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  املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة 
  الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٢- ٤جنيف، 
  من الدول األطرافالنظر يف التقارير املقدمة 

   من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واألقاليم التابعة للتاج،
  فيما وراء البحارالتابعة واألقاليم 

 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الرابع واخلامس املدمج       نظرت اللجنة املعنية    - ١
 بشأن واألقاليم التابعة فيما وراء البحار واألقاليم التابعة للتاج لمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةل

يف جلساهتا الرابعة عشرة ) E/C.12/GBR/5(ثقافية تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال
، واعتمدت )E/C.12/2009/SR.14-16 (٢٠٠٩مايو / أيار١٣ و١٢واخلامسة عشرة والسادسة عشرة املعقودة يف 

مايو، على التوايل، املالحظـات  / أيار٢٢ و٢٠يف جلستيها السادسة والعشرين والسابعة والعشرين املعقودتني يف     
  .ةاخلتامية التالي

   مقدمة- ألف 

 املبادئ  ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الرابع واخلامس املدمج للدولة الطرف، الذي طابق عموماً              - ٢
كما ترحب اللجنة بالردود . التوجيهية للجنة وتضمن إشارات واضحة إىل تنفيذ املالحظات اخلتامية السابقة للجنة

، وباحلوار الصريح والبناء الذي جرى مع وفد الدولة )E/C.12/GBR/Q/5/Add.1(املكتوبة على قائمتها للمسائل 
الطرف، الذي ضم ممثلني من خمتلف اإلدارات احلكومية لديهم خربات يف اجملاالت اليت يشملها العهد، مبا يف ذلك          

ـ              اسكتلندامن     ليم التابعـة  ا وويلز، بينما تالحظ غياب ممثلني من آيرلندا الشمالية واألقاليم التابعة للتـاج واألق
  .فيما وراء البحار
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تقدير إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وبعض املنظمات غري احلكوميـة يف            ال ب ،وتالحظ اللجنة   - ٣
 وحتث الدولة الطرف على إنشاء إطار مؤسسي للتعـاون يف املـستقبل مـع               ،عملية إعداد تقرير الدولة الطرف    

  .ع املدين يف إعداد تقاريرها إىل اللجنة ويف عملية املتابعةاملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتم

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

ترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان يف الدولة الطرف، وهي جلنة املساواة وحقـوق                 - ٤
  . حلقوق اإلنسانسكتلنديةاإلاإلنسان وجلنة آيرلندا الشمالية حلقوق اإلنسان واللجنة 

واملشاورة " تطوير إطارنا الدستوري: احلقوق والواجبات"ترحب اللجنة بإطالق الورقة اخلضراء املعنونة و  - ٥
  .حلقوق والواجباتاالعامة اليت أعقبت ذلك بشأن شرعة 

تقدير تقدمي مشروع قانون بشأن املساواة يتوخى تبسيط القوانني القائمـة املتعلقـة             الوتالحظ اللجنة ب    - ٦
اجلنسي وبإنشاء جمموعة من والتوجه  نطاق احلماية من التمييز إىل جماالت أخرى من قبيل السن      عتوسيباملساواة و 

  .املهنإىل  النفاذاملؤسسات ملعاجلة قضايا املساواة كالفريق املعين بالتنوع القضائي والفريق املعين بضمان العدالة يف 

يت تساهم يف إعمال احلقوق املنصوص عليهـا يف  وترحب اللجنة مبا اعتمدته الدولة الطرف من التدابري ال     - ٧
العهد، واليت أفضت ضمن مجلة أمور إىل تقلص عدد األطفال الذين يعانون من الفقر وإىل حتسني ظروف العمل                  

تقدير شىت اإلصـالحات املنجـزة فيمـا يتعلـق بالتـشريعات        الوتالحظ ب . والرقي مبستويات الصحة اإلمجالية   
   املتعلق بظاهرة التشرد وما إىل ذلك وقانون رعاية الطفولـة          ٢٠٠٣لعام  ) إسكتلندا(والسياسات، ومنها قانون    

  ).٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢١ُنِشر نصه النهائي يف ( ودستور خدمات الصحة الوطنية ٢٠٠٦لعام 

 على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على       ٢٠٠٥وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف عام          - ٨
  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 يف املائة من ناجتها     ٠,٧ رصد ما نسبته     ٢٠١٣وتقدر اللجنة التزام الدولة الطرف بأن حتقق حبلول عام            - ٩
  . للسياسات املتفق عليها دولياًاحمللي اإلمجايل كِمَنح للمساعدة اإلمنائية الرمسية وفقاً

ا الشمالية، الذي يشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة  وتالحظ اللجنة مشروع شرعة احلقوق آليرلند       - ١٠
  .والثقافية اليت ميكن التقاضي بشأهنا، وتدعو إىل سنه دون تأخري

