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 اجلزء األول

 الصني

 مقدمة

                                                                                                  كانـت مجهورية الصني الشعبية، وال تزال، تويل أمهية كبرية ملسألة حقوق اإلنسان وترى من الواجب                 - ١
                                    وتلتزم حكومة الصني بتعزيز حقوق شعبها   .                                                              تعزيـز ومحايـة مجـيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لشعبها        

  .                                                           جتماعية والثقافية ومحايتها، وقد حققت إجنازات كبرية يف هذا الصدد             االقتصادية واال

                                                          ، وقعت الصني على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية             ١٩٩٧          أكـتوبر    /                تشـرين األول     ٢٧    ويف   - ٢
                          ، صادقت اللجنة الدائمة        ٢٠٠١       فرباير   /       شباط   ٢٨    ويف      ").      العهد "                           املشـار إليه أدناه ب         (                           واالجتماعـية والثقافـية     

                         ، سلمت البعثة الدائمة        ٢٠٠١      مارس   /       آذار   ٢٧    ويف    .                                                    جلس الشـعيب الوطـين على انضمام الصني إىل العهد              لـلم 
      يونيه  /        حزيران  ٢٧   ويف   .                                                                             جلمهورية الصني الشعبية لدى األمم املتحدة وثيقة االنضمام إىل األمني العام لألمم املتحدة

  .                ً                   ، دخل العهد رمسياً حيز النفاذ يف الصني    ٢٠٠١

                                                                             من العهد ولوائح اجمللس االقتصادي واالجتماعي، من املفترض أن تقدم الصني              ١٧    و   ١٦    تني       ً       وطبقاً للماد  - ٣
  .                                 ً      ً                                                                         إىل األمني العام لألمم املتحدة تقريراً أولياً عن حالة تنفيذ العهد لكي يقدمه إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي                

                                              ملتعلقة بتقدمي الدول األطراف لتلك التقارير،           ً                                                             ومتشياً مع املعايري العامة واقتراحات اجمللس االقتصادي واالجتماعي ا        
ّ                                             أعّدت الصني هذا التقرير األويل عن حالة تنفيذ العهد   .  

                                                                                    ً                    إن الـتقرير، إذ يركـز على اإلجنازات اليت حتققت يف امليدانني التشريعي والقضائي، وإذ يتضمن أيضاً                  - ٤
     يشمل   .                        ويتألف من ثالثة أجزاء     .         العهد                                                                       اجملـاالت اليت توجد فيها صعوبات ومشاكل، يعرض احلالة العامة لتنفيذ          

                                             أما اجلزء الثاين فيغطي الوضع احلايل لتنفيذ         .                                                                     اجلـزء األول الوضع الراهن والتقدم احملرز يف تنفيذ العهد يف الصني           
ّ                                العهـد يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، وقد أعّده حاكم هذه املنطقة                                               واجلزء الثالث يشمل، من ناحيته،       .                                              

ّ                   ن لتنفيذ العهد يف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، وقد أعّده حاكم هذه املنطقة           الوضع الراه                                                   .  

                                                                                                      ومن املهم توضيح أن مجيع اإلدارات املعنية يف حكومة الصني قد شاركت يف إعداد هذا التقرير وأتاحت                  - ٥
  .              اجلامعيني واخلرباء                   ً   ّ                                  كما ساهم يف ذلك أيضاً كلّ من املنظمات غري احلكومية الصينية و  .                       كميات كبرية من البيانات

 ١املادة 

 تقرير املصري

                                 ً      ً      ًً    وقد صنعت قوميات البلد املتنوعة معاً تارخياً مشرقاًً   .                                           الصـني هي إحدى أعرق األمم على وجه البسيطة    - ٦
                  ً                                                             ، حتولت الصني تدرجيياً من أمة إقطاعية عظيمة إىل دولة شبه استعمارية وشبه                 ١٨٤٠                  وابتداء من عام      .      ً   وجمـيداً 

ّ      وترّدت ا   .          إقطاعـية        وبغية   .                 َ                                                                  لسلطة الوطنية وفَقدت حقوق اإلنسان اليت كان يتمتع هبا الشعب ضماناهتا األساسية              
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  .                                                              ّ                                          حتقـيق االستقالل الوطين وتقرير املصري، استهل شعب الصني معركة بطولية متّيزت بروح االستشهاد والتضحية              
                     س شعب الصني مجهورية                                                      ، ويف هناية فترة من الكفاح الطويل والشاق، أس            ١٩٤٩        أكتوبر   /                تشـرين األول    ١    ويف  

                                           ّ                                                 ومنذئذ، حقق الشعب استقالله الوطين الكامل، ومتكّن من مقاليد الدولة وأصبح يتحكم فيها               .                الصـني الشعبية  
  .    ً       ً                 حتكماً حقيقياً وأضحى سيد بالده

                               ً                                                         ومجهورية الصني الشعبية مل تأل جهداً، منذ أن تأسست، يف إقامة نظام سياسي دميقراطي شعيب واالرتقاء  - ٧
ٍ                                                 اقي الكمال، نظاٍم يضمن احلقوق الدميقراطية للشعب بصفته صاحب السيادة       به يف مر   ،     ١٩٥٤      سبتمرب  /        ويف أيلول  .                

َ                                                                                                َسن املؤمتر الوطين الشعيب األول يف دورته العامة األوىل دستور مجهورية الصني الشعبية على أساس اإلعمال الكامل 
                                         ف املؤسسات الوطنية وحدد حقوق املواطنني                                                     وقد نص هذا الدستور على طبيعة البلد ووظائ         .                 لدميقراطية الشعب 

       ، وافق     ١٩٨٢       ويف عام   .                  ً                                                             ومسؤولياهتم، مفضياً بذلك إىل وضع أسس الدميقراطية الصينية وإنشاء مؤسساهتا القانونية
                          وينص دستور مجهورية الصني      .                                                                      ً            املؤمتر الوطين الشعيب اخلامس يف دورته اخلامسة على إصدار الدستور النافذ حالياً           

                       واألجهزة اليت ميارس الشعب   .                                               مجيع السلطات يف مجهورية الصني الشعبية هي بيد الشعب "           احة على أن           الشعبية صر
           وميثل نظام     ".                                                                                                من خالهلا سلطات الدولة هي املؤمتر الوطين الشعيب واملؤمترات احمللية الشعبية على خمتلف املستويات             

                                                 الظروف املميزة للبالد، كان ذلك خيار الشعب                ً    وانسجاماً مع   .                                               املؤمترات الشعبية جوهر النظام السياسي الصيين     
  .                                                                    الصيين الذي ال مفر منه، وهو مثرة كفاح طويل ومرير من أجل االستقالل والتحرر

                                 ُ                                                             ومع تأسيس مجهورية الصني الشعبية، اسُتهلت سلسلة من اإلصالحات الزراعية وغريها من اإلصالحات              - ٨
                                                    مليون مزارع بال أرض أو ميلكون أراضي غري صاحلة للزراعة  ٠  ٣٠                                         الدميقراطية على الصعيد الوطين، جنم عنها منح 

               ً                                             من األراضي وكثرياً من وسائل اإلنتاج، مما مسح بتحسن الوضع            )        ً   هكتاراً       ٠,٠٦٦٧  =        مو    ١ (                ملـيون مو        ٧٠٠
ّ                                  كما عّدلت الصني قطاعات الزراعة والصناعة   .                                                  ً     ً  االقتصادي والظروف املعيشية ملعظم السكان املزارعني حتسناً كبرياً      

                                                                                                            لـيدوية والصـناعة والـتجارة، وأدخلـت إصالحات دميقراطية على نظم اإلنتاج واإلدارة يف قطاعي التعدين                  ا
                                                                    ومتكنت من حتقيق الدميقراطية يف إدارة املؤسسات من خالل جلان إدارة             .                                        والصـناعات التحويلية التابعني للدولة    

             وهكذا، أصبح    .                               بات وزيادة استحقاقات املوظفني                                  ومت تنقيح النظم القدمية للمرت      .                             املصانع ومجعيات ممثلي املوظفني   
  .                                                    الشعب الصيين مالك وسائل اإلنتاج واملستفيد من ثروة اجملتمع

 ٢املادة 

 التدابري املتخذة لضمان اإلعمال الكامل للحقوق

ّ                                                                                      َجـّدت الصني لسنوات عدة يف وضع تشريعات حتمي حقوق املواطنني االقتصادية واالجتماعية والثقافية     - ٩  َ
     ً                                             ونظراً إىل الظروف اخلاصة للبالد وبعد االطالع على          .                                     ً          ها، وضـمان محايـة حقوقهم ومصاحلهم قانوناً        ُ      وُتعـزز 

                                                                            ً     ً                       تشريعات العديد من بلدان العامل والوثائق الدولية املتصلة باملوضوع، سنت الصني عدداً كبرياً من القوانني واللوائح 
                                                 ويشمل ذلك املبادئ العامة للقانون املدين وقانون اإلرث   .                                                  اليت تدور حول الوثيقة األساسية املتمثلة يف دستور األمة

               املياه والتربة    )      صيانة (                                                                                              وقانون محاية املستهلك وقانون املوارد املعدنية وقانون إدارة األراضي وقانون املياه وقانون             
            ان احلد األدىن                                                                                          وقانون الفحم وقانون محاية البيئة وقانون العمل وقانون النقابات وقانون سالمة املناجم ولوائح ضم

                                                                                                             املعيشـي لسكان املدن ولوائح جملس الدولة بشأن وضع املؤسسات لنظام لتأمني معاشات املسنني وقانون التعليم                
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                                              املمتلكات الثقافية وقانون التقدم يف العلوم        )     محاية (                                                                وقـانون التعلـيم اإلجـباري وقانون التعليم العايل وقانون           
                                                               ابتها وقانون محاية األحداث وقانون حقوق املرأة ومصاحلها وقانون حقوق                                      والتكنولوجيا وقانون اللغة الوطنية وكت
                        ً        ً                                  كل هذه القوانني متثل نظاماً قانونياً يقدم ضمانات قانونية مهمة يف جمال   .                                 املسنني ومصاحلهم وقانون محاية املعوقني

  .                                                         تعزيز حقوق املواطنني االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتها

                     من الدستور وحده      ٤٨       إىل     ٤٢            فاملواد من     .                             ً        ً       ني الصني وسياساهتا مع العهد شكالً ومضموناً                  وتنسجم قوان  -  ١٠
                                                                                                                تنص بشكل تام على حق املواطنني يف العمل والراحة والتعليم والبحث العلمي واألنشطة الثقافية وحقهم يف تلقي                

                             ض أو العجز عن العمل، وحقهم يف                                                                           املسـاعدة املادية من الدولة واجملتمع عند الشيخوخة أو يف حالة اإلصابة باملر       
                             وأقر املؤمتر الوطين الشعيب يف       .                                                                               التملك املشروع ووراثة املمتلكات اخلاصة واملساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة          

                              ً                                 تعديالت على الدستور تتعلق أيضاً حبقوق املواطنني االقتصادية             ١٩٩٩      مارس   /                                    دورتـه الثانـية املعقودة يف آذار      
                                                               يعد القطاع غري العام من االقتصاد، الذي يشمل األعمال احلرة             : "                           فـية، وجاء فيها ما يلي                         واالجتماعـية والثقا  

    حتمي  "    ، و  "                                                     ً     ً                                       واملشـاريع اخلاصة، اليت متارس نشاطها يف حدود القانون، عنصراً مهماً يف اقتصاد السوق االشتراكي              
   ). ١ ١      املادة    " (                                                      الدولة احلقوق واملصاحل املشروعة لألعمال احلرة واملشاريع اخلاصة

                                                                                                وقـد اعـتمدت الصـني يف األغلـب على جهودها اخلاصة يف تعزيزها ومحايتها للحقوق االقتصادية                  -  ١١
            ً      ً                                        وبصفتها بلداً نامياً، ما انفكت تبدي استعدادها لالعتماد على   .                                             واالجتماعـية والثقافية، وحققت نتائج ملحوظة   

  .                                         ً ات وجناحات البلدان األخرى، بغرض التقدم معاً                                                                   املشاريع التعاونية يف التنمية االقتصادية والتقنية والتعلم من خرب       
                                                                                                            ومنذ بداية عصر اإلصالحات الليربالية، خطت املشاريع االقتصادية والتقنية املشتركة بني الصني والعامل اخلارجي              

                                                 ، جتاوز التبادل التجاري اإلمجايل بني الصني وسائر بلدان     ٢٠٠٢       ويف عام   .                              خطوات كبرية وحققت نتائج ملحوظة
                                                                                                   ملـيار دوالر، وتزايد بسرعة عدد اجملاالت املفتوحة أمام التجارة اخلارجية، وتوسعت من املناطق                  ٦٠٠         العـامل 

  .                                                                      وتطورت العالقات التجارية يف مجيع امليادين وعلى مستويات عدة مع بلدان العامل  .                            الساحلية إىل املناطق الداخلية
                     ويؤدي تطور املشاريع     .                     اقتصاد إقليمي موحد                                                 َ                 وتسـارع تقـدم الصني صوب االندماج يف اقتصاد عاملي معولَم و           
                                    وأصبح ذلك قوة ال غىن عنها يف دفع النمو   .                           ً                                     املشتركة األجنبية اليوم دوراً ال تفتأ تتعاظم أمهيته يف االقتصاد الوطين

                                                                                                  االقتصادي وزيادة إيرادات الدولة وتعزيز فرص التوظيف وحتقيق فائض يف امليزان التجاري، وكذلك حتفيز التنمية 
  .                                 اجملال االقتصادي واالجتماعي والثقايف يف

      ّ                                                                                                 وقد كثّفت الصني حبثها ودراستها للقانون الدويل واملمارسات العرفية، وانضمت إىل اتفاقات دولية مثل               -  ١٢
                                                                                                                      اتفاقـية األمـم املتحدة املتعلقة بعقود البيع الدويل للبضائع، واتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باالعتراف بقرارات                

                                                                                                  ألجنبية وتنفيذها، واتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعية، واتفاقية تسوية املنازعات االستثمارية الناشئة          التحكيم ا
      وللصني   .                                                                                                   بـني الـدول ورعايا الدول األخرى، واالتفاقية املنشئة لوكالة ضمان االستثمارات املتعددة األطراف             

     ً    بلداً     ١٥٤                                          ل وتعاون يف جمايل التعليم والثقافة مع             ً        ً             ُ       بلداً وإقليماً، وعالقات تبادُ       ١٣٥                             عالقـات تعـاون تقنية مع       
       ً       ً      ً                   اتفاقاً حكومياً دولياً يف جمال التعاون    ١٤٥       ً       ً      ً                            اتفاقاً حكومياً دولياً يف جمال التعاون التقين، و     ٩٥       ووقعت    .        ً   وإقلـيماً 

     ٥٨٠     ٠٠٠                    ، أوفدت الصني حنو         ٢٠٠٢                  وحبلول هناية عام      .                        مؤسسة جامعية دولية     ٧٥                         الثقايف، وانضمت إىل حنو     
                      طالب من عدد إمجايل من    ٥٤٠     ٠٠٠                            بلد وإقليم، واستضافت زهاء    ١٠٠                                  ب للدراسة يف اخلارج يف أكثر من          طال
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                                                                     ويؤدي تشجيع الصني للتعاون مع البلدان األجنبية يف اجملال االقتصادي            .      ً        ً    بلداً وإقليماً     ١٧٠                        البلدان واألقاليم بلغ    
  .                                         طنني باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                             ً     ً                   والتقين والتعليمي والعلمي دوراً هاماً يف تعزيز متتع املوا

     ً                                                                          ونظراً إىل القيود املتعلقة مبستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد، وإن            .                  ً      ً     وال تزال الصني بلداً نامياً     -  ١٣
َ        ً     ً                   كـان العهد قد دخل حيز النفاذ يف الصني، فإن مجيع مواده مل ُتعَمل إعماالً كامالً                  ع                         فلم يستوف مستوى التمت     .                                                     ُ  

                                                   وال يزال يقع على عاتق الصني واجب احلد من الفقر وتقليص   .                                          ببعض احلقوق بعد الشروط اليت ينص عليها العهد
    بيد   .                                                        ً      ً                                               الفجوة بني األغنياء والفقراء، يف الوقت الذي تواجه فيه أيضاً ضغوطاً من قبيل منو السكان ونضوب املوارد                

         سنة من   ٥٠                                    ً     شاكل اليت تعترض سبيل التنمية، استناداً إىل                                 ً               أن حكومة الصني وشعبها قادران متاماً على حل مجيع امل
                                                                                                            التنمـية، وال سـيما يف السنوات العشرين األخرية من اإلصالحات الليربالية، وسيواصالن تعزيز مستوى التمتع                

  .                           حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية

     من   ٣٣                  فقد جاء يف املادة     .  ز                                                                             مث إن الصـني، إذ حتمي حقوق مواطنيها، دأبت على إقرار مبدأ عدم التميي              -  ١٤
                                 وحتمي هذه املادة تساوي مجيع املواطنني    ".               أمام القانون   سية     سوا                     مجهورية الصني الشعبية         مجيع مواطين "   أن         الدستور 

                                                                                                 يف التمتع حبقوقهم كما ينص على ذلك القانون، بصرف النظر عن انتمائهم اإلثين أو العرقي وبغض النظر عن نوع 
     وعلى   .                                            ُّ                            هم العائلي أو معتقداهتم الدينية أو مستوى تعلُّمهم أو وضعهم املايل أو غري ذلك                      جنسهم أو مهنتهم أو أصل

                                                                                                                 هذا األساس، سنت الصني قوانني مثل املبادئ العامة للقانون املدين وقانون الزواج وقانون اإلرث وقانون التعليم                
                                      يف تلك اجملاالت اليت ينطبق فيها مبدأ                                                      ً                            وقـانون التعليم اإلجباري وقانون العمل، وذلك حتديداً لتنظيم املمارسات           

    ً                                                                                       وفضالً عن ذلك، سنت قوانني مثل قانون حقوق املرأة ومصاحلها وقانون محاية األحداث وقانون                .               عـدم التمييز  
                                                                                                         محايـة املعوقني وقانون حقوق املسنني ومصاحلهم، وذلك بغرض تعزيز محاية حقوق أفراد مجاعات بعينها داخل                

