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 مقدمة -أوالا  

 اإلنســـــان. حقوق  مجال  في لســـــجلها الرابع الشـــــامل الدوري  بالســـــتعرا  المتحدة المملكة  ترحب -1
  في بعضـاا   بعضـها  ومسـاعدة  البعض بعضـها من  التعلم  للدول  تتيح بناءة عملية  الشـامل  الدوري   والسـتعرا 

  بالســـــــتعرا   كامالا  التزاماا  ملتزمة المتحدة المملكة  تزال ول  األســـــــاســـــــية. والحريات اإلنســـــــان  حقوق  حماية
 على اإلنســــان  حقوق   تعزيز جانب إلى المعاهدات، عن  التقارير  لتقديم المتحدة األمم ونظام  الشــــامل الدوري 
  ،2017 أيار/مايو  في  الشامل  الدوري   الستعرا   إطار  في  أجر  الذي  األخير  الحوار  ومنذ  الدولي.  الصعيد
  الـتالي  النحو  على الصــــــــــــــلـة  ذات  المتحـدة  األمم  معـاهـدات  لجـان  إلى  وردود  تقـارير  المتحـدة  المملكـة قـدمـ 
 السـابع  الدوري   وتقريرها والسـياسـية، المدنية  بالحقوق  الخاص الدولي العهد  بموجب المسـائل  قائمة على  ردها

ــادية  بالحقوق  الخاص الدولي العهد  بموجب ــية وثيقتها جانب إلى والثقافية والجتماعية القتصــــــــ ــاســــــــ  األســــــــ
  ضــــــــــروب من  وغيره التعذيب  مناهضــــــــــة اتفاقية  بموجب الواحدة  الســــــــــنة عن  وتقريرها  المحدثة، المشــــــــــتركة
ــية العقوبة أو المعاملة ــانية أو  القاســ ــاا   رحبنا  وقد (.2020)  المهينة أو الالإنســ ــاء أيضــ   الفرعية اللجنة بأعضــ
ــبتمبر  في المتحدة المملكة زاروا الذين المتحدة  لألمم التابعة التعذيب  لمنع   الطالع  ويمكن .2019  أيلول/ســ
 اإلنترن . شبكة على المتحدة  ( 2) المملكة ورد ( 1) الفرعية اللجنة  تقرير على

 التشاورية والعملية  المنهجية -ثانياا  

ل -2   لمحــة  ويقــدم  ،2017  عــام  منــذ  المتحــدة  المملكــة  قــدمتهــا  التي  الــدوريــة  التقــارير  التقرير  هــذا  ُيكمــ 
 وتقرير 2017 عام في الشـــامل الدوري   الســـتعرا   عملية منذ  حصـــل  التي  الرئيســـية  التطورات عن عامة

 البحار  وراء ما وأقاليم المتحدة المملكة أنحاء جميع في  المنجزة  األنشــــــــطة  التقرير ويغطي المدة. منتصــــــــف
  المســـــــــائل بشـــــــــأن المتحدة المملكة في  الحكومية  اإلدارات من مســـــــــاهمات  ويشـــــــــمل  .للتاج التابعة واألقاليم
  الخاصــة  األنشـــطة وبشـــأن المتحدة  المملكة أنحاء  جميع عن المتحدة المملكة  حكومة  تتولها التي  الحصـــرية
 الشـــمالية وأيرلندا وويلز اســـكتلندا في المفوضـــة المناطق في المنجزة  واألنشـــطة المفوضـــة  واإلدارات  بإنكلترا،
ــوعات  التقرير  هذا ويغطي للتاج. التابعة واألقاليم البحار وراء ما وأقاليم ــية الموضــــ  فيها  ُجم ع   التي الرئيســــ

 عن  المنبثقة التوصـيات  بشـأن  الحالي المتحدة المملكة  موقف منفصـل  مرفق  ويعر  .2017 عام توصـيات
ــتعرا  عملية ــامل  الدوري   الســ ــتخدام 2017 عام في  الشــ ــنيف باســ ــية لكل مبســــ  تصــ  أنها على إما توصــ
 علماا". بها محاط "توصية أنها على أو مؤيَّدة" "توصية

 ثمـانـية المفوضــــــــــــــة،  اإلدارات جانب إلى المتحـدة،  المملكـة حكومة  عـقدت ،2022  عام أوائل وفي -3
ــاحبة  للجهات  بعد من  أحداث ــلحة صــــ ــاد بغر  المصــــ ــترشــــ ــر  التقرير. هذا إعداد في بها الســــ  هذه  وحضــــ
 المدني. المجتمع منظمات من واسعة مجموعة من أفراد األحداث

 التمييز ولمكافحة اإلنسان حقوق  وتعزيز لحماية  العام اإلطار -ثالثاا  

 اإلنسان لحقوق   الدولية  الصكوك  قبول  

  في  العهـد  قـديم  تقليـد  ولـديهـا  واحترامهـا  اإلنســـــــــــــــان حقوق   بحمـايـة  ملتزمـة  المتحـدة  المملكـة  حكومـة -4
  وـقد  اإلنســــــــــــــان.  حقوق  مجـال  في اـلدولـية  ـبالتزامـاتهـا والوفـاء  البـلد  داخـل  والحرـيات الحقوق  حمـاـية  ضــــــــــــــمـان
 معاهدات، 9 عددها  البالغ  اإلنســــــــان  لحقوق  المتحدة األمم معاهدات من 7 على المتحدة المملكة  صــــــــدق 
 فيها. الواردة الحقوق  إلعمال والتشريعات السياسات من مجموعة ووضع 
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  حكومة  تعتقد القســــري، الختفاء من  األشــــخاص جميع لحماية المتحدة األمم باتفاقية يتعلق  وفيما -5
 والمعاملة التعذيب  ويحظر التعســـــــــــــفية،  العتقالت  بالفعل  يمنع  الحالي المحلي  اإلطار أن المتحدة المملكة
  حقوق  لحماية  المتحدة األمم  باتفاقية يتعلق  فيما كذلك  والســـــــــــتخبارات. األمن وكالت  ويحاســـــــــــب  المهينة،
 وأســــــــرهم المهاجرين العمال  حقوق   أن المتحدة  المملكة حكومة ترى  أســــــــرهم،  وأفراد  المهاجرين العمال جميع
 ذلك، على وعالوة .2007 لعام المتحدة المملكة حدود قانون  بواسـطة  المحلية  التشـريعات  في بالفعل محمية
  حكومة  تعتزم  ل  لذلك للضـحايا.  الحماية ويوفر  بالبشـر والتجار الرق   2018 لعام الحديث  الرق   قانون   يمنع

 التفاقيات. هذه على التصديق حالياا  المتحدة المملكة

 على يدل ما وهو اســـــطنبول، اتفاقية على المتحدة المملكة  ق صـــــد ،2022  تموز/يوليه  21 وفي -6
 والبنات.  بالنساء للعنف بالتصدي  القوي  التزامنا

ــكتلندية والحكومة -7 ــكتلندي. المحلي  القانون  في  الطفل حقوق  اتفاقية بدمج  ملتزمة  الســــــ  وفي الســــــ
ــع ،2020 عام ــأن  الختياريين  والبروتوكولين  الطفل  حقوق  اتفاقية تطبيق  نطاق  ُوســ ــراك بشــ   في  األطفال إشــ

 غيرنزي   ليشــــــــــــــمـل  اإلـباحـية المواد  وفي  البغـاء في  األطفـال  واســــــــــــــتغالل  األطفـال  وبيع  المســــــــــــــلحـة النزاعـات
 إلى يدعو  اقتراح على باإلجماع  جرزي   في الوليات  جمعية وافق   ،2017  أيلول/ســـــبتمبر  وفي  .( 3) وألديرني
  نطــاق  لتوســــــــــــــيع  المتحــدة  المملكــة  حكومــة  مع  مــان  جزيرة  وتعمــل  .( 4) الطفــل  حقوق   اتفــاقيــة  دمج  في  النظر

  بأقاليم  يتعلق  وفيمـا  مان. جزيرة  ليشــــــــــــــمـل  الطـفل  حقوق  لتـفاقـية  الختـياريين  البروتوكولين  على  التصــــــــــــــديق
 توســــيع إلى طارق   جبل  وســــيســــعى هيلينا، ســــان  لتشــــمل الطفل  حقوق  اتفاقية  نطاق ُوســــع البحار، وراء ما

 التفاقية. هذه نطاق

  أشــــــكال جميع  على  القضــــــاء  بشــــــأن المتحدة األمم اتفاقية تطبيق  نطاق ُوســــــع ،2017 عام وفي -8
 جرزي. إلى نطاقها ُوسع 2021 عام وفي  هيلينا، وسان  برمودا يشمل بحيث المرأة  ضد  التمييز

 األمم إلى فردي التماس تقديم في الحق  قبول  بشــــــأن موقفها  في النظر المتحدة  المملكة وتواصــــــل -9
ــاء اتفاقية  إطار خارج المتحدة،  ذوي   األشـــخاص  حقوق   واتفاقية  المرأة  ضـــد  التمييز  أشـــكال جميع  على  القضـ
ــبل التماس  طريقها عن  لألفراد  يمكن  فعالة محلية قوانين بالفعل  هناك  أن  وتعتقد  اإلعاقة، ــاف ســ   قابلة انتصــ
 حقوقهم. انتهك  إذا  لإلنفاذ

 الوطني  الصعيد  على  التمييز  ولمكافحة  اإلنسان حقوق   وتعزيز  لحماية  القانوني  اإلطار  

 ...   اإلنســـــــان  حقوق   قانون   "بتحديث  صـــــــريح التزام أســـــــاس على المتحدة  المملكة حكومة انُتخب  -10
  شـــــــــرعة وُقدم   الفعالة". وحكومتنا  الحيوي  القومي  وأمننا  األفراد  حقوق   بين مناســـــــــب  توازن   وجود لضـــــــــمان
 المملكة التزام تطوير  في التالية  الخطوة لوتشــــك  وهي  ،( 5) 2022 حزيران/يونيه 22 في  البرلمان إلى  الحقوق 
ــيادة  ظل  في والحرية اإلنســـــــــــان بحقوق  الدائم المتحدة  اإلنســـــــــــان  حقوق  قانون  محل  وســـــــــــتحل  القانون. ســـــــــ
ــل 1998 لعام ــتواصــــــــ ــان  لحقوق   األوروبية التفاقية  في  الواردة  الحقوق  إنفاذ وســــــــ  المملكة قانون  في اإلنســــــــ

 عليها المنصــوص  الحقوق   من أي انتهاك من انتصــاف ســبيل المتحدة المملكة محاكم  في وســتوفر المتحدة،
ــب  توازن  تحقيق إلى المتحدة المملكة في اإلنســــان  حقوق   إلطار التحديث هذا وســــيؤدي التفاقية. في   مناســ
 وتمكن التعبير حرية الحقوق  شـــرعة وســـتعزز العامة.  والمصـــلحة الفردية والحرية والمســـؤوليات  الحقوق   بين

 بين السـليم التوازن  وسـتضـمن المتحدة. المملكة سـياق في اإلنسـان  حقوق  تطبيق من المتحدة المملكة محاكم
 البرلمان. نية  مع  يتعار  تغييراا   اآلن بعد التشريعات المتحدة المملكة محاكم  تغير لن إذ المحلية مؤسساتنا
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 العظيمة( )الجمعة  بلفاســ  اتفاق في الوارد بالحكم  راســخاا  التزاماا  ملتزمة المتحدة المملكة  وحكومة -11
 بين ذلك في بما اآلراء، توافق إلى  حاجة  وهناك  الشــمالية.  أيرلندا في  حقوق   شــرعة تطبيق على  ينص الذي
 هذه. الحقوق  شرعة تتضمنه أن ينبغي ما بشأن اتفاق أي إلى التوصل قبل الشمالية، أيرلندا أطراف

 والعقبات  والتحديات  الممارسات وأفضل  اإلنجازات -رابعاا  

 التمييز  وعدم  المساواة -ألف 

 المحمية.   الخصائص   أساس   على   التمييز   أشكال   لجميع   للتصدي   منسقاا   نهجاا   المتحدة   المملكة   حكومة   تتبع  - 12

 الكراهية جرائم تعقب  

  المتحـدة  المملكـة   حكومـة   وموقف  اإلطالق.   على   مقبولـة   غير   الكراهيـة،   جرائم   فيهـا   بمـا   الجريمـة،   إن  - 13
 الكاملة.   القانون   بقوة   يشعروا   أن   يجب   العتداءات  تلك   مرتكبي   وأن   الضحايا  دعم   ينبغي   نه إ   حيث  من  واضح 

 بجرائم المتعلقة العمل  خطة وُنشـرت ؛جدياا   اهتماماا   الكراهية جريمة المتحدة المملكة  حكومة  وتولي -14
  2016  عـام  في  ( 6) الكراهيـة(  لجرائم  للتصـــــــــــــــدي  المتحـدة  المملكـة  حكومـة خطـة  الكراهيـة   )مكـافحـة  الكراهيـة
 الكراهية. جرائم أشكال جميع إلى الستجابة الخطة وحسن  .2018 األول/أكتوبر تشرين في وُحدث 

  المراجعة( قيد  وويلز إنكلترا  قانون  تبقي  التي  المســــــــــــــتقلة  القانونية )الهيئة  القانون   لجنة ونشــــــــــــــرت -15
ــاملة مراجعتها ــمبر  كانون   في  الكراهية جرائم  لقوانين  الشـــ ــتعرا  هذا وبحث  .2021 األول/ديســـ   نطاق  الســـ

  في  اآلن  المتحـدة  المملكـة حكومـة  وتنظر  تتبعـه. الـذي  والنهج الكراهـية  بجرائم  المتعلقـة القـائمـة  التشــــــــــــــريعـات
 المتحدة، المملكة  برلمان على حالياا   المعرو   اإلنترن ، على  الســالمة قانون   مشــروع  وســيجعل  مقترحاتها.
 أنحاء جميع في مســــتخدميها  ســــالمة على  حفاظاا  مســــتقلة، تنظيمية  هيئة أمام  مســــؤولة  التكنولوجيا  شــــركات
 التعبير. لحرية ضمانات القانون  في يكرس وسوف  البلد.