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

  .تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات ذات شأن متنع التنفيذ الفعال للعهد يف الدولة الطرف  -١١

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-ال د

إدارات مفوضـة يف آيرلنـدا      ، والذي يتسم بوجـود      الدولة الطرف احلكم يف    هبيكل   ًإن اللجنة، إذ حتيط علما      -١٢
الشمالية وإسكتلندا وويلز وهياكل حكم منفصلة يف األقاليم الواقعة فيما وراء البحار واألقاليم التابعة للتاج، تشعر بالقلق                 
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القلق إزاء حمدودية املعلومات املتاحة بشأن تنفيذ العهد يف         يساورها  كما  .  عدم وجود استراتيجية وطنية لتنفيذ العهد      إزاء
  .األقاليم الواقعة فيما وراء البحار واألقاليم التابعة للتاج

م التابعة هلا،   إن اللجنة، وهي تضع يف اعتبارها أن الدولة الطرف هي املسؤولة عن تنفيذ العهد يف كل األقالي                
حتث الدولة الطرف على كفالة املساواة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميـع مـن                
خيضع من األشخاص واجلماعات لواليتها، وتوصي الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية وطنية لتنفيذ العهد              

  .يف سائر األقاليم التابعة هلا

أعربت عنه يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة من القلق لكون العهد، رغم اعتماد طائفة واسعة من               وتكرر اللجنة ما      -١٣
يف النظام القانوين احمللي للدولة الطرف وال ميكـن         بعد  القوانني بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مل ُيدَمج         

أدىل به وفد الدولة الطرف ومفـاده أن احلقـوق االقتـصادية          كما تأسف للبيان الذي     . التحجج به مباشرة أمام احملاكم    
  .بشأهنااالحتكام إىل القضاء واالجتماعية والثقافية جمرد مبادئ وقيم وأن معظم احلقوق الواردة يف العهد ال ميكن 

حتث اللجنة الدولة الطرف على التفعيل القانوين الكامل للعهد يف قانوهنا احمللي وإجازة التقاضـي بـشأن                 
احلقوق الواردة يف العهد وإتاحة سبل انتصاف فعالة لضحايا مجيع انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية              

الـذي  ) األحادي أو الثنائي(وتكرر اللجنة توصيتها بأن الدولة الطرف، بصرف النظر عن النظام       . والثقافية
ق عليه، يقع عليها التزام قانوين باالمتثال      جيري عربه إدماج صك دويل يف النظام القانوين احمللي عقب التصدي          

ويف هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطـرف         . هلذا الصك وتفعيله الكامل يف نظامها القانوين احمللي       
  .املتعلق بتطبيق العهد على الصعيد احمللي) ١٩٩٨(٩رة أخرى إىل تعليقها العام رقم م

  فقـاً خطة عمل وطنية حلقوق اإلنـسان، و      ن الدولة الطرف مل تعتمد بعد       وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها أل       -١٤
  .١٩٩٣أوصي به يف إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام ملا 

توصي اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى بأن تعتمد خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان تشمل برامج حمـددة                 
كما حتث الدولة الطرف على التشاور على نطاق        . تتعلق بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

  .واسع مع مؤسسات اجملتمع املدين وحقوق اإلنسان يف إطار إعداد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تدين مستوى الوعي باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ليس فقط لدى العامـة              -١٥
ه اخلصوص يف أوساط القضاة واملوظفني العموميني وموظفي الشرطة وإنفاذ القوانني وممارسي املهن             وإمنا كذلك على وج   

  .ذلكنفت الدولة الطرف أن الطبية وغريهم من املهنيني الذين هلم صلة بالرعاية الصحية، رغم 

الجتماعية والثقافية  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة لزيادة الوعي باحلقوق االقتصادية وا            
 وممارسي املهن الطبية    القانونلدى العامة وكذلك لدى القضاة واملوظفني العموميني وموظفي الشرطة وإنفاذ           

وغريهم من املهنيني الذين هلم صلة بالرعاية الصحية، ويشمل ذلك تقدمي الدعم الكايف ملؤسسات اجملتمـع                
كما توصي الدولة الطرف بأن تتخـذ خطـوات         . ادة الوعي املدين وحقوق اإلنسان يف جهودها املتعلقة بزي      

لتعزيز الوعي باحلقوق الواردة يف العهد باعتبارها حقوق إنسان جيوز التقاضي بشأهنا وليس فقط كحقـوق                
  ".دولة الرفاه"مكفولة يف إطار 
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، مثل   وهتميشاً ماعات حرماناً وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز الفعلي الذي يعانيه بعض أشد األفراد واجل               -١٦
األقليات اإلثنية وذوي اإلعاقات، يف التمتع حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سـيما يف ميـادين الـسكن                 
والعمل والتعليم، وذلك رغم التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لتحسني آلياهتا القانونية واملؤسسية الرامية إىل مكافحـة                 