  .     اجملتمع

                       ً       من العهد وشروطها إعماالً      ٢                                                                فيذ مبدأ عدم التمييز يف مجيع امليادين وإعمال أحكام املادة                 ً       وضـماناً لتن   -  ١٥
     من   ٣٢                فقد جاء يف املادة   .     ً                                                                 كـامالً، حترص الصني أشد ما حترص على محاية حقوق املواطنني األجانب يف أرضها     

                          ل األراضي الصينية؛ وعلى                                                                   مجهورية الصني الشعبية حتمي حقوق األجانب ومصاحلهم املشروعة داخ         "             الدستور أن   
                     وينص هذا احلكم على       ".                                                                                   األجانـب املوجودين على األرض الصينية أن يلتزموا بقوانني مجهورية الصني الشعبية           

                                                                                                         ضـمانة قانونية أساسية حلماية حقوق املواطنني األجانب ومصاحلهم يف الصني، وكل القوانني واللوائح األخرى               
  :                                               وتنتمي تلك القوانني واللوائح إىل فئتني رئيسيتني، مها  .                 الصني تستند إليها                              املتعلقة بوضع املواطنني األجانب يف 

                                                                                                 القوانني واللوائح اليت تتعلق حبقوق الكيانات األجنبية والتزاماهتا، على النحو املنصوص عليه يف               ) أ ( 
  :                         من الدستور، اليت فيها أن  ١٨      املادة 

                                           ها من املؤسسات االقتصادية األجنبية واألفراد من                                              مجهورية الصني الشعبية تسمح للمشاريع األجنبية وغري "
                                                                                                  األجانب باالستثمار يف الصني والدخول يف شىت أشكال التعاون االقتصادي مع املشاريع الصينية وغريها              

                            وعلى مجيع املشاريع األجنبية      .                                  ً                                     مـن املؤسسات االقتصادية الصينية وفقاً لقانون مجهورية الصني الشعبية         
                                                                           القتصادية األجنبية واملشاريع املشتركة بني جهات صينية وأخرى أجنبية داخل                                 وغريهـا من املؤسسات ا    
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                                      وحتظى حقوقها ومصاحلها املشروعة حبماية       .                                                            األراضـي الصينية أن تلتزم بقانون مجهورية الصني الشعبية        
   ".                         قانون مجهورية الصني الشعبية

                                               ية وقانون العالمات التجارية وقانون الرباءات                                                                           كمـا أن املبادئ العامة للقانون املدين وقانون حقوق امللكية الفكر          
                                                                                        وغريها من القوانني تصف بالتحديد املبادئ واملمارسات اليت حتكم محاية حقوق املواطنني األجانب يف الصني؛

     من  ٥                فقد جاء يف املادة   .                                                           التشريعات اليت تنص على حقوق املواطنني األجانب يف الدعاوى املدنية  ) ب ( 
                                                                                           دنية، على سبيل املثال، أنه جيب معاملة املواطنني األجانب واملواطنني على قدم املساواة يف                                   قـانون اإلجراءات امل   

  .                                                الدعاوى املدنية، كما جيب التقيد مببدأ املعاملة باملثل

                                          ً                                                                وعـالوة على التشريعات احمللية، أبرمت الصني عدداً من املعاهدات الثنائية والعهود الدولية مع البلدان                -  ١٦
                              وتشمل تلك املعاهدات والعهود      .         ً                                                      ن أحكاماً بشأن معاملة املواطنني األجانب لدى وجودهم يف الصني                     املعنية تتضم 

  .                                                        اتفاقات حتكم التجارة ومحاية االستثمارات وجتنب االزدواج الضرييب

 ٣املادة 

 املساواة بني اجلنسني

  .                    حتضر جمتمع من اجملتمعات                                                                   إن إعمال حقوق الرجل واملرأة على قدم املساواة مقياس مهم يف تقومي درجة    -  ١٧
                                                                                               ً                   وجتعل الصني من تعزيز املساواة بني اجلنسني وإعماهلا سياسة أساسية يف إرساء التنمية الوطنية، وال تتخلف أبداً                 

  .                                 عن االلتزام بتقدم املرأة والنهوض هبا

       ً      ر ومتشياً مع           ً            واستناداً إىل الدستو    .                                                                      وقـد سنت الصني قوانني ولوائح دقيقة تنص على محاية املرأة والطفل            -  ١٨
      وتشمل   .                                          ً        ً                                                 قـانون حقوق املرأة ومصاحلها، وضعت الصني نظاماً قانونياً يوفر محاية أكمل حلقوق املرأة ومصاحلها              

                                                                                                                    تلـك القوانـني قانون الزواج وقانون العمل وقانون التعليم وقانون الرعاية الصحية لألم والطفل وقانون اإلرث                 
                                  ، سنت الصني وأنفذت قانون حقوق          ١٩٩٢         ويف عام     .        ومصاحلهم                                             وقـانون محاية املعوقني وقانون حقوق املسنني        

                                                               ُ                                               املرأة ومصاحلها الذي يشدد على أن الرجل واملرأة متساويان من حيث حرمُتهما الشخصية وكرامتهما ويتمتعان               
                                                                                                              بنفس احلقوق واملركز، ويبني يف أحكام واضحة احلقوق وسبل احلماية السياسية واالقتصادية والثقافية والتعليمية              

  .                                                 ألساسية اليت ينبغي أن تتمتع هبا املرأة يف اجملتمع والبيت ا

                                               ، أنشأت الصني اللجنة العاملة املكلفة بشؤون           ١٩٩٠          ففي عام     .                                       وقـد وضعت آليات لتعزيز وضع املرأة       -  ١٩
                                 وتتلخص مهامها األساسية يف ضمان       .                                                                              املرأة والطفل التابعة جمللس الدولة بصفتها مؤسسة معنية بتعزيز وضع املرأة          

                                                                                                            لتنسـيق بني مجيع اإلدارات احلكومية واملنظمات غري احلكومية بقصد معاجلة قضايا املرأة والطفل معاجلة سليمة                 ا
                                                                                                           والـنهوض بقضـايامها، ومحاية حقوق املرأة والطفل ومصاحلهما، واإلشراف على تنفيذ القوانني املتصلة حبماية               

                                       سنوات من التطوير والتحسني، ازداد        ١٠            وبعد مرور     .    طفل                                                         مصاحل املرأة والطفل والربامج املتعلقة بتنمية املرأة وال       
   ٥                منظمة حكومية و  ٢٤        مبا فيها  (                 يف الوقت احلايل     ٢٩           ً                منظمة عضواً أصلية إىل        ١٩                              عـدد أعضـاء اللجـنة من        

                      ْ                                                            يف املائة من املدن والبلْدات يف املقاطعات والبلديات واملناطق املستقلة البالغ             ٨٠         كما أن      ).                   منظمات غري حكومية  
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                                                                                       قد أنشأت مؤسسات عاملة تعىن بقضايا املرأة والطفل تشمل إدارات عدة ويديرها موظفون حكوميون   ٣١       عددها
ُ                                                                    ويف الوقت نفسه، ُوضع نظام يقدم األعضاء مبوجبه تقارير سنوية ويرصد تنفيذ كل وحدة وظيفية   .              هلم نفس الرتبة                

                                             ة بشؤون املرأة والطفل التابعة جمللس الدولة بدور                              وقد قامت اللجنة العاملة املكلف  .                              لواجباهتا ويعزز تبادل املعلومات
  .                                                       مهم يف إدراج الوعي اجلنساين يف سياسات الدولة وخططها وبراجمها

      ً                                      فتمشياً مع األهداف الرئيسية خلطط الشعب يف         .               ً                                       وتضع الصني خططاً حكومية حلماية وتعزيز تنمية املرأة        -  ٢٠
            أول خطة       ١٩٩٥                                          املرأة يف الصني، وضعت احلكومة يف عام                                                           جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية، ويف ضوء وضع      

         ، أصدرت      ٢٠٠١         ويف عام      ).     ٢٠٠٠-    ١٩٩٥ (                                                                      يف تـاريخ الصني تعىن بتنمية املرأة، أال وهي برنامج تنمية املرأة             
َ  َ                                         وأنفـذت َخلَفها املسمى برنامج النهوض باملرأة                                                  ويؤكد هذا الربنامج على ستة جماالت ذات          ).     ٢٠١٠-    ٢٠٠١ (       

                                                                                املرأة واالقتصاد، ومشاركة املرأة يف رسم السياسات واإلدارة، واملرأة والتعليم،            :                    إىل التنمية، هي                  أولوية بالنسبة 
                                                  وفـي خطة الشعب اخلماسية العاشـرة للتنمية االقتصادية   .                                                      واملـرأة والصـحة، واملرأة والقانون، واملرأة والبيئة     

                                          الكامل لربنامج تنمية املرأة واحلماية الفعلية                                  ، منحت احلكومة بوضوح والية التنفيذ  )    ٢٠٠٥-    ٢٠٠١ (           واالجتماعية 
                                                                         وقد أقدمت مجيع اإلدارات وحكومات املقاطعات واملناطق املستقلة والبلديات           .                              حلقوق املرأة ومصاحلها املشروعة   

                                                                                                                الـيت تديرها احلكومة املركزية مباشرة على وضع برامج النهوض باملرأة اخلاصة بأوضاعها بغية ضمان دقة حتديد                 
  .   ّ                               ً                                                وتكّيفها مع األوضاع احمللية، وذلك متشياً مع التدابري احملددة لربنامج النهوض باملرأة وأهدافه        أهدافها 

                          وحظيت حقوقها يف املشاركة      .                                       ً                             وبفضل اجلهود اهلائلة اليت بذلت، حتسنت كثرياً أوضاع املرأة يف الصني           -  ٢١
                   وحضر املؤمتر الوطين     .                 يد من الضمانات                            ُّ                                            السياسية، والتوظيف، والتعلُّم، والصحة واإلصحاح، والزواج والبيت مبز       

     ٣٧٣                                      يف املائة من اجملموع، يف حني كانت              ٢٠,٢٤                 مندوبات، أي       ٦٠٤     ً    إمجاالً       ٢٠٠٣                         الشـعيب العاشر يف عام      
                                                                                         يف املائة من املندوبني إىل املؤمتر االستشاري السياسي الوطين العاشر، وهو ما ميثل زيادة بنسبة          ١٦,٧             مندوبة متثل   

ُ                                                             يف املائة مقارنة مبا ُسجل يف املؤمتر الثامن واملؤمتر االستشاري الثامن على التوايل          ٠٢, ٢              يف املائة و       ٠,٧٨       وتشغل   .                    
                                                                                                    ثالث نساء يف الوقت احلايل مناصب نائبات لرؤساء جلان يف اللجنة الدائمة التابعة للمؤمتر الوطين الشعيب، وامرأتان 

                                                       تشاري السياسي الشعيب الصيين، وامرأة نائبة لرئيس الوزراء،                                                   نائبتان لرئيسني يف اللجنة الوطنية التابعة للمؤمتر االس
                                          امرأة بصفة رئيسة أو نائبة للرئيس،         ١٥                                            ويبلغ عدد النساء يف إدارات جملس الدولة          .                            وامرأة عضو يف جملس الدولة    

     اء يف                وتبلغ نسبة النس  .                                                           يف املائة من أطر احلزب يف مجيع أحناء البالد من النساء              ٣٦,٢            كان حنو        ٢٠٠٠           ويف عـام    
                                                           وقد توسعت اجملاالت اليت تعمل فيها النساء من املهن التقليدية اليت   :          يف املائة  ٤٦                          ً     القوة العاملة يف الصني حالياً حنو 

                                أعداد ونسب النساء الالئي يعملن     ١٩٩٥                        وما فتئت تتزايد منذ عام   .                                        كن يزاولنها إىل الصناعات اجلديدة والناشئة
                                                                      هرباء والغاز والطاقة املائية، والربيد واالتصاالت، واملال والتأمني، والعقار،                                  يف صناعات من قبيل إنتاج وتوريد الك

             وخالل الفترة    .                                                                                                 واألسـفار، والبث اإلذاعي والسينما والتلفزة، واإلصحاح واللياقة البدنية، والرعاية االجتماعية          
                                النساء الالئي يعملن يف مشاريع                                                                يف املائة أعداد النساء اللوايت يعملن يف املهن احلرة و            ٦٠                         نفسـها، تزايدت بنسبة     

           ، بلغ معدل     ٢٠٠١          وحبلول عام   .     ُ                                                 ً     ً          وقد ُنفذت األحكام املتعلقة حبماية املوظفات والعامالت تنفيذاً شامالً          .       خاصـة 
                                    يف املائة، وكان عدد الفتيات يف            ٩٩,٠١                                                                      الـتحاق الفتـيـات بالتعليـم االبتدائي علـى الصعيد الوطين نسبة           

                      وكان عدد الفتيات يف      .                       يف املائة من اجملموع        ٤٧,٣                     فتاة، ميثل نسبة       ٥٩     ٣٦٨     ٠٠٠                              التعلـيم االبـتدائي، البالغ    
                                            يف املائة من جممـوع الطلبة، يف حني مثل              ٤٦,٤٩                فتـاة، ميثل      ٣٦     ٤٣٣     ٣٠٠                               اإلعداديـات العـادية، البالغ    

          ويف الوقت    .  ع                     يف املائة من اجملمو         ٥٦,١١                فتاة، نسبة     ٥     ٤٦٨     ٤٠٠                                               عـدد الفتيات يف اإلعداديات املهنية، البالغ        
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                  يف املائة من جمموع      ٤٢,٠٤                                   شابة يف املدارس املهنية العليا ميثلن  ٣     ٠٢٣     ٠٠٠                                ذاته، كانت الشابات البالغ عددهن 
                                                               ، كان معدل تغطية السنوات التسع من التعليم اإلجباري على              ٢٠٠٠                  وحبلول هناية عام      .                         الطلـبة يف هذه املدارس    
     ٢,٩                                                          الفارق يف متوسط عدد سنوات التعليم بني الفتيان والفتيات من                 يف املائة، وتقلص  ٨٥                    الصعيد اإلقليمي يفوق 

                    يف املائة من احلوامل   ٨٦                                ، كانت الرعاية الصحية متوفرة ل      ٢٠٠٠       ويف سنة   .      ً  عاماً    ١,٠٧     إىل     ١٩٩١    ً        عاماً يف سنة 
  ة        امرأ    ١٠٠     ٠٠٠               من بني كل       ٥٣       إىل       ٦١,٩                                                               والنوافس على الصعيد الوطين، واخنفض معدل وفيات األمهات من          

                       ً        يف املائة، مسجلة ارتفاعاً قدره     ٧٢,٩                                                   وتزايدت نسبة األمهات الالئي يلدن يف املستشفيات إىل        .     ١٩٩٥          يف عـام    
     يف      ٧٣,٦                                                    ، كان معدل العمر املتوقع بالنسبة للنساء يبلغ             ٢٠٠١         ويف عام     .     ١٩٩٥                                نقطـة مئوية مقارنة بعام         ١٥

                                         ت احلكومة على مجيع مستوياهتا محالت الختاذ           ونظم  .         سنوات    ٣,٨                                                 املائة، وهو معدل تفوق نظريه لدى الرجال ب           
ُ                                                                             مواقـف أكـثر صرامة إزاء االعتداء البدين، وُعرضت على العدالة العديد من القضايا اجلنائية اليت انطوت على                                                         

                                                                      وقد سامهت يف محاية وضع املرأة املتزوجة احلمالت اليت نظمت ملكافحة انتهاك حقوق     .                        انـتهاكات حلقوق املرأة   
         ً                      ، وتأييداً للمساواة والثقافة     )            وزوجة واحدة  (                                                     ل بالنظام القانوين الذي ال يسمح سوى بزوج واحد                        املـرأة واإلخال  

                                                          وقد وقعت الصني على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد   .                                        واالنسجام واالستقرار يف العالقات األسرية    
                                             لية اليت تنظمها األمم املتحدة بشأن النهوض                                                                           املرأة وحضرت مجيع املؤمترات الدولية عن املرأة ومجيع امللتقيات الدو         

                                                    ،، يف استضافة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة            ١٩٩٥                                          وقد جنحت الصني على وجه اخلصوص، يف عام           .         باملـرأة 
  .                                     ومنتدى املنظمات غري احلكومية املعين باملرأة

                                    م بتنفيذ مبادئ املشاركة على قدم                                                                               مث إن حكومـة الصـني، إذ تضع اخلطوط العريضة للسياسة الوطنية، تلتز             -  ٢٢
                                                                                                            املساواة والتنمية املشتركة واملزايا املشتركة بني الرجال والنساء، مع التركيز على املشاركة على قدم املساواة يف الشؤون 
   ال                                                                                                    الوطنية واحلياة االجتماعية بغض النظر عن نوع اجلنس، وتشجيع التعاون بني اجلنسني يف حتقيق التقدم والتنمية يف اجمل

     ً                                                                                                 ونظراً إىل مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية احملدود لدى املرأة يف الصني، ويف إطار تأثري املواقف                 .           االجـتماعي 
                                                                                                                      التقلـيدية، فـإن اإلعمال الكامل للمساواة بينها وبني الرجل يف احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألسرية                

                 وال يزال على عاتق   .                                                  احمليط االجتماعي للنهوض باملرأة يقتضي املزيد من التحسني                                    سيكون عملية طويلة األجل، كما أن      
  .                                                                             الصني واجب كبري وطويل األمد لتخطي احلواجز واستئصال املظاهر الرمسية للتمييز ضد املرأة

 ٦املادة 

 احلق يف العمل

                                 اهليكلي على االقتصاد، فإن الصني          ً                                                                        ونظراً إىل عدد السكان الضخم ووفرة اليد العاملة وتطبيق سياسات التكيف             -  ٢٣
                                                    ً           ً              وقد كانت حكومة الصني وال تزال تعترب تشجيع التوظيف واجباً استراتيجياً يف              .            ً                             تواجـه ضـغوطاً هائلة يف جمال العمالة       
                                                                            ومن األهداف الرئيسية لتنظيم االقتصاد الكلي زيادة فرص التوظيف، واحلفاظ            .                                          التنمـية الوطنية االقتصادية واالجتماعية    

  .                                                                               ستقرار األساسي لوضع العمالة ككل ألن النمو االقتصادي يدفع تلك الزيادة يف فرص التوظيف      على اال

                                                                                            وملا كانت الصني تعزز االستثمار يف البنية التحتية األساسية وحتافظ على تنمية اقتصادية سريعة عن طريق  -  ٢٤
           ّ                           لتطوير املكثّف للمشاريع اليت تستخدم                                                                                زيادة الطلب احمللي، فإن التكيف مع السياسات الصناعية مييل إىل تفضيل ا           

                                                                                                               الـيد العاملـة اليت تتوافر لديها اخلصائص واإلمكانات السوقية املثلى، وال سيما املؤسسات الصغرية واملتوسطة                
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                           وإذا كان االستثمار األجنيب      .                                                                              واملؤسسـات اليت تعمل يف قطاع اخلدمات واليت هي أقدر على إجياد فرص العمل             
ِ       ً       ً       ً       ً               تطوير املشاريع اجلماعية واخلاصة واحلرة، مما يوِجد وضعاً وظيفياً متنوعاً ونابضاً باحلياة،                    حيظى بالتشجيع، فكذلك                                           

  .                                    ويزيد فرص العمل، ويوسع قنوات التوظيف

           الستقالل يف      با       العامل       يتمتع     : "                                                                   التعبري عن سياسات التوظيف األساسية يف الصني على النحو التايل              وميكن -  ٢٥
     َّ                  ويشجَّع العمال على      ".       التوظيف              تشجع احلكومة         فيما     ؛                       ي اليت تنظم العمالة       ه          وى السوق  ق                       اختـيار الوظـيفة؛ و    

                                            ُ                                                                  احلصول على الوظائف عن طريق املنافسة الشريفة، وُتتخذ التدابري لتيسري وضع آليات ذات توجه سوقي يف جمال                 
          د وحديث يف                                                                         َّ وقد وضعت احلكومة يف مجيع مدن الصني الرئيسية مراكز اختبار ملمارسة هنج علمي وموحَّ  .        العمالة

                                                                                     وقد أنشئت شبكة حتتوي على بيانات سوق العمل لتسهيل تبادل املعلومات بشأن عروض               .                  جمـال سوق العمل   
                          وشرعت احلكومة يف السنوات      .                                                                            وطلـبات العمل ومساعدة العمال على إجياد وظائف وتغيريها عرب سوق العمل           

                                         ، مستعملة آليات السوق يف توزيع اليد                                                                        األخرية يف استكشاف سبل وضع آليات لتشكيل األسعار يف سوق العمل          
  .                                                                          العاملة وحتديد معدالت األجور، وبصفتها آليات التنظيم األساسية حلركة اليد العاملة

                                        ً                                         ً      ً    ووضعت الصني واستكملت منذ الثمانينات نظاماً خلدمات التوظيف يشمل معلومات مهنية وتدريباً مهنياً  -  ٢٦
                                                             توظيف ألغراض التوجيه واإلعالم وتوفري خدمات متهيدية للباحثني               ً                                       وتأميناً من البطالة ومشاريع تقدمي خدمات ال      

                                                                                                            عن العمل وأرباب العمل، وألغراض التدريب املهين ملن يبحثون عن عمل ألول مرة وإعادة تدريب العاطلني عن                 
  .   ً ياً                                                                                      كما يوفر النظام التأمني من البطالة بغية توفري فرص العمل للمجموعات احملرومة مهن              .                        العمـل لتغـيري مهنهم    

                                                                                                  وتشجع احلكومة إنشاء منظمات مجاهريية تقدم معلومات مهنية، مما يسمح بتوفري خدمات التوظيف يف اجملتمعات        
  .                                             احمللية وإقامة شبكة متعددة املستويات لتلك اخلدمات

   قل                                                                                           ويتوافر لدى اجملتمعات احمللية املزارعة موارد ذات شأن من اليد العاملة، مما قاد إىل نشوء مشاكل مع ن -  ٢٧
                                                                                                وتعمل احلكومة هبمة، من خالل اجلمع بني استراتيجيتها العمرانية واستراتيجيتها اإلمنائية لفائدة              .                فـائض العمالة  

       ً               فهي أوالً تشجع توظيف      .                                                                               غرب البالد، على استكشاف سبل جديدة للتوظيف يف املدن والضواحي على السواء           
                                                                    فية، وإقامة البنية التحتية اجملتمعية الريفية عن طريق االستفادة                                   وميكن تطوير املشاريع الري     .                          ً    اليد العاملة الريفية حملياً   

                                                                                                                      بالكـامل من فائض اليد العاملة يف اجملتمعات احمللية الريفية، وتنفيذ خطط التوزيع اإلقليمية بالنسبة إىل املنتجات                 
                   تطوير زراعة خارج                                             وتشمل التدابري اليت تسهم يف هذا الصدد          .                                                 الزراعـية الرئيسية، وتكييف اهلياكل االقتصادية     

                  وتشمل مشاريع أخرى   .                                                  ً                           نطاق السوق ومرحبة وتستخدم اليد العاملة بكثافة، فضالً عن تطوير صناعات غري زراعية
                                                                                                       مبوازاة ذلك توسيع نطاق أعمال الري وشبكات الطرق والشبكة الكهربائية يف الريف وغري ذلك من البىن التحتية       

    ِّ          وتوجِّه احلكومة   .                                                  ة التعليمية واملهنية يف اجملتمعات احمللية يف األرياف                                               األساسـية، والتدريب على املهارات األساسي     
                                                مث إن احلكومة، إذ تنتهج سياسة للمعاملة املنصفة       .      ً                                                               ثانـياً التنقل العقالين لليد العاملة الريفية عرب احلدود اإلقليمية         

                                      وإدارة جيدة وتوفر خدمات مالئمة،                                            ً                                       للعمال الريفيني الذين يرتحون إىل املدن حبثاً عن الشغل وتتبع قيادة عقالنية           
                                                                                                            تسـعى إىل إزالة العقبات البنيوية من أمام انتقال اليد العاملة الريفية إىل املدن ومن مث خفض التكاليف الشخصية      

                                                                                وحتسني خدمات التوظيف وتدريب العمال الريفيني على املهارات املهنية يعزز قدرهتم على إجياد   .              ألولئك العاملني
                                                                            مث إن املساعدة على إقامة عالقات على أساس طلبات سوق العمل بني املناطق               .            قهم األصلية                  عمـل خارج مناط   
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                                                       ً                                                               النامـية اليت تكثر فيها تكثر تلك الطلبات واملناطق األقل منواً اليت يوجد فيها فائض يف اليد العامل يسمح خبفض                    
  .                      والعشوائي لليد العاملة  "      األعمى "       التنقل 

                                                                        ال الزائدين عن احلاجة وظائفهم يف القطاع الصناعي يف السنوات األخرية                                         وقـد فقد عدد كبري من العم       -  ٢٨
                                               وأغلب العمال الذي سرحوا عن العمل يف قطاع          .                                                           عقـب التكييفات اهليكلية اليت أجريت على االقتصاد الوطين        

       جيدون                               ّ                                                                              الصناعات التابعة للدولة إما مسّنون بعض الشيء أو لديهم مهارة واحدة أو مستواهم التعليمي ضعيف أو               
ّ                                    وحلل مشكلة توظيف املسّرحني عن العمل والعاطلني، وضعت          .                                             صـعوبة كـبرية يف العثور على وظائف أخرى                            

                                                  فقد ساعدت احلكومة العمال املسرحني والعاطلني على إنشاء   .                                            احلكومـة ونفذت سياسات لدعم إعادة التوظيف    
                                     لتدريب اجملاين، والتخفيضات الضريبية،                                ً                                             مشاريعهم اخلاصة بصفتهم أفراداً أو منظمات عن طريق برامج من قبيل ا           

                                                                                                             والقـروض الصـغرية، وتعزيز الرعاية االجتماعية، وتبسيط إجراءات تسجيل املشاريع التجارية اجلديدة، وتوفري              
                                                                                   مث إن تركيز تلك اجلهود بشكل رئيسي على إجياد وظائف يف اجملتمعات احمللية والعمل                .                        أماكن لألعمال التجارية  

                                                                             ريع صغرية قادرة على إجياد وظائف ومشاريع التوظيف يساعد على إقامة سوق للعمل نشطة                  هبمة على إنشاء مشا
                                                           ، وما تنطوي عليه من تدابري داعمة خمتلفة، متكن العمال           "                                 محلة املساعدة على إعادة التوظيف     "         كما أن     .        ومتنوعة

                     واحلفاظ على مكاسبهم                                                                      املسرحني من احلصول على دعم فعال ويف الوقت املناسب وعلى خدمات إلعادة التوظيف
                                                                          وفيما يتعلق باملشاريع اليت توقفت عن العمل واليت أفلست، ووضع عدد من الترتيبات   .                      يف جمال التأمني االجتماعي

                                                                                                               املناسـبة اخلاصـة بالعمال املسرحني، وتتراوح بني التقاعد املبكر واالستمرار يف استخدام املوظفني املعاد هيكلة                
                                                                           مشاكل الفقراء العاطلني عن العمل يف املدن والكهول املسرحني عن العمل                               وقـد عاجلت احلكومة     .          وظـائفهم 

                 َ                                            ويوفر ذلك التمويلَ الالزم هليئات التوظيف املعنية باجملتمعات          .                                               والعـاطلني بوضع نظام خلدمات التوظيف العامة      
                ية وأمن اجملتمعات                                                      ً                                   احمللية اليت توفر وظائف مضمونة لألشخاص الذين يعانون ظروفاً صعبة من خالل اخلدمات البيئ          

  .                                                     كما توفر خدمات توظيف جمانية وقد تبني أهنا فعالة بشكل خاص  .                                 احمللية واخلدمات املقدمة هلذه اجملتمعات

ّ                                                  ومـا انفـّك نطـاق التوظيف يف الصني يّتسع وما انفكت هياكله تتحّسن بالتدريج بفضل تضافر جهود                   -  ٢٩                         ّ                       ّ        
         مليون        ٧٣٠,٢٥                                         بلغ عدد املوظفني على الصعيد الوطين         ،    ٢٠٠١                ففي هناية عام      .                               احلكومـة ومجـيع شرائح اجملتمع     

           يف املائة،   ٧٧      قدرها   )                                   أي نسبة اليد العاملة املوظفة بالفعل (                        ً                               شخص، وميثل هذا العدد معدالً للمشاركة يف قوة العمل          
        عمال                                  وكانت نسبة البطالة املسجلة بني      .              ً           يف املائة عماالً ريفيني        ٦٧,٢                  ً               يف املائة منهم عماالً حضريني و          ٣٢,٨     كان  

                    مليون شخص منذ عام       ٣٢٨,٧٣                                            ً        وارتفع عدد العمال يف الوسطني احلضري والريفي معاً بواقع   .          يف املائة   ٣,٦     احلضر 
                ، كان التوزيع       ٢٠٠١         ويف عام     .                                                     مليون فرصة من فرص العمل اجلديدة تلك يف املدن               ١٤٤,٢٦   ُ          ، أُوجـدت        ١٩٧٨

                                                   يف املائة يف قطاعات الزراعة والصناعة واخلدمات          ٧,  ٢٧              يف املائة و       ٢٢,٣              يف املائة و     ٥٠  :                          اهليكلي للعمالة كما يلي   
                                                                       ً     ً         ومقارنة باالجتاهات السابقة، فقد اخنفضت النسبة املوظفة يف قطاع الزراعة اخنفاضاً حاداً، يف حني   .                عـلى الـتوايل   

  .                              ً      ً                                وسجل قطاع اخلدمات بوجه خاص منواً سريعاً مقارنة بالقطاع الصناعي           .                                  ً     سجل قطاعا الصناعة واخلدمات ارتفاعاً    
                                                                                                                       ويف أثـناء ذلك، اخنفضت نسبة اليد العاملة احلضرية اليت تعمل يف الكيانات التابعة للدولة والكيانات اجلماعية من                  

                                                ، يف حني شهدت نسبة األعمال احلرة والعمالة يف             ٢٠٠١                     يف املائة يف عام          ٣٧,٣       إىل       ١٩٧٨                     يف املائة يف عام          ٩٩,٨
                                ويف اجملتمعات الريفية، تزايد بسرعة   .               ً       ً   األجنيب ارتفاعاً ملحوظاً                                                    املشـاريع اخلاصـة واملشـاريع اليت ميوهلا رأس املال         

   ويف   .                                                                                                                    التوظيف غري الزراعي وانتقال اليد العاملة الريفية مع تنفيذ استراتيجية التحضري وتطوير املشاريع غري الزراعية              
            عمال الذين               وبلغ عدد ال    .              مليون شخص        ١٣٠,٨٦                                                 ، كانـت املشاريع يف املدن الصغرية تستخدم حنو              ٢٠٠١        هنايـة   
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                        وسرحت الشركات اململوكة     .              مليون شخص    ٨٠                                                                      انتقلوا من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية منذ التسعينات حنو           
  .                    مليون منهم على عمل    ١٦,٨                  مليون عامل، عثر     ٢٥,٥     حنو     ٢٠٠١   و    ١٩٩٨                      للدولة يف الصني بني عامي 

                                        ً           ية لدى اليد العاملة، استعملت احلكومة عدداً من             ً                                                   وسعياً إىل زيادة مستوى الثقافة العامة واملهارات املهن        -  ٣٠
                                                                                                                  الـنهج إلنشـاء مرافق تعليمية خمتلفة، كما أهنا تنظر إىل الشهادات اجلامعية وشهادات التأهيل املهين على قدم                  

    ٩٠                                                   ، جتاوز معدل تغطية سنوات التعليم اإلجباري التسع نسبة     ٢٠٠١               وحبلول هناية عام   .                     املساواة من حيث األمهية
   ١     ٣٩٦                           ويوجد على الصعيد الوطين       .            يف املائة   ٥                                                              ائة من السكان، واخنفضت األمية لدى الشباب والكهول بنسبة               يف امل 

                                      مدارس للتعليم العايل للكبار يبلغ عدد    ٦٠٧                  ماليني من الطالب؛ و    ٩,٠٣                                          مدرسة عادية للتعليم العايل يتردد إليها     
                 كما أنشأت احلكومة   .        ً  مليوناً     ٩٤,١٥      ميذها                                مدرسة إعدادية يبلغ عدد تال      ٩٣     ٩٦٨             ماليـني؛ و       ٥,٥٩          طلبـتها   

                                                                                                 شبكة تتألف من معاهد عليا مهنية وتكنولوجية وإعداديات مهنية ومراكز للتدريب املهين ومؤسسات مهنية خاصة 
                                                                                                             وأخرى على صعيد املشاريع بغية وضع نظام للتعليم املهين والتدريب متكامل ومتعدد املستويات يليب احتياجات               

                                  أما املتخرجون من مدارس التعليم       .                                                     ألول مرة واملسرحني من أعماهلم والعاطلني على السواء                             الباحـثني عن العمل     
ُ        ُ  ُ                                                  الثانوي الذين ال يلتحقون بالتعليم العايل، فقد ُوفرت هلم ُنظُم للتلمذة تدوم بني سنة وثالث سنوات                          وقد أعيد    .                                             

                                 بإدخال قواعد شاملة للتدريب                                                                                    تنظـيم مؤسسـات التدريـب املهين مثل املدارس التقنية ومراكز التدريب املهين            
                ويف أثناء ذلك،     .                                                      كما نظمت دورات تدريبية موجهة حنو السوق والتوظيف         .                                 واسـتحداث أفرقة للتدريب املهين    

                                                                                                وضع نظام للمؤهالت املهنية مرتب حبسب الدرجات والشهادات املهنية لفائدة العمال، من العامل املاهر األساسي 
                                                        يف املائة من الوافدين اجلدد إىل قوة العمل احلضرية قد تلقوا   ٨٠                 الراهن، جند أن حنو          ويف الوقت   .                إىل التقين املتقدم

  .                                   مليون عامل على شهادة تأهيل مناسبة  ٤٠                                        ً      ً            التعليم الثانوي فما فوق، أو تلقوا تدريباً مهنياً؛ وحصل حنو 

  .         ً  رحت عماالً                                                                                      وقـد أنشـأت الصني مراكز خلدمات التوظيف يف مجيع الشركات التابعة للدولة اليت س               -  ٣١
                                                                                                          ومبجـرد أن يتسـجل العمال املسرحون، ميدهم املركز ببعض املال مبا حيقق هلم الكفاف، ويدفع هلم مستحقات                  

                                                    كما تزودهم أجهزة خدمات التوظيف التابعة للدولة         .                                                      املعـاش والـبطالة وأقساط التأمني الصحي واالجتماعي       
  ،     ١٩٩٨          ففي عام     .                     ً     م على إجياد عمل سريعاً                                                                بتوجـيهات ومعلومـات مهنية وخدمات التدريب املهين ملساعدهت        

                                         ، وهي عبارة عن برنامج يرمي إىل توفري إعادة  "      ماليني  ١٠         سنوات،  ٣ "                                     وضـعت احلكومـة أول خطـة بعنوان        
 ُ                                   وُيستحث أولئك العمال للمشاركة يف       .                                                               التدريب لعشرة ماليني شخص عاطل عن العمل يف ظرف ثالث سنوات          

ِ                          احلكومة ِمن طريقه نتائج إعادة       "      تشتري "                             تمع يف جمال التدريب ونظام                                             إعادة التدريب من خالل حشد موارد اجمل              
ُ                        ، ُوفر التدريب ألكثر من        ٢٠٠٠       إىل       ١٩٩٨                                وخالل فترة السنوات الثالث من        .        التدريب                   مليون عامل مسرح   ١٣  

                                                     يف املائة بعد مضي نصف سنة بالنسبة إىل العمال            ٦٠                                                       وعـاطل على الصعيد الوطين، ووصل معدل التوظيف إىل          
          ً         وجيري حالياً تنفيذ     .     ٢٠٠١        يف عام     "        ماليني   ١٠           سنوات،    ٣ "                      ووضعت اخلطة الثانية      .                           ذين استفادوا من الربنامج     ال

                                                                  وتوفر هذه اخلطة التدريب للعمال املسرحني والعاطلني الذين يرغبون يف        .         مدينة   ٣٠   يف    "                األعمال الناشئة  "       خطـة   
  .                                      يل مشاريعهم واحلصول على قروض صغرية                                                                     إنشاء مشاريع خاصة، وتساعدهم، بعد انقضاء التدريب، على تسج        