  اإلجراءات  تنفيذ عن  تقريراا  الســــكتلندية  الحكومة نشــــرت ،2021 األول/ديســــمبر  كانون   23 وفي -16
 المحرز التقدم  التقرير  ويبين  .( 7) متصــلة مجتمعات  وبناء للتحيز التصــدي عمل  خطة في  عليها المنصــوص

  بيانات   توافر  وضــــمان اإلبالغ  وتشــــجيع  الكراهية بجرائم الوعي إذكاء مثل  الرئيســــية،  المجالت من عدد في
  في  قريباا  الســكتلندية الحكومة  ســتشــرع  كما اســكتلندا. في  الكراهية  جرائم خصــائص عن وأقوى   أفضــل وأدلة
  ،2022  عام  في لنشـرها الكراهية،  جرائم  بشـأن  جديدة اسـتراتيجية لتطوير  الرئيسـيين  التنفيذ  شـركاء مع العمل

 إلى  ســــيفضــــي  ما وهو  ،( 8) 2021 لعام  )اســــكتلندا( العام والنظام  الكراهية  جرائم  قانون   تنفيذ أيضــــاا  وســــتدعم
 وتوسيعها.  التشريعات تلك وتعزيز الكراهية بجرائم المتعلقة الحالية التشريعات تحديث

 تديره  الذي  ،( 9) ضــــــــــــــحاياها ودعم  الكراهية جرائم عن  لإلبالغ  الوطني  المركز ويلز حكومة وتمول -17
  ضــحايا  لجميع  والســريين  المجانيين  والمشــورة الدعم توفير  على يعمل والذي  الضــحايا،  لدعم ســايمرو  منظمة
  وجهاا   أو الهاتف عبر  الدعم وُيقدم األسبوع. أيام  كامل  الساعة  مدار على متوافر  الدعم وهذا  الكراهية.  جرائم
 اإلنترن . شبكة على أو لوجه

 اإلثنية األقليات  

 لنشــــــر  العرقي التفاوت  تدقيق المتحدة المملكة  حكومة باشــــــرت ،2017 األول/أكتوبر  تشــــــرين في -18
  حظي  وقـد  .( 10) العرقيــة  واألرقـام  الحقــائق  موقع  إطالق  جـانـب  إلى  العرقيــة،  التبــاينــات  حول  حكوميــة  بيــانـات
 التباينات. أوجه على الضوء تسلي  في  البيانات على  القائم المفتوح لنهجه دولي بترحيب الموقع
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 العدالة  مجالت  في  التباينات  فهم لتحسين  إجراءات  الحكومة  اتخذت التدقيق،  نتائج إلى  واستجابة -19
  اللجـنة  المتحـدة المملكـة  حكومـة  أنشــــــــــــــأت  ،2020  عـام  وفي  والتعليم.  العقليـة والصــــــــــــــحـة  والعمـالـة  الجنـائيـة
ــتقلة   خاص  بتركيز المتحدة، المملكة  في  لتبايناتا  حالة  لســـــتعرا   واإلثنية العرقية  بالتباينات  المعنية  المســـ

ــحة  التعليم على  تقريرها اللجنة نشـــــــــــــرت  ،2021 آذار/مارس 31 وفي الجنائية.  والعدالة والتوظيف  والصـــــــــــ
 آذار/ 17 في  ،( 12) "للجميع  الشـــــــــــاملة  بريطانيا"  بعنوان المتحدة،  المملكة حكومة رد  وُنشـــــــــــر  .( 11) المســـــــــــتقل
  إجراء  70  من أكثر المنشــــور  ويقترح .وشــــمولا  عدلا   أكثر مجتمع  لبناء عمل  خطة وتضــــمن ،2022 مارس
 البلد. أنحاء جميع في األفراد وتجارب حياة لتحسين

  إســــترليني جنيه   مليون   2,6 من  أكثر   الســــكتلندية  الحكومة   خصــــصــــ   ، 2021- 2019 الفترة   وفي  - 20
  إطار   وضـــــــــــــع   ، 2016 آذار/مارس   وفي  األعراق.  بين   المســـــــــــــاواة   تعزيز  على  تعمل  التي  المنظمات   لتمويل 

 آذار/  وفي   . ( 13) اســــــكتلندا   في   العرقية   المســــــاواة  رؤية  يحدد   الذي  ، 2030- 2016  لســــــكتلندا  العرقية   المســــــاواة 
 أيلول/ وفي   . ( 14) العرقية   للمســـــــــــــاواة  الســـــــــــــنوات   الثالثية   عملها   لخطة   النهائي   التقرير   نشـــــــــــــرت  ، 2021 مارس 
  متســاو   انتعاش   تحقيق  على  ركزت   التي   الفورية،  األولويات   خطة   الســكتلندية   الحكومة  نشــرت   ، 2021 ســبتمبر 
  الحكومــة   وتعكف   . ( 15) الســـــــــــــكتلنــديــة   العرقيــة   األقليــات   لفــائــدة   19- كوفيــد   جــائحــة   من   للعنصـــــــــــــريــة   ومنــاهض 
  في  الســتراتيجية  هذه   وســتنشــر   األعراق،   بين   األجور   فارق  لمعالجة  اســتراتيجية  وضــع  على  أيضــاا   الســكتلندية 

  والخبرات  األجور   في  الفوارق  تحديد  على  العمل   أصـــــــحاب   وتشـــــــجيع   دعم  بهدف  ، 2022 عام  من   لحق   وق  
 للعنصرية.   مناهض   نش   نهج   اتباع  على   العمل   أصحاب  ستشجع  كما  العمل.  مكان   في   العرقية   األقليات   بين 

  . (16) 2022  حزيران/يونيه 7  في العنصــــــــــرية لمناهضــــــــــة ويلز عمل  خطة  ويلز  حكومة ونشــــــــــرت -21
ــيويين الســــود  مجتمعات  الخطة إعداد في وشــــارك   المصــــلحة  أصــــحاب من  وغيرهم العرقية، واألقليات  واآلســ
 إلى وتدعو 2030 عام  بحلول  للعنصــرية  مناهض بلد  بناء إلى  تهدف  وهي العرقية. المســائل في  الرئيســيين

 أشكالها.  بجميع العنصرية مع مطلقاا   التسامح عدم

ــدرت -22 ــاواة  قانون   مان جزيرة  وأصــ ــاملة  حماية يوفر وهو .2017 عام في المســ  القائم   التمييز  من  شــ
 مختلفة،  أسس على  التمييز من الناس  لحماية  تشريعات سن على  غيرنزي   وتعمل كثيرة.  متنوعة  أسس على
 العنصري. التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية التفاقية امتثال سيحسن ما العرق، ذلك في  بما

 الجنسين بين المساواة  

 الجنس  نوع  مجـال  في  العـالمي  الصــــــــــــــعيـد  على  رائـدة  دولـة  بوصــــــــــــــفهـا  المتحـدة  بـالمملكـة  ُيعترف -23
 المســـــاواة   بتحقيق أيضـــــاا  بل  فحســـــب، العنف من  والفتيات النســـــاء  حماية  بضـــــمان  تلتزم  ل  وهي  والمســـــاواة،
 المجتمع. قطاعات جميع في والفتيات للنساء

 العمل سوق   

ــ  -24 ــين  بين  األجور فجوة  تقلصـ ــنوات  في  تقريباا   الربع بمقدار المتحدة المملكة في الجنسـ ــر السـ   العشـ
  تمتثل  أن وويلز  واســــكتلندا  إنكلترا  في موظفاا  250 من أكثر  تضــــم التي  المنظمات  على  يجب إذ الماضــــية.

 الفارق   متوسـ  عن  بيانات سـنوياا  تنشـر  وأن الجنسـين،  بين  األجور فوارق  عن  باإلبالغ المتعلقة  اللوائح اآلن
  لمكافآتا في  الوسي  والفارق  الفارق   ومتوس   ؛الجنسين  بين  األجور  في الوسي  والفارق   بينهما؛ األجور  في
 للمرتبات. الربعية والفئات مكافأة؛ على حصلوا الذين والموظفات الموظفين ونسب  الجنسين؛  بين

 لتعزيز  التـــدابير  من  جـــديـــدة  بحزمـــة  المتحـــدة  المملكـــة  حكومـــة  التزمـــ   ،2021  تموز/يوليـــه  وفي -25
 والبنات  بالنســــاء للعنف التصــــدي اســــتراتيجية  إطار في وذلك العمل، في  التحرش  من  للمتضــــررين الحماية
  في الجنســــــي  التحرش  لمنع العمل  أصــــــحاب  على جديد  واجب بفر  التزامات ذلك  ويشــــــمل  أدناه(. )انظر
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  في التحرش بشأن الممارسة لقواعد مدونة وضع  أجل من  اإلنسان  وحقوق  المساواة   لجنة  ودعم العمل، مكان
 العمل. مكان في الجنسي التحرش منع بشأن العمل ألصحاب جديدة إرشادات وإعداد العمل،  مكان

 من  2  000  بــدعم   ( 17) 2019- 2018  للفترة   الحكومــة   برنــامج   في   الســـــــــــــكتلنــديــة   الحكومــة   والتزمــ   - 26
  2022- 2021 الفترة   برنامج   ويخصـــــص   العمل.   إلى  العودة   في   مهنية   اســـــتراحة  على   حصـــــلن   اللواتي  النســـــاء 
  .( 18) العمل   إلى   العودة   في   امرأة  1  500  إلى   يصـل  ما   تدعم  مشـروعاا   عشـر   اثني   لتمويل   إسـترليني  جنيه   مليوني 
ــكتلندية،   الحكومة  نشــــرت   ذلك،   على   وعالوة  ــكتلندا   عمل   خطة  ، 2019 آذار/مارس   في   الســ ــافاا  أكثر   "اســ  إنصــ
  الجنســـــين بين  األجور   فارق  لمعالجة   إجراءات  تحدد  التي   ، ( 19) الجنســـــين"   بين   األجور  لفارق  التصـــــدي   للنســـــاء 
  في   محدث   تقرير   ُنشـر  تم  المرأة.  حياة   مراحل  من   مرحلة   كل   في  الفارق  بهذا  المتصـلة   والتأثيرات  الدوافع   بدراسـة 

 . ( 20) وبعدها   الجائحة   أثناء   فعالة   بصورة   النساء   دعم   في   الخطة   استمرار  لضمان  2021 آذار/مارس 

 والبنات بالنساء العنف مكافحة  

  ،2010  عام  في  والبنات بالنســـاء  العنف  إلنهاء دعوة أول  المتحدة المملكة حكومة  نشـــرت أن  منذ -27
 اإلكراه،  أو  التحكم  بـأعمـال  يتعلق  فيمـا  جـديـدة  جرائم  أدرجـ   وقـد  العنف.  هـذا  مكـافحـة  في  كبير  تقـدم  ُأحرز
 األنثوية. التناسلية األعضاء تشويه من الحماية وعدم الغير، عورة وكشف النتقامية"، "اإلباحية  يسمى وما

  لإلفراج   حداا  ووضــــع    والتحرش؛  المطاردة  على  القصــــوى  العقوبات  كذلك   المتحدة  المملكة   وشــــددت  - 28
ــية؛   العنيفة   الجرائم   مرتكبي  عن   التلقائي   المبكر   ومنع  المطاردة  بشـــــــــأن  جديدة  مدنية  أوامر  وأصـــــــــدرت   والجنســـــــ
  للخطر؛   المعرضـين   واألفراد   للضـحايا   أفضـل  حماية  لتوفير   األنثوية  التناسـلية  األعضـاء  وتشـويه   الجنسـي   األذى 

  التناســلية  األعضــاء  تشــويه  بحالت   الشــرطة   بإبالغ   إلزامياا  واجباا  األمامية   الخطوط   في   العاملين  على   وفرضــ  
  مجموعة   وضــع   ذلك   في   بما   -   األمامية   الخطوط   في   للعاملين  المتاحة   األدوات   وعززت   األطفال؛   لدى   األنثوية 
ــادات  من  ــرنا   ، 2020 عام  وفي   اإلنترن .  عبر  المتاحة   والموارد   والتدريبات   القانونية  اإلرشـــــــــ ــتراتيجية  نشـــــــــ  اســـــــــ

ــأن  المتحدة  المملكة  ــدي  بشـــــــ ــتغالل  التصـــــــ ــي  لالســـــــ ــي  والتحرش   واإليذاء   الجنســـــــ   ( 21) المعونة  قطاع   في   الجنســـــــ
 والضحايا.   الناجين  ودعم  الجناة  على   والتعرف   المعايير   لتحسين   التعبئة   على   قدرتنا  استخدام  وسنواصل 

 بقوة  الجناة  شــعور  ضــمان مع  اإليذاء، ضــحايا  حماية 2021 لعام  المنزلي العنف قانون   وســيعزز -29
 يلي   ما القانون  أدرجها التي  التدابير وتشمل الكاملة.  القانون 

  في  العاملين  المهنيين  قبل  من  صـحيحاا  فهماا   فهمه لضـمان  المنزلي للعنف قانوني  تعريف •
 والتعليم؛ الجتماعية والرعاية واإلسكان والصحة  القانون  وإنفاذ النظام حفظ  ميادين

 للجمهور  المســــــــــــاءلة لتوفير  القانون،  بموجب  المنزلي بالعنف  معنية مفوضــــــــــــية إنشــــــــــــاء •
  القـانون  في  عليهـا  المنصــــــــــــــوص  الخـدمـات  تقـديم  في  القصــــــــــــــور  أوجـه  بشــــــــــــــأن  والوزراء

  الخدمات؛ مجال في العقيمة والممارسات

  ســـــــــوف  المنزلي، واإليذاء المنزلي العنف من للحماية جديدة وأوامر إشـــــــــعارات  إصـــــــــدار •
  خطوات  باتخاذ مطالبتهم  عن  فضــــالا   بضــــحاياهم،  لالتصــــا  من  الجناة  منع  على تســــاعد
 سلوكهم.  لتغيير ومسؤولة إيجابية

 اســـــــتراتيجية  هما   رئيســـــــيتين  متكاملتين  اســـــــتراتيجيتين  أيضـــــــاا  المتحدة المملكة  حكومة وأصـــــــدرت -30
  نسخة  نشرت كما .2022 لعام  المنزلي للعنف التصدي  وخطة  2021 لعام  والبنات  بالنساء للعنف التصدي
 جميع  إلى واســــــــــــــتجـاـب   اـلذكور، الضــــــــــــــحـاـيا موقف ـلدعم  محـدـثاا   وبـياـناا   الوطني، التوقعـات  بـيان  من محـدـثة

ــيات ــية توصـــ ــاحبة  مفتشـــ ــاء العنف  جعل ذلك في بما  واإلنقاذ،  اإلطفاء  وخدمات  للشـــــرطة  الجاللة  صـــ  بالنســـ
 الستراتيجية. النظام حفظ متطلبات من جزءاا  والبنات
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 قانونية   إرشــــــادات نشــــــر 2022 عام في المتحدة  المملكة حكومة  تزمع  التطورات، هذه على  وبناء -31
ــأن ــتراتيجية  2021  لعام المنزلي العنف  قانون  بشــــ ــحايا، دعم لتمويل جديدة واســــ ــيق بهدف الضــــ  على التنســــ
 الجنسي. العنف ضحايا فيهم بما الضحايا، إلى المقدمة الخدمات لتمويل الحكومة نطاق