كما ُيقلق اللجنة أن مشروع القانون املقترح بشأن املساواة ال يوفر احلماية من مجيع أشـكال التمييـز يف كـل          . مييزالت
  )٢املادة  (.لن ينطبق على آيرلندا الشماليةأنه واجملاالت املتصلة باحلقوق الواردة يف العهد 

 القانونية القائمة اليت حتظر التمييز      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات إصالحية إلنفاذ النصوص         
 ملكافحة التمييز يكفل احلماية من التمييز يف التمتع باحلقوق االقتصادية           ً شامال ًوبأن تسن، دون تأخري، قانونا    

كما توصي الدولة الطرف بـأن      .  من العهد  ٢ من املادة    ٢ما تقضي به الفقرة      واالجتماعية والثقافية، وفق  
  . هذا القانون الشامل ملكافحة التمييز يف آيرلندا الشماليةقانطباتنظر يف مسألة 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء األثر التمييزي لبعض تدابري مكافحة اإلرهاب على التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية                   -١٧
 الدولـة الطـرف   واالجتماعية والثقافية لبعض اجلماعات يف الدولة الطرف، وخباصة األقليات اإلثنية والدينية، رغم التزام    

  . والتنوع، واملساواة يف املعاملة،باعتماد سياسات ترمي إىل تعزيز االندماج

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حترص على أال يكون لتدابريها ملكافحة اإلرهاب أثر متييزي فيما يتعلـق                 
  .اإلثنية والدينيةباحلقوق الواردة يف العهد على بعض اجلماعات يف الدولة الطرف، وخباصة األقليات 

ُيقلق اللجنة أن مظاهر عدم املساواة بني الرجل واملرأة مستمرة رغم اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتحقيـق                    -١٨
يف األجور بـني  التفاوت وُيقلق اللجنة بصفة خاصة أن التقدم يف اجتاه القضاء على    . املساواة بني اجلنسني يف مكان العمل     

  )٧ و٦ و٣املواد  (. لبعض الوقت، ال سيما يف القطاع اخلاص وبالنسبة ملن يعملونقف فجأةقد توالرجل واملرأة 

بشأن احلق املتساوي للرجل واملرأة يف التمتع جبميـع         ) ٢٠٠٥(١٦ لتعليقها العام رقم     جنة، وفقاً توصي الل 
ياساهتا مـن أجـل     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدولة الطرف بأن جتري مراجعة شاملة لـس           

كما توصي الدولة الطرف بأن تواصل تكثيف جهودها مـن  . التغلب على مظاهر عدم املساواة بني اجلنسني     
أجل تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة يف مكان العمل، وخباصة فيما يتعلق بتساوي األجـر علـى العمـل                   

طرف على أن تأخذ يف االعتبار استنتاجات       وحتث اللجنة الدولة ال   . املتساوي القيمة يف كل قطاعات العمل     
التحقيق الذي ستجريه جلنة املساواة وحقوق اإلنسان وبأن حترص على أن يتضمن مشروع القانون املتعلـق    

  . فعالة ترمي إىل ردم اهلوة يف األجور بني الرجل واملرأة يف القطاع اخلاصباملساواة أحكاماً

   وهـو  واألبوة غري متاحة بنفس القدر الذي تتاح به إجـازة األمومـة،   ديةالوالوتالحظ اللجنة بقلق أن إجازة        -١٩
  )٩ و٣املادتان  (.واة يف احلقوق بني الرجل واملرأة على املساما ينعكس سلباً

 واألبوة، يأخذ يف االعتبار التقريـر  الوالدية أكثر مرونة إلجازة     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم نظاماً      
  .الذي أعدته جلنة املساواة وحقوق اإلنسان" لى حنو أفضلالعمل ع"املعنون 
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، رغم أهنا   ً وهتميشا ًوال تزال اللجنة قلقة إزاء العدد اهلائل من العاطلني، وخباصة أشد األفراد واجلماعات حرمانا               -٢٠
  .تقر مبعدل التوظيف يف الدولة الطرف

اهلائل من العاطلني وملواجهة أثر االنكمـاش       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابريها لتقليص العدد          
االقتصادي على فرص العمل بغية إعمال احلق يف العمل بشكل كامل، وخباصة فيما يتعلق بأشـد األفـراد                  

كما تدعو الدولة الطرف إىل تعزيز تدابريها الرامية إىل كفالة التكافؤ يف فرص             .  وهتميشاً واجلماعات حرماناً 
 واملساواة يف األجر عن العمل املتساوي القيمة لذوي اإلعاقات، مبن فـيهم ذوو              ادياًالعمل املنتج واجملزي م   