  .                                                        ويوفر تطوير هذه األعمال الصغرية فرص عمل ملسرحني وعاطلني آخرين

                                                        فهناك جمموعة من القوانني واللوائح، مبا فيها الدستور          .                                              وحيظـى توظـيف املرأة يف الصني بعناية خاصة         -  ٣٢
                                            ماية العامالت واملوظفات، واللوائح املتعلقة                                                                        وقـانون العمل، وقانون حقوق املرأة ومصاحلها، واللوائح اخلاصة حب         



E/1990/5/Add.59 
Page 15 

                                                                                                                 مبجاالت التوظيف احملظورة على املرأة، متنع التمييز املباشر وغري املباشر ضد املرأة يف العمل وشروط العمل، مبا يف                 
   ية       ْ              وقد أْولت احلكومة عنا  .                                                                           ذلك التدريب والترقية والرعاية والسالمة يف جمال الصحة واإلقالة والضمان االجتماعي

                                                         َّ                                                     خاصة للفروق يف مدى هنوض املرأة أثناء االنتقال من االقتصاد املوجَّه إىل اقتصاد السوق، وركزت على مساعدة                 
                                                                                                العـامالت املسـرحات على إجياد وظائف جديدة وطبقت سياسات تفضيلية مثل تنظيم دورات تدريبية للتطوير     

      وتسعى   .             ً                          ة مهنية جماناً وتوصيات يف جمال العمل                                                                         الوظـيفي للنسـاء وتوفري الدوائر املعنية بالعمل لدورات تدريبي         
                                                                                                            احلكومة، على مستويات عدة ومن خالل العديد من القنوات، إىل إجياد فرص عمل مع التركيز بوجه خاص على                  
                                                                                                          تطوير صناعات قطاع اخلدمات وشبكات اخلدمات اجملتمعية بغية توفري فرص العمل املناسبة لبعض النساء األكرب               

    يف   ٧٠                 وتبني اإلحصاءات أن   .                                                          ديهن مهارة واحدة أو الالئي مل يتلقني سوى احلد األدىن من التعليم   ً             سناً أو اللوايت ل
  .              هم من النساء    ٢٠٠٠                        ً                        املائة من الذين وجدوا عمالً يف اجملتمعات احمللية يف عام 

    عمل                                                                                                     وحتمـي الدولـة متتع املرأة بنفس حقوق العمل اليت يتمتع هبا الرجل، ضامنة تساوي األجر على ال                  -  ٣٣
     ً                 وسعياً إىل دعم إنشاء      .                     ِّ                                                                     املتساوي القيمة، ومؤمِّنة الرعاية اخلاصة املناسبة أثناء احليض واحلمل والنفاس والرضاعة          

       أكتوبر  /                                                                                                       جلـان العـامالت، عدلت اللجنة الدائمة للمؤمتر الشعيب الوطين التاسع قانون النقابات يف تشرين األول               
                                     من القانون أنه، يف حال انتهاك         ٢٢                    فقد جاء يف املادة       .     امالت                                           للتصدي ملسألة انتهاك احلقوق اخلاصة للع          ٢٠٠١

                                                                                                                    احلقوق اخلاصة اليت تتمتع هبا النساء أو الفتيات العامالت، ينبغي لنقاباهتن متثيلهن ملطالبة الشركة أو رب العمل                 
          ضع واختاذ                                                     وعلى الشركة أو رب العمل بعدئذ التدقيق يف الو          .                                                 املعـين باختـاذ اإلجراءات الالزمة لتسوية الوضع       

  .                                                                   ً                                الترتيبات املناسبة وتقدمي تقرير إىل النقابة، وإال فللنقابة أن تقدم طلباً باللجوء القانوين إىل احملاكم احمللية

                                                         مؤسسة ترصد على مجيع املستويات محاية حقوق العمال، وهي توظف  ٣     ١٧٤                       ويوجد على الصعيد الوطين  -  ٣٤
                    وتعزز هذه املؤسسات     .                                ل وقانون حقوق املرأة ومصاحلها                                              مفـتش يشرفون على تنفيذ قانون العم         ٤٠     ٠٠٠      حنـو   

           املتمثلة يف    "              املراحل األربع  "                                                                                       ترتيـبات اإلشراف االعتيادية، وتركز على ساعات العمل ونظام العطل واحلماية أثناء             
     ُ         ومىت كُشف عن     .                                                                                            احليض واحلمل والنفاس والرضاعة، والتحقق من تساويهن يف األجر على العمل املتساوي القيمة            

                                                             وقد مت وضع وتوحيد نظام لعقود العمل واالتفاقات اجلماعية؛           .              ُّ                                جـود مشـاكل، اتُّخذت إجراءات عاجلة حللها        و
                                                                                                   وتطالب املؤسسات والعمال، مىت وقعوا تلك االتفاقات، مبراعاة السمات اخلاصة اليت تتسم هبا العامالت مراعاة تامة 

                                                س الدوائر املسؤولة عن محاية العمال االتفاقات           وتدر  .                                                     مع إضافة عبارات عن حقوق العامالت ومصاحلهن بوضوح       
                              ويقدم املزيد من التوجيه إىل       .                                                                                 اجلماعـية وحتقـق يف تنفيذ مجيع البنود املتعلقة حبماية حقوق العامالت ومصاحلهن            

                           ُ                      ً                                                               الشـركات اليت جترى إصالحات على ُنظم توزيع العمل داخلياً للتأكد من أن الرجال والنساء متساوون يف األجر                  
                يف املائة من      ٩٥                                          ، كانت عقود العمل متاحة يف أكثر من             ٢٠٠٢               ويف هناية عام      .                        مـل املتسـاوي القيمة              عـلى الع  

  .                                                        مليون عامل يتمتعون باحلماية اليت توفرها االتفاقات اجلماعية  ٧٠                             الشركات احلضرية، وكان أكثر من 

            ففي املناطق    .                 لوغ هذه الغاية                                                                           وتعترب الصني أن من األمهية مبكان توظيف املعوقني وتوفر هلم شىت السبل لب             -  ٣٥
              ً                                  فمن املطلوب أوالً من مجيع الكيانات االجتماعية،         .                                                         احلضـرية، توجد ثالث سبل رئيسية للتوظيف أمام املعوقني        

      ً                                                َّ                                                    قانونـاً، أن تسـتخدم نسبة معينة من املعوقني، فإن مل تفعل تعيَّن عليها دفع مبالغ مالية لصندوق خاص بضمان        
                        وأما السبيل الثانية فهي   .            مليون شخص    ١,١١       ً                             ل حالياً يف إطار نظام التناسب هذا حنو     ويعم  .                    العمل لفائدة املعوقني

                                          ً                                                     إنشاء مشاريع للرعاية االجتماعية مكرسة خصيصاً لتوظيف املعوقني تستفيد من سياسة ختفيض الضرائب واإلعفاء 
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                        ى ممارسة املعوقني للمهن                                                                                   وأما السبيل الثالثة فعبارة عن نظام من التفضيالت وسياسات الدعم يشجع عل             .       الضرييب
     ً            وإمجاالً، فإن حنو     .       شخص  ١     ٤٤٨     ٠٠٠                 ً                                                         احلـرة، ويـبلغ حالياً عدد املعوقني املوظفني يف إطار هذا النظام زهاء              

                                             ْ                                                          ماليـني معوق يعملون يف الوقت الراهن يف املدن والبلْدات، وتتحسن بالتدريج الظروف واألوضاع اليت                    ٣,٥٢
               ً                                                            وم املعوقون عادةً بأعمال تالئم وضعهم اخلاص مثل الغرس وتربية احليوانات                                   ويف املناطق الريفية، يق     .             يعملون فيها 

                   ويوجد على الصعيد     .                      شخص يف تلك اجملاالت      ١٥     ٧٩٥     ٠٠٠           ويعمل حنو     .                                      والصـناعة التقليدية وما شابه ذلك     
   دم                                          فهي توفر التدريب والتوجيه املهنيني وتق       .                                                 مؤسسـة خمصصة لتقدمي خدمات التوظيف للمعوقني        ٣     ٠١٢         الوطـين   

            يف املائة     ٨٠                 إىل أكثر من         ١٩٨٧                     يف املائة يف عام        ٥٠                                      وقد ارتفعت نسبة توظيف املعوقني من         .                     معلومات عن التوظيف  
  .                                     ً                                                 وبفضل الوظائف اجملزية، يكسب املعوقون دخالً أفضل، مبا حيسن ظروفهم املعيشة ويسهم يف ازدهار اجملتمع  .      ً حالياً

                                      ً          ً        ً            وحتقيق االستقرار يف تنمية البلد اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً،                                      ً     ً       وبغية إعمال احلق يف العمل إعماالً كامالً       -  ٣٦
                                         خطة الشعب اخلماسية العاشرة للتنمية          ٢٠٠١                                                                  وحتقـيق العمالة الكاملة املنتجة، استنبطت حكومة الصني يف عام           

               تتلخص أهدافها                                           ووضعتها موضع التنفيذ، وهي اخلطة اليت          ")     اخلطة "                          املشار إليها أدناه ب        (                       االقتصادية واالجتماعية   
                            وتشري اخلطة إىل أن السنوات       .                                                                                     يف حتقـيق االستقرار يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعمالة الكاملة          
                                وأثناء الفترة اليت مشلتها اخلطة      .                                                           ً          ً              اخلمـس إىل العشر املقبلة ستكون فترة مهمة يف تنمية الصني اقتصادياً واجتماعياً            

                                                                           ، سيحافظ االقتصاد الصيين على وترية سريعة يف التنمية؛ وسيكون للتكيفات            )  ٠٥  ٢٠-    ٢٠٠١ (                  اخلماسية العاشرة   
  .                                                                                                              االسـتراتيجية مع البىن االقتصادية آثار ملحوظة، كما ستتحسن نوعية النمو االقتصادي وتزداد مزاياه بوضوح              

               ملرتقب أن حترز         ومن ا   .     ٢٠٠٠                                                              ، من املتوقع أن يتضاعف الناتج احمللي اإلمجايل مقارنة بعام               ٢٠١٠              وحبلـول عام    
                                                                             ً     ً                              الصـناعات التابعة للدولة، بعد أن تكون قد اعتمدت املمارسات احلديثة للشركات، تقدماً كبرياً، كما أن نظام               
                            ُ                                                                               الـرعاية االجتماعية سيكتمل، وسُتتخذ إجراءات مهمة لتحسني اقتصاد السوق االشتراكي، باإلضافة إىل تزايد              

                                             وسيتاح املزيد من قنوات التوظيف، وسيتواصل        .                 قتصادية الدولية                                              وتوسع مشاركة الصني يف التعاون واملنافسة اال      
                                                                                  ً        ً                       ارتفاع دخل الفرد يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء، وستتحسن األوضاع املعيشية مادياً وثقافياً، يف حني                

                 مستوى الثقافة                                                           كما ستزيد وترية التطور التكنولوجي والتعليم، مما يعزز         .                                           سـتتعزز محاية البيئة والضمانات البيئية     
  .                     ً                                                 ً       ً   العامة لدى الشعب، فضالً عن إحراز الثقافة الروحية وسيادة الدميقراطية تقدماً ملحوظاً

                        حتقيق معدل منو اقتصادي      )  أ   : (                                                                        وتشـمل األهداف الكلية للحكومة أثناء اخلطة اخلماسية العاشرة ما يلي           -  ٣٧
                بالقيمة الثابتة  (             مليار يوان   ١٢     ٥٠٠         مجايل قدره                إىل ناتج حملي إ    ٢٠٠٥                         يف املائة، مبا يفضي يف عام  ٧           سنوي بنسبة 

                         مليون فرصة عمل جديدة يف   ٤٠     إجياد   )  ب (        يوان؛  ٩     ٤٠٠                                        ، وناتج حملي إمجايل للفرد الواحد قدره       )    ٢٠٠٠      لعام  
                                                                            مليون شخص من اليد العاملة الريفية، مع إبقاء معدل البطالة املسجل              ٤٠                                     املدن يف غضون مخسة أعوام، وانتقال       

                   حتقيق توازن ميزان     )  د (                                          حتقيق استقرار األسعار اإلمجالية األساسية؛        )  ج (               ً        يف املائة تقريباً؛      ٥          مستوى               يف املدن على  
                    حتسني البىن الصناعية     )  أ   : (                                                          وتشمل األهداف األساسية للتكيفات مع البىن االقتصادية اآليت         .                    املدفوعـات الـدويل   

                                               تبلغ القيمة املضافة يف قطاعات الزراعة والصناعة                                                                لـزيادة القـدرة التنافسية يف األسواق الدولية، ومن املتوقع أن      
                              يف املائة من الناتج احمللي        ٣٦              يف املائة و     ٥١              يف املائة و     ١٣                      ، على التوايل، نسب         ٢٠٠٥                        واخلدمـات حبلـول عام      

                                           يف املائة من اليد العاملة، على التوايل؛      ٣٣              يف املائة و     ٢٣              يف املائة و     ٤٤                                     اإلمجـايل، وستسـتخدم تلك القطاعات       
     حصول   )  ج (                                                                          حدوث حتسن ملحوظ يف املستوى االقتصادي الوطين وكميات املعلومات املتاحة داخل اجملتمع؛   )  ب (

                                 ُّ                                 املراقبة الفعالة لالجتاه احلايل حنو توسُّع الفجوة اإلمنائية بني املناطق؛       )  د (                                          حتسن ملحوظ يف البنية التحتية األساسية؛       
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ّ      تعزيز تزايد مستوى التحّضر       )  ه (   :                                                             طور التكنولوجي والتعليمي، تشمل األهداف الرئيسية ما يلي                        وبالنسبة إىل الت    .                       
                يف املائة من       ١,٥                بنسبة تفوق        ٢٠٠٥                                                                      زيـادة اإلنفاق على البحث والتطوير على الصعيد الوطين حبلول عام              )  أ (

                                                                                                               الـناتج احملـلي اإلمجـايل وتـزامن ذلك مع زيادات يف القدرة على اإلبداع التكنولوجي ووترية سريعة للتقدم                   
                                                                                            تطور سريع يف جمال التعليم على مجيع املستويات وجبميع األنواع، مع حتقيق املزيد على صعيد                 )  ب (        ولوجي؛       التكن

                                                                                                          توطـيد التعلـيم األساسي اإلجباري العام الذي يدوم تسع سنوات، وحتقيق فائض يف معدل االلتحاق اإلمجايل                 
                                                      لاللتحاق باملدارس الثانوية والتعليم العايل بنسبة                                           يف املائة، يليها املعدالت اإلمجالية       ٩٠                          باملدارس اإلعدادية بنسبة    

             احتواء معدل    )  أ   : (                                                  وتشمل األهداف األساسية للتنمية املستدامة ما يلي        .                         يف املائة على التوايل      ١٥                يف املائـة و      ٦٠
   ؛     ٢٠٠٥                 مليار شخص حبلول     ١,٣٣                            يف األلف وحتديد عدد السكان يف  ٩                                     زيـادة السـكان الطبـيعي يف حدود       

                               يف املائة وزيادة يف املناطق          ١٨,٢                                                                  الجتاهـات الراهنة للتدهور البيئي بزيادة الغطاء احلرجي بنسبة                     احـتواء ا    )  ب (
ِ                              حتسني نوِعي يف البيئتني احلضرية والريفية   )  ج (           يف املائة؛   ٣٥                                     ً        اخلضراء يف املناطق احلضرية اليت شيدت مؤخراً بنسبة        
ّ                          ائة عّما كانت عليه يف سنة               يف امل    ١٠                                                  بتخفـيض مستويات انبعاث امللوثات اإلمجايل بنسبة                إجنازات   )  د (   ؛      ٢٠٠٠     
                                                         وتشمل أوجه التقدم األساسية املتوقعة يف املستوى املعيشي          .                                                  مـلحوظة يف االقتصاد يف استعمال املوارد ومحايتها       

      زيادة   )  ب (                                                                    حتسن ملحوظ يف نوعية احلياة بفضل زيادة جودة اخلدمات العامة األساسية؛        )  أ   : (                  للشـعب مـا يلي    
                                                                                يف املائة يف الدخل املتاح لسكان احلضر والدخل الصايف لسكان الريف؛ وزيادة              ٥                 للفرد بنسبة                   املعـدل السنوي  

                تركيب التلفزيون   )  ج (  ؛     ٢٠٠٥     ً      ً             متراً مربعاً حبلول عام   ٢٣                                                املساحة السكنية للفرد من سكان املدن لتصل إىل قرابة 
                                  يف حتسني اخلدمات الصحية وخدمات              االستمرار  )  د (                                              يف املائة من املساكن على الصعيد الوطين؛           ٤٠           السلكي يف   

                        زيادة املرافق الثقافية       )  ه (                                                                                    اإلصحاح يف املدن ومرافق اخلدمات الطبية يف األرياف لتحسني املعايري الصحية العامة؛             
                                                                                                                       والرياضية يف املناطق احلضرية والريفية على السواء بغية إغناء احلياة الثقافية من خالل توفري املزيد من الفضاءات؛                 

  .                                 ً وجيه أفضل لنسق اجملتمع ونظامه عموماً ت  )  و (

                                                                                                            وتسـتهدف الصـني تعزيز املكانة املركزية اليت حتتلها الزراعة بغية تعزيز التنمية االقتصادية الشاملة يف                 -  ٣٨
                 ً                          ِ                    وستطبق بدقة نظاماً حلماية األراضي الزراعية، حماِفظة على التوازن يف   .                                        اجملتمعات احمللية الريفية والقضاء على الفقر

                                        مليون هكتار على الصعيد الوطين حبلول عام    ١٢٨                                                ر األراضي الصاحلة للزراعة حبيث ال تقل تلك األراضي عن     تواف
        ، وحتسني   ) ١ ( "             هندسة البذور  "                                                                        وستضـمن االستقرار يف القدرة على إنتاج احلبوب عن طريق تنفيذ خطة               .     ٢٠٠٥

                                     والتكيف مع املرافق يف مراكز احلبوب                                                                             مـرافق ري احلقول، وتطوير احلقول ذات املردودية املنخفضة واملتوسطة،           
     َّ                                                                                 وستعزَّز ديناميات الدعم يف املناطق اليت تنتج احلبوب بغية محاية نظام إنتاجي قوي،               .     ُّ                     وتـوزُّع تلـك املراكـز     

     َّ                                          وسيؤمَّن إجياد توازن أساسي بني العرض والطلب         .      َّ                                                   وسيشجَّع على إقامة عالقات مستقرة بني املنتجني وأسواقهم       
     َّ                                                                                       وسريكَّز على العمل املفضي إىل ختفيف وطأة الفقر يف املناطق اليت تقطنها أقليات يف غرب                 .                    على احلبوب الغذائية  

                                                                                                      الـبالد، واملناطق الثورية األصلية، واملناطق احلدودية، واملناطق املنكوبة بالفقر، بغرض ضمان اخلروج السريع من    
                                          خفيف من الفقر مع زيادة حجم التحويالت             َ                                   وسيحافَظ على النهج اإلمنائي يف جمال الت        .                             الفقـر ملن ال يزال يعانيه     

                                                                                                       املالـية إىل املناطق الفقرية، وزيادة األموال املخصصة للتخفيف من الفقر على مجيع املستويات وزيادة فعالية تلك     
                                                                             وستعزز البنية التحتية األساسية يف املناطق الفقرية، وستوىل األولوية لتطوير            .                                    األموال من حيث التكاليف والفوائد    

          حبيث تدخل    "                         العمل من أجل الرفاهية    "                   وسيوسع نطاق خطط      .                                             فق التعليمـية والثقافـية ومرافق اإلصحاح            املـرا 
                                                                                                            حتسينات على شبكات الطرق الريفية، وإمداد اإلنسان واحليوان باملاء الصاحل للشرب، والعمل امليداين األساسي،              
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   ويف   .                                 سية والزراعة يف املناطق الفقرية                                              ومن شأن ذلك أن حيسن ظروف املعيشة األسا         .                           ونظم الري الصغرية النطاق   
َ                                               العدد القليل من املناطق حيث فقُر البيئة املعيشية، ستوَجد الظروف الضرورية لتنمية األراضي بأفضل ما ميكن                      ُ    ويف   .                              