 اسكتلندا في النساء  كره  مسألة  في تحديداا   للنظر مستقالا  عامالا  فريقاا  السكتلندية  الحكومة  وأنشأت -32
  ينبغي   كان إذا وما للمرأة، المعادي للســـــــــلوك  للتصـــــــــدي  بذاتها  قائمة جريمة تحديد  ينبغي كان إذا ما وبحث
 في  العامل  الفريق تقرير وُنشــــر .( 22) الكراهية بجرائم المتعلق التشــــريعي اإلطار إلى الجنس  خاصــــية  إضــــافة

 عزمها ذكرت حيث ،2022 نيســــان/أبريل في عليه ردها الســــكتلندية الحكومة ونشــــرت  2022 آذار/مارس
 .( 23) البرلمان على عرضه قبل  القانون  مشروع  بشأن التشاور على

  2015 لعام  )ويلز( الجنســـــــــــي والعنف المنزلي  واإليذاء بالمرأة  العنف قانون   تنفيذ أدى ويلز، وفي -33
 الســتراتيجي  التوجيه  وتوضــيح الممارســات  وتغيير اإلرشــاد وتدعيم التدريب  زيادة إلى  بالمرأة(  العنف  )قانون 
 ويلز حكومة  نشـرت  كما المتضـررين. حياة على شـامل أثر له كان ما العامة،  الخدمات  قطاعات جميع في

 ( 24) 2021-2016 للفترة الجنســي والعنف  المنزلي واإليذاء بالمرأة  العنف بشــأن األولى الوطنية  اســتراتيجيتها
  بهـا  تعهـدت  التي ـباللتزامـات  الحكومـة وـفاء كيفـية يحـدد اـلذي  ،( 25) (2021-2018)  التنفـيذ  إطـار  ونشــــــــــــــرت

 الوطنية. الستراتيجية في

 نحو أوضـــــح وطريقاا  أكبر حماية )جرزي( 2018 لعام  الجنســـــية الجرائم قانون  يوفر جرزي، وفي -34
 وتشـويه الحتيالي  التصـوير ذلك في بما الجنسـية، الجرائم من عدد  تعريف  ويوضـح  القانون   ويحد ث العدالة.
 ويحدد األولى، للمرة القانون  في  الموافقة ماهية بتحديد الموافقة  مسـألة  ويوضـح  األنثوية،  التناسـلية األعضـاء
 .الموافقة عدم على القائمة الجرائم  من عدداا 

  في  والتعــديــل  للمراجعــة  ســــــــــــــيخضــــــــــــــع  الــذي  (،2018)  المطــاردة  قــانون   وفر  كــايمــان،  جزر  وفي -35
  لتقديم   إجراء  ووضــــــــــــع مطاردة، على تنطوي  التي الحالت  في النتصــــــــــــاف  وســــــــــــبل الحماية ،2022 عام

 المطاردة. ادعاءات في التحقيق أجل من الشكاوى 

 للمرأة  الصحية الرعاية  

  لصــحة   اســتراتيجية   أول   في  وتشــرع   إنكلترا   في  الصــحية   الرعاية  عن  مســؤولة  المتحدة   المملكة   حكومة  - 36
  تعكس  أن   ولضـــــــمان  المرأة.   صـــــــحة   فحص  بها  يتم   التي   الطريقة   في   ضـــــــب    إعادة  يمثل  مما   إنكلترا،   في  المرأة 

 على  للحصــول  أســبوعاا  14  لمدة  دعوة  ، 2021 آذار/مارس   في   أطلقنا،   أولويات،   النســاء   تعتبره  ما  الســتراتيجية 
  نتائجها ُنشـرت   وقد  الصـحية،  الرعاية  من   باحتياجاتهن   يتعلق  فيما   نظرهن   ووجهات   النسـاء  تجارب   وتجميع   أدلة 
 العام.  هذا  من   لحق   وق    في  الكاملة  الستراتيجية  وستنشر   . ( 26) 2022  نيسان/أبريل   في 

 تحســــــــين  إلى تهدف التي ( 27) المرأة  صــــــــحة  خطة الســــــــكتلندية الحكومة  أطلق  ،2021 عام في -37
  الحكومة  بها  تعتزم التي الكيفية  الخطة  وتبين  اســــــــــكتلندا.  في  والبنات  للنســــــــــاء  الصــــــــــحية والخدمات  النتائج

  وتواصـــــل  حياتهن.  طوال ممكنة  صـــــحة  بأفضـــــل  النســـــاء  جميع  تتمتع بحيث الفوارق،  من  الحد الســـــكتلندية
  المـدارس  داخـل  مجـانـاا   الشــــــــــــــهريـة  الـدورة  منتجـات  توفيرل  المحليـة للســــــــــــــلطـات  التمويـل  إتـاحـة  ويلز  حكومـة

 يبلغ الذي التمويل، يزال ول نفسه. للغر   اإلضافي  التعليم  لكليات  التمويل  يوفر  كما  المحلية. والمجتمعات
 يدل ما وهو  الســابقة، الســنوات  في عليه  كان الذي  ذاته المســتوى  في إســترليني، جنيه  ماليين 3,3  من أكثر
  الشهرية. الدورة أثناء الكرامة بحفظ المستمر اللتزام على

  أيرلـندا  في اإلجهـا  ـقانون  إصــــــــــــــالح نحو  الخطوات من  عـدداا  المتحـدة المملكـة حكومـة واتخـذت -38
 عاتق على  2019  لعام ذلك( إلى وما  التنفيذي  الجهاز  )تشـــــكيل الشـــــمالية  أيرلندا قانون   ووضـــــع الشـــــمالية.



A/HRC/WG.6/41/GBR/1 

9 GE.22-12793 

ــالح واجباا  المتحدة المملكة  حكومة ــمالية.  أيرلندا في  اإلجها  قانون  بإصــــ ــريعية التغييرات  وأدت الشــــ  التشــــ
  ،1861  لعام  األشـــــــخاص  ضـــــــد الجرائم قانون  من 59و  58  المادتين  بإزالة  فوراا   اإلجها   تجريم إلغاء إلى
 أي مواصــلة  أو إكمال  للشــرطة يجوز ول .2019 األول/أكتوبر  تشــرين 22  في  النفاذ  حيز دخل تعديل وهو

 قــانون   من  أعاله  المــذكورتين  بــالمــادتين  يتعلق  فيمــا  الوقــ ،  ذلــك  في  جــاريــة  كــانــ   مالحقــات  أو  تحقيقــات
 األشخاص. ضد الجرائم

 لتنظيم  ،2020 لعام (2 )رقم الشــــــــــمالية(  )أيرلندا اإلجها  لوائح المتحدة المملكة  حكومة وأقرت -39
 األمم  للجنة  2018 عام  تقرير  في مبينة وهي الشمالية،  أيرلندا  في  اإلجها   خدمات  على  الحصول  شروط
  من  9  الفرع في  المطلوب  النحو  على  ،( 28) المرأة   ضــــد  التمييز  أشــــكال جميع  على بالقضــــاء المعنية المتحدة
  الشـــــــمالية(  )أيرلندا  اإلجها   لوائح  أيضـــــــاا  المتحدة المملكة  حكومة وأقرت  التنفيذي. الجهاز تشـــــــكيل قانون 
 الشـــــــمالية  أيرلندا  إدارات إلى  اإليعاز  ســـــــلطة الشـــــــمالية  أيرلندا لشـــــــؤون  الدولة  وزير  تمنح التي ،2021 لعام

  تموز/   22 وفي .2020 عام  لوائح  في  عليها المنصوص الشروط  مع يتفق بما اإلجها ،  خدمات  بتكليف
 لتوفير الشـــــــمالية أيرلندا في التنفيذية الســـــــلطة إلى توجيهاا  المتحدة المملكة  حكومة أصـــــــدرت ،2021 يوليه

 .2022 آذار/مارس 31 أقصاه موعد في اإلجها  خدمات

 أمام  الحواجز  جميع   إلزالة   2022  أيار/مايو   في   اللوائح   من   المزيد   المتحدة  المملكة  حكومة  وأصـــــــــــدرت  - 40
  الشــمالية   أيرلندا   في   الصــحة   لوزارة   وينبغي  اإلجها .  لخدمات   وتمويلها  الشــمالية   أيرلندا   في   الصــحة   وزارة  تكليف 
 الخارجية.  وزير  يتدخل   فسوف   بذلك،   أخل   وإذا   التأخير.   من   مزيد  دون   الخدمات   بتكليف   قدماا  تمضي   أن 

 اإلعاقة  

  ذـلك  في   بمـا   الصـــــــــــــحـية،  والظروف   اإلعـاـقة   ذوي   األشـــــــــــــخـاص   ـبدعم   المتحـدة  المملكـة  حكوـمة   تلتزم  - 41
  وأيرلندا  وويلز   اســكتلندا   في  المفوضــة   اإلدارات  مع   الصــدد  هذا   في  كثب  عن  تعمل  وهي  العمل.   في   مســاعدتهم 
  اإلعاقة  ذوي  توظيف  لدعم   إســترليني  جنيه  مليار   1,1 من   أكثر  المتحدة  المملكة   حكومة   وخصــصــ   الشــمالية. 

  الخط    لســتمرار   تمويالا  ذلك   ويشــمل   البلد.  أنحاء  جميع   في  2025- 2024  إلى  2023- 2022 من  الفترة   في 
  156 بقيمة  تمويل  عن   فضــــالا   فيها،  البقاء   أو  العاملة  القوى   دخول  على   اإلعاقة  ذوي   األشــــخاص   تســــاعد  التي 
ــترليني  جنيه   مليون  ــول   في   اإلعاقة   ذوي   األشـــــــخاص   يدعمون  الذين   المهنيين،   المدربين  عدد   لزيادة   إســـــ   الحصـــــ
  في   الفجوة   بتقليص   المتحـدة   المملكـة   حكومـة   التزام   ( 29) اإلعـاقـة   في  الثقـة  مخط    وـيدعم   مـناســــــــــــــب.   عمـل   على 

 التي والثقة  والمهارات  المعرفة  المتحدة  المملكة  أنحاء  جميع   في  العمل   ألصـــــحاب  ويوفر  اإلعاقة،  ذوي  توظيف 
ــمان  بهم  والحتفاظ   وتوظيفهم   اإلعاقة   ذوي   األشـــخاص  لجتذاب   يحتاجونها   ومن العمل.  مكان   في   تقدمهم  وضـ
ــول   برنامج   خالل   المتحدة المملكة  أنحاء  جميع   في   اإلعاقة   ذوي   لألشـــــــخاص   يمكن   العمل"،  فرص   إلى   "الوصـــــ

 ويشـــمل العمل؛  أثناء  الدعم  تكلفة  في  للمســـاهمة   إســـترليني  جنيه   62 900إلى   قيمتها   تصـــل   منح  من  الســـتفادة 
  في   الشــفافية  أن  المتحدة  المملكة  حكومة   وتدرك   بعملهم.  القيام   في   لدعمهم  الالزمة   المتخصــصــة  المعدات  ذلك 

 شـاملة،  عمل   بيئات   خلق   في   الفوائد   من   العديد   تجلب   وترقيتهم  بهم  والحتفاظ   اإلعاقة   ذوي   األشـخاص  توظيف 
ــننشــــر  العاملة.  القوى  عن  الكبار  العمل   أصــــحاب  إبالغ   في   اإلعاقة   مكون  دمج  بشــــأن  حالياا   تتشــــاور  وهي   وســ
 . 2022 عام   من   لحق   وق    في  المقبلة   والخطوات   النتائج 

ــرت  ،2021  تموز/يوليه وفي -42 ــميم وثيقة المتحدة المملكة  حكومة نشـ ــتقبلي  الدعم "تصـ   الورقة  المسـ
 المنتفعين احتياجات إلى اإلعانات نظام اســتجابة تحســين ســبل تبحث  التي ( 30) واإلعاقة"  للصــحة  الخضــراء

 المستقل  العيش من  وتمكينهم  خدماتنا على  الحصول  في  تجربتهم  تحسين  خالل من والمستقبل  الحاضر في
 بنشـــــــر  الخضـــــــراء  الورقة  لمشـــــــاورات  الســـــــتجابة المتحدة المملكة  حكومة  وتعتزم التوظيف.  بنتائج  والرتقاء
 العام. هذا من لحق وق  في واإلعاقة للصحة األبيض الكتاب
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 وهو محمية،   ســمة   باعتبارها   اإلعاقة   تحتوي  2018 لعام  )جرزي(  )اإلعاقة(   التمييز   لوائح   وأصــبح   - 43
  في   للتمييز   تعرضــــــــــــوا  أنهم   اعتقدوا  ما  إذا   والتمييز   العمل  محكمة   إلى  شــــــــــــكوى  تقديم   في   الحق   األفراد   يمنح  ما 

  تشـريعات  سـن  على   غيرنزي  وتعمل   والتعليم.   والسـتخدام  التوظيف  ذلك   في  بما  المجالت  من   واسـعة  مجموعة 
  عمل  مســار   ( 31) ماج واإلد   اإلعاقة   اســتراتيجية   برنامج   ويتضــمن  اإلعاقة،   أســاس  على   التمييز  من   الناس  لحماية 
 العمل.   سوق   دخول  على   اإلعاقة  ذوي  من  الجزر  سكان  لمساعدة   والعادي   المدعوم  التوظيف  بشأن 

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق   

 توافر ضـــمان عن المســـؤولية المحلية  الســـلطات تتحمل أن على  2014  لعام  الرعاية قانون   ينص -44
 كان  لما  اإلعاقة،  ذوي   لألشــخاص والمســتدامة  الجودة الرفيعة  والدعم  الرعاية  خدمات  من متنوعة مجموعة

  حكومة  وضـــــعتها التي اإلصـــــالح ورؤية  المحليين.  ســـــكانها احتياجات  فهم على األقدر هي  الســـــلطات هذه
 الختيار إمكانية لضــــمان الجتماعية،  الرعاية محور  الناس  من  تجعل ســــنوات  عشــــر لمدة المتحدة المملكة
  رعاية  على  الحصــول من  ولتمكينهم مســتقلة، حياة  ليعيشــوا يحتاجونه الذي الدعم على والحصــول  يطرةوالســ 
 عشــرية  خطة وضــع  في تســاعدها أدلة على  للحصــول  عاماا  نداء  الحكومة  وأطلق   رفيعة.  جودة  ذوي  ودعم
  واســــــعة طائفة بشــــــأن الجمهور  آراء التماس ويجري  العقلية.  الصــــــحة  مجال  في الحكومة  نطاق على جديدة
 التزامنا من أســــــاســــــي جزء وهذا الحادة. العقلية المشــــــاكل  حالت  في الرعاية إلى  الوقاية  من األســــــئلة، من

 البالد. أنحاء جميع في  المتفاوتة الحياة وفرص  النتائج وتحسين بالمستوى"  "بالرتقاء

  فرصـــة  المصــــلحة  صــــاحبة  للجهات  يتيح  اإلعاقة  ذوي   األشــــخاص لفائدة المســــاواة   منتدى  يزال ول -45
 ويلز. في  اإلعاقة  ذوي   األشـــخاص في تؤثر  التي الرئيســـية القضـــايا  بشـــأن  ويلز  حكومة إلى  المشـــورة  إســـداء
  بأثر  المتعلقة البيانات  من وغيرها  اإلعاقة  ذوي   األشــخاص المســاواة  منتدى  من الواردة الشــهادات  ضــوء وفي
  أعضـــــــــــــاء  ويلز(  )حكومة الجتماعية  العدالة  وزير  كلف اإلعاقة، ذوي   األشـــــــــــــخاص في 19-كوفيد  جائحة
  األشــخاص حياة تحرير  "مســتبعدون   والمعنون  ذلك،  عن  الناتج  التقرير ونشــر المســألة. هذه  بدراســة المنتدى
  رد   جانب  إلى  ،2021  تموز/يوليه 2  في  ،( 32) "19-كوفيد جائحة  بعد ما في ويلز في  وحقوقهم  اإلعاقة  ذوي 

ــأ  عليه.  الحكومة ــي  الوزير  يقودها عمل  فرقة  األول  الوزير وأنشــــــــ   أوجه معالجة على  العمل في قدماا   للمضــــــــ
 العام  القطاعات في الشــركاء  مع  بالتعاون   اإلجراءات  تنفيذ على  واإلشــراف  التقرير  أبرزها التي  المســاواة  عدم

 والتطوعي. والخاص

 التعليمية/الذهنية "اإلعاقات المعنونة خطتها 2021  آذار/مارس في السـكتلندية الحكومة ونشـرت -46
  والمواقف  والخــدمــات  الــدعم  لتشــــــــــــــكيــل  الالزمــة  اإلجراءات  تحــديــد  بهــدف  ،( 33) التحول"  خطــة  نحو  والتوحــد 
  اإلعاقات ذوي  واألشـــــــــــخاص  بالتوحد  المصـــــــــــابين  لألشـــــــــــخاص اإلنســـــــــــان حقوق   وحماية  احترام لضـــــــــــمان

 غيرهم. مثل حياتهم عيش نم  وتمكينهم  التعليمية/الذهنية

 الجنسانية الهوية ومغايرو الجنسي الميل ومزدوجو والمثليون  المثليات  

 لوائح   واعتمــدت  2013  عــام  في  وويلز  إنكلترا  في  المثليين  زواج  المتحــدة  المملكــة  حكومــة  أقرت -47
 تشـــــــــريعات المتحدة المملكة  حكومة  ســـــــــن   كما  .2019  عام  في الجنســـــــــين  بين المدنية  الشـــــــــراكات  إلتاحة
 في الواردة  الصالحيات  بموجب الشمالية،  أيرلندا في الجنسين  بين  المدنية  والشراكات  المثليين زواج  لعتماد
 .( 34) 2019 لعام  التنفيذي( )الجهاز الشمالية  أيرلندا  قانون  من 8 الفرع

  للمثليين   الشـــــــامل  بالتعليم المعني العامل الفريق توصـــــــيات  تنفيذ الســـــــكتلندية  الحكومة وتواصـــــــل -48
 عن ُوف ر ذلك، على وعالوة الجنســين. صــفات  وحاملي  الجنســانية الهوية  ومغايري   الجنســي الميل ومزدوجي
 من الفترة مدى على  إســــــترليني جنيه  ماليين 3  عن  يزيد تمويل اإلنســــــان  وحقوق  المســــــاواة  صــــــندوق   طريق
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ــاواة   تعزيز  على تعمل التي  للمنظمات 2024 عام إلى 2021 عام   ومزدوجي  والمثليين المثليات  لفائدة المســــ
ــانية الهوية  ومغايري  الجنســـي الميل   المبادرات،  من  لمجموعة  الدعم  األموال هذه وتوفر  اســـكتلندا. في  الجنسـ
  بنوع   العتراف  تشــــــــــــريعات بإصــــــــــــالح  اللتزام  وتعزيز  الكراهية،  لجرائم  التصــــــــــــدي على العمل ذلك  في  بما

  وتنفيذ   الجنســـانية، الهوية  ومغايري  الجنســـي  الميل ومزدوجي  والمثليين المثليات لمســـاعدة  خ  وفتح الجنس،
  فريق  الســـكتلندية  الحكومة  وأنشـــأت الجنســـين. صـــفات حاملي لفائدة  المســـاواة  بشـــأن العمل إلرشـــاد  مشـــروع
ــارياا   خبراء ــتشــــــ ــي، التحويل  لحظر اســــــ   .2022 آذار/مارس 31  في الفتتاحي اجتماعه الفريق  وعقد  الجنســــــ
 التحويل. ممارسات إلنهاء الالزمة التشريعية  وغير التشريعية التدابير يبحث وسوف

 الميل ومزدوجي والمثليين المثليات بشــــــــأن وشــــــــاملة قوية عمل  خطة بوضــــــــع  ويلز  حكومة  وتقوم -49
 وتنســيق للجميع  ســاواة الم  وتعزيز  لفائدتهم المقررة  الحماية  أشــكال لتدعيم الجنســانية الهوية  ومغايري  الجنســي
 المدارس  في  الكراهية بجرائم المتعلق المشـــــــروع ويهدف  وخارجها. الحكومة  نطاق على  الطموحة  اإلجراءات

  المعلومــات  تحــديــد  من  لتمكينهم  النقــدي  التفكير  بمهــارات  مــدرســـــــــــــــة  150  من  أكثر  في  التالميــذ  تزويــد  إلى
 البغيضة. والروايات الخاطئة

 الزواج  على  الشــــــــرعية بإضــــــــفاء المتعلقة التزاماتها  بجميع اآلن المتحدة المملكة  حكومة  وف  وقد -50
 األزواج  بإمكان أصـــــــــبح المثال، ســـــــــبيل فعلى الشـــــــــمالية.  أيرلندا  في  الجنســـــــــين  بين المدني  والزواج المثلي
 )األزواج المدنية  والشــــراكة واحد(  جنس  من )األزواج الزواج  لوائح  اعتماد بعد الشــــمالية،  أيرلندا  في  المثليين
ــاواة   يتمتعوا  أن  ،2020  الثاني/يناير  كانون  في  ،( 35) 2019 لعام  الشــــمالية(  )أيرلندا الجنســــين( من  في بالمســ

ــتحقاقات  والمزايا  والحقوق   القانونية  العالقات ــلة ذات  والســـــــ ــائر  في  الحال  هي كما  الصـــــــ  المملكة  أنحاء  ســـــــ
  من  بات  ،( 36) 2020 لعـام (2 )رقم الشــــــــــــــمـالـية(  )أيرلـندا المـدنـية  والشــــــــــــــراكة  الزواج لوائح وبموجب المتحـدة.
 سنوات. 3 غضون  في زواج إلى المثلية المدنية الشراكات تحويل  الممكن

 الميــل   أســــــــــــــــاس  على  التمييز  وُيحظر  .( 37) 2017  عــام  منــذ  غيرنزي   في  قــانوني  المثليين  وزواج -51
 .2017 عام  منذ  هناك  قانونياا   المثليين زواج  وأصبح هيلينا سان  في الجنسي

 اإلنسان  وحقوق   التجارية  األعمال -باء 

 اإلنسان حقوق  على األثر  

  األعمـال بشــــــــــــــأن   التوجيهـية   المتحـدة   األمم   مـباد    بتنفـيذ   كـامالا   التزامـاا   المتحـدة   المملكـة   حكومـة   تلتزم  - 52
  خطة  وتعكس   المباد .  لهذه  اســـــتجابة  وطنية   عمل   خطة  يضـــــع  بلد  أول   كان   وقد   اإلنســـــان،   وحقوق   التجارية 
 على  وخارجياا  محلياا  العاملة   الشركات  لمساعدة  المتحدة  المملكة  حكومة  اتخذتها  التي   اإلجراءات   الوطنية  العمل 
 . ( 38) المحرز  التقدم   بشأن   تحديث  2020 عام   في   ُنشر  وقد  اإلنسان.   حقوق  احترام  عن   بمسؤولياتها  الوفاء 

 وهي  القتصـــــــــــادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون   منظمة اتفاقية  على  المتحدة المملكة  وصـــــــــــدق  -53
 بشـــــــــــــــأن  الطوعيــة  والمعــايير  المبــاد   من  مجموعــة  وهي  المنظمــة؛  لهــذه  التوجيهيــة  المبــاد   بتعزيز  ملتزمــة

  التصـال  نقطة ُأنشـئ  وقد  والبيئة. العمل  ومعايير اإلنسـان  حقوق  يشـمل بما المسـؤولة، التجارية الممارسـات
ــاا  تدير  وهي القتصــــــادي، الميدان في  والتنمية  التعاون   لمنظمة التوجيهية المباد   لتعزيز الوطنية   آلية  أيضــــ
ــائية غير تظلم ــركات  تقيد عدم  حالت  لتقييم قضــ ــة وتوفر التوجيهية،  بالمباد  المزعوم الشــ ــاطة منصــ   للوســ

ــياســـة  تغيير إلى عديدة  حالت  أفضـــ  وقد والتوفيق.   وقد التوجيهية.  المباد  مع  تتماشـــى  بحيث الشـــركة  سـ
 اإلنســـــــان  حقوق   معايير  وتطبق المتحدة المملكة في  الشـــــــركات  تفهم أن على هذه الشـــــــكاوى   آلية  حرصـــــــ 
 إمداداتها. وسالسل عملياتها في  دولياا   بها المعترف
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  لوضـع توجيهياا   فريقاا  وشـكل   التوجيهية  المتحدة  األمم   مباد    تنفيذ  على   السـكتلندية  الحكومة  وتعمل  - 54
 ممارسـات  اعتماد  على   اسـكتلندا   في  مقرها  يقع   التي  الشـركات   السـكتلندية   الحكومة  وتشـجع  وطنية.  عمل   خطة 
ــبة   الواجبة   العناية  وبذل  أخالقية،  تجارية  ــركائها   يتعلق  فيما   المناســ   المحلية  العمل   ظروف  وإدراك   التجاريين،   بشــ
  في  التجارية  األعمال   مخاطر  بدائرة  التصــــــــال  الصــــــــدد،  هذا   في   للشــــــــركات،   كن ويم   التصــــــــدير.  أســــــــواق   في 

 ذلك  في  بما  الخارجية،   لألســـواق   تحليالا   للمصـــدرين  توفر  المتحدة  المملكة   لحكومة   تابعة   دائرة   وهي   ، ( 39) الخارج 
 اإلجرامي.  والنشاط   والفساد  والرشوة   اإلنسان   حقوق   انتهاكات   مثل   المحتملة،   المخاطر 

 األسلحة تجارة  

 وتقيم الجد، محمل على مســؤولياتها المتحدة المملكة حكومة تأخذ األســلحة،  صــادرات بخصــوص -55
ــاس على  طلب كل  بدقة ــوء في  حدة على  حالة كل  أســــ ــادرات تراخيص  معايير  ضــــ ــتراتيجية  الصــــ   . ( 40) الســــ
ــامالا   إطاراا   المعايير هذه وتوفر  ويقتضـــــــي التصـــــــدير، تراخيص  طلبات  خالله  من ُتدرس  المخاطر  لتقييم شـــــ
  (41) (2021 األول/ديســمبر  كانون   8) المكتوب  الوزاري   البيان ويحدد  األســلحة.  معدات  توفير أثر  في النظر
  تدابير   ويعر   للرقابة. الخاضـــــعة الســـــلع  لصـــــادرات  الترخيص طلبات على  تطبيقها  الواجب  التقييم  معايير
 المملكة  لحكومة السـماح  خالل من  ( 42) العسـكري   النهائي  السـتخدام  مراقبة في  القصـور  أوجه  لمعالجة جديدة
ــتخدام المعدة  المواد  بمراقبة المتحدة ــبه  الكيانات أو  الجيش  قبل  من  لالســـــــــــ ــكرية  شـــــــــــ  األمن  قوات أو العســـــــــــ

  لتصـديرها  يكون  أن يمكن التي المواد على هذا وينطبق األسـلحة. لحظر  الخاضـعة  الوجهات في  الشـرطة أو
ــلبي  تأثير ــلم أو  القومي، األمن في ســــ ــاهم أن  يمكن أو حليفة،  دولة في  أو المتحدة المملكة في  الســــ   في  تســــ

 اإلنسان. حقوق   انتهاكات

 بالبشر واالتجار الحديث الرق   

  يلزمهم  بما الضـــحايا  تزويد وبضـــمان  البشـــعة، الحديث  الرق  لجرائم بالتصـــدي ملتزمة الحكومة إن -56
  المتحـدة  المملكـة  رئـاســـــــــــــــة  ظـل  وفي  عنهـا.  المســــــــــــــؤولين  وبمالحقـة  حيـاتهم،  بنـاء  إعـادة  في  للبـدء  دعم  من

 شـامل نهج بناء في المهمة األدوات  إحدى تشـكل التجارية السـياسـة  بأن  التجارة وزراء  أقر السـبعة، لمجموعة
ــاء وتحديده الجبري  العمل  منع  إزاء   أجل من بالعمل  والتزموا العالمية، اإلمداد  ســــــــــالســــــــــل  في عليه والقضــــــــ

 .( 43) عليه القضاء

 بشــأن العالم في حكومي بيان أول ،2020 آذار/مارس 26 في المتحدة، المملكة  حكومة ونشــرت -57
ــياق في  الحديث الرق   لمعالجة المتخذة  الخطوات يحدد  بيان  وهو ،( 44) الحديث الرق   الحكومية المشــــتريات ســ

 المملكة  في الوزارية الحكومية  اإلدارات  جميع نشــرت  ،2021  الثاني/نوفمبر  تشــرين وفي اإلمداد.  وســالســل
  اسـتعرا  عن الحكومة أعلن   ،2021 آذار/مارس 24  وفي الحديث. الرق  عن سـنوية بيانات أول المتحدة

 الذي  الكبير التقدم على  بالبناء المنقحة  الســـــتراتيجية  لنا وســـــتســـــمح .2014 لعام الحديث  الرق  اســـــتراتيجية
 للجهود  قيـادتنـا  ومواصــــــــــــــلـة الفظيعـة،  الجرائم  لهـذه  المتطور  الطـابع  مع  نهجنـا  وبتكييف  اآلن،  حتى  أحرزـناه
 المقبلة. األشهر في الستراتيجية نشر ونتوقع الحديث. للرق  التصدي إلى الرامية الدولية

 لضــمان اإلمداد، ســالســل  في  األخالقي التوظيف ممارســات مدونة أيضــاا  ويلز حكومة  ووضــع  -58
  ســــــالســــــل  في والســــــتغالل  الحديث الرق   مخاطر من الحد  ســــــبيل في  خطوات العام القطاع  منظمات اتخاذ

 مثل  القانونية وغير  األخالقية  غير للممارســــــــــــات التصــــــــــــدي  بينها من التزاماا  12 المدونة وتحدد  .اإمداداته
  وقع  ،2017 عام في المدونة نشـر ومنذ السـاعات. المغفلة للعقود الجائر  والسـتخدام الزائف،  الحر العمل
 الوثيقة. هذه منظمة 400  من أكثر
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  الرق   مخاطر  تقييم عن  فضــــالا  الرق،  منع بعوامل المتعلقة البحوث  في المتحدة المملكة  وتســــتثمر -59
  ،2021- 2020 الفترة   وفي   السـتغالل.   فرص  من   حد  أدنى  إلى  التقليل   لضـمان  السـياسـات،  وضـع  في   الحديث 
ــلنا ــات مركز  دعم واصــــــ ــياســــــ ــتثمارات  يتلقى الذي  الحديث، الرق  ومعلومات ســــــ  جنيه  ماليين 10  بقيمة اســــــ
  إجراء المركز ويطلب الحديثة. العبودية إلى  السياسية  استجابتنا تدعم التي  البيانات قاعدة لتحديث  إسترليني
  نحو  الموارد  وتوجيه التطور  الســــــريع  لخطرا هذا فهم  وتحســــــين البيانات قاعدة  لتعزيز  ومبتكرة  جديدة بحوث

 الرئيسية. القصور ومواطن المخاطر

 36  مبيعاتها   حجم   يبلغ  التي  المتحدة  المملكة  شــركات  من   2015 لعام  الحديث   الرق   قانون   ويقتضــي  - 60
  عمليـاتهـا  في   الحـديـث   الرق   لمنع   اتخـذتهـا   التي   الخطوات  حول   بيـان   نشـــــــــــــر   أكثر   أو   إســـــــــــــترليني   جنيـه   مليون 

 عقوبات  لفر   خط  عن الحكومة أعلن  ،2021  الثاني/يناير كانون  في  .( 45) مالية ســــــــــــنة لكل  ،إمداداتها 
  أطلق   اللتزامات، هذه على  وبناء الســـــــــنوية.  الحديث الرق   بيانات بنشـــــــــر  تخل التي المنظمات على مالية

ــجالا  2021 آذار/مارس في  الحكومة ــجل  إطالق منذ وُقدم  .( 46) الحديث الرق  لبيانات  وطنياا  إلكترونياا  ســ   الســ
ــيغدو منظمة. 26  000  من أكثر  عن  بيان 7  800  من أكثر ــتقبالا   المعنية  المنظمات  واجب  من  وســـــــــ  مســـــــــ
 السجل. إلى  بياناتها  تقديم

 بالبشـــر  التجار  و/أو  الحديث الرق  ضـــحايا على التعرف  بضـــمان المتحدة  المملكة حكومة  وتلتزم -61
  وتضـــــــمن   الوطنية.  اإلحالة آلية  خالل من  وذلك حياتهم،  بناء إعادة في للبدء دعم  من  يلزمهم بما  وتزويدهم

 على  التركيز  مع للتعافي، الفردية  احتياجاتهم إلى اســـــــــــتناداا  ودعمهم  الضـــــــــــحايا حماية  الوطنية  اإلحالة آلية
 4  في الخالص،  جيش منظمة  بدأت  ذلك، على وعالوة المتوفرة.  الرئيســـــــية  الخدمات من الجيدة الســـــــتفادة
  خمس لمـدة  الحكومـة  تموـله  اـلذي الحـدـيث الرق   ضــــــــــــــحـاـيا  رعـاـية  عقـد  تنفـيذ في  ،2021  الـثاني/يـناير  كـانون 
 الضحايا. فرادى متطلبات مع تتماشى الحتياجات على قائمة خدمة  يقدم وهو سنوات،

جل وقد -62  الحديث، للرق  للتصـدي التشـغيلي النشـاط في مسـتمر تحسـن  الماضـي  العام  مدى  على  سـُ
 قانون   اعتماد  منذ  الشــــــــرطة مداهمات  عدد وازداد  القانون.  إنفاذ  وكالت  من  مجموعة  شــــــــمل جهد  إطار في
  في  مداهمة  4 388  عن يقل  ل  ما إلى  2016 األول/ديســـــــــــمبر  كانون   في  مداهمة  188  من  الحديث، الرق 

 بالهجرة، المتعلقة  المنظمة والجرائم  الحديث الرق   مكافحة  برنامج  إطار في  اســتثمرنا، وقد  .2022  أيار/مايو
ــافياا   مبلغاا  ــترليني جنيه  مليون  1,4  قدره إضـــ  على عالوة  2022/2023 الفترة في النظام  حفظ أعمال  في  إســـ
ــي التمويل ــاســ ــين  في  الشــــرطة دعم بغية  للشــــرطة،  األســ ــتجابة  تحســ  بالجريمة  والصــــالت الحديث  للرق   الســ
 الرق   قضــــــايا في  المالحقات  زيادة إلى  الرامي بالعمل قدماا  المضــــــي عن فضــــــالا  بالهجرة، المتعلقة  المنظمة
  المزيد   محاكمة لضـمان الجنائية العدالة شـركاء مع كثب  عن أيضـاا  المتحدة المملكة  حكومة وتعمل الحديث.

  يسـتغلون   لمن  حد  وضـع  بهدف العمال معاملة وإسـاءة العصـابات بزعماء  المعنية الهيئة  ومع  المجرمين، من
 الجبري. العمل إطار في الضعفاء العمال

 االحتجاز ظروف -جيم 

 السجون   

  الســـــــجون  في  إضـــــــافي  مكان 20  000  بتوفير المتحدة المملكة  حكومة التزم   وويلز، إنكلترا في -63
 ذلك  في  بما الهادف،  اطالنشــــــــــــ  على الجديد  التصــــــــــــميم  ويركز  األلفية. من الثالث العقد منتصــــــــــــف بحلول
 ورشـات  في  مكان  500و المؤهالت، اكتسـاب على السـجناء لمسـاعدة  سـجن كل  في دراسـياا   فصـالا  16 إنشـاء
 قابلية أكثر يجعلهم ما  للمســــتقبل، الالزمة  بالمهارات  المجرمين  التدابير هذه وســــتزود ســــجن. كل  في العمل

 اإلجرام. إلى للعودة عرضة وأقل للتوظيف
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جل  -64  في المتدهورة  الظروف  لتحســـين  المال  رأس صـــيانة في الســـتثمار في كبيرة  زيادة أيضـــاا   وســـُ
 30  000 حوالي  في  الحرائق  من  السـالمة  لتجهيزات تحسـينات السـتثمار هذا  وسـيوفر  وويلز.  إنكلترا  سـجون 
  بوحدات المتهالكة  المؤقتة  اإلقامة  أماكن عن  السـتعاضـة  وسـيتيح  ،2025-2024 الفترة  بنهاية  سـجن  مكان
 النواـفذ مـثل الحيوـية األصــــــــــــــول  وتجـدـيد اإلـيداع،  مرافق في  كبيرة  بتحـديـثات والقـيام  محســـــــــــــــنة،  جـدـيدة  جزئـية

  الحفاظ  في  المتعاقدون   المرافق إدارة  خدمات مقدمو نجح وقد  الصـــــحي. الصـــــرف  وأنظمة والتدفئة  والكهرباء
  إلتاحة ســـــنة  كل زنزانة 10 000 من يقرب  ما  إصـــــالح ضـــــمان إلى  باإلضـــــافة الحيوية  األصـــــول اشـــــتغال
 التخريب. أعمال بعد بسرعة استخدامها إلى العودة

  خطة عملية  تنفيذ في المتحدة المملكة  حكومة  شــــرع   ،2018  الثاني/نوفمبر  تشــــرين من  واعتباراا  -65
  األشــخاص تحديد على القدرة تحســين بهدف وويلز  بإنكلترا الكبار ســجون   جميع  في والتدخل والدعم التحدي
  أدوات مجموعة تطوير  الســجون  دائرة  وواصــل  حالتهم. وإدارة عنيف ســلوك  عنهم  يصــدر أن ُيحتمل  الذين
 العوامل ذلك  في  بما الســـــالمة، تهدد أن  يمكن  التي  العوامل فهم على  الموظفين ومســـــاعدة  المخاطر لتحديد
 وتشــــكل الســــجين.  احتجاز فترة أثناء  وتتطور  تظهر قد التي  تلك عن فضــــالا   الوصــــول، لدى انتشــــاراا  األكثر
 الســـــــــجون. جميع في العنف عوامل من  مهماا  عامالا   بالمخدرات، المتصـــــــــلة  الديون   منها  وخاصـــــــــة  الديون،
 بالمؤثرات يتعلق فيما اإللزامي  المخدرات اختبار أقر من أول المتحدة  المملكة في الســـجون   مصـــلحة وكان 

ــانية ــجن في حيازتها  من  وجعل  الجديدة  النفســــ ــاا   كلب 300 من  أكثر وُدر ب جنائية. جريمة الســــ ــيصــــ  خصــــ
ــســـــات  وتتلقى المواد.  تلك عن  للكشـــــف  بهدف العقاقير من  الخالية العيش أماكن حوافز  إلقرار الدعم  المؤســـ
 لتلبية مكثف  دعم على  الحصـــــــــــول  من  المخدرات  يتعاطون  ل أنهم  إثبات يســـــــــــعهم الذين الســـــــــــجناء  تمكين

 تعزيز أجل من الوطنية  الصــــحة  دائرة  مع كثب عن العمل الســــجون   وتواصــــل  أفضــــل.  بصــــورة  احتياجاتهم
 العقاقير. تعاطي مكافحة خدمات  تقديم

 العقلية   الصـــــــــــحة  وخدمات  األكاديمية، والبحوث  الوطنية،  الصـــــــــــحة  دائرة توجيهات  واســـــــــــتخدم  -66
 بشأن للموظفين  إرشادات لوضع بالسجناء المعنية التركيز  أفرقة من الواردة والمعلومات الداخليين، للمرضى
ــخاص دعم ــهم يؤذون   الذين  األشــــ ــجون   داخل  أنفســــ ــبيل فعلى وويلز.  إنكلترا  ســــ ــمن المثال، ســــ   الحزمة  تتضــــ

  التقييم   نهج من منقحة  نســـــــــخة وتوفر النفس،  وإيذاء النتحار عن  وحدات  الســـــــــالمة  دعم  لمهارات  التدريبية
ــناا   تركيزاا  الجماعي  العمل  حالت وإدارة  الحجز  في والرعاية  وعوامل  والمحفزات  المخاطر تحديد على محســـــــــ
ــنوية منحة  تقديم المتحدة  المملكة حكومة وتواصـــل ومعالجتها. الحماية ــتمعين"  لبرنامج سـ  من  المدعوم "المسـ
  المزيد  وُقدم  السـجناء. لرفاقهم العاطفي الدعم  تقديم على  مختارين سـجناء يدرب الذي  ،( 47) السـامريين  منظمة
 من  انتحار، عملية تلي  التي  الفترة في للســـــجون   إضـــــافي دعم  وتوفير مســـــاعدة،  خدمة إلنشـــــاء  التمويل من
 الوفيات. هذه من المزيد حدوث خطر من الحد أجل

ــجون  عمليات  كان   ، 19- كوفيد   جائحة   وطوال  - 67 ــد   وويلز  إنكلترا  في   السـ ــترشـ ــورة  تسـ ــحة  بمشـ   الصـ
  عن   للكشــــف   شــــامل   برنامج   والســــجناء   الموظفين   لفائدة  ُنفذ   الخصــــوص،   وجه  وعلى  وممارســــاتها؛  العامة 
 المر   تفشــي   لمنع   الداخلي  التعايش   وضــواب    الصــيدلنية   غير   التدخالت   جانب   إلى   ، 19- كوفيد   مر  
ــافة  وإدارته.    الســـــــجون   من  مجموعة  في   الصـــــــحي   الصـــــــرف  لمياه   مبتكر  تحليل  أجري  ذلك،   إلى   وباإلضـــــ
ــف   على   القدرة  لختبار  ــجناء   تمكن  وقد  . 19- كوفيد  مر    عن   المبكر   الكشـــــــــ ــول  من  الســـــــــ   على   الحصـــــــــ
ــول   مع   بـالتزامن   ومعززاتهـا   19- كوفيـد  لقـاحـات  ــكـان   عـامـة  حصــــــــــــ  في   "التكـافؤ"   لمبـدأ   دعمـاا   عليهـا،   الســــــــــــ
 بضــمان  الســجون  نظام   إصــالح   دعم  أعم ،  بصــورة  ويجري،  الســجون.  في   الصــحية   الرعاية  على   الحصــول 

ــحـة   على  الجـدـيد   النظـام   نمـاذج   تركز   أن   ـبالعمـل   للعالج  قوـية  أدلـة   قـاعـدة   على   العتمـاد   مع  والرفـاه   الصــــــــــــ
 الوطنية.   الصحة   دائرة   دراية   على   تقوم 
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 السـكتلندية السـجون  دائرة  وتراقب  السـكتلندي.  السـجون  نظام  عن  مسـؤولة السـكتلندية والحكومة -68
 الفترة  في  واســــتمرت،  المؤســــســــات.  بين  األفراد لنقل  قرارات ُتتخذ  الضــــغ ، مواطن تظهر وحيثما ســــجناءها

 بكفالة  اإلفراج  بترتيبات المتعلقة المشاورة  ،2022 شباط/فبراير  7و  2021  الثاني/نوفمبر  تشرين 15  بين ما
  التنفيذية،   اإلفراج  ســـلطات  على  الرســـمي الطابع  إضـــفاء حول  اآلراء  اســـتقاء  المشـــاورة  وتوخ  اســـكتلندا. في

 عن فضـــــــــالا   اإللكترونية،  المراقبة واســـــــــتخدام  المنزلي، الحبس بتطبيق  التجول  حظر إلى  مســـــــــتقبالا  واللجوء
 الحتياطي. والحبس الكفالة بقرارات المتعلق القانوني اإلطار تبسي 

 أيار/  في  الســـــجون   ومراقبة  لتفتيش  المنقحة  المعايير اســـــكتلندا في  الســـــجون   تفتيش هيئة ونشـــــرت -69
  تفتيش   في  الهيئة تتبعه الذي اإلنســــــان حقوق  على القائم  النهج المنقحة  المعايير وتوضــــــح  .( 48) 2018 مايو

ــجون  ــكتلندية الســــ ــدها.  الســــ ــجون   دائرة فتئ  وما  ورصــــ ــكتلندية الســــ  تحديث أولويات  تنفيذ على تعمل  الســــ
  وبارلني،   إنفرنس  لسـجني  البديلين والسـجنين الجديد النسـاء  احتجاز مركز  ذلك  ويشـمل  السـكتلندية.  السـجون 
 التوالي. على 2026و 2024و 2022 األعوام في تشغيلها  بدء المتوقع

 (49) 2021-2020 للفترة الســـكتلندية الســـجون   لدائرة الســـنوية  والحســـابات  الســـنوي   التقرير ويظهر -70
  في انخفاضـــــات ذلك  ويشـــــمل  اســـــكتلندا. ســـــجون   في  تقع التي العتداءات أنواع  جميع  في انخفا   حدوث

  في  المتســـــــــببة غير أو  البســـــــــيطة الســـــــــجناء  "اعتداءات وفي  الموظفين" على  الخطيرة الســـــــــجناء  "اعتداءات
جل  الموظفين". على  إصـــابات  التي  الســـجناء" على  الخطيرة  الســـجناء  "اعتداءات في  انخفاضـــات كذلك  وســـُ
 .2020-2019 الفترة في حالة 112 يعادل بما مقارنة حالة 67 إلى 2021-2020 الفترة في تراجعاا 

 بالتعقيدات تســل م والرفاه للصــحة  جديدة اســتراتيجية وضــع على الســكتلندية  الســجون  دائرة وتعمل -71
ــاكل المتزايدة ــحية والمشــ ــية  الصــ ــاســ ــجناء  األســ ــكان  مقارنة للســ ــتوفر عامة، بالســ ــامل  اإلطار وســ  لجميع الشــ

 النســــــــاء  مع  للعمل اســــــــتراتيجية  وضــــــــع على  أيضــــــــاا   الدائرة وتعكف بالصــــــــحة. المتصــــــــلة الســــــــتراتيجيات
 على تقوم الجنس، بنوع خاصـــــــــة  وخدمات وأدوات عملية  خططاا  الســـــــــتراتيجية هذه  وســـــــــتحدد  المحتجزات.

 دعم أيضـــاا   وســـتشـــمل المحددة.  وخصـــائصـــهن  المحتجزات  النســـاء احتياجات مع وتتوافق  بالصـــدمات معرفة
 اإلدمان.  من  وتعافيها ورفاهها للمرأة  والبدنية العقلية بالصحة النهو 

 المتعلقة  منها  وخاصـــــة  مانديال،  بقواعد الصـــــارم  التقيد  أنغيال في  الجاللة  صـــــاحبة ســـــجون  وتكفل -72
ــان   في ُبذل   وبالمثل، للســـــــجناء.  الصـــــــحية بالرعاية  للزنزانات، العامة  الظروف لتحســـــــين جهود  هيلينا ســـــ
 المتحدة. المملكة معايير مع تتفق جديدة سجون  لبناء  خط ووضع 

 العسكرية المرافق  

ــل  - 73   الوكــالت   تجريهــا   التي   التحقيقــات   دعم   أو   للتحقيق،   ممكن   جهــد   كــل   بــذل   المتحــدة   المملكــة   تواصــــــــــــ
  المملكة   حكومة  بذل    وقد   فعالية. و   بسـرعة   البريطانيين   الجيش   أفراد   سـلوك  بسـوء  تتعلق  ادعاءات   أي   في   الشـريكة، 
 العراق   في  منفذة   عمليات   عن  الناشئة   الدعاءات   في   كاملة  تحقيقات   إجراء  لضمان   بها   يستهان   ل  جهوداا  المتحدة 

ـــتان  ــتـفادة.  اـلدروس   واســـــــــــــتخالص   الـعالم  من  أخرى   وأـماكن   وأفـغانســـــــــــ   المتحـدة   المملـكة  حكوـمة   أجرت   كـما   المســـــــــــ
 أن  لضمان   -   ( 51) هنريكيس   واستعرا   لينز   ( 50) استعرا   هما   -  العسكري  القضاء  لنظام   خارجيين   استعراضين 

 للغر .   مناسباا   يظل  وأن   والعمليات   المهارات   أحدث   العسكري  القضاء  لنظام  تتوفر 

 االجتماعية  والرعاية  الفقر -دال 

  أحدث وُتظهر الفقر. ةحلمكاف  األجل  وطويل  مســــــــــــــتدام  نهج  باتباع المتحدة المملكة حكومة  تلتزم -74
  2021-2020 الفترة  في انخفض مدقع  فقر في يعيشـــــــــــون   الذين  األشـــــــــــخاص  عدد أن  المنشـــــــــــورة  البيانات
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 مـقارـنة  الســــــــــــــكن، تكـاليف خصــــــــــــــم  قـبل طـفل،  200 000 ذـلك في  بمن  شــــــــــــــخص،  مليون  1,2 يعـادل بمـا
  ســــــــيما   ل العمل،  أن على  واضــــــــحة  أدلة إلى المتحدة المملكة  حكومة  نهج  ويســــــــتند  .2010-2009 بالفترة
  العاملين  بفقر  المتعلقة  اإلحصاءات  أحدث  وُتظهر الفقر.  مخاطر من كبير  حد  إلى يقلل  كامل، بدوام  العمل
  في  األطفـال  عيش  احتمـال  فـإن  كـامـل،  بـدوام  يعمالن  الوالـدين  كال  كـان  حيثمـا  أنـه  2020-2019  الفترة  في
 حيثما المائة في 42 بنســــبة مقارنة المائة، في 3 إل يســــاوي  ل الســــكن( تكاليف  خصــــم قبل )المدقع، الفقر
 وظيفـة  مليون   1,3  المتحـدة  المملكـة  في  وتوجـد  جزئي.  بـدوام  يعمالن  كليهمـا  الزوجين  أو  الوالـدين  أحـد  كـان

 من المزيد اإلســـــــترلينية الجنيهات بمليارات الممولة للوظائف  الموســـــــعة الحكومية  الخطة وتســـــــاعد  شـــــــاغرة،
 التي المعيشـــــــــــــية األســـــــــــــر عدد  كان  ،2022 آذار/مارس وفي  أجورهم.  وزيادة عمل على  العثور  في الناس
 انخفض  قــد  لــديهــا  عمــل  ل  التي  األســــــــــــــر  أطفــال  وعــدد  أســــــــــــــرة  مليون   بنحو  انخفض  قــد  لــديهــا  عمــل ل

 .2010 بعام مقارنة طفل 540 000 بنحو

  2023- 2022 الفترة   في   المتحـدة  المملـكة  حكوـمة   وتنفق  قوي.  اجتـماعـية  رـعاـية  نظـام  المتحـدة   وللمملـكة  - 75
  في  بمــا  المتحــدة(،  )المملكــة  الجتمــاعيــة  الرعــايــة  نظــام  طريق  عن  إســــــــــــــترليني  جنيــه  مليــار  254  من  أكثر
 ملياراا   134و  وويلز(، واسـكتلندا إنكلترا أنحاء جميع )في العمل سـن في  األشـخاص على  مليارات 108 ذلك
  في المعيشـة تكلفة لدعم  إسـترليني جنيه مليار 37 قيمته  ما  المتحدة المملكة حكومة وتقدم  المتقاعدين. على
 على  للحصـول  المؤهلين  لألشـخاص  دفعتين على ُيصـرف جنيها 650  بقيمة  مبلغ ذلك في  بما نفسـها، الفترة
  األسـر لمسـاعدة  إضـافية إسـترليني جنيه  مليون  500 أيضـاا   المسـاعدات  وتشـمل  إمكاناتهم.  أسـاس على إعانة
  المخصـــص التمويل إجمالي  وصـــل بحيث  الضـــروريات، تكلفة  تحمل على المتحدة المملكة أنحاء جميع في
ــل م  إنكلترا،  وفي .2021 األول/أكتوبر  تشـــــــــــرين منذ جنيه مليار 1,5 إلى الدعم من  النوع لهذا ــُيســـــــــ  هذا ســـــــــ

ــرين  من  اعتباراا  التمويل ــندوق  طريق عن  األول/أكتوبر تشـ ــر دعم  صـ ــية  األسـ  دعماا  بالفعل  يقدم الذي  المعيشـ
ــترليني جنيه  مليون   421 بقيمة ــبتمبر  نيســـان/أبريل  بين الفترة في  إسـ   اإلدارات  وســـتحصـــل .2022  وأيلول/سـ

 .( 52) بارني  آلية بواسطة إضافية  إسترليني جنيه مليون  79 على المفوضة

  والمعاشـات اإلعانات  لمعدلت  سـنوي   اسـتعرا   بإنجاز  ( 53) قانوناا  ملزمة المتحدة المملكة  وحكومة -76
  الحالت، بعض في  أو لألســعار، العام المســتوى   إزاء  قيمتها  على  حافظ  قد كان  إذا ما  لتحديد التقاعدية
  أســاس على من العمل  ســن في  باألشــخاص  الخاصــة اإلعانات زيدت ،2020  نيســان/أبريل وفي  اإليرادات.
  في 0,5 بنســـبة المؤشـــر هذا  ارتفع ،2021  نيســـان/أبريل وفي المائة.  في 1,7  بلغ اســـتهالك  أســـعار مؤشـــر
 اإلعـاـنات  زـيادة  تكلفـة  وتقـدر  المـاـئة. في  3,1  بنســـــــــــــــبة  اإلعـاـنات  زـيدت  ،2023-2022  الفترة وفي  المـاـئة،

 إسترليني. جنيه مليار 2,6 يعادل بما 2023-2022 الفترة في العمل سن في لألشخاص

  ذات العاملة  لألســـــــــر يســـــــــمح  بما  ،مجزياا   العمل  يكون   أن على المتحدة  المملكة حكومة وتحرص -77
ــتفيدة المنخفض  الدخل ــبه مما أكبر  بمقدار  بالحتفاظ  العام  الئتمان من المســـ  معدل  خفض  طريق  عن تكســـ
 الئتمـان  بهـذا  المرتبطـة  العمـل  بـدلت  وزيـادة  المـائـة  في  55  إلى  المـائـة  في  63  من  العـام  الئتمـان  تنـاقص
ــترليني جنيه 500 بمقدار ــنوياا   إســـ  ســـــتحتفظ المتحدة  المملكة في  أســـــرة  مليون  1,7 حوالي أن  يعني ما  -  ســـ
 السنة. في إضافي جنيه1 000 متوسطه  بمبلغ

ــكتلندية  الحكومة ونشــــــــرت -78 ــلطات  ورابطة الســــــ ــكتلندية المحلية  الســــــ  2021 آذار/مارس  في الســــــ
  المعرضـين  األشـخاص إلى المقدم الدعم  تحسـين إلى السـتراتيجية وتهدف  .( 54) "معاا  العوز "إنهاء اسـتراتيجية
  الوقاية  بمباد   الســتراتيجية وتســترشــد العامة.  األموال إلى اللجوء عدم  لشــرط يخضــعون  ألنهم العوز  لخطر

ــية؛ الحتياجات  مجالت  في  اإلجراءات  من  مجموعة  وتحدد والتخصـــــــيص،  والشـــــــراكة ــاســـــ  والمشـــــــورة  األســـــ
 واإلدماج. والمناصرة؛
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  بنائها  وإعادة   الضـــــعفاء   األشـــــخاص  إلى  المقدمة   خدماتنا   "بحماية   التزامها  ويلز  حكومة   برنامج   ويبين  - 79
 الدعم  تقديم   مواصــلة  ذلك  ويشــمل   المنخفض.   الدخل   ذات  المعيشــية  لألســر   بالنســبة   النتائج   وتحســين  وتطويرها" 
ــافياا   وتمويالا   ؛ ( 55) الرائد   اإلقالع"  "بداية   لبرنامج  ــغلين   الوالدون   يكون  حيثما   األطفال  لرعاية  إضــــــ   التعليم  في   منشــــــ
ــترليني  جنيه   ماليين   3,9  مبلغ  2023- 2022 للفترة  ويلز   حكومة   وخصـــــصـــــ    والتدريب.    اإلجراءات  لدعم   إســـ

 الغذائي.  األمن   لنعدام  التصدي   تدابير   وتعزز  الغذائي  للعوز  الجذرية  األسباب   تعالج  التي 

 تزيــد   بقيمــة  الــدعم  تــدابير  من  حزمــة  عن  ويلز  حكومــة  أعلنــ   ،2022  شــــــــــــــبــاط/فبراير  14  وفي -80
 على ذلك وســيســاعد المعيشــة. تكلفة أزمة  إدارة على ويلز أســر لمســاعدة  إســترليني، جنيه  مليون   330 عن
  لخفض  المجلس  خطة  إطار  في الدعم  تتلقى  التي  المعيشــــية  األســــر لجميع  المعيشــــة تكلفة  مدفوعات  تمويل
 وهي  الشــتوي، الوقود دعم  بخطة المقبل الشــتاء في  أخرى  لســنة العمل تمديد  التمويل  وســيضــمن  ئب.الضــرا
  مواجهة على المنخفض  الدخل ذات  األســر  مســاعدة هدفها  إســترليني جنيه  مليون   51,7 بقيمة تمويل حزمة

ــغوط ــة  تكاليف  ضــــــ ــل في  المعيشــــــ ــتاء.  فصــــــ ــدي  خطة مع  بالتزامن ذلك  ويأتي الشــــــ   في الوقود لعوز التصــــــ
 .2021 آذار/مارس في نشرت  التي ،( 56) 2035-2021 الفترة

ــتكون  -81 ــة  ،( 57) المالي للرفاه ويلز  خطة وســ ــعفاا  احتياجاا  الفئات  ألكثر  المخصــــصــ  جهود محور ،وضــ
  تظل أن لضـــــــــــمان  2024و 2023 عامي  بين اســـــــــــتعرا   مرحلة  وأقرت  .2023-2021 الفترة في  التنفيذ
 سنوات. 10 البالغ الفتراضي عمرها طوال ومناسبة مرنة الخطة في  النواتج

 ونظام الوليات   إدارات   طريق  عن  سابقاا   تدفع  كان   كثيرة  إعانات   محل   الدخل   دعم   حل  جرزي،   وفي  - 82
 إمكانات  وشــــــرط  واحدة   طلب  اســــــتمارة  باســــــتخدام   مركزي،  موقع  من  يقدم  وبات  الجتماعية،  للرعاية  األبرشــــــية 
 ذلك،  إلى  وباإلضــــــافة  الجزيرة.   في   الدائمين   للمقيمين  متاح   الدخل  ودعم  المعيشــــــية.   األســــــرة   دخل  إلى  يســــــتند 
  ، 2022  يناير   الثاني/   كانون   1 من   اعتباراا  النفاذ  حيز   دخل    وقد  لألجور،  األدنى  للحد  زيادات   أحدث  ســـــتؤدي 
 ،وأخيراا   إســـــترلينية.  جنيهات  9,22  إلى   إســـــترلينية  جنيهات  8,32 من   لألجور  األدنى  الحد   معدلت   ارتفاع  إلى 

 الموظفين حماية  مســـتوى  على   خاص   بتركيز  العمل،  قانون   إلطار   أســـاســـياا  اســـتعراضـــاا  العمالة  منتدى  ســـيجري 
 الساعات.  المغفلة   العقود  لتشغيل  واستعراضاا   ومالئمة،   عادلة  معاملة   الموظفين  معاملة  لضمان 

  الســتعاضـة ذلك في  بما بها، الخاص  عيةالجتما  الرعاية نظام  غيرنزي   عدل  ،2018 عام وفي -83
 برلمان وافق آخر،  صـــعيد  وعلى  الدخل. دعم بنظام  اإليجارات  خصـــوم ونظام  التكميلية اإلعانات  نظام  عن

  الدخل  متوسـ  من المائة في 60 إلى  لألجور األدنى الحد معدل لزيادة  األجل  متوسـطة  خطة على  غيرنزي 
 سنوات. خمس مدى على ساعة( 40 مدته عمل أسبوع أساس )على

 األطفال على الفقر آثار من التخفيف  

ــياســـــــــــــات نفذت وقد الفقر، آثار  من  األطفال بحماية اللتزام  تمام ملتزمة المتحدة المملكة إن -84   ســـــــــــ
 ســـــبيل على إنكلترا ففي  .حرماناا   األســـــر أكثر لدى  الجتماعية  األوضـــــاع  تغيير وتيســـــير لمكافحتها مختلفة
ــول  مؤهلون   تلميذ  مليون  1,7  نحو حالياا  يوجد المثال، ــية  وجبات على  للحصـ   المعايير   بموجب مجانية مدرسـ
 أكثر الحكومة تســـتثمر  كما .ســـنوياا   إســـترليني جنيه  400 حوالي للعائالت يوفر مما  اإلعانات، على القائمة
ــترليني جنيه  مليون  200 من ــنوياا   إســـــ   العطالت  أنشـــــــطة  برنامج في المقبلة الثالث  الســـــــنوات مدى على  ســـــ

  لألطفال  صحية  ووجبات  ثرية  أنشطة  مع المدرسية  العطالت  نوادي  في مجانية  أماكن يوفر الذي - والغذاء
ــية  وجبات  يتلقون   الذين ــكال  من  مجموعة المتحدة المملكة  حكومة وتوفر  مجانية.  مدرســـــــــ  المالي الدعم  أشـــــــــ

  اإلضـــــــــافي، التعليم في  والبقاء  المشـــــــــاركة من  لتمكينهم مجانية، وجبات إلى  باإلضـــــــــافة  إنكلترا  في  للطالب
  باإلضــــافة والمعدات، والكتب  الســــفر  تكاليف  تحمل على المســــاعدة إلى  الرامية  الدراســــية  المنح ذلك  في بما
 اإلقامة. وتكاليف األطفال رعاية  تكاليف دعم إلى



A/HRC/WG.6/41/GBR/1 

GE.22-12793 18 

 من  إضــــافياا   تمويالا  إنكلترا في اقتصــــادياا   محرومة  أوســــاط  من المنحدرون  المدارس  تالميذ  ويتلقى -85
  األوضــاع  تغيير ودعم تحصــيلهم مســتويات  رفع على المدارس لمســاعدة  األســاســي، المدرســي  التمويل  خالل

ــادـياا   محروم  تلمـيذ  كـل  يتلقى، 2023-2022ســـــــــــــــنة في  و  الجتمـاعـية.  جنـيه 2  000  من  يقرب مـا  اقتصــــــــــــ
ــترليني ــافي.  التمويل من  إسـ ــاا   الحكومة  وتقدم  اإلضـ ــاا   تمويالا  للمؤســـســـات  أيضـ   خالل من  بالمحرومين"  "خاصـ

  والحتفاظ ســنة 19و ســنة  16  بين  أعمارهم تتراوح الذين المحرومين الطالب  لجتذاب الوطنية التمويل آلية
 ودعمهم.  بهم

  لمكافحة  التشــريعي  اإلطار  2010 لعام  )ويلز( واألســر  باألطفال الخاص  التدبير يوفر ويلز، وفي -86
 بفقر  تتعلق  اســـــــــــــتراتيجية بنشـــــــــــــر واجباا   المعينة العامة  وهيئاتها  ويلز  وزراء  على يفر  وهو  األطفال. فقر

 أهداف وتتمثل األهداف. لتحقيق  ســـــــــتتخذ  التي  واإلجراءات  األطفال لفقر  التصـــــــــدي أهداف وتحدد  األطفال
 العمل، عن  عاطلة أســـــر  في يعيشـــــون   الذين  األطفال عدد  خفض في  2015 لعام  األطفال فقر  اســـــتراتيجية

  القتصــــــادية،  والنتائج  والصــــــحة  التعليم  في  المســــــاواة  عدم  أوجه من والحد والشــــــباب، اآلباء  مهارات  وزيادة
 األسرة. دخل زيادة أجل من إجراءات واتخاذ العمل، وسوق  القتصاد قوة  وتعزيز

 الســكتلندية  الحكومة  طموح  ( 58) 2017 لعام  )اســكتلندا(  األطفال فقر قانون  يجســد  اســكتلندا، وفي -87
 التي ،( 59) األطفال فقر  مكافحة  تنفيذ  خط   نشـر الوزراء  من يقتضـي إذ  األطفال، لفقر بالتصـدي  يتعلق فيما
  تقارير   بنشــــــر اســــــكتلندا وزراء  القانون   يلزم كما المحددة.  األهداف نحو التقدم لدفع الالزمة  اإلجراءات تحدد
 سـنوي  تقرير أحدث ويبرز التنفيذ. خطة وتطبيق األطفال بفقر  المتصـلة األهداف  تحقيق  عن سـنوية  مرحلية
  في المنخفض  الدخل ذات  األسـر لدعم  إسـترليني جنيه مليار 2,5 حوالي اسـتثمرت السـكتلندية الحكومة أن

ــاا  الســـكتلندية الحكومة  وقدم  .( 60) 2021-2020 الفترة ــافي الدعم أشـــكال من  واســـعة مجموعة أيضـ   اإلضـ
ــية  الوجبات توفير  نطاق  توســــــيع ذلك  في  بما المحلية، والمجتمعات  فراداأل لحماية   ليشــــــمل المجانية المدرســــ
  العطالت  خالل المجانية  المدرســــية  الوجبات  من بدلا  التمويل  وتوفير  الدراســــية الســــنة  خالل  األطفال جميع

 اإلعانات. على للحصول المؤهلة لألسر المدرسية

 لألطفال،  محددة  خدمات  لتمويل   غيرنزي   إعانات  نظام   في   التغييرات   عن   الناتجة  الوفورات  توجيه   وأعيد  - 88
 مجاني.  سنوي  أسنان   وفحص  الطوار    قسم  وزيارات   المدعومة   والممرضات   العام   الطبيب  استشارات   ذلك   في  بما 

 الطفل حقوق  -هاء 

 الطفل حقوق  اتفاقياة  

  القانون   وينفذ   الطفل.   حقوق  اتفاقية   في   عليها  المنصــوص   المباد   بقوة   المتحدة  المملكة   حكومة   تؤيد  - 89
 األولية  التشـــــــريعات   تقوية   على   عملنا  وقد   حقوقه.  ويحمي   الطفل   حقوق  اتفاقية  المتحدة  للمملكة  الحالي  المحلي 
  أجل  من   القانونية،  واإلرشـــــــــــادات   الثانوية   والتشـــــــــــريعات   ، 2004و   1989  لعامي   الطفل  قانوني  مثل   وتعزيزها، 
  في  بمـا  المنظمـات،   من  مجموعـة   على  واجـبات   2004  عـام   ـقانون  من  11 المـادة   وتفر    األطـفال.  رـفاه   تعزيز 
  رفاه  حماية  بضـــــرورة  يتعلق   فيما  مهامها  أداء  لضـــــمان  الصـــــحية،  والخدمات   والشـــــرطة  المحلية   الســـــلطات  ذلك 

  لتـفاقـية  الـعامة   المـباد   مراعاة   الـمديرين  هؤلء  من   األطـفال   خدمات   لـمديري   الـقانوني   التوجـيه  ويتطـلب   األطـفال. 
 وتقديمها.  المحلية   الخدمات  تطوير   في  والشباب   األطفال  مشاركة  وضمان   الطفل   حقوق 

ــباب  األطفال قانون  ويتطلب -90 ــكتلندا(  والشـ   البرلمان  إلى  تقرير  تقديم الوزراء من  ( 61) 2014 لعام  )اسـ
 لفترة  وخططهم  الطـفل حقوق  اتـفاقـية  مـباد   إنـفاذ  في  المحرز  التـقدم عن  ســــــــــــــنوات ثالث كـل  الســــــــــــــكتلـندي

 قائم نهج اتباع على العامة الســلطات  قدرات  بناء ( 62) األخيرة العمل  خطة وتشــمل الالحقة.  الثالث الســنوات
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 اتفاقية على ككل الســـــكتلندي المجتمع اط الع وضـــــمان وتقديمها الخدمات تصـــــميم في الطفل  حقوق  على
 محتواها. وفهمه الطفل حقوق 

  وإيذائهم األطفال الستغلل التصدي  

 والعتداء األطفال  اســـتغالل  أشـــكال  لجميع بالتصـــدي  راســـخاا  التزاماا  المتحدة  المملكة حكومة  تلتزم -91
ــياا   عليهم ــتند .جنسـ ــتراتيجية إلى والمتطور  المعقد  الخطر لهذا التصـــدي في نهجنا  ويسـ  للتصـــدي  الحكومة  اسـ

  التعليم   ميادين في األمامية  الخطوط في  المهنيين دعم  على تركز  التي ،( 63) األطفال على الجنســي لالعتداء
ــحة،  الجتماعية والرعاية ــركاء مع والعمل والصــــــــ ــناعة قطاعي من الشــــــــ   العدالة ونظام  القانون  وإنفاذ الصــــــــ
 وتقديم العدالة، إلى الجناة وتســـليم األطفال، على  الجنســـي  العتداء  مواجهة ســـبيل  في  أعم  بصـــورة الجنائية
   والناجين. للضحايا الدعم

 لستغالل   التصدي  لدعم   برنامجاا  2022- 2019 الفترة   في  المتحدة   المملكة   حكومة   مول    إنكلترا،   وفي  - 92
 تحدث  التي   األضـرار   إلى  المحلية   السـتراتيجية   السـتجابات   تحسـين   بهدف   إسـترليني،   جنيه   مليوني  قيمته   األطفال 
ــتغالل  ذلك   في  بما   المنزل   خارج  ــي   األطفال  اسـ ــندوق   خصـــص   ، 2022- 2021 الفترة   وفي   واإلجرامي.  الجنسـ  صـ
 لحماية  جديدة  نهج  تجربة   في   مناطق  ســــــــبع  لدعم   إســــــــترليني   جنيه   مليون   1,5 كوفيد   جائحة  من  اإلقليمي   التعافي 
 اإلجرامي.   األطفال  استغالل  من   المراهقين 

ــبتمبر 1 وفي -93 ــية  والتربية  العالقات  تعليم المتحدة المملكة  حكومة جعل   ،2020  أيلول/ســــــ   الجنســــــ
 تركيزاا  الجديد  والصــحة  الجنســية  والتربية  العالقات  تعليم  منهج ويركز المدارس. لجميع إلزامية  مواد  والصــحة
ــيع  التالميذ فهم  وضــــــمان والمحترمة  الصــــــحية  العالقات على واضــــــحاا  ــتمالة مثل مواضــــ  والســــــتغالل الســــ
 والتحكمي. القسري  السلوك ذلك في  بما  زلي،المن  واإليذاء الجنسي

 والعتداء   األطفال  لســــــتغالل التصــــــدي في العالمي الصــــــعيد على رائدة المتحدة المملكة  وتعتبر -94
  القدرات  وبناء مشـــتركة عالمية  معايير لوضـــع  الدوليين  الشـــركاء مع  الوثيق التعاون   وتواصـــل ،جنســـياا   عليهم
 بشــــأن أوروبا مجلس اتفاقية على  2018  عام  في  التصــــديق  ذلك  ويشــــمل  الخطر. هذا  مكافحة على الدولية
 لنزاروت(. )اتفاقية الجنسيين والعتداء الستغالل من األطفال حماية

  نيســـــان/   ومنذ  لألطفال،  البدني  العقاب أشـــــكال من شـــــكل أي اســـــتخدام  وويلز  اســـــكتلندا  وحظرت -95
 األطفال. صفع جرزي  حظرت ،2020 أبريل

ــأ  مـان، جزيرة  وفي -96  والكـبار  األطفـال  حمـاـية  لـدعم حمـاـية مجلس 2018  لعـام الحمـاـية  قـانون   أنشــــــــــــ
 .واجباا  الحماية هذه من وجعل الضعفاء

 مـثل  تشــــــــــــــريعـات  إقرار ذلـك  في  بمـا الطفـل، حقوق   تعزيز  في عـدـيدة تطورات  حـدـث   أنغيال،  وفي -97
ــايــــة  إجراء ــام  في  المعتمــــد  الطفــــل  حمــ  في  أجري   اســــــــــــــتعرا   خلص  بيتكيرن،  جزر  وفي  .( 64) 2018  عــ
 بالشــــــواغل المجتمع أفراد وعي مســــــتوى  في كبير تحســــــن حدوث إلى  الطفل  حماية لممارســــــات 2017 عام

 الطفل. بسالمة المتعلقة

 األخرى   اإلنسان  حقوق   ميادين -واو 

 اإلنسان حقوق  مجال في العموميين الموظفين تدريب  

 التفاقية  مباد  تطبيق  العامين المدعين على  "يجب أنه على للتاج  العامين المدعين  قانون  ينص -98
 اإلنترن  على القانونية التوجيهات وُتنشر  القضية".  مراحل من  مرحلة كل  في ... اإلنسان  لحقوق  األوروبية
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ــاعدة ــة  عند  القانون  هذا تطبيق  في للتاج  العامين  المدعين لمســــ ــلطة  ممارســــ   في  العام لالدعاء  التقديرية  الســــ
  لاللتزامات وفقاا   صــــــيغ  وقد واتســــــاقها. وشــــــفافيتها  القرارات  إنصــــــاف التوجيهات وتضــــــمن  قراراتهم. اتخاذ
 عامة.  ســـــــــلطة بوصـــــــــفها  إنكلترا  في  البريطاني للتاج العام الدعاء دائرة عاتق على الملقاة والوطنية الدولية
 إلرشــــــاد وتســــــتخدم اإلنســــــان  لحقوق   األوروبية التفاقية من  الصــــــلة  ذات األحكام أيضــــــاا   التوجيهات وتطبق
 واستكماله. العامين  المدعين إلى المقدم  التدريب

  في المهنة  أخالقيات مدونة نشـــــــرت وقد  الشـــــــرطة،  تدريب  معايير  وتتعهد  الشـــــــرطة  كلية  وتضـــــــع -99
 حالياا   ويجري   للشــــــــرطة. المهني  الســــــــلوك  معايير  بين من  والتنوع المســــــــاواة   تتضــــــــمن  وهي  ،( 65) 2014 عام

  تغطية  الشـــرطة دائرة إلى الوافدين  جميع إلى  الكلية تقدمه  الذي  األســـاســـي التدريب ويشـــمل المدونة. تحديث
 مركز إلنشـــاء الشـــرطة كلية المتحدة  المملكة حكومة  مول  وقد  المســـاواة. وشـــؤون  الشـــرطة  ألخالقيات كبيرة
 المستويات. جميع على الشرطة لقيادة قوية مهنية يرومعاي  إطار وضع بهدف الشرطة لقيادة وطني

 الشـكاوى   "معالجة   المعنونة  النظام   حفظ  وثيقة   في   الواردة  التوصـيات  على   بناء  أنشـ،،   اسـكتلندا،   وفي  - 100
  المســـاواة   تعميم   هدفه   الســـتراتيجية  للرقابة   مجلس   ، ( 66) مســـتقل"  اســـتعرا    الســـلوك   ســـوء   ومســـائل  والتحقيقات 
  الوفاء  أيضــاا   المجلس   ويضــمن   اســكتلندا.   شــرطة   في  عمل   والتنفيذ   التخطي   جوانب  جميع   في  والشــمول   والتنوع 

 مســتقل  مراجعة   فريق   أيضــاا  وأنشــ،  . 2010 لعام   المســاواة  قانون   بموجب   اســكتلندا   لشــرطة   القانونية   باللتزامات 
 ومن ككل.  الدائرة   نطاق   على  والشــمول   والتنوع   المســاواة   لنتائج   مســتدام  تحســين   إجراء   في   اســكتلندا   شــرطة  لدعم 
 النتائج.  تحقيق   نحو  المحرز   والتقدم  الستنتاجات   تقرير  2022  أيلول/سبتمبر   في   يصدر  أن   المتوقع 

 جزر في العموميين والموظفين المدنية الخدمة لموظفي اإلنســــان حقوق   مجال  في  التدريب ويوفر -101
 الطفل. وحقوق  التعذيب، وحظر  التمييز،  وعدم المساواة  مثل مواضيع ويغطي ،2012 عام  منذ  كايمان

 اإلرهاب ومكافحة اإلنسان حقوق   

 للتزاماتها  ممتثلة باإلرهاب المتعلقة  وتدابيرها  تشــــــــــــــريعاتها  تعتبر المتحدة المملكة حكومة  تزال ل -102
  لمكافحة التشريعي  إطارها  تطبيق  استمرار بضمان المتحدة  المملكة  وتلتزم اإلنسان.  حقوق   مجال في  الدولية
 اســـــــــتهداف دون   دينهم، أو اإلثني أصـــــــــلهم أو عرقهم  عن  النظر  بغض  الجمهور  أفراد  جميع على  اإلرهاب
  مكافحة  بقانون  الخاص  ( 67) المسـاواة   بيان ُنشـر المثال،  سـبيل وعلى األسـاس. هذا على الجماعات  أو  األفراد
  للخصـــــائص وفقاا   للمقترحات المحتملة اآلثار  العتبار  في أخذ  وقد ،2021 لعام األحكام  وإصـــــدار  اإلرهاب
  التدابير  تســفر أن المرجح  غير من أنه إلى  وخلص .( 68) 2010  لعام المســاواة  قانون   بموجب المحمية التســع

ــوص ــر  غير  تمييز عن  عليها المنصـ ــع ل  ألنها  مباشـ ــخاص تضـ ــائص ذوي   األشـ ــع  في المحمية  الخصـ  وضـ
 مفرط. نحو على  مالئم غير

 تشــــــــــــــريعـات  تطبيق  اســــــــــــــتعرا   خاللهـا  من  يجري   مختلفـة  آلـيات  المتحـدة  المملكـة حكومـة  وـلدى -103
ــية التشــــريعات  وتخضــــع  وأثرها.  اإلرهاب  مكافحة ــاســ ــتمر للتدقيق المتحدة  المملكة  برلمان في  األســ  بعد المســ
 نشــــــرت المثال، ســــــبيل  وعلى  التنفيذ. حيز دخولها منذ  العملية  الممارســــــة في  القوانين  أثر  لتحليل  التشــــــريع،
 تدقيق بشــأن  الداخلية للشــؤون  المختارة  اللجنة إلى  موجهة  ( 69) مذكرة  2021 عام في المتحدة المملكة  حكومة
  المملكـة حكومـة  أن  ذـلك على  زد  التشــــــــــــــريع.  بعـد  مـا  مرحـلة في 2015 لعـام  واألمن  اإلرهـاب  مكـافحـة  ـقانون 
 وهو  اإلرهاب،  لتشــــــــريعات مســــــــتقل)ة( مراجع)ة(  بتعيين  2006  لعام  اإلرهاب قانون   بموجب ملزمة المتحدة
  ومتناســبة.  وعادلة  فعالة  اإلرهاب  مكافحة تشــريعات  تكون   أن لضــمان هول،  جوناثان الملكة مســتشــار حالياا 

ــاعد ــفافية، توفير  على  األمر  هذا ويســــــــ ــي، العام النقاش وإثراء  الشــــــــ ــياســــــــ  الجمهور ثقة على  والحفاظ والســــــــ
 إلى الكامل  الوصــــــول واجباته، أداء  في للمراجع،  ويمكن  اإلرهاب.  مكافحة  ســــــلطات ممارســــــة في  والبرلمان
  في  العاملين  التنفيذيين  والشـركاء والموظفين  اإلرهاب بمكافحة المتعلقة للغاية  الحسـاسـة الحكومية المعلومات
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  تعرضــــها  وأن  المســــتقل  للمراجع يةالســــنو   والتوصــــيات  التقارير  تنشــــر أن  الحكومة  على  ويتعين المجال. هذا
 قانون   عن الســــــــــــنوي   تقريره  في المســــــــــــتقل،  المراجع وذكر  عليها. كامالا  حكومياا   رداا  تقدم  وأن  البرلمان على

 .( 70) بضمير" ومنفذة  ،جيداا  مفهوم التشريعات أن هو العام "تقييمه أن ،2019 عام في اإلرهاب

 19-كوفيد جائحة إلى االستجابة  

 التدابير من متنوعة مجموعة ،19-كوفيد جائحة إلى اســــتجابة المتحدة، المملكة حكومة  وضــــع  -104
ــبل األرواح لحماية ــتجابة جوانب كان  وحيثما  العيش. وسـ ــائل تتعلق السـ ــرية، بالمسـ ــتجابة كان  الحصـ  اسـ
  حكومة  اســــتجابة كان   المفوضــــة بالمســــائل تتعلق كان  وحيثما بأســــرها، المتحدة للمملكة  شــــاملة  الحكومة
 اســــكتلندا في الجوانب تلك المســــؤولية  المفوضــــة  اإلدارات تول   بينما  إنكلترا،  في  محصــــورة المتحدة المملكة
  فترة  طوال وثيق نحو على  معاا   المفوضـة  واإلدارات المتحدة المملكة  حكومة وعمل  الشـمالية.  وأيرلندا وويلز

 أمكن. حيثما المنسق التدخل تيسير أجل من الستجابة

 كثب عن وعمل  بأكملها، المتحدة للمملكة كوفيد لقاحات شـــــــــــراء المتحدة  المملكة حكومة  وقادت -105
 التلقيح ُقدم إنكلترا، وفي الشــمالية.  وأيرلندا  وويلز  اســكتلندا  في اللقاح  تســليم  أجل من المفوضــة  اإلدارات مع
 رقم  اشــــتراط  دون  التلقيح توفير مثل  المســــاواة، عدم  أوجه  من  للتخفيف  صــــريحة مراعاة  مع 19-كوفيد  ضــــد

  إطار في المتحدة، المملكة  حكومة  واتخذت  والالجئين.  للمتشـــــردين  الوطنية  الصـــــحة منظومة  في الشـــــتراك
  في  الخطوات من عدداا   الجائحة،  أثناء العرقية  األقليات  لدى  النتائج  في الفوارق   مكافحة إلى  الرامية جهودها
 جنيه  مليون   46  من أكثر  اســـــتثمار ذلك  في  بما المجموعات، هذه  صـــــفوف في التلقيح معدلت رفع ســـــبيل

ــترليني ــفراء من وطني جيش  تكوين  في  إســـ ــاعدة  المجتمعيين التلقيح  ومناصـــــري   التلقيح  ســـ ــلطة  60  لمســـ   ســـ
ــتيعاب معدلت  أقل فيها  ســـجل  محلية ــتعرا  من  جزءاا  هذا  وكان  .( 71) السـ   غير  19-كوفيد  لتأثير أعم   اسـ

  الصادرة  األربعة  التقارير  وحسن  بادنوك. كيمي النائبة المساواة، وزيرة  بقيادة العرقية  األقليات  في  المتناسب
 الرئيســـــــــــية  الخطر لعوامل  الحكومة فهم جوائز، على حائزة  بحوث إلى  والمســـــــــــتندة  الســـــــــــتعرا ، هذا  عن

 حكومة.ال استجابة تشكيل في وساعدت الفوارق، هذه في المساهمة

 حـد أقصـــــــــــــى   إلى   األطفـال   على   الجـائحـة   آثـار   تقليـل   المتحـدة   المملكـة   حكومـة   حـاولـ    إنكلترا،   وفي  - 106
  والشـــــــــباب   لألطفال   لوحي   وجهاز  محمول   حاســـــــــوب   مليون   1,95 من  أكثر  ُوفر  المثال،  ســـــــــبيل   فعلى   ممكن. 

 بعد من   التعليم  على   الحصــول  لدعم   إســترليني   جنيه   مليون   520 بقيمة  حكومي  اســتثمار   إطار   في   المحرومين 
 أكثر  إلى   الــــدعم   المتحــــدة   المملكــــة   حكومــــة   قــــدمــــ    كمــــا   اإلنترنــــ .   عبر   الجتمــــاعيــــة   الرعــــايــــة   وخــــدمــــات 

ــمان  إنكلترا   في   عائلة   130 000 من  ــال   لضـ ــتوى  رفع   طريق  عن   باإلنترن    التصـ   وأجهزة   المتنقلة   البيانات   مسـ
 المملكة  في  الرائدة   المحمول   الهاتف   شـبكات   مشـغلي  مع   شـراكة  ذلك   وشـمل  الرابع.  الجيل  من   الالسـلكية  التوجيه 
  باإلنترن  التصــــال   على   المحرومين   األطفال  من   33  000 من  أكثر  لمســــاعدة  مجانية   بيانات   لتوفير  المتحدة 
  في   باإلنترن   اتصــــــال  لديهم  ليس   لتالميذ  الرابع  الجيل   من  لســــــلكي   توجيه  جهاز   100  000 من  أكثر   وتوفير 
 إتاحة  أجل  من   إنكلترا  في   اإلضـــــــــــــافي   التعليم   خدمات  ومـقدمي  الـمدارس   لدعم  أيضـــــــــــــاا   التمويل   ووفر   مـنازلهم. 
 الجائحة.  بسبب  الحضوري   تعليمهم   تعطل   الذين   المحرومين   للتالميذ   اإلنترن   إلى   الوصول 

 جنيه  مليون  180 من أكثر المتحدة المملكة حكومة  خصـــــــــصـــــــــ  ،19-كوفيد  جائحة بداية  ومنذ -107
  في  المبكر  التعليم  فصـــــــول  موظفي  وتدريب المبكر اللغة  تعليم تحســـــــين  أجل  من التعافي لبرامج  إســـــــترليني
 تقــدم  كبير  حـد  إلى  تعطــل  وقـد  المنزلي.  التعلم  في  الوالـدين  دعم  على  المهنيين  تـدريـب  ذلـك  في  بمــا  إنكلترا،
ــدي  إلى  يهــدف  برنــامج  وهو  التلميــذ"،  "منحــة  برنــامج  المحرومون   التالميــذ  يواجههــا  التي  للتحــديــات  التصـــــــــــــ
 بقيمة  جديدة منحة وهي  التعافي،  منحة الحكومة  أصــدرت ذلك،  ولمعالجة المدرســة.  في تحصــيلهم وتحســين
  في  الـــدولـــة  من  الممولـــة  المـــدارس  لفـــائـــدة  واحـــدة  مرة  تصــــــــــــــرف  إســــــــــــــترليني  جنيـــه  مليون   300  عن  تزيـــد
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ــاعــدة  بغيــة  2022-2021 الفترة  عن  الحكومــة  وأعلنــ   .حرمــانــاا   األكثر  التالميــذ  دعم  على  المــدارس  مســـــــــــــ
 .2024-2023و 2023-2022 سنتي في التعافي لمنحة إضافي  إسترليني جنيه مليار تخصيص

 أخرى  إنجازات  

  بحـيث  الوطنـية، الصــــــــــــــحـة منظومـة  ـتاري  في  للـتدارك  برـنامج  أكبر  المتحـدة  المملكـة حكومـة  تنفـذ -108
  والجتماعية  الصـــــــحية الرعاية ضـــــــريبة وســـــــتجمع  يســـــــتحقونها. التي الرعاية على  الحصـــــــول للجميع  يمكن

ــترليني جنيه مليار 13 حوالي األرباح، ضــــــريبة معدلت  زيادة  جانب إلى الجديدة، ــنوياا   إســــ  على لإلنفاق  ســــ
 إلى  باإلضـافة الضـريبة،  من التمويل  ويعني المتحدة. المملكة أنحاء جميع في  والجتماعية  الصـحية  الرعاية

 أن الوطنية،  الصــــــــــحة منظومة إلى  لالنضــــــــــمام 2018 عام في المعلنة  األجل  الطويلة التاريخية التســــــــــوية
 بعد ،2025-2024  ســـنة في  إســـترليني جنيه مليار 162,6 إلى  ســـترتفع إنكلترا في  المنظومة  موارد ميزانية
 .2020-2019 سنة في  إسترليني جنيه مليار 123,7  تساوي  كان  أن

 من  الممتدة الثالث السنوات  فترة  في  إسترليني جنيه  مليارات 8 من  أكثر  إنفاق الحكومة  تزمع كما -109
ــنة ــنة إلى  2023-2022 سـ   الصـــحة منظومة إلى النضـــمام في الختياري   التدارك لدعم  2025-2024  سـ

 ثالث  مـدى  على  المنظومـة مـال  رأس في  إســــــــــــــترليني جنـيه ملـيارات  5,9  ـباســــــــــــــتثمـار التزمـ   كمـا الوطنـية،
 جديدة. وتكنولوجيات ومعدات أسر ة لتوفير سنوات،
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