 لتعليقها العام    أفضل وأكرب ومتكافئة للحصول على املؤهالت الالزمة، وفقاً        إعاقات التعلم، ومنحهم فرصاً   
  .بشأن األشخاص ذوي اإلعاقات) ١٩٩٤(٥رقم 

بعض اجلماعات، ال سيما األقليات اإلثنية، ال يزال أعلى من املعـدل              يف صفوف  وُيقلق اللجنة أن معدل البطالة      -٢١
  .ال يزالون ُيستخدمون يف الوظائف املتدنية األجروأن أعضاء هذه اجلماعات املسجل يف أوساط العمال اآلخرين، 

ـ                 ات توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فورية ومناسبة لتقليص معدل البطالة يف أوسـاط األقلي
  .اإلثنية وبأن توفر هلا فرص عمل أفضل

قلق إزاء ظروف العمل غري اآلمنة واألجور املتدنية لبعض فئات العمال املهاجرين الذين يعملون              ال اللجنة   يساور  -٢٢
 يف قطاع صيد األمساك الذين يدخلون الدولة الطرف العاملونلدى أرباب عمل مسجلني خارج الدولة الطرف، وال سيما      

  )٧املادة  (.ات العبوربتأشري

 مـن   ٧حتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة مطابقة ظروف عمل مجيع العمال املهاجرين ألحكام املـادة                
العهد وتدعو الدولة الطرف إىل أن تتخذ كل اخلطوات الالزمة للتحقيق يف أنشطة الشركات اليت تستخدم                

  . للقانون يف هذا الصددمل املخالفنيأرباب العومعاقبة العمال املهاجرين وأن تكفل مالحقة 

 ًألشد األفراد واجلماعـات حرمانـا     مستوى عيش الئقاً    ال توفر   التقاعدي  وُيقلق اللجنة أن مستحقات املعاش        -٢٣
  )٩املادة  (.وذوو اإلعاقات واألقليات اإلثنية، مبن فيهم النساء ًوهتميشا

التابع للدولـة  التقاعدية  اتح قانون نظام املعاشحتث اللجنة الدولة الطرف على احلرص على أن يوفر إصال    
، ما يكفـي    ٢٠١٢ لالدخار سيدخل حيز النفاذ يف عام         خاصاً  جديداً ، الذي يستحدث نظاماً   ٢٠٠٨لعام  

 على وجه اخلصوص من االستفادة من النظامني         وهتميشاً من املرونة لتمكني أشد األفراد واجلماعات حرماناً      
وحتث الدولة الطرف على القيام حبملة إعالمية حمددة اهلدف بشأن إصالحات . اشوزيادة مستحقاهتم من املع

كما توصي الدولة الطـرف بـأن تقـدم         . لتوعية األشخاص حبقوقهم وواجباهتم   التقاعدية  نظام املعاشات   
شد ، ال سيما على أاملعاشات التقاعدية معلومات مستفيضة يف تقريرها الدوري املقبل بشأن أثر إصالح نظام 

  . وهتميشاًاألفراد واجلماعات حرماناً
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 رغم اخلطـوات الـيت   ً متفشياًاملرأة، ال يزال مشكالحبق وتالحظ اللجنة بقلق أن العنف املرتيل، وخباصة العنف     -٢٤
كما ال تزال قلقة من     . كما تالحظ بقلق أن عدد قضايا االغتصاب اليت ُتعَرض على احملاكم ضئيل           . اختذهتا الدولة الطرف  

  . حبكم القانون العقاب البدين لألطفال يف البيت ليس بعد حمظوراًأن

وتوصي الدولة الطرف كذلك بأن   . املرأةحبق  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابريها ملكافحة العنف          
 تكثف جهودها الرامية إىل زيادة الوعي خبطورة هذه اجلرمية واآلليات املتاحة لضحايا العنف املـرتيل وبـأن                

 والقضاة فيما يتعلق بقضايا االغتصاب وبأن ترفـع مـستوى           القانونحتسن تدريب موظفي الشرطة وإنفاذ      
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتخذ تدابري مناسبة         . للضحايا على الصعيد احمللي   خدمات الدعم   

 إزاء الـضحية    ريبـة لكفالة التحقيق جبدية ونزاهة يف شكاوى االغتصاب ومالحقة اجلناة دون أي حتيز أو              
  .ونوتكرر اللجنة توصيتها بأن ُيحظر العقاب البدين لألطفال يف البيت حبكم القان. املزعومة

  . ال ينطبق يف آيرلندا الشمالية١٩٩٧وُيقلق اللجنة أن قانون اإلجهاض لعام   -٢٥

 لقانون اإلجهـاض    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعديل قانون اإلجهاض يف آيرلندا الشمالية جلعله مطابقاً            
أو غشيان   بغرض احليلولة دون وقوع عمليات إجهاض سرية وغري آمنة يف حاالت االغتصاب              ١٩٩٧لعام  