  .                                                                              ذات الوقت، سيستمر تقدمي الدعم إىل املناطق والسكان الذين انزلقوا مرة أخرى إىل الفقر

                                                                   مليات إصالح الصناعات اململوكة للدولة، واستخدام البىن التحتية الصناعية                       وستستمر الصني يف تكثيف ع -  ٣٩
        ً                                                                                                          استخداماً أمثل، وزيادة االنفتاح على العامل اخلارجي، وفتح االقتصاد، وتعزيز قدرة الصني التنافسية على الصعيد               

                    املمارسات املوحدة                                                                               وجيري إدخال إصالحات على الصناعات الكربى واملتوسطة اململوكة للدولة لتشجيع           .      الدويل
                                                                                       وباستثناء األقلية املتبقية من الشركات االحتكارية اململوكة للدولة اليت ستتحول إىل شركات مملوكة   .         للمؤسسات

                                                                                                               للدولـة بالكامل، فإن املشاريع الكبرية واملتوسطة اململوكة للدولة ستحظى بالتشجيع للتسجيل يف قائمة أسواق               
                                                                        وحدة، وتدخل يف مشاريع مشتركة مع الشركات األجنبية وتشارك يف خمططات                                           األوراق املالية حبسب النماذج امل    

                                         ً                                                     تبادل األسهم وما شابه ذلك لكي تتحول تدرجيياً إىل شركات متعددة االستثمارات حمدودة املسؤولية أو شركات 
           واإلشراف                               ً      ً                                   وسيوضع نظام حمدد الوظائف حتديداً واضحاً لتدبري أصول الدولة وإدارهتا           .                        عامـة حمدودة املسؤولية   

                              ويف تلك األثناء، ستستكشف الدولة   .                                                           ً            علـيها بغرض متكني املستثمرين يف تلك األصول من اختاذ مركز هلا سريعاً          
                                                                                                   سـبل الترخـيص بشـروط للشركات اململوكة للدولة أو الشركات اليت تدير أصول الدولة بأن متارس وظائف         

َ                                   وسُتجَرى املزيد من اإلصالحات الداخلية       .         ة برمته                                                            املستثمر، وستعزز اإلشراف اخلارجي لنظام إدارة أصول الدول          ُ  
                ومن املتوقع حتقيق   .                                                                                     وستوضع إجراءات من أجل حتقيق إدارة علمية ووضع آليات متكاملة وفعالة للتحفيز والتقييد   

                                                                                                    املزيد من التقدم يف عملية إنعاش املؤسسات الصغرية واملتوسطة اململوكة للدولة من خالل إعادة التنظيم والتشغيل  
                                                                                                               ملشـترك واالندماج والتأجري واإلدارة من الباطن وآليات تبادل األسهم والبيع املباشر، مما يسمح بإصالح إدارة                 ا

                                                                      ومن املزمع حتسني آليات االنسحاب من السوق بتوضيح القنوات الضرورية            .                              ً     حقوق امللكية ونظم اإلدارة عموماً    
      وستظل   .                                       تكبد خسائر، لتسهيل التبادل التجاري                                                               ووضـع معايري تدرجيية للمؤسسات، وال سيما املؤسسات اليت ت         

               وسيشجع األفراد    .                                                                                           السياسـات الراهـنة بشـأن االندماج واإلفالس يف املؤسسات التابعة للدولة سارية املفعول             
                                                                                                               والكـيانات غري التابعة للدولة واملستثمرون األجانب على املشاركة يف إعادة تشكيل املؤسسات التابعة للدولة،               

َ          وسُتواَصل التغري                                                                             ات يف هيكل األسهم ووسائل تبادل األسهم يف تلك املؤسسات غري املدرجة يف سوق األسهم بغية   ُ   
                                                                                  وستبذل كل اجلهود لزيادة النوعية اإلمجالية والقدرة التنافسية الدولية للصناعة            .                              إنشاء مؤسسات متعددة امللكية   

                                     وكل ذلك مدعوم بالتقدم التكنولوجي                                                                              الصينية من خالل تبين اقتصاد يوجهه السوق ونظام يقوم على املشاريع،            
     ً                        ً          ً                   ومتشياً مع تنمية البلد اقتصادياً واجتماعياً، والتكيفات         .                                                        الـذي يسـمح بالتحول مع التشديد على مواطن القوة         

                                                                                                               اهليكلـية الضـرورية، والتعهدات اليت قطعتها الصني باالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية، ستخفض التعريفات               
                                                                                تفتح على مراحل صناعات اخلدمات من قبيل املصارف والتأمني واالتصاالت والتبادل                         ً           اجلمركـية تدرجيـياً، وس    

                                         ً                               وستتمتع الشركات االستثمارية األجنبية تدرجيياً بنفس ظروف املعاملة اليت           .                                 الـتجاري اخلارجي واحمللي والسفر    
                      استثناء الصناعات أو     وب  .                                                                                     حتظـى هبـا الشركات الوطنية يف أثناء وضع السياسات االستثمارية املوحدة والشفافة            

                                                                                               املؤسسات احلساسة يف جمال الدفاع عن الوطن أو دميومته االقتصادية، اليت جيب أن تظل ملكيتها بني يدي الدولة، 
                                  ويف اخلتام، سيوىل االهتمام لوضع قوانني   .  ُ                  ِّ                                         سُترفع القيود عن النِّسب اليت ميكن احلصول عليها من ملكية الشركات

  .                                                                         ؤوهنم االقتصادية وحتسينها بغرض رفع املستوى العام لإلدارة القانونية يف هذا الصدد                        تتعلق باملواطنني األجانب وش
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          ومن جوانب   .                                                                        وستستمر الصني يف تطوير قطاع صناعة اخلدمات، وسترفع مستوى معايري العرض واخلدمة -  ٤٠
          املزيد من    )  أ   : (                           وتشمل تلك اخلدمات ما يلي      .                                                               هـذا االلتزام استحداث خدمات تعىن بقضايا املستهلكني اليومية        

                                                                                                             إصـالح نظم السكن يف املناطق احلضرية، وتنفيذ السياسات النقدية لتوزيع السكن، وتطوير العقارات والنهوض               
                  توسيع سوق السفر     )  ب (                                                                                        بصناعات صيانة املباين والزخرفة، مع التركيز على األحياء السكنية وإدارة املمتلكات؛            

    حتسني   )  ج (             ً      ً                       هذه السوق جماالً جديداً للنمو االقتصادي؛                                                           مـن خـالل تشجيع ووضع منتجات جديدة بغية جعل           
                                                                                                            مـرافق اخلدمـات املقدمة إىل اجملتمعات احمللية وتوزيعها األمثل بقصد توسيع صناعة اخلدمات املقدمة إىل هذه                 

        تعزيز              العمل هبمة على    )  ه (                                                               حتقيق املزيد من التطور يف املبادالت التجارية وجتارة التجزئة واملطاعم؛   )  د (         اجملتمعات؛ 
                                                        تطوير قطاعي الترفيه الشعيب السليم واملفيد، واللياقة         )  و (                                                     اخلدمـات املالية وخدمات التأمني املوجهة للمستهلك؛        

                                     ومن اجلوانب األخرى من ذلك االلتزام        .                                                                              البدنية، بغية تطوير الصناعات الثقافية وتلك املوجهة حنو اللياقة البدنية         
                                  استحداث أنواع وتقنيات جديدة يف جمال   )  أ (           ويشمل ذلك    .    تاج                                            تطويـر صـناعات اخلدمـات املوجهة حنو اإلن        

ّ                                     األعمال، وتشجيع حقوق االمتياز، ونظم التوزيع، وخدمات النقل وتنّوع مرافقه ووسائله، وإصالح وحتسني النقل                                                             
                                                         تطور سريع يف قطاع املال والتأمني، ودعم توسيع اخلدمات           )  ب (                                             التقليدي، وصناعات خدمات التوزيع والربيد؛      

                                                                                                         ئتمانـية من طرف املصارف التجارية، وتوسيع قنوات استعمال أموال التأمني، وحتسني قدرة شركات التأمني                 اال
                                                                                                                عـلى قـبول مطالبات التأمني والتعويض عنها، وتشجيع اإلبداع يف اخلدمات املالية والتأمينية، والتحسني العام                

                                         ة، واالستشارة اإلدارية، واالستشارة اهلندسية،                                            توحيد وتطوير خدمات احملاسبة، واخلدمات القانوني  )  ج (         للخدمات؛ 
                                                              تطوير صناعة خدمات تكنولوجيا املعلومات، وال سيما الشبكات،          )  د (                                     وغريها من صناعات اخلدمات الوسيطة؛      

  .                                                                               واالستشارة يف جمال تكنولوجيا معاجلة البيانات التطبيقية، وصناعة خدمات قواعد البيانات

                                                                خمتلف صناعات تكنولوجيا املعلومات بوصف ذلك خطوة هامة حنو                                         وتسـعى الصني إىل تسريع تطوير      -  ٤١
                                                                          ويتمثل أحد جوانب هذا التوجه يف التطبيق الشامل لتكنولوجيا املعلومات            .                                    إدمـاج تلك التكنولوجيا يف اجملتمع     

                                                                           تنفيذ مشاريع كبرية تعزز استعمال تكنولوجيا املعلومات يف قطاعات من قبيل القطاع    )  أ   : (                   الـذي يشـمل اآليت    
                                                                                                           احلكومـي وقطاع املال والتجارة اخلارجية والبث اإلذاعي والتلفزي والتعليم والتكنولوجيا والصحة واإلصحاح             

                                                             تطوير اخلدمات التجارية اإللكترونية، مع تسريع إدخال نظم التوثيق   )  ب (                                 والضمان االجتماعي واخلدمات العامة؛ 
                                              التركيز على تطبيق تكنولوجيات املعلومات الشبكية   )  ج (                                                  اإللكتروين، ونظم الدفع احلديثة، والتسهيالت االئتمانية؛ 

                                     تشجيع إدماج تكنولوجيا املعلومات يف صلب   )  د (                                                                  على جتارة السلع الزراعية ونشر التكنولوجيا الزراعية اجلديدة؛         
                                                                        توسيع استعمال شفرات اخلطوط العمودية والشفرات الرقمية وغري ذلك من              )  ه (                                 الصـناعات الثقافـية املعنية؛      

    وضع   )  ز (                                                          تعزيز تعميم استيعاب التكنولوجيات احلاسوبية والشبكية؛         )  و (                                ات املعلومات املوحدة األساسية؛          تطبيق
ٍ                                                         ويشمل جانب ثاٍن من هذه املبادرة إنشاء بنية حتتية أساسية يف جمال              .                                          معـايري وطنـية يف جمـال نظم املعلومات                      

                                       ركيز على النفاذ عريض النطاق، وعند                                                     شـبكات عريضة النطاق عالية السرعة، مع الت         :                        تكنولوجـيا املعلومـات   
                                                                                                           االقتضـاء إقامة شبكات لالتصاالت املتنقلة من اجليل الثالث؛ ونظم حمكمة ألمن الشبكات والبيانات؛ ومصادر               
                                                                                                                 املعلومـات األساسية الوطنية والعامة، وقواعد البيانات االقتصادية، وغري ذلك من أشكال تبادل البيانات ونظم               

                                  ويتعلق اجلانب الثالث بتطوير صناعات   .                                           زيادة تكامل شبكات االتصاالت والتلفزة واحلاسوب                    البيانات اجلغرافية؛ و
                                                             ومن شأن تطوير التكنولوجيات األساسية أن يعزز القدرة على تصنيع    .                                           حتويلـية تنـتج معدات إلكترونية مناسبة      

                              ية الرقمية، ومكونات األجهزة                                                                                  املنتجات احلاسوبية والشبكية وتلك املتعلقة باالتصاالت، واألجهزة السمعية البصر        
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                                                                   ً                                     وستدفع جهود مماثلة إىل تطوير صناعات الدوائر املتكاملة والربجميات، وعموماً حتسني بنية البلد التحتية                .       اجلديدة
  .                                                يف جمال تكنولوجيا املعلومات وقدرات التكامل بني النظم

                ومن جوانب ذلك     .            كلة املرافق                                                                         وتواصـل الصـني تعزيز بنيتها التحتية األساسية، فهي حتسن توزيع وهي            -  ٤٢
        ً                                                                     واستناداً إىل سياسة ترمي إىل االنتفاع باملوارد املائية والتصدي يف نفس الوقت لألضرار    .                       حتسني مرافق حفظ املياه   

                                                                                                             احملـتملة، وبذل املزيد من اجلهود ملنع الفيضانات واجلفاف وما يقترن هبا من كوارث، جيب إيالء اهتمام خاص                  
  ُ         وسُيعمد إىل   .                                             ويتمثل اجلانب الثاين يف استكمال نظام شامل للنقل  .                       ادات املياه وتلوث املياه                  ملعاجلة قضييت نقص إمد

       يف حني  ) ٢ ( "Down and 7 Across 5 "                                                                    تعجـيل بـناء الشـبكة الوطنية الرئيسية للطرق السريعة املعروفة باسم    
  .       غرب -                  ان سريعتان شرق            وطريق        جنوب -                                          بالكامل ثالث طرق سريعة أساسية مشال         ) ٣ ( ُ                          سُتسـتكمل وتفتح من بينها    

                    كيلومتر من طرق      ٢٥     ٠٠٠                                                       مليون كيلومتر من الطرق السريعة، من بينها حنو             ١,٦          ، سيتاح       ٢٠٠٥            وحبلول عام   
                            تبت، واخلط السريع بكني     -                                                          وستشمل أشغال إقامة شبكة السكك احلديدية اخلط سينغخاي           .                  الـنقل السـريع   

        ، سيدخل     ٢٠٠٥          وحبلول عام   .                              الية الغربية واجلنوبية الغربية                                            شانغهاي، والسكك احلديدية اليت تعرب احلدود الشم-
                                                       ويف أثناء ذلك، ستطور البنية التحتية للسكك احلديدية         .                                           كيلومتر من السكك احلديدية طور العمل        ٧٥     ٠٠٠    حنو  

                                                                                       وعلى طول السواحل، ستطور نظم النقل باحلاويات ومرافق البضائع السائبة املتخصصة يف              .                   يف املـدن الكـربى    
ـ                                                        واجلانب الثالث من تطوير البنية التحتية يركز على          .                                                   ئ الرئيسـية؛ وستحسن املعدات يف املرافئ واملمرات              املوان

  ّ                                                                        وملّا أصبح الفحم مصدر الطاقة األساسي املتبقي، فسيزيد إنتاج النوعيات            .                                           اإلدارة املثـلى لبنـية الطاقة يف البلد       
    ومن   .                                          تطوير، وتطبيق تكنولوجيات الفحم النظيف                                                               املمتازة بالتناسب، يف حني سيجري التركيز على البحث، وال        

                                                                                                       املزمع تنمية املوارد النفطية، مع التركيز على زيادة استكشاف واستغالل الغاز الطبيعي، يف الوقت الذي يستمر فيه 
                                                                      ويف أثناء ذلك، ستستمر اإلمدادات اخلارجية، مع إنشاء قواعد لإلمداد            .                                         تطوير بدائل النفط مثل الوقود الكحويل     

  .                                                  نفط والغاز الطبيعي يف اخلارج وتنويع الواردات النفطية   بال

                                                                                            وستواصل الصني تنفيذ استراتيجيتها اإلمنائية يف غرب البالد واستراتيجيتها يف جمال التحضري بتعزيز تنسيق  -  ٤٣
        مام خاص          وسيوىل اهت  .                                                                                         التنمية بني خمتلف املقاطعات واملدن واملناطق الريفية يف البالد يف سبيل حتقيق تقدم مشترك           

                                                                                                              عـلى مـدى السنوات اخلمس إىل العشر القادمة لتحقيق إجنازات كبرية يف تطوير البنية التحتية األساسية والبيئة             
  ُ                                       وسُتعتمد آليات جديدة لتحسني بيئة االستثمار   .                                                           الطبيعية يف الغرب، مع إدخال حتسينات على التكنولوجيا والتعليم

                                                                   ة إنشاء اقتصاد يقوم على نظم متنوعة من امللكية وجلب كل من                                                          وفـتح اجملـال للمصـاحل احمللية واخلارجية بغي        
    َّ                               ْ                              وسريكَّز بوجه خاص على تطوير املدن والبلْدات الصغرية واملتوسطة           .                                            االستثمار األجنيب واحمللي يف التنمية والبناء     

ّ          قليمية وستشّجع تطوير                                                             ً      ً               وحتسني سري املراكز اإلقليمية، يف الوقت الذي ستؤثر املدن الكربى تأثرياً بالغاً يف التنمية اإل            
                              ْ            ً                              ومن شأن تكثيف تنمية املدن والبلْدات اقتصادياً أن يعزز قدرهتا على             .                            ً       ً       املـناطق احلضرية املركزة تطويراً منهجياً     

                                                              ُ                                               توفـري فرص العمل، يف حني أن من شأن تطوير البنية التحتية احلضرية أن ُيحسن ظروف السكن وسري اخلدمات                   
                                                                       إجياد بيئة معيشية مالئمة لسكان احلضر، ستتحسن محاية البيئة احلضرية ومكافحة              وبالتركيز على  .                العامة واجملتمعية

                                                                                                       ويف الـنهاية، فـإن من شأن التحسني العام ملعايري اإلدارة احلضرية أن يفيد تنسيق عمليات التخطيط                   .         الـتلوث 
  .                             ْ                      والتصميم والبناء مما مينح كل بلْدة ومدينة طابعها اخلاص
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ّ                    وستعّجل الصني تطوير امل    -  ٤٤                          وتشمل األهداف التعليمية     .                                                   نشآت التعليمية والصحية ومنشآت اللياقة البدنية         
                                                                                       َّ                   تشـجيع الـربامج التعليمـية اليت تضمن تنمية الطالب األخالقية والفكرية والبدنية، يف الوقت الذي تشجَّع فيه          

ّ                                    املواهـب الطبيعـية وتنّمي اإلبداع والقدرات العملية                         ز خاص ألن الصني                                       وحيظى تعزيز التعليم األساسي بتركي      .                    
                           توسيع نطاق التعليم اإلجباري   )  أ   : (                        وتشمل املبادرات ما يلي     .                                                   مستمرة يف رفع مستوى التعليم العام لدى السكان       

                                   الربنامج الوطين للتعليم اإلجباري اخلاص  "                                                                ليشمل املناطق الفقرية يف الغرب ويف املناطق اليت تقطنها أقليات، وتنفيذ 
      زيادة   )  ب (  ؛  "                                                      برنامج استبدال البىن التحتية اخلطرة يف املدارس الريفية     "               من نوعه، و                ، وهو الثاين   "                 باملـناطق الفقرية  

                                                                                           ً                         تغطـية التعلـيم الـثانوي زيـادة مطردة حىت يصبح هو القاعدة يف املدن الكربى واملناطق املتقدمة اقتصادياً؛                   
                             لفرص التعليمية وضمان جودة                                                                                        اعـتماد العديـد من التدابري الرامية إىل تطوير التعليم العايل وتوسيع نطاق ا               )  ج (

                                                             الذي يركز على إنشاء عدد من اجلامعات العالية املستوى           ) ٤ ( "   ٢١١         الربنامج   "                    االستمرار يف تنفيذ      )  د (            التعلـيم؛   
               ُ                                                               ويف أثناء ذلك، سُيكرس املزيد من اجلهود للتعليم والتدريب املهنيني، وإنشاء             .                                   وذات مـيادين الدراسـة املتنوعة     

                                                                                 من أشكال التعليم املستمر، وإقامة نظام للتعليم مدى احلياة، والتعليم يف مرحلة الطفولة                         مرافق تعليم الكبار وغريه 
                                          إصالح وحتسني اخلدمات الصحية، واألمن الطيب،        )  أ   : (                                             وتشمل املبادرات ذات األغراض الصحية ما يلي        .       املبكرة

      تنفيذ   )  ب (                  وخدمات النقاهة؛                                                                                  ونظم رصد الصحة والسالمة، وتطوير العالج الطيب األساسي، والرعاية الوقائية،           
                                            التركيز الشديد على النظافة والوقاية من        )  ج (                                                                التخطـيط الصـحي اإلقليمي والتوزيع األمثل للموارد الصحية؛          

                                                                                                         األمراض، وبذل املزيد من اجلهود ملنع ومكافحة األمراض الكثرية احلدوث، واألمراض املهنية واألمراض املعدية؛              
    بذل     )  ه (                                                                   ، ويف نفس الوقت تشجيع التكامل بني الطب الصيين والطب الغريب؛                                        تطوير الطب التقليدي الصيين     )  د (

                                                                                                    اجلهود ملعاجلة أهم القضايا األساسية يف جمايل الصحة والرعاية الطبية املستمرة يف اجملتمعات احمللية الريفية عن طريق 
                            األساسية وتشجيع االشتراك يف                                                                                   حتسـني خدمات الرعاية الصحية األولية يف تلك اجملتمعات، وذلك بزيادة املرافق             

                                                                    ويف أثناء ذلك، سيتم التركيز على توفري مرافق الرياضة واللياقة            .                                               استعمال املرافق حيثما مسحت العوامل اجلغرافية     
            كما ستتطور    .                                                                                                     العامـة، وتشجيع محالت اللياقة البدنية على الصعيد الوطين ونظم تقدير مستويات اللياقة البدنية             

  .                                               أللعاب الرياضية القائمة على املنافسة وألعاب القوى                 الربامج اليت تشجع ا

                   وبفضل رسم وتطبيق     .                                                                                 وتعمل الصني بفعالية على زيادة فرص العمل واستكمال نظام الرعاية االجتماعية           -  ٤٥
              ُ                                                                                              سياسـات مالئمـة، ُتبذل جهود يف سبيل إقامة صناعات تستخدم اليد العاملة بكثافة، وصناعات اخلدمات اليت               

                        كما تبذل جهود يف جمال       .    ً                                                               برياً من القوى العاملة، ومؤسسات صغرية ومتوسطة ال متلكها الدولة                    ً    تستخدم عدداً ك  
                                                                                                                  التدريب يف مكان العمل، والتدريب يف جمال إعادة التوظيف بغية تطوير مهارات اليد العاملة وتعزيز فرص إجياد                 

                   َّ                   ة بالتشجيع، كما يشجَّع العمال على                               وحتظى مناذج التوظيف املرن     .                  أعماهلم اخلاصة هبم         إنشاء                       العـاطلني لعمل أو     
       ً                هذا فضالً عن أن الصني       .                                                                                    تغيري مهنهم والقبول بالعمل بعض الوقت أو بصورة مومسية واالشتغال باألعمال احلرة           

                                       ً        وتسعى جاهدة إىل إعداد العمال للعمل عموماً         .          ً                                                        تفـتح سوقاً دولية يف جمال العمالة وتوسع نطاق تصدير العمالة          
ْنفَذ فيه برامج للتقاعد بدقة                   وإىل استحداث نظام لل       وفيما   .                                             ُ ْ  َ                           مؤهالت املهنية تتكلل مبنح شهادات، يف الوقت الذي ُت

                                                                                  ُ                            يتعلق بربامج الرعاية االجتماعية، تعمل الصني على توسيع نطاق خمططاهتا يف جمال معاش املسنني، وُتواصل تدقيق                
                                          برنامج متوله السلطات العامة وبرنامج                                                                          خمططات تأمني املسنني لفائدة العاملني يف احلضر، وتشتمل على مزيج بني          

                    ً      ً                                                             وتشجع السلطات برناجماً مشاهباً يستعمل ذات النموذج اخلاص بالتأمني الطيب لفائدة عمال              .                 لالدخـار الفردي  
                                        كما تعمل على إدخال حتسينات على التأمني من   .                                                          احلضر بغية التأكد من مراعاة احتياجات العمال الطبية األساسية
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                                      ً                                                    اريع منوذجية تستهدف حتقيق االنسجام تدرجيياً بني نظام الرعاية االجتماعية لفائدة املسرحني                               البطالة، ومنها مش  
  .                                                                                                                       عن العمل يف القطاع العام وبني نظام التأمني من البطالة، وتوسيع نطاق التغطية اليت يتحملها التأمني من البطالة                 

  َّ                                 شجَّع أرباب العمل الذين يستوفون بعض   وي  .                  َّ                                         كمـا يتوسـع نطاق خمطَّطي تعويض العمال والتأمني على األمومة    
                                                                                                        الشروط على استحداث مكافآت سنوية ووضع نظام تأمني صحي إضايف لفائدة موظفيهم، مما يسمح بأن يكمل                

  .                                          نظام التأمني التجاري نظام الرعاية االجتماعية

 ٧املادة 

 احلق يف ظروف عمل مالئمة

                                             ، املعمول به يف الصني املبدأ الرئيسي الذي يتأسس   "  له                    أجر اإلنسان حبسب عم    "                              يعـد املبدأ العادل القائل       -  ٤٦
    وقد   .                                                                                   والنتيجة عبارة عن نظام ينصب فيه التركيز على اإلنصاف والفعالية على السواء             .                         عليه نظام متنوع لألجور   

ِ                                     جنم عن اإلصالحات اليت أُدخلت على طرائق دفع األجور، اليت تشمل تطبيق العوامل املواِزنة لقوى السوق على                                                                       ُ                   
ٌ                                                                                   ويات األجور، نظاٌم تزيد فيه مستويات دخل العمال بزيادة النمو االقتصادي ومنو أرباح الشركات                مست      وينص   .                

                                                                                                               قانون العمل، وتنص لوائح احلد األدىن لألجور، واللوائح املؤقتة بشأن دفع األجور، وغريها من التشريعات، على                
                                     ضع وتكييف معايري احلد األدىن لألجور،                        ً         وتعمد احلكومة دورياً إىل و      .                                      قـرارات واضـحة بشأن توزيع األجور      

                                                                                                                 وتعرض طرائق الدفع املعتمدة، وتنشر بانتظام بيانات عن املبادئ التوجيهية يف جمال األجور، واألجور السائدة يف                
                                                                                                             السـوق وتكاليف اليد العاملة، وتشجع الشركات على أن جترب اتفاقات األجور اجلماعية، وحتثها على اعتماد                

                                                                                          ذج لتوزيعها تتسم بالتنوع واملرونة، وتصون حق الشركات يف وضع أنظمتها يف جمال األجور                               أنظمة لألجور ومنا  
  .                                                                  ً         وحقوق العمال يف احلصول على أجر معقول مقابل العمل الذي يقومون به وفقاً للقانون

  ،                                      ينطبق األول على الشركات التابعة للدولة  .                                                 ويوجد يف الصني نظامان رئيسيان لتحديد مستويات األجور -  ٤٧
                                              وتنطبق خطط إدارة األجور، وهلا عالقة بكفاءة         .                           ً                                    حيث حتدد األجور اإلمجالية طبقاً للرحبية العامة للشركة املعنية        

                                                                                                كما أن الشركات، إذ حتدد جممل نفقات األجور، تعمل يف إطار األساسني املنطقيني املتمثلني يف شرط                  .        العمـل 
                                                        يظل أقل من منو األرباح، ويف كون منو معدل األجور جيب                                                         ، أي أن منو إمجايل تكاليف العمالة جيب أن           "       أقل من  "

                                                                                ويف أثناء ذلك، حتدد الشركات غري التابعة للدولة عادة مستويات األجور اخلاصة              .                               أن يظل أقل من منو اإلنتاجية     
                            وحتدد بعض الشركات مستويات      .                                                                            هبـا بصفتها دالة على املعدالت السائدة يف سوق العمل ورحبيتها اخلاصة هبا            

ـ                    ً                      شركة يف الصني حالياً اتفاقات األجور         ٣٠     ٠٠٠                                                      ور عـن طـريق االتفاقات اجلماعية؛ وجترب أكثر من                األج
                                                                                                وتتمتع الشركات باستقالل داخلي تام يف جمال توزيع األجور وإن كانت احلكومة قد أشارت إليها                 .          اجلماعـية 

ُ                يتعلق بسياسة األجور، ُعمم تنفيذ          وفيما  .                                                                    بإجراء إصالحات حبيث تربط األجر بالعمل املضطلع به يف املقام األول                                
                                                                        وتساوي األجر على العمل املتساوي القيمة، وال يوجد متييز على أساس نوع           "                     كل إنسان حبسب عمله    "         مـبدأي   

  .                              اجلنس أو االنتماء العرقي أو اإلثين

                          نشرت الدائرة املعنية       ١٩٩٤            ، ويف عام     "                       لوائح احلد األدىن لألجور      "    ١٩٩٣                          وأصـدرت احلكومة يف عام       -  ٤٨
  :    أن    ١٩٩٤                      من قانون العمل لعام   ٤٨             وجاء يف املادة    ".                                              توجيهات بشأن تطبيق نظام احلد األدىن لألجور املضمون "
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                                        وجيب على حكومات مقاطعات الشعب أو املناطق    .                  ً                               الدولـة تطبق نظاماً للحد األدىن لألجور املضمون        "
                                   ديد معايري معينة بشأن احلد األدىن                                                                           املستقلة أو البلديات اليت تقع مباشرة حتت سلطة احلكومة املركزية حت          

                                       ِّ           وجيب أال تقل األجور اليت تدفعها الوحدة املوظِّفة          .                                               لألجور وإبالغ جملس الدولة بذلك بغرض تسجيلها      
    ".                                    عن املعايري احمللية بشأن احلد األدىن لألجور

                  ضمن حدود مجهورية                                                                           وينطبق نظام احلد األدىن لألجور املضمون على مجيع الشركات وآحاد الكيانات االقتصادية
                                            كما أن على املؤسسات واهليئات واجلمعيات التابعة  .                                                   الصني الشعبية وعلى العمال الذين يعملون يف تلك املؤسسات

  .                                                      للدولة والعمال الذين يعملون فيها أن يتبعوا تلك اللوائح

               ني سبل املعيشة                            ً                                  ً                      مث إن الصـني، وقد وضعت نظاماً للحد األدىن لألجور املضمون، هتدف أساساً إىل تأم               -  ٤٩
                                                                     وتضطلع اإلدارات اليت تدير نظام ضمانات العمل بوضع نظام للحد األدىن لألجور،   .                         األساسـية للعمال وأسرهم  

                                                                                                               وتسهر اإلدارات املعنية يف كل مقاطعة ومنطقة مستقلة وبلدية تدار مباشرة على وضع معايري احلد األدىن لألجور                 
                    إن اإلدارات املعنية      : "        على اآليت   "                        لوائح احلد األدىن لألجور    "     تنص   و  .                                          وتكيـيفها ونشرها وتنفيذها كل يف جماهلا      

                                                                                                            بـإدارة نظـام ضمانات العمل، عندما تضع معايري احلد األدىن لألجور، جتري دراسات باالشتراك مع النقابات                 
   ".       حصائية                                                                                                    ومجعـيات أرباب العمل، وتستشري اجلمعيات التجارية والصناعية احمللية واإلدارات املالية واملدنية واإل            

                                                                                                         وبناء عليه، فإن سلطات حكومة الشعب على صعيد املقاطعات، عندما تضع معايري احلد األدىن لألجور، تأخذ يف              
                                                                                                            االعتبار عوامل من قبيل مستويات دخل العمال ذوي الدخل املنخفض يف املناطق اليت تديرها، ومؤشرات أسعار                

                                                والعرض والطلب يف أسواق العمل احمللية، وإنتاجية                                                               املسـتهلكني، وتكالـيف دعم أسر العمال، ومعدل األجور،          
      من    ٣٠                                                            ويسري يف الوقت الراهن نظام احلد األدىن لألجور املضمون يف             .                                      العمال، وأداء املنطقة االقتصادي ككل    

  .                                                            مقاطعات الصني ومناطقها املستقلة وبلدياهتا اليت تدار إدارة مباشرة

      وتدعو   .                                           ً         أخلوا بنظام احلد األدىن لألجور مسؤولون قانوناً                                                 وتعتـرب الصني أن األشخاص الذين تبني أهنم        -  ٥٠
                                                                              ُ                               السـلطة احمللـية املسؤولة عن شؤون العمل الطرف املعين إىل تصحيح الوضع يف أجل حمدد؛ ومىت مل ُتتخذ أي                    

َ                                           إجـراءات بعد انقضاء األجل، صَدرت مذكرة انتقاد وتعرضت املؤسسة            ّ              املوظِّفة وتعّرض األفراد     )            وحدة العمل  (                                 ِّ    
  .                    لون لعقوبات اقتصادية     املسؤو

                                       ً                                                    ومنذ بداية عصر اإلصالحات االقتصادية، ومتشياً مع التنمية االقتصادية، ما فتئت مستويات دخل العاملني  -  ٥١
                                                           ، كان معدل الدخل النقدي السنوي للعمال يف احلضر يبلغ              ٢٠٠١                  وفـي هناية عـام      .                          يف احلضـر تتزايد باطراد    

                                     وبعد احتساب التضخم، كان املعدل السنوي   .     ١٩٧٨          ليه يف عام               ضعف ما كان ع    ١٦,٣              يوان، أي حنو   ١٠     ٨٧٠
  .         يف املائة   ٥,٥                                  للزيادة الفعلية يف دخل العمال يبلغ 

                                                                             ً                       وتـويل حكومـة الصني أمهية كبرية حلق العمال يف الراحة والعطلة، وأصدرت يف هذا الصدد عدداً من                   -  ٥٢
                                لوائح جملس الدولة بشأن ساعات      "                   كام قانون العمل                                              وتشمل اللوائح احلالية اليت تستند إىل أح        .                  القوانني واللوائح 

   ".                                                  ترتيبات اإلجازات اخلاصة بالعطل واألعياد الوطنية      " و  "                                             لوائح جملس الدولة بشأن الزيارات العائلية      " و  "        العمـل 
  .                                                                            وجيري حتسني هذه اللوائح وتكييفها بانتظام لتتمشى مع التنمية االقتصادية واالجتماعية
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                                                                      ً     لعمال يتمتعون حبقوقهم الطبيعية يف العمل والراحة والعطل، تشترط الصني حالياً أال                     وبغية التأكد من أن ا -  ٥٣
                 ً      وتضع احلكومة قيوداً على   .                ساعة يف األسبوع  ٤٠                                    ساعات وأال يتجاوز معدل ساعات العمل  ٨                 يتجاوز يوم العمل 

ِ        املسـتخِدمني                       ع النقابات والعمال                                                              الذين يرغبون يف زيادة ساعات العمل، إذ تشترط التفاوض م           )             وحدات العمل  (     
      ً                                                                                                    وعموماً، ال ميكن أن تتجاوز هذه الزيادة ساعة واحدة يف اليوم؛ ويف حاالت استثنائية، ميكن زيادة عدد                   .       املعنيني

                                       واحلكومة، إذ تنفذ نظام ساعات العمل        .                  ساعة يف الشهر     ٣٦                        ساعات يف اليوم أو       ٣                         السـاعات لكن يف حدود      
                                                   ف السائدة يف شىت الشركات، وتسمح للشركات اليت تستويف                                                  املوحـد، قـد أخـذت يف احلسبان خمتلف الظرو         

                                    ً         وباختصار، فإن النظام املعمول به حالياً يف الصني   .                                                         الشـروط الالزمـة بأن تضع ترتيبات خاصة لساعات العمل       
                                                                                 فهو نظام متدرج وعلمي بطبيعته ويتماشى مع االجتاهات الدولية الراهنة يف جمال              .                                حصيلة فترة طويلة من التطوير    

  .              يري ساعات العمل   معا

       وجاء يف   .                                                                                     ويـنص قـانون العمل على حق العمال يف عطل رمسية وما ال يقل عن يوم راحة يف األسبوع           -  ٥٤
       أيام   ١٠                         أن العطل الرمسية يف الصني     ١٩٩٩              الصادرة يف عام   "                                             ترتيبات اإلجازات اخلاصة بالعطل واألعياد الوطنية "

                                     ؛ وثالثة أيام مبناسبة عيد العمال       )     يناير /               كانون الثاين   ١ (    ية                                    يـوم مبناسـبة رأس السنة امليالد        :                   يف السـنة، وهـي    
             وأصدرت وزارة   .                                                                              ؛ وثالثة أيام مبناسبة العيد الوطين الصيين؛ وثالثة أيام مبناسبة السنة الصينية اجلديدة )    مايو /      أيار ١ (

           مشاكل حتويل       ً                                            بياناً بشأن معدل ساعات العمل الشهرية خالل السنة و    ٢٠٠٠                               العمل والضمان االجتماعي يف عام   
       ١٦٧,٤     ً     يوماً و       ٢٠,٩٢                                              ً                                   األجــور حيدد متوسط عدد أيـام وساعات العمـل شهرياً خالل سنة كاملة بواقع              

                                                                              كما ينص قانون العمل على اإلجازات السنوية املدفوعة األجر، حيث جاء أن من حق املوظفني   .                ساعة على التوايل
                             كما جاء فيه أنه جيب أال تتجاوز   .                وية مدفوعة األجر                                                   الذين عملوا باستمرار ألكثر من سنة احلصول على إجازة سن

  .                          اإلجازة املدفوعة األجر أسبوعني

     من   ٤٢                فقد جاء يف املادة   .                      ً                                             وتعري حكومة الصني دائماً ملسألة السالمة يف العمل ومحاية العمال أمهية كبرية -  ٥٥
                              الدولة عرب قنوات متعددة ظروف   ّ   وهتّيئ  .                                                             الدستور أن من حق مواطين مجهورية الصني الشعبية وواجبهم أن يعملوا

                                من قانون العمل أن من حق        ٣                    وقد جاء يف املادة       .                                                         العمل وتعزز السالمة والصحة املهنيتني وحتسن ظروف العمل       
                                                                   ويتضمن قانون النقابات وقانون السالمة يف املناجم وقانون املوارد           .                                             العمـال التمـتع بالسالمة والصحة املهنيتني      

ّ            وعّجلت حكومة    .                                                                     قانون الكهرباء وقانون البناء لوائح تتعلق بصحة العمال وسالمتهم                                   املعدنـية وقانون الفحم و       
                                                                                                                 الصـني اإلجـراءات املتخذة إلنفاذ السالمة يف العمل بوصفها وسيلة لتعزيز الرقابة الرمسية على عملية اإلنتاج،                 

ّ                                                            والوقاية من احلوادث واحلّد منها، ومحاية حياة الناس واملمتلكات، وتعزيز التنمية                          وأصدرت يف عام     .             االقتصادية                       
                            ً                                                  ومبا أن هذا القانون وضع خصيصاً ملعاجلة قضايا السالمة يف العمل، فإن خمتلف               .                           قانون السالمة يف العمل        ٢٠٠٢

               ً     ً                                                                                  مواده متثل نظاماً شامالً من األحكام احملددة اليت تضمن حق العمال يف السالمة أثناء العمل، يف الوقت الذي تنص        
            وميكن تلخيص    .                                                                        مسؤولية القانونية لتعزيز حقوق العمال مبجموعة من القوانني النظامية                                 فيه على شروط صارمة لل    

ّ                                  احلق يف التدّرب على العمل يف ظروف آمنة؛          )  أ   : (                                                           حقوق العمال األساسية يف السالمة يف العمل على النحو اآليت                    
                    ق يف احلصول على معدات   احل  )  ج (  ؛  )          وحدة العمل (                                              احلق يف تقدمي توصيات بشأن قضايا السالمة لرب العمل   )  ب (

                ومن التعويض يف     "                    تأمني تعويض العمال   "                      احلق يف االستفادة من       )  د (                                                للسالمة تتقيد باملعايري الوطنية أو التجارية؛       
       احلق يف    )  و (                 ً                                                احلق يف اإلحاطة علماً باألخطار املمكنة وتدابري الطوارئ احملتملة؛              )  ه (                               حالـة اإلصـابة أو الوفاة؛       

                                احلق يف رفض تنفيذ أمر يتعارض        )  ز (                                                       ير أو مقاضاة أويل األمر بشأن إدارة شؤون السالمة؛                                 االنتقاد أو تقدمي تقار   
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                             احلق يف التوقف عن العمل يف حاالت   )  ح (                                                            مع اللوائح أو يرغم العامل على العمل وسط ظروف حمفوفة باملخاطر؛ 
  .               الطوارئ والفرار

        املكتب     ٢٠٠٠                          العمل، أنشأت احلكومة يف عام                                                  وبغرض تعزيز آليات التفتيش واإلدارة يف جمال السالمة يف  -  ٥٦
     ً                      فرعاً على مستوى املقاطعات   ٢٠                                                         ً            الوطين للسالمة يف مناجم الفحم، وهو عبارة عن نظام يدار عمودياً ويتألف من 

        ويف عام    .                                        مفتش مكلف بالسالمة يف مناجم الفحم       ٢     ٨٠٠                                               مكتب تفتيش على الصعيد احمللي، وهو يوظف           ٧١ و
       ، كما   )                                     املكتب الوطين للسالمة يف مناجم الفحم      (                                  وطنية املعنية بالسالمة يف العمل                               ، أنشـأت املفتشـية ال         ٢٠٠١

                                                                                                                    أنشـأت جلـنة السالمة يف العمل التابعة جمللس الدولة واملكاتب التابعة هلا بغية توحيد عمليات املفتشيات املعنية                  
                         سالمة يف العمل، غريت احلكومة                      ولتعزيز إدارة شؤون ال  .                                                بالسالمة يف العمل ويف مناجم الفحم على الصعيد الوطين

                                                                                                      نظام التفتيش اخلاص بالسالمة لتصبح املفتشية الوطنية املعنية بالسالمة يف العمل هيئة تابعة جمللس                   ٢٠٠٣        يف عام   
          واملفتشية،   .                   ّ     َ                                      َّ                             الدولة مباشرة، وحلّت جلنةَ السالمة يف العمل التابعة جمللس الدولة وحوَّلت وظائفها إىل اهليئة اجلديدة

                    وباملثل، فقد ضاعفت     .                                                                         سلطات إنفاذ جديدة، متثل قوة استقرار وتسهم يف حتسني السالمة يف العمل                      وقد منحت   
                                                                                                               احلكومات احمللية واألقسام اإلدارية على الصعيد الوطين عدد هيئات التفتيش املعنية بالسالمة يف العمل، وقد جنم                

  .               لى الصعيد الوطين                                                         عن ذلك اكتمال نظام للتفتيش واإلدارة يف جمال السالمة يف العمل ع

                                     ً      ً     َّ  ً                على أمهية السالمة يف العمل بوصفها جانباً منظماً وموحَّداً من               ٢٠٠١                              وشددت حكومة الصني منذ عام       -  ٥٧
                                                                              وتتمثل جماالت االهتمام الرئيسية اخلمسة يف ميدان السالمة اليت تتطلب إجراءات             .                             جوانـب نظام اقتصاد السوق    

                                                                    ين واأللعاب النارية، والنقل الربي واملائي، ومناجم الفحم، واملواد                                                  إصالحية يف املتفجرات ألغراض االستعمال املد     
                                                           ويف إطار محلة إصالحية، أغلق عدد كبري من املصانع الصغرية            .                                                  الكـيماوية اخلطـرة، واملناطق اليت تكتظ بالناس       

              تتقيد مبعايري                                                                                     واملناجم الصغرية واملؤسسات التجارية وشركات النقل، تعمل بصورة غري شرعية، بعد أن تبني أهنا ال
     ٢٣٧     ٠٠٠                منجم صغري آخر و  ٢٣     ٧٠٠                     منجم صغري للفحم و     ١٥     ٤٠٠                 وكان من بينها      .                    السـالمة األساسـية   

                                مشروع جتاري أخل بالشروط الالزمة   ٢٠     ٠٠٠             كما متت تصفية   .      ُ                                     مصنع ُينتج مواد قابلة لالشتعال ومواد متفجرة
ُ                        ملناولة مواد كيماوية خطرة، يف حني ُمنع من العمل أكثر من                                       مرقص ومقهى إنترنت وغريها من أماكن   ١٠     ٠٠٠                               

ُ      كما ُمنعت   .                                                 الترفيه بسبب عدم تقيدها باللوائح املتعلقة باحلرائق                                  ّ    مركبة من العمل بعد أن تبني أهنا خملّة   ٢٧     ٠٠٠    
  .               باملعايري التقنية

                               اإلقرار باملسؤولية اإلدارية يف    "                             لوائح جملس الدولة بشأن          ٢٠٠١                                   وأصـدرت حكومـة الصـني يف عام          -  ٥٨
                                                                 ً                             ؛ وأصدرت املقاطعات واملناطق املستقلة والبلديات اليت تدار مباشرة نصوصاً خاصة هبا من هذه               "             احلوادث اخلطرة 

                           ً        ً                                                           وهذه التدابري، إذ وضعت إطاراً قانونياً يقر باملسؤولية، فقد عززت نظام مسؤولية احلكومة برمته يف جمال   .        اللوائح
                                                           ن ذلك ليس إثبات مسؤولية األفراد الضالعني يف حادث معني                  واهلدف م   .                                     السالمة يف العمل على مجيع املستويات     

       وأثناء   .                                                                            ً                        فحسـب، بـل مسؤولية املسؤولني احلكوميني الذين يفترض أن يقوموا بدورهم القيادي، طبقاً للقانون              
   :      ُ              ، فال ُيسمح مبا يلي   "            عدم التسامح  "                                                                               التحقـيق يف حادث، على سبيل املثال، من الالزم االلتزام بأربعة مبادئ من              

  ّ                                                      أالّ يتعرض الشخص أو األشخاص املسؤولني عن احلادث لعقاب           )  ب (                       ً             أن يظـل سـبب حادث ما جمهوالً؛           )  أ (
                                                            ُ                            أال يكون األشخاص املسؤولون يف مؤسسة من املؤسسات وجمموع املوظفني قد أُعطوا التوجيهات               )  ج (         شـديد؛   
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                              املسؤولون عن احلوادث لعقاب                هذا، ويتعرض   .    ُ                                             أال ُتتخذ اإلجراءات الضرورية ملنع تكرار احلادث        )  د (           املالئمـة؛   
   .          ً         شديد وفقاً للقانون

                                                        ُ                      ُ        وبغرض تشجيع التحوالت التقنية اليت تقود إىل السالمة يف العمل، ُتستحث املؤسسات على وضع ُنظمها  -  ٥٩
                                                                   وقد تعاونت حكومة الصني مع الصناعة يف السنوات األخرية لزيادة االستثمار يف   .                          اخلاصـة هبا يف جمال االنضباط  

                                                        ففي صناعة الفحم وحدها، نظمت أربع محالت خالل السنتني           .                                     تكنولوجي الذي يراعي مسألة السالمة              التحول ال 
         فقد بلغ    .        ً                                                      مشروعاً إلدخال حتسينات تكنولوجية يف جمال السالمة يف العمل            ١٥١                      ووفرت مبالغ لتمويل      .        املاضيتني

                                    يوان منها عبارة عن إعانات يف               مليار     ١,٢٧                         مليارات من اليوان،         ٣,٩٢                                     جممـوع االستثمارات يف هذه املشاريع       
                                   مليار يوان من أموال املؤسسات          ١,٠٨                                           مليار يوان عبارة عن قروض مصرفية، و           ١,٥٧                      شكل سندات حكومية، و   

  ُ       وطُلب من   .                                                                             ووظفت تلك األموال يف معدات جديدة وحتسينات تكنولوجية يف العمليات املنجمية الرئيسية  .      نفسها
               ووضعت املؤسسات    .                                              ا األساسي بالسالمة يف العمل واالستثمار فيها                                                املؤسسـات يف ذات الوقـت تعزيز التزامه       

                                                            ً                                                   الصينية، وال سيما الشركات الكربى واملتوسطة التابعة للدولة، نظماً متينة للسالمة يف العمل ونقحتها، وحصلت               
    ومة                                                                                                       مـئات املؤسسـات على شهادات على ترتيباهتا يف جمايل الصحة والسالمة املهنيتني، وكل ذلك بتوجيه احلك                

  .         ومراقبتها

                                 وظلت الصني، حتتفل كل سنة، منذ        .                                                               وشـجعت الدولـة بقـوة التثقـيف والتدريب يف جمال السالمة            -  ٦٠
         بالتزامن   "                   شهر السالمة يف العمل "        ليصبح     ٢٠٠٢                   ، مث توسع ذلك يف عام  "                    أسبوع السالمة يف العمل "              التسعينات، ب  

                                          ومن بني احلمالت الشعبية املتعلقة بالسالمة         ".  ل                                    كيلومتر من أجل السالمة يف العم        ١٠     ٠٠٠             املشي مسافة    "      مـع   
                            فرقة البيان العملي لسالمة     " و  "           كأس الصحة  "                                                                     املـنظمة على الصعيد الوطين مسابقة ألعاب القوى اليت تتكلل مبنح            

                                                                     وهناك خطوط هاتفية مباشرة وصناديق بريد ومكتب لألخبار عن السالمة يف العمل    ".                        الشـباب يف أماكن العمل  
                                                                  ويستعني بالبث التلفزي واإلذاعي ووسائط اإلعالم املطبوعة واإلنترنت          "                         لسالمة يف العمل يف الصني            أخبار ا  "      ينشر  

                                                                  وأنشئت هيئة معنية بالتدريب يف جمال السالمة يف العمل لتعزيز التدريب      .                                        لتشـجيع مراقبة الناس لقضايا السالمة     
     ٢٢٠     ٠٠٠           ً       ً        هليئة تدريباً متخصصاً لنحو                   وحده، وفرت هذه ا    ٢٠٠٢        ففي عام   .           ً                  املوجود أصالً جلميع فئات العمال
                         مليون متخصص من مجيع         ١,٥٧                                   مدير معين بالسالمة يف العمل، و         ٥٥٠     ٠٠٠                               مشرف على السالمة يف العمل، و     

                                                                                    ويف املؤسسات الكربى، تنظم محالت التوعية عادة يف املصنع أو الورشة أو على مستوى                .                   أنـواع املؤسسـات   
  .      الفريق

    فهي   .                                                                   ت التبادل والتعاون على الصعيد الدويل يف جمال السالمة يف العمل                                       وتواصـل الصـني تعزيز عالقا      -  ٦١
     ٨٦٧           فقد تلقى     .      ً        ً    بلداً وإقليماً    ٢٠            ً                                                               تـربطها حالياً عالقات رمسية مع مؤسسات مهتمة هبذا املوضوع يف أكثر من              

    لصني                                      يف إطار خطة مخاسية مشتركة بني ا           ٢٠٠٢    ً       ً       ً                                           عـامالً تدريـباً متخصصاً يف كل من الصني واليابان يف عام             
                                   وأقيمت عالقات تعاون رمسية بواسطة       .                                                                        والـيابان مـن أجل تدريب التقنيني املعنيني بالسالمة يف مناجم الفحم           

ُ                                                                                               مذكـرات تعـاون ُوقعت مع منظمات معنية بالسالمة يف العمل يف الواليات املتحدة واالحتاد الروسي واململكة                               
                                                سابقة الدولية الثالثة لإلنقاذ يف املناجم اليت                            ، شاركت الصني يف امل        ٢٠٠٢       أغسطس   /      ويف آب   .                    املـتحدة وأستراليا  

ّ                                                             نظمـت يف الواليـات املتحدة، وهي املشاركة األوىل، وُتّوجت بالفوز باملرتبة األوىل يف مسابقة معدات التنفس              ُ                                          
               ، بالتعاون مع      ٢٠٠٢        أكتوبر   /                              واستضافت الصني يف تشرين األول      .                                                واملرتـبة الثالثة يف اإلنقاذ يف حاالت الطوارئ       
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                             معرض تكنولوجيا ومعدات السالمة  "                                                              لعمل الدولية، حلقة دراسية دولية عن السالمة يف العمل بالتزامن مع        منظمة ا
ُ                                  وقد ُعرض يف املعرض، الذي حضره حنو          .                  الذي نظم يف بكني     "                    والصـحة املهنيـتني         ً    بلداً    ٣٠              مندوب من       ٦٠٠    

                            ا استضافت الصني، بالتعاون مع   كم  .       ً                 صانعاً من الصني واخلارج   ١٤٠       ً                               وإقليماً، منتجات وتكنولوجيات جديدة من 
                                                                                                                  مـنظمة العمـل الدولـية ومكتب هونغ كونغ للسالمة املهنية، حلقات دراسية عن بناء أحياء ساملة وعن ثقافة                   

  .      السالمة

                                                                                                   وقد خطت الصني خطوات كبرية يف جمال السالمة يف العمل بفضل التشريعات والتدابري اإلدارية الواردة                -  ٦٢
                                       أشخاص أو أكثر وإمجايل عدد األشخاص         ١٠                                  عدد احلوادث املسفرة عن وفاة              اخنفض     ٢٠٠١          ففي عام     .       أعـاله 

                  واخنفض معدل احلوادث   .                                          يف املائة على التوايل مقارنة بالعام السابق    ٢٧,٦           يف املائة و  ١٨                    ضحايا احلوادث، بنسبيت 
                     لتوايل، مبا فيها اخنفاض                يف املائة على ا    ٢٠,٦           يف املائة و  ٣٠                                                وجمموع القتلى يف املناجم والصناعات التحويلية بنسبة 

                 واخنفض عدد احلرائق   .          يف املائة  ٣٠                               يف املائة ويف عدد الوفيات بنسبة   ٣٧                                 يف عدد احلوادث يف مناجم الفحم بنسبة 
                                              يف املائة على التوايل، يف حني كان االخنفاض             ٩٢,٤              يف املائة و       ٧٧,٨                                           اخلطـرية وما ينجم عنها من قتلى بنسبيت         

                        واخنفض عدد حوادث السري      .                                                        املائة على التوايل يف انفجارات مصانع األلعاب النارية             يف     ٤٣              يف املائة و     ٢٣       بنسبيت  
            ، كانت حالة     ٢٠٠٢       ويف عام   .           يف املائة     ٢٩,٨                                  يف املائة وعدد القتلى بنسبة           ٣٢,٨                              اخلطـرية عـلى الطرق بنسبة       

                  اخنفض عدد احلوادث        فقد    .                                 ً                                                السالمة يف العمل يف الصني مستقرة جداً مع استمرار اخنفاض أعداد احلوادث اخلطرة            
             يف املائة      ٨,٦                                                                      أشخاص أو أكثر، وإمجايل عدد األشخاص الذين يلقون حتفهم، بنسبيت              ١٠                       الـيت تسفر عن وفاة      

                                                كما حتسن وضع السالمة يف العمل يف العديد من الصناعات   .     ٢٠٠١                                          يف املائـة عـلى التوايل مقارنة بعام           ٨,٤ و
                                                            التحكم بفعالية يف االجتاه حنو كثرة احلوادث يف بعض اجملتمعات                                                   وجماالت النشاط االقتصادي الرئيسية، يف حني مت      

  .     احمللية

                                                                                            ومع أن الوضع ككل يف جمال السالمة يف العمل يف الصني قد حتسن، فإنه يظل يبعث على القلق ويقتضي          -  ٦٣
          ول األمر؛                                   ضعف األسس اليت انبىن عليها يف أ        :        ً      ً                                                 التزاماً مسؤوالً وعلى األجل الطويل، وذلك بسبب عوامل متعددة        

                                                                                                                ووضع االقتصاد الذي يوجد يف مرحلة حتول؛ والبناء والتنمية؛ واملستويات السائدة يف القدرة اإلنتاجية والتطور               
                                                   ويعترب حتقيق السالمة احلقيقية يف العمل وحفظ حياة          .                                                       العلمي؛ وضرورة إذكاء وعي السكان بالسالمة يف العمل       

  .                                                              األساسية يف سبيل إجياد جمتمع يتمتع فيه اجلميع بالرفاهية                                                         العمـال وصـحتهم من األهداف اهلامة واملنطلقات       
              ً                                    ، مبدية تصميماً أشد ومتخذة تدابري أقوى لضمان         "                   ً   السالمة والوقاية أوالً   "                                    وستواصل احلكومة العمل على منطلق      
ّ                          أن تعّم ظروف ساملة يف كل مكان عمل   .                                ويرد أدناه موجز للمشاريع القادمة  .      

                                                                        س القانونية والنظامية للسالمة يف العمل عن طريق تنفيذ قانون السالمة يف العمل                        وتعتزم الدولة تعزيز األس -  ٦٤
                                     ويشمل ذلك وضع جمموعات من اللوائح        .       ً     ً                                                            تنفيذاً شامالً، وعن طريق إنشاء آليات ثابتة لضمان السالمة يف العمل          

    ٣٨        َّ     وضع ويعدَّل                                              جمموعة من القواعد واللوائح، يف حني سي         ٣٠              ، سيصدر حنو        ٢٠٠٣          ففي عام     :                ملحقة بالقانون 
    ّ                         ويتعّين، مبوجب القانون، تعزيز   .       ً      ً                                                             معياراً وطنياً لتعزيز السالمة يف أماكن العمل وتوفري ضمانات قانونية هلذا الغرض

       ّ                                                                                        حتديد سلّم املسؤولية يف جمال السالمة يف العمل على صعيد احلكومة واإلدارة وعلى الصعيد الصناعي، بغية ضمان 
                                           وسيشترط على املؤسسات تعزيز التزامها بالسالمة   .                          كن العمل على املستوى الشعيب            ً              أن تتحقق فعالً السالمة يف أما

                                                                       ومن املزمع وضع نظام لتوثيق تدابري الصحة والسالمة املهنيتني، وتعزيز            .                                       يف العمـل وتوفري مرافق أساسية أفضل      
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                            نظام متني يف جمال تأمني تعويض                                                                         اجلهود الرامية إىل الوقاية من األخطار املهنية، واختاذ املزيد من اإلجراءات إلقامة
  .      العمال

  .                                                                                                      وستسـتمر الصـني يف التركيز على تبديد أوجه القلق إزاء السالمة يف العمل يف جماالت معينة وحمددة                  -  ٦٥
                                                                                                             ويتجلى أحدها يف الصناعات املتميزة، حيث جيب التشديد على وضع نظم سليمة إلدارة السالمة يف العمل تتقيد                 

                                              وعلى أساس العمل يف مثل هذه اجملاالت احملددة،          .                                     م والنقل واملواد الكيميائية اخلطرة                                بالقـانون يف مـناجم الفح     
      من  �                                               ويتجلى الوجه الثاين يف مناطق وميادين حمددة          .  ُ                                                    سـُيحرز تقـدم صوب تقييس نظم إدارة السالمة ككل         

              إذ ينبغي أن -  ة                                                                               مقاطعات ومدن وطرق سريعة وجمار مائية، حيث كانت نسبة احلوادث مرتفعة يف السنوات األخري
             ويتجلى الوجه   .                                                                                  يفضي تعزيز الرصد واملراقبة واختاذ اإلجراءات الوقائية إىل تقليص احتمال حصول حوادث خطرية

                                                                   ُ                                         الثالث يف املؤسسات الرئيسية، وال سيما تلك اليت تعمل يف مناجم الفحم، حيث ُيعتاد حدوث كوارث يتسبب                 
               ً                                    تنظيف اهلواء أوالً قبل العمل يف املنجم؛ رصد صارم            : "   ال                                   وقد وضعت سياسة صارمة يف هذا اجمل        .                فـيها الغـاز   

                                                                           ، أي أن احلد من احلوادث اخلطرية يف صناعة مناجم الفحم يعد من املبادئ               "                                      ومراقبة دقيقة؛ التهوية تقرر اإلنتاج    
   رية                                                                                                 ويـتعلق الوجه الرابع من أوجه القلق بتعزيز رصد قضايا السالمة ومعاجلتها يف املؤسسات الصغ                .          األساسـية 
                                                                                                      أما الوجه اخلامس فيتمثل يف فرض عقوبات قاسية على انتهاك القوانني واللوائح املتعلقة بالسالمة يف                 .         واملتوسطة

  .                                    َّ                ً     ً        ّ               أماكن العمل، وهي ضرورية لضمان أن تنفَّذ القوانني تنفيذاً شامالً وأن يتقّيد هبا اجلميع

                                    مل والتحقيق بشأهنا يف الوقت الذي تشجع                                                   وستواصل احلكومة تعزيز قدراهتا يف جمال رصد السالمة يف الع -  ٦٦
                                                   وسيطلب من مجيع السلطات احلكومية احمللية واإلدارات         .                                                    تنفـيذ مجـيع تدابري السالمة وحتدد جماالت املسؤولية        

                                                                                                            ووحدات العمل جبميع أنواعها أن حتدد وتعاجل بدقة مصادر احلوادث احملتملة واألخطار اخلفية، خاصة يف املناطق                
  .                                                                                              ات احلافالت والقطارات واملوانئ واملطارات واملراكز التجارية ومراكز الترفيه واملواقع السياحية                       املكتظة مثل حمط  

                                                                                                  وجيـب تقيـيم هذه اجملاالت بدقة من حيث املخاطر احملتملة؛ ومىت مت حتديد أي منها لزم معاجلته يف غضون مدة         
                                    السالمة األساسية، أمكن وقف العمل أو       ُ           ومىت مل ُتستوف شروط  .                                     حمددة ووجب تعيني املسؤولية ألغراض احملاكمة

          ً  وجيري حالياً   .                  ُ                                                                   حركة املرور ريثما ُتتخذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة، بل إن املؤسسة اجلانية قد تتعرض لإلغالق
  .                                                             وضع نظم لإلخطار باملخاطر وإلشراف اجلمهور على السالمة يف أماكن العمل

ّ               واسـتناداً إىل سياسـة تـتوخى احلذر، ستجّد ا          -  ٦٧                                                     لصني يف وضع آليات ثابتة لضمان السالمة يف العمل،                 ً                         
ّ                   وستسـّرع العمل على                                                                  وهي إقامة نظم وآليات عمل يف جمال إدارة السالمة؛ وتطوير            " (                     األهداف الثالثة الكربى   "    

           وهي قوانني     " (                 نظم الدعم الستة   "                ِّ              يف الوقت الذي تسرِّع تطوير        )                                                 اهلـياكل القانونـية؛ وتنمية القدرات البشرية      
  )                                                                                                       العمل؛ وموارد املعلومات؛ واملرافق التقنية؛ والتثقيف واإلعالن؛ والتدريب؛ ونظم اإلنقاذ يف املناجم                     السالمة يف 

                                                                                                              وإنشـاء هـيكل جديد للسالمة يف العمل مع توفري احلكومة لقيادة موحدة، وتنفيذ اإلدارات لواجباهتا يف جمال                  
              ومن جوانب هذا   .                            اجملتمع ككل للمراقبة والدعم             ً                                                 اإلشـراف طبقاً للقانون، وحتمل املؤسسات ملسؤولياهتا، وتوفري         

                            وجيري إدماج السالمة يف العمل يف   .                                                                        االلـتزام تعزيـز القيادة بإنشاء نظم لإلشراف ونظام قانوين بشأن املوضوع      
                                                                                                              التخطـيط االقتصادي ونظام تقييم األهداف، يف حني توضع آليات متينة يف جمال اإلدارة متاحة للقيادة وتنسيق                 

                                                                                   واجلانب الثاين هو اختاذ املزيد من اإلجراءات لوضع نظام للتوجيه يتواله املسؤولون              .             بشأن املوضوع               أفرقة العمل   
                                         َّ                                                   يف اإلدارات احلكومية على مجيع املستويات حبيث حتدَّد جماالت املسؤولية عن السالمة يف أماكن العمل يف اإلدارات 
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                                             الدقيق وحتديد املسؤوليات، ويشجع كل املعنيني                            ويسمح ذلك بالتحقيق      .                        ُ             احلكومية وداخل املؤسسات وُيتقيد هبا    
                                                                             واجلانب الثالث هو استيعاب مسائل السالمة يف املؤسسات، وبذل جهود متواصلة             .                           عـلى الوفـاء مبسؤولياهتم    

ُ     ُ                                                          لتحسـني آليات السالمة يف العمل، يف الوقت الذي تُرصد وُيتحقق من تقيدها مبختلف نظم ضمانات السالمة                                                            .  
                                                                                              ببذل املزيد من اجلهود يف جمال التثقيف بقضايا السالمة والتدريب عليها، بغية زيادة الوعي                                     ويتعلق اجلانب الرابع    

  .                                     بالسالمة يف أماكن العمل ووعي السكان ككل

                                                                                                     وستواصل الصني تعزيز عالقاهتا الدولية يف جمايل التبادل والتعاون، وستستند إىل جتارب البلدان األخرى               -  ٦٨
ٍ                                                                                اٍن يف جمال السالمة يف العمل مع تكييف املعلومات املستقاة من تلك التجارب مع                                               األكـثر تقدما وتتعلم منها بتف       

                                        وستعمل هبمة على تطوير تعاوهنا يف جمال         .                  ُ                                                الواقـع الصيين حبيث ُتستعمل االستعمال احلسن على الصعيد الوطين         
                        من املنظمات، وتسريع                                                                                           السالمة يف العمل مع منظمة العمل الدولية والرابطة الدولية للضمان االجتماعي وغريمها           

                                                                                                   الترويج للتدريب على السالمة، والدراسات القانونية يف جمال السالمة يف العمل، ونظم إحصاء احلوادث واإلبالغ     
                       وستوطد عالقات التعاون     .                                                                                    عـنها، ونظم اإلدارة يف جمايل السالمة والصحة املهنيتني، وغريها من الربامج الدولية            

                                                                                       ألمريكية وأملانيا واململكة املتحدة وبولندا وأستراليا واهلند وغريها من البلدان، كما                                          الثنائي مع الواليات املتحدة ا    
                                                                                                ستتعاون على وضع برامج مشتركة مع الواليات املتحدة يف جمال السالمة يف املناجم، ومع اليابان يف جمال التدريب 

  .                                    جم الفحم وبشأن املواد الكيميائية                                                                                 عـلى السـالمة يف مناجم الفحم، ومع أملانيا يف جمال إدارة السالمة يف منا              
                                                                                                            وستسـتمر الصني يف تنظيم واستضافة مؤمترات دولية بشأن السالمة يف العمل واملشاركة يف اللقاءات األكادميية                

                                           وباختصار، ستعزز الصني السالمة يف العمل عن       .                                                                والتقنـية الدولية يف جمال السالمة وبرامج التدريب واملسابقات        
ّ                                   فأكثر على العامل اخلارجي واعتماد رؤية أمشل، وعن طريق اجلَّد يف تعزيز مكامن قوهتا                                       طـريق االنفـتاح أكثر       َ                                                    
   .                   وتدارك مواطن ضعفها

 ٨املادة 

 احلق يف االنضمام إىل النقابات

                       فالدستور يف الصني، وكذلك   .                               ً     ً                             وكانت الصني وال تزال تويل اهتماماً كبرياً حلماية حقوق العمال وتعزيزها -  ٦٩
                                                                                                  بنقابات العمال، وقانون العمل، والنظم األساسية ذات الصلة متنح بوضوح العمال حرية تكوين                               القـانون املتعلق  

   :                        من الدستور على ما يلي  ٣٥           وتنص املادة   .                                                       ، واحلق يف إنشاء نقابات العمال واالنتماء إليها مبحض إرادهتم       اجلمعيات

            ُّ                    حافة، والتجمُّع، وتكوين اجلمعيات،                                                                 يتمـتع املواطـنون يف مجهورية الصني الشعبية حبرية التعبري، والص         " 
  "                       وتنظيم املسريات واملظاهرات

  :                                             من القانون املتعلق بنقابات العمال على ما يلي ٣           وتنص املادة 

                                                                                         حيق للعمال بالساعد والفكر العاملني يف املشاريع واملؤسسات واهليئات القائمة يف الصني، الذي يعتمدون  " 
                                                  لنظر عن جنسهم وعرقهم وجنسهم ومهنتهم وعقيدهتم                                                  عـلى أجورهم كمصدر رئيسي للدخل، بغض ا       

        وال جيوز    .                                                                    ً                         الدينية ومستواهم التعليمي، أن يشتركوا يف نقابات العمال ويؤسسوها وفقاً ألحكام القانون           
   ".                                                ألي منظمات أو أفراد عرقلة ممارسة هذا احلق أو تقييده

                                     عمال حبق املشاركة يف نقابات العمال               يتمتع ال    : "                                 من قانون العمل على ما يلي       ٧                مـن املادة      ١                  وتـنص الفقـرة     
                                            ، أجرت اللجنة الدائمة جمللس الشعب الوطين           ٢٠٠١        أكتوبر   /               ويف تشرين األول     ".              ً                 وتأسيسها وفقاً ألحكام القانون   
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     ً                                                                                                                تعديـالً على القانون املتعلق بنقابات العمال، ينص على املسؤولية القانونية اليت تنشأ عن انتهاك حق العمال يف                  
  :                             من القانون املنقح على ما يلي  ٥٠           وتنص املادة    ".              االنضمام إليها                تشكيل النقابات و

                                                                      ً                                   إن أي مـنظمة أو فـرد يعـرقالن حق العمال يف تأسيس نقابات واالنضمام إليها وفقاً ملا تنص عليه                     " 
                                                                                                         القوانني، أو اجلهود اليت تبذهلا نقابات العمال على مستويات رفيعة ملساعدة العمال وتوجيههم يف إنشاء               

                                      ً                 من القانون، توجه هلما إدارة العمل أمراً بالكف عن ذلك؛   ١١   و ٣            ً               العمال، خرقاً ألحكام املادتني        نقابات 
                                                                                            وإذا رفضـا اإلذعـان، ميكن لإلدارة املذكورة أن تطلب إىل احلكومة الشعبية يف مستوى املقاطعة أو يف       

                عنف والتهديدات                                                                                     مستوى أعلى معاجلة املسألة؛ وإذا حصلت نتائج خطرة بسبب استخدام وسائل مثل ال            
   ".                                                                 ً         بدافع العرقلة أو ألغراض إجرامية، ينبغي إثبات املسؤولية اجلنائية وفقاً للقانون

                                                             َّ                        حل منظمات نقابات العمال أو ضمها بطريقة غري مشروعة ينبغي أن يصحَّح بأمر من               "            على أن      ٥٣             وتنص املادة   
    ".  ً               اً ألحكام القانون                                                        َ      احلكومة الشعبية على مستوى املقاطعة أو مستوى أعلى، وأن يعالَج وفق

                                                                ً                                         وجتدر املالحظة هنا أنه مراعاة لألمن الوطين وصيانة النظام العام، ونظراً ألن اخلدمة العسكرية يف الصني                 -  ٧٠
           ُ   َ                                                                       ً                              إلزامـية، ال ُيعتَبر أعضاء القوات املسلحة يف اجليش والشرطة أثناