيلها، ولتوفري املساعدة يف شكل ِمن      
 ٣ ٤٥١ بلغت امليزانية العلمية     ٢٠٠٧/٢٠٠٨وبالنسبة للسنة املالية    . واألكادميية امللكية للهندسة  ) بالنسبة للعلم (

سـترليين  إ مليـون جنيـه   ١ ٥٠٠وعالوة على امليزانيـة العلميـة، وفـرت احلكومـة     . سترليينإمليون جنيه  
  .يف شكل ِمنح من أجل البحث العلمي يف اجلامعات) ٢٠٠٥/٢٠٠٦(

  رصد استخدام العلم والتكنولوجيا

ويتكون هذا اإلطار مـن     . لدى اململكة املتحدة إطار تنظيمي شامل لرصد استخدام العلم والتكنولوجيا           - ٣٨٥
لعمليات، مثل اللجنـة    شبكة من اهليئات االستشارية والتنظيمية تقدم املشورة للحكومة بشأن أمان املنتجات وا           

طالق الكائنات احملّورة جينيا يف البيئة واللجنة االستشارية املعنية باألغذية والعمليات اجلديدة، بإاالستشارية املعنية 
 بشأن اجلوانب االجتماعية واألخالقية للعلم، مثل اللجنة املعنية باألدوية البشرية واللجنة االستشارية املعنية              وأيضاً

  . اجلينيةباملعاجلة
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فعلى سبيل املثال، تنطوي التكنولوجيا     . وتثري بعض التطورات العلمية قضايا أخالقية واجتماعية عويصة         - ٣٨٦
وتراعي جلنة الوراثيات البشرية وعدد     . احليوية احلديثة على احتمال تغيري الرعاية الصحية والزراعة بدرجة مهمة         

نة التنمية املستدامة واللجنة امللكية املعنية بالتلوث البيئي، احلاجة         من اهليئات االستشارية األخرى، مبا يف ذلك جل       
  . ىل تكامل قضايا التكنولوجيا احليوية على نطاق أوسع مع االعتبارات الزراعية والبيئية األعمإ

  التعاون الدويل

على محاية مواقع   ىل صندوق التراث العاملي التابع لليونسكو الذي يساعد         إتقدم احلكومة مسامهة سنوية       - ٣٨٧
، سامهت اململكة املتحدة ١٩٩٧ومنذ عام .  يف بلدان متأثرة باحلربالتراث العاملي املعرضة للخطر، والواقعة غالباً

 وغري رمسي ألعداد كبرية من مهنيي احملافظة         رمسياً يف اتفاقية التراث العاملي كما وفرت، على مر السنني، تدريباً         
  .على التراث األجانب

يرأس ندوة اململكة املتحدة العاملية للعلم واالبتكار املستشار العلمي الرئيسي يف اململكة املتحدة، وهي حتدد               و  - ٣٨٨
متّيز البحث؛ واالبتكار؛ والتأثري العـاملي؛      : أهداف اململكة املتحدة وأولوياهتا بالنسبة للتعاون الدويل يف أربعة جماالت         

دارات احلكومية الرئيسية واهليئات غري اإل واالبتكار أيضا على تنسيق األنشطة عرب وتعمل الندوة العاملية للعلم. والتطوير
وقد استمر تنفيذ الربنامج    . ومتثل برامج االحتاد األورويب العلمية جماالت مهمة للتعاون       . احلكومية دعما للتضافر الدويل   

. ٢٠٠٢د كبري من مشاريعه، حـىت عـام         اإلطاري السادس لالحتاد األورويب، الذي شاركت اململكة املتحدة يف عد         
ىل أربعة إ، أكرب بدرجة مهمة وهو مقّسم ٢٠١٣ىل عام إ ٢٠٠٧وميزانية الربنامج اإلطاري السابع، الذي ينفذ من عام 

 الذي  "األفكار" الذي يدعم التعاون عرب الوطين يف تسعة جماالت مواضيعية؛ وبرنامج            "التعاون "برنامج: برامج رئيسية 
 "القـدرات " لدعم قدرة الباحثني على التنقل وتدريبهم؛ وبرنامج         "الناس"س حبوث أورويب جديد؛ وبرنامج      ُينشئ جمل 

والربنـامج  . لتعزيز القدرات البحثية األوروبية والربط بينها يف جماالت مثل البىن األساسية البحثية والقدرات اإلقليمية             
جراءات خاصة إخارج االحتاد األورويب، وتتضمن براجمه املختلفة اإلطاري السابع ُمتاح بشكل عام ملشاركة البلدان من 