  .احملارم أو إصابة اجلنني بتشوهات

 سنة له أثر    ٢١ إىل   ١٨وُيقلق اللجنة أن رفع السن الدنيا اللتحاق األجانب بشركائهم الربيطانيني يف احلياة من                -٢٦
  )٢ و١٠املادتان . (متييزي على بعض الفئات، وخباصة األقليات اإلثنية والنساء

 سنة بااللتحاق بشركائهم الربيطانيني يف      ١٨ لألجانب منذ بلوغهم     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسمح     
احلياة وبأن تنظر يف مسألة ختفيف القيود املفروضة على مل مشل األسر يف قوانني اهلجرة بغية االمتثـال ملبـدأ    

  .كفل أكرب قدر ممكن من احلماية واملساعدة لألسرةي وبأن ،عدم التمييز

ء طول مدة انتظار طاليب اللجوء قبل احلصول على عمل إىل أن ُتعالَج طلباهتم للجـوء،                وتشعر اللجنة بالقلق إزا     -٢٧
  كما ينتاهبـا القلـق    . بينما تالحظ استحداث نظام دعم إضايف بواسطة قسائم الصرف لطاليب اللجوء الشديدي الضعف            

  . الـذين ُرِفـضت طلبـاهتم      إزاء تدين مستوى الدعم وصعوبة احلصول على الرعاية الصحية بالنسبة لطـاليب اللجـوء             
  )٢ و١١املادتان (

 ُيقيَّد طالبو اللجوء يف ولوجهم سوق العمل بينما جتري معاجلة           أالَّحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل        
 ١٩٩٩ من قانون اهلجرة واللجـوء لعـام         ٤كما توصي الدولة الطرف بأن تراجع البند        . طلباهتم للجوء 

مات الذي ينظم تقدمي اخلدمات األساسية ملن ُرفضت طلباهتم من طاليب اللجـوء             املتعلق بالدعم وتقدمي اخلد   
واملهاجرين غري احلائزين لوثائق اهلجرة، ويشمل ذلك توفري العالج من فـريوس نقـص املناعـة البـشرية       

  .اإليدز عند االقتضاء/املكتسبة

 األطفال، ال يزاالن منتشرين على نطاق واسع         الوقود، ال سيما يف أوساط     ونقصوال يزال ُيقلق اللجنة أن الفقر         -٢٨
كما ُيقلق اللجنة أن مستويات الفقـر       . يف الدولة الطرف رغم مستوى تنميتها االجتماعية واخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا          
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األعلى يف ختتلف إىل حد كبري فيما بني املناطق واملدن وداخلها وكذلك فيما بني خمتلف فئات اجملتمع، وُتسجل املستويات     
  )١١املادة . (أوساط األقليات اإلثنية وطاليب اللجوء واملهاجرين وكبار السن واألمهات العازبات وذوي اإلعاقات

 الوقود واإلقصاء االجتماعي، وخباصة ونقصحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها ملكافحة الفقر       
كما تدعو الدولة الطرف    .  يف أشد املناطق واملدن تأثراً     اً وهتميش فيما يتعلق بأشد األفراد واجلماعات حرماناً     

إىل وضع برامج للحد من الفقر قائمة على أساس حقوق اإلنسان، آخذةً يف االعتبار بيان اللجنة بشأن الفقر       
 ٢٠٠١والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة الـصادر يف عـام                   

)E/C.12/2001/10 .( ث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إىل حتقيق هدفها املتمثل            كما حت
  .٢٠١٠النصف حبلول عام إىل  فقر األطفال ختفيضيف 

 االجتماعي، بالنـسبة ألشـد األفـراد        اإلسكانوتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص املزمن يف السكن، وال سيما             -٢٩
ذوي اإلعاقات، وخباصة يف إسكتلندا، أو األسر الكاثوليكية يف بيلفاست، وذلـك            ، من قبيل    ً وهتميشا ًواجلماعات حرمانا 

 بـشأن   ًوتبقى اللجنة قلقة أيضا   . رغم املوارد املالية اليت وفرهتا الدولة الطرف والتدابري األخرى اليت اختذهتا يف هذا الصدد             
  )١١املادة . (نطاق التشرد يف الدولة الطرف

بشأن احلق يف الـسكن الالئـق، إىل        ) ١٩٩١(٤عليقها العام رقم     مع ت   متاشياً تدعو اللجنة الدولة الطرف،   
مراجعة سياساهتا ووضع اسـتراتيجيات  و ،تكثيف جهودها من أجل كفالة حصول كل شخص على السكن  

مبا يف  املعتدل التكلفة،   فعالة، مبا يف ذلك نظام لتقييم األثر على اجلنسني، ترمي إىل زيادة مستويات السكن               
  )إسـكتلندا (كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ يف االعتبـار قـانون             .  االجتماعي اإلسكانك  ذل

 ألفضل املمارسات، وخباصة النص املتعلق       املتعلق بظاهرة التشرد وما إىل ذلك باعتباره منوذجاً        ٢٠٠٣لعام  
  . لإلعمال قابالًفيه باحلق يف السكن باعتباره حقاً

الغجر والرحل اآليرلنـديني، وإزاء تقـارير بـشأن         /لق إزاء النقص يف احملطات الالئقة للروما      وتشعر اللجنة بالق    -٣٠
عمليات إخالء جلماعات من الروما من مواقعها بسبب أمر الشراء اإللزامي لتلك املواقع إلغراض تنظيم األلعاب األوملبية                 

 ٢٠٠٥ غري املرخص هلـا لعـام    املخيماتتعلق بعمليات   كما أهنا قلقة إزاء األثر التمييزي لألمر امل       .  يف لندن  ٢٠١٢لعام  
أو /الغجر والرحل اآليرلنديني لطائلة الطرد من بيوهتم وتـدمريها مث حبـسهم و            /، الذي يعرِّض الروما   )آيرلندا الشمالية (

  )١١املادة . (تغرميهم

.  والرحل اآليرلنديني  الغجر/توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توفري حمطات كافية والئقة وآمنة للروما           
، الذين   وهتميشاً كما توصيها بأن تكفل يف إطار تنظيم أحداث ضخمة محاية أشد األفراد واجلماعات حرماناً             

بشأن ) ١٩٩٧(٧ مع تعليق اللجنة العام رقم       شياًقد يتأثرون بشكل غري متناسب هبذه األحداث، وذلك متا        
كما حتث الدولة الطرف على مراجعة أحكـام األمـر          . عمليات اإلخالء القسري  : احلق يف السكن الالئق   

وتوفري ترتيبات اإليواء املالئـم     ) آيرلندا الشمالية  (٢٠٠٥غري املرخص هلا لعام     املخيمات  املتعلق بعمليات   
  .الغجر والرحل اآليرلنديني/للروما
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لشمالية، رغم اعتماد نظام تقييم أثر      يف آيرلندا ا  املاثلة  قلق إزاء مستويات احلرمان وعدم املساواة       الوينتاب اللجنة     -٣١
  )١١املادة . (املساواة اخلاص بآيرلندا الشمالية

توصي اللجنة بأن ُينفَّذ إطار حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك نظام تقييم أثـر املـساواة، بفعاليـة يف آيرلنـدا                 
ان املعنـيني ووضـع   الشمالية، وال سيما يف سياق برامج جتديد املناطق احلضرية وذلك بكفالة إشراك السك           

سياسات مالئمة وتدابري حمددة اهلدف لتعزيز املساواة اجلوهرية وتوفري ما يلزم لتحسني الرعايـة الـصحية                
يف التدريب الكتساب املهارات وفرص العمل املتاحة للشباب وبرامج السكن الالئق لفائدة            زيادة  وإحداث  

  .الفئات الفقرية، وبصفة خاصة، األسر الكاثوليكية

 ٤وُيقلق اللجنة أن الفوارق الصحية فيما بني خمتلف الطبقات االجتماعية يف الدولة الطرف اتسعت هوهتا بنسبة                   -٣٢
 يف املائة يف أوساط النساء، وخباصة فيما يتعلق باالستفادة من الرعاية واملـواد واملرافـق                ١١يف املائة يف أوساط الرجال و     
  )٢و ١٢املادتان . (واخلدمات يف ميدان الصحة

ى ميكن بلوغه من الـصحة، توصـي        بشأن احلق يف أعلى مستو    ) ٢٠٠٠(١٤ مع التعليق العام رقم      متاشياً
نة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها من أجل التغلب على الفوارق الصحية ومشكل عدم املساواة يف                جالل

كمـا حتـث    .  وهتميشاً اناًاالستفادة من الرعاية الصحية، وخباصة فيما يتعلق بأشد األفراد واجلماعات حرم          
 يف املائـة  ١٠الدولة الطرف يف هذا الصدد على الوفاء بالتزامها بتقليص مستوى الفوارق الصحية بنـسبة   

، ويقاس ذلك بوفيات األطفال والعمر املتوقع عند الوالدة بوصفهما مؤشري القياس اللذين             ٢٠١٠حبلول  
طرف بأن جتمع بيانات مصنفة مناسبة حسب أعـوام         كما توصي الدولة ال   . حددهتما الدولة الطرف لنفسها   

  املعلومـات إىل اللجنـة يف تقريرهـا   دورة اإلبالغ يف هذا الصدد بغرض تقييم التقدم احملرز وتقدمي هـذه   
  .الدوري املقبل

م  صحية أسوأ بكثري ممن ليست لديهأن ذوي اإلعاقات الذهنية يعانون أحواالً   بقلق بالغ إذ تالحظ      اللجنة   وتشعر  -٣٣
واالخنفاض الـشديد   ،سرطان األمعاء وسرطان الثديزيادة احتمال إصابتهم بمشاكل تتصل بالصحة العقلية، مبا يف ذلك      

  )١٢املادة . (العمر املتوقع عند الوالدةيف 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات فورية، على سبيل األولوية، ملعاجلة مشكل األحوال الصحية        
  .يف جمال متويل خدمات الصحة العقليةباإلضافة إىل التدابري الرجعية املتخذة  ،إلعاقات الذهنيةالسيئة لذوي ا

وتالحظ اللجنة بقلق أن أعضاء السلك الطيب على مجيع الصعد ليس لديهم ما يكفي من الوعي بالتزامات الدولة                    -٣٤
يتلقون التدريب الكايف فيما يتعلق برعايـة مـن         كما ُيقلقها أن مهنيي قطاع الرعاية الصحية ال         . الطرف مبوجب العهد  

  )١٢املادة . (عامة اجلمهوريعانون من اخلرف ومرض األلزهامير وأنه يوجد نقص يف الوعي هبذين املرضني وفهمهما لدى 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع مبا يلي

امات الدولـة الطـرف     برامج تدريبية لألطباء ومهنيي قطاع الرعاية الصحية بشأن التز          )أ(
  مبوجب العهد، وكذلك خبصوص الوقاية من مرضي اخلرف واأللزهامير وعالجهما؛
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  .عامة اجلمهورمحالت توعية هبذين املرضني يف أوساط   )ب(

تلندا، وال سيما يف أوساط املصابني تزايدة يف آيرلندا الشمالية وإسكوتشعر اللجنة بالقلق إزاء معدالت االنتحار امل  -٣٥
  )١٢املادة . (مراض الذهنية، الذين يواجهون صعوبات يف الوصول إىل نظام الشكاوىباأل

االنتحـار يف أوسـاط املـصابني       حـاالت   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لتقليص عدد          
مبعاجلتها ألسباب االنتحار وتعزيز مستوى توفري خـدمات اإلرشـاد النفـسي،            وذلك  باألمراض الذهنية   

 االكتئاب وغريه من املشاكل املتصلة بالـصحة        وأعراض مهنيي قطاع الصحة فيما يتعلق بأسباب        تدريبو
  بة لكفالـة وصـول هـؤالء املرضـى إىل    كما توصي الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناس        . العقلية

  .نظام الشكاوى

يف الدراسـة   والتـسرب مـن     دارس  من حيث معدالت األداء يف امل     وجود أوجه تفاوت ملحوظ     وُيقلق اللجنة     -٣٦
الغجر والرحل اآليرلنديني، وغريهم من /التالميذ املنتمني إىل األقليات اإلثنية أو الدينية أو القومية، وال سيما الروماصفوف  

 الطالب، وذلك رغم اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملعاجلة مشكل الفوارق االجتماعية واالقتصادية القائمة يف ميـدان                
  )٢ من املادة ٢ والفقرة ١٣املادة  (.التعليم

بـني  املدرسي  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد مجيع التدابري املناسبة لتقليص اهلوة على صعيد األداء               
وذلـك  التالميذ الربيطانيني والتالميذ املنتمني إىل األقليات اإلثنية أو الدينية أو القومية يف ميدان التعلـيم،                

يعوزهم إتقاهنا وتفادي الوجود الذين لطالب لتوفري ما يكفي من دورات اللغة اإلنكليزية تدابري تشمل باختاذ 
. املفرط للطالب املنتمني إىل أقليات يف الصفوف اخلاصة باألطفال الذين يعانون من صـعوبات يف الـتعلم                

ني اإلخفـاق يف الدراسـة      وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن جتري دراسات إضافية بشأن العالقة ب           
تؤثر  غري املتناسبة اليت     التسرباستراتيجيات فعالة ترمي إىل تقليص معدالت       بغية صوغ   والبيئة االجتماعية،   

  .التالميذ من األقلياتعلى 

الغالية الويلزية و بينما حتظى اللغتان    محاية للغة اآليرلندية يف آيرلندا الشمالية،       إذ تالحظ عدم وجود     وُيقلق اللجنة     -٣٧
  .، علـى التـوايل  ٢٠٠٥تلندا للغـة الغاليـة لعـام    إسـك  وقـانون   ١٩٩٣مبوجب قانون اللغة الويلزية لعام      باحلماية  

  )٢ و١٥املادتان (

توصي اللجنة الدولة الطرف، أو اإلدارة املفوضة يف آيرلندا الشمالية، باعتماد قانون للغة اآليرلندية، وذلك               
وتراثها الثقايف وتروجيهما، وتدعو الدولة الطرف إىل أن تقدم معلومات          بغرض احلفاظ على لغات األقليات      

  .مفصلة عن التقدم احملرز يف تقريرها الدوري املقبل

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل ما يكفي من االهتمام ملسألة وضع احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة                    -٣٨
  اسـتخالص االسـتنتاجات مـن املـشاورات املتعلقـة بـشرعة حمتملـة             والثقافية القابلة لإلعمال يف االعتبار لدى       

  .للحقوق والواجبات

  .وحتث اللجنة الدولة الطرف على النظر يف مسألة توقيع الربوتوكول االختياري للعهد والتصديق عليه  -٣٩
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 من العهد، ١٠ و٩ و٧ و٦ و٢ و١ يف سحب حتفظاهتا على املواد     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تفكر جدياً        -٤٠
  .التحفظات اليت عفا عليها الزمنوال سيما 

 سنة نفس احلـد  ٢٠ و١٨وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف مسألة منح العمال املتراوحة أعمارهم بني      -٤١
  . سنة٢١األدىن من األجور الذي يتلقاه من تتجاوز أعمارهم 

ري املقبل للدولة الطرف، بشأن آثار خمطط إصالح نظام الرعايـة   وتلتمس اللجنة إدراج بيانات، يف التقرير الدو        -٤٢
  . لدواعي التمييز احملظورة، وفقاًعلى أساس سنوياالجتماعية 

نطاق التزاماهتا الدولية واإلقليمية يف جمال الضمان االجتماعي لتشمل         توسيع   اللجنة الدولة الطرف على      وتشجع  -٤٣
لة الطرف، هبذا اخلصوص، بأن تنظر يف مسألة التصديق على اتفاقية منظمة العمل             الصكوك املتطورة القائمة، وتوصي الدو    

كمـا  ). النسخة املنقحة (وامليثاق االجتماعي األورويب    ) الضمان االجتماعي ( بشأن املساواة يف املعاملة      ١١٨الدولية رقم   
 املتعلقـة بالـضمان   ١٠٢مل الدولية رقـم   بأحكام اتفاقية منظمة الع كامالًتوصي الدولة الطرف بأن تلزم نفسها إلزاماً   

اليت صدقت عليها الدولة الطرف وأن تنظر، لذلك الغرض، يف مسألة سحب حتفظاهتا على              ) املستويات الدنيا (االجتماعي  
  . من االتفاقية٩ و٨ و٦األجزاء 

الطرف علـى مراجعـة      اللجنة الدولة    تشجعبشأن احلق يف التعليم،     ) ١٩٩٩(١٣ مع التعليق العام رقم      ومتاشياً  -٤٤
 من العهد، اليت تنص على االعتماد التدرجيي لـسياسة جمانيـة     ١٣ بغرض تنفيذ املادة     العايلسياساهتا بشأن رسوم التعليم     

كما توصي الدولة الطرف بأن تزيل ظاهرة التمييز يف املعاملة بني مواطين الدول األعـضاء يف                . التعليم على مجيع الصعد   
  .اطين الدول األخرى فيما يتعلق خبفض رسوم التعليم اجلامعي ومنح املساعدة املاليةاالحتاد األورويب ومو

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع على مجيع صعد اجملتمـع،                    -٤٥
مجها إىل لغات اململكة املتحدة وأن      وال سيما يف أوساط موظفي الدولة واجلهاز القضائي ومنظمات اجملتمع املدين، وأن تتر            

كمـا  .  على أوسع نطاق ممكن، وأن تطلع اللجنة يف تقريرها املقبل على اخلطوات املتخذة لتنفيذها              هبذه اللغات تروج هلا   
حتث الدولة الطرف على مواصلة إشراكها ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية واملنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء                

  .ملدين يف عملية املناقشة على الصعيد الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبلاجملتمع ا

 اللجنة الدولة الطرف على النظر يف مسألة التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع                وتشجع  - ٤٦
  .العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 لشروط الوثيقة األساسـية الـواردة يف        ًية وفقا وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساس         - ٤٧
  . هيئات املعاهدات الدوليةاملبادئ التوجيهية املوحدة لإلبالغ، اليت وافقت عليها مؤخراً

 وفق املبادئ التوجيهية املنقحة ًوتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس، معدا  - ٤٨
  .٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠، وذلك حبلول )E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨يف عام لإلبالغ اليت اعتمدهتا اللجنة 

 -  -  -  -  -  