  . سترليين تقريباًإ بليون جنيه ٥٤وتبلغ ميزانية هذا الربنامج . لتشجيع هذه املشاركة

 واملـشاريع   وتواصل اململكة املتحدة مشاركتها يف شبكة يوريكا اليت تدعم البحث املوجـه صـناعياً               - ٣٨٩
وتشارك اململكة املتحدة يف عدد كبري من األعمال اليت         . يوريكا مبشاركة ودوهلا األعضاء   االبتكارية اليت تنفذها    

وتشمل املنظمات األخرى اليت    ). برنامج التعاون األورويب يف جمال العلم والبحث التقين       (يدعمها برنامج كوست    
للبحوث النووية واملرفق األورويب ملزامنة تشارك اململكة املتحدة فيها الوكالة الفضائية األوروبية واملنظمة األوروبية 

  .ات واملؤسسة العلمية األوروبيةشعاعاإل

  اسكتلندا

  السياسة الثقافية

من أجل تعزيز حق مواطين اسكتلندا يف املشاركة يف احلياة الثقافية جملتمعاهتم، تقترح احلكومة االسكتلندية   - ٣٩٠
واالستحقاق الثقايف هو، بأبسط ). اسكتلندا(ع قانون الثقافة األخذ بسياسة االستحقاقات الثقافية من خالل مشرو

وُيقترح أن تتشاور السلطات احمللية يف . ما بشكل نشط أو ضمن اجلمهورإتعبري، فرصة للمشاركة يف نشاط ثقايف، 
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. جابة لذلك وأن ُتعد االستحقاقات احمللية است    , اسكتلندا مع السكان احملليني بشأن اخلدمات الثقافية اليت يريدوهنا        
وهذا النهج يشجع السكان احملليني على املشاركة يف التخطيط للخدمات الثقافية، واالستفادة من الفرص النامجة               

  .عن ذلك واالستمتاع هبا

  اللغة والثقافة الَغيلّية

امها وعلى الرغم من أن استخد   .  عام ١ ٥٠٠اللغة الَغيلية هي لغة ُيتحدث هبا يف اسكتلندا منذ أكثر من              - ٣٩١
. هنا ما زالت حّية ولغة رمسية يف اسكتلندا، كما أهنا جزء مثني من ثقافة اسكتلندا املتنّوعةفإتناقص على مّر القرون 

  . واللغة الَغيلية جزء أساسي من هوية اسكتلندا الثقافية ال سيما بالنسبة لـسكان األراضـي املرتفعـة واجلـزر                  
  مرهم ثالث سنوات على األقل يستطيعون التحدث بالغيلية         شخص ع  ٦٥ ٦٧٤ هناك   ٢٠٠١ لتعداد عام    وطبقاً

كـذلك مت ألول مـرة تـسجيل عـدد        .  من سكان اسكتلندا    يف املائة  ١,٣ وهذا العدد ميثل     - أو قراءهتا أو كتابتها     
  األشخاص الذين يبلغون سنتني من العمر على األقل ويستطيعون التحدث بالغيلية أو قراءهتا أو فهمهـا حيـث بلـغ                    

وتسكن أكرب جتّمعات املتحدثني بالغيلية يف ناهيليانانانيار واألراضي املرتفعة         .  من السكان   يف املائة  ١,٩أي   ٩٢ ٣٩٦
  . يف خمتلف أحناء البلد، أما أكرب جتّمع وحيد ملتحدثيها ففي غالسغووأرجيل، ولكن هناك العديد ممن يتحدثوهنا أيضاً

وقد .  من أجل تعزيز وضع اللغة الغيلية يف اسكتلندا        ١٩٩٩ام  وتعمل احلكومة االسكتلندية بدأب منذ ع       - ٣٩٢
وتلقى قانون . تقدمنا على وجه اخلصوص بقانون اللغة الغيلية واستثمرنا يف التعليم بواسطة الغيلية مبستويات قياسية

ف مـن هـذا     واهلد. ٢٠٠٦فرباير  / وبدأ العمل به يف شباط     ٢٠٠٥ هيوني/اللغة الغيلية املوافقة امللكية يف حزيران     
القانون هو ضمان مستقبل مستدام للغة الغيلية عن طريق حتديد اجتاه ألنشطة تطوير الغيلية من خالل اتباع هنـج      

ومبوجب هذا القانون يتعني على اجمللس املعين       . ستراتيجي بدرجة أكرب بشأن كيفية تفاعل القطاع العام مع اللغة         ا
افة الغيلية وتعليم الغيلية وأن ُيعد خطة وطنيـة للغـة الغيليـة حتـدد               بالغيلية أن يقدم املشورة بشأن اللغة والثق      

 للمجلس  وسوف يتسىن أيضاً  . ستراتيجيات واألولويات لتطوير اللغة والثقافة الغيلية وتعليم الغيلية يف املستقبل         اال
لغيلية لتحديد طريقة    حملية بشأن اللغة ا    املعين بالغيلية أن يطلب من السلطات العامة االسكتلندية أن تضع خططاً          

  . استخدام هذه اهليئات للغة الغيلية

وقد اختذت احلكومة االسكتلندية عددا من اخلطوات املهمة يف سبيل التوسع يف تعلـيم اللغـة الغيليـة                    - ٣٩٣
ضافة وباإل. وتعلّم الغيلية متاح اآلن يف مجيع مستويات التعليم بدعم من العديد من املوارد واملواد احملسنة. وتقويته

ضافية مهمة للسلطات احمللية من أجل مساعدهتا علـى االضـطالع           إللتمويل التعليمي األساسي، مت توفري موارد       
ويف هذا الصدد أنشئ فريق     . ىل معاجلة النقص يف مدرسي الغيلية     إوقد سعت احلكومة االسكتلندية     . بتعليم الغيلية 

ويركز فريق عامل آخر . تعيني مدرسي الغيلية واستبقائهمالعمل املعين مبدرسي الغيلية الذي صاغ توصيات بشأن        
ويعمل هذا الفريق على التوسع     . على توفري تكنولوجيا املعلومات وتطوير املناهج، ال سيما على املستوى الثانوي          

 ُيتـاح  يف توفري الغيلية يف املستوى الثانوي كما ينظر يف استخدام طرق جديدة للتعليم بالغيلية يف احلاالت اليت ال     
 وجود بارز يف اسكتلندا وهي مسة مهمة والفنون الغيلية هلا أيضاً. فيها مدرسون أو اليت يكون الطلب فيها حمدوداً

 بدعم السلطات احمللية وجملس الفنون االسكتلندية       وحتظى اللغة الغيلية أيضاً   . من مسات احلياة الثقافية االسكتلندية    
  . د من اهليئات العامة األخرىومؤسسة األراضي املرتفعة واجلزر وعد
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  ويلز

 اللغة ىل وضعإ اليت هتدف Iaith Pawbخطة العمل الوطنية حلكومة مجعية ويلز بشأن جعل ويلز ثنائية اللغة هي   -٣٩٤
 بتعزيز   أساساً وهي تعىن . الويلزية يف قلب عملية تطوير السياسات من أجل املساعدة على جعل ويلز ثنائية اللغة             

م اللغة الويلزية وتوفري أكرب قدر من الفرص لسكان ويلز لضمان أن باستطاعتهم استخدام اللغـة                دامة استخدا إو
واجلمعية ملتزمة جبعل االعتبارات اخلاصة باللغة الويلزيـة        . ذا أرادوا ذلك، كجزء من حياهتم اليومية      إوتعلّمها،  

ويتعني على الوزراء تقـدمي     . زارية يف اجلمعية   يف عملية تقرير السياسات املتعلقة جبميع احلقائب الو         أساسياً جزءاً
وسوف تكون سياسات اجلمعية    . ىل جلاهنم املعنية على أساس سنوي     إتقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل         

. وتشريعاهتا ومبادراهتا وخدماهتا متسقة مع مبادئ هذا النظام، كما ستجّسد طبيعة ويلز الثنائية اللغة وتتوافق معها
نكليزية على قدم املساواة وأن اإلف حتترم املبدأ القائل بأنه ينبغي للخدمات العامة يف ويلز أن تعامل الويلزية ووسو

  .تدعم استخدام الويلزية وتيّسره

  سـترليين يف   إ مليون جنيـه     ١٤وقد زادت حكومة مجعية ويلز من التمويل املقدم جمللس فنون ويلز من               - ٣٩٥
 يف مواقع أخرى مثـل      وكان هناك استثمار أيضاً   . سترليينإ مليون جنيه    ٢٧ثر من   ىل أك إ ١٩٩٨/١٩٩٩الفترة  

وقد أطلقت  . مركز األلفية يف ويلز وأماكن فنية أخرى تتيح للفنانني املزيد من الفرص لعرض أعماهلم وتسويقها              
 املعـارض والفنـانني     مؤسسة فنون ويلز الدولية، بالتعاون مع اجمللس الربيطاين، سلسلة من املبادرات اليت نقلت            

بداع وجوائز ُتمنح مبوجب أنظمة ِمنح أخرى الفنانني يف ويلز وتستبقيهم يف ويلز لإلوتدعم جوائز ويلز . للخارج
  . الفن الويلزي يف حمافل وسياقات خمتلفةوعززت مؤسسة جتارة ويلز الدولية أيضاً. ريثما حيققون مسعة دولية

مال الفنية لألفراد من اجلمهور وصاالت العرض التجارية باسـتخدام          ويشجع جملس فنون ويلز بيع األع       - ٣٩٦
وقد احتفل النظام بعيده اخلامس والعشرين يف عام . ، وهو نظام لإلقراض بال فوائدPrincipality Collectorنظام 
   مـن   -   يف املائـة   ٧٩ كما ازدادت قيمة النظام بنـسبة         تقريباً  يف املائة  ٢١وازداد عدد الُسلف بنسبة     . ٢٠٠٥
وازداد عدد  . ٢٠٠٥- ٢٠٠٤سترليين يف الفترة    إجنيه   ٨٥٤ ٧٩٢ىل  إ ٢٠٠٠سترليين يف عام    إجنيه   ٤٧٧ ٧٧١

 وهو ما جيسد منو النشاط يف هذا القطاع  حاليا٧٩ًىل إ ٢٠٠٠ يف عام ٦١صاالت العرض املشاركة يف النظام من 
  . داخل ويلز

وجتتمع السلطات  .  احلكومة احمللية الويلزية مذكرة تفاهم     ، وقّع جملس فنون ويلز ورابطة     ٢٠٠٥ويف عام     - ٣٩٧
عداد مبادرات بشأن قضايا إستراتيجية أوسع، مثل مهرجان     إاحمللية بانتظام مع مسؤويل اجمللس الرئيسيني من أجل         

سؤولون والوزراء واألعضاء التنفيذّيون امل.  باإلنابة عن السلطات احملليةه الذي يتوىل اجمللس تنسيق    ٢٠٠٨ليفربول  
عن الثقافة يف كل سلطة حملية هم أعضاء يف اللجنة اإلقليمية املعنية املنبثقة عن جملس فنون ويلز، بدعم من املسؤول 

  .الرئيسي التابعني له

  والسلطات احمللية شريك متويل رئيسي يف عدد من احلاالت عرب ويلز، مثل دعـم فلينتـشاير ملـسرح                    - ٣٩٨
Clwyd Theatr Cymru . جملس فنون ويلز بشكل وثيق مع السلطات احمللية من أجل ضمان االسـتدامة  ويعمل

وتتصل األفرقة اإلقليمية جمللس فنون ويلز بانتظام مبسؤوىل تطوير الفنون يف الـسلطات             . املالية والتوازن الربناجمي  
 ومبربوكشاير، الـيت  احمللية بشأن التطبيقات واملشاريع واإلستراتيجيات، مثل جملس مقاطعة كونوي وجملس غويند 
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ويتصل جملس فنـون ويلـز      . تعمل بشكل وثيق مع مسؤويل جملس فنون ويلز من أجل تقاسم أفضل املمارسات            
بالرابطة الوطنية ملسؤويل الفنون يف احلكومات احمللية على املستويني اإلقليمي والوطين كما يتوىل تشغيل برنـامج                

 لوظـائف   سترليين من متويل اليانصيب سنوياً    إ جنيه   ٢٢٠ ٠٠٠ ىلإاستثمار السلطات احمللية الذي يوفر ما يصل        
ويتعاون جملس فنون ويلز مع السلطات احمللية من أجل توفري املسرح يف جمـال التعلـيم                . مسؤويل تطوير الفنون  

والسلطات .  الذي يتلقى الدعم من غويند وأنغليزي وكونويCwmni'r Fran Wenواملسرح للشباب، مثل مسرح 
  يف توفري الرقص اجملتمعي يف مشال ويلز حيث تدعم مقاطعات مشال ويلز الست مجيعـاً               ية شريكة مالية أيضاً   احملل

  .شبكة رقص ومسؤول غري متفرغ عن الرقص يف كل مقاطعة

وقد أنشأت دنبغشاير ووركسهام وكاالت معنية بالفنون يف املدارس تعمل على تنسيق استخدام أموال                - ٣٩٩
وطورت خدمة الفنون يف مقاطعة دنبغشاير وجملس فنون ويلز . عمل الفنانني يف املشاريع املدرسيةاليانصيب لتيسري 

 رائدة يف جمال الرعاية الصحية يف اهليئات االستئمانية للخدمات الصحية الوطنية يف كونوي ودنبغشاير،  فنوناًأيضاً
ت أخرى من اهليئات االستئمانية للخدمات وهي فنون جيري تطويرها اآلن عرب كامل مشال ويلز مع سلطات وهيئا

  .الصحية الوطنية

ومن خالل العمل معا بشكل وثيق، استطاع جملس فنون ويلز والسلطات احمللية توسيع التواصل ليشمل                 - ٤٠٠
ثارة إعداد مشاريع أكثر    إمدارس أخرى عديدة يف املناطق احملرومة وغري احملفّزة، وزيادة انتشار األشكال الفنية، و            

 سلطة حمليـة مـن      ٢١رفيهية املسائية التابع للمجلس و     اتصال منتظم بني فريق الفنون الت      وهناك أيضاً . ابتكاراًو
  .السلطات احمللية االثنتني والعشرين

 -  -  -  -  -  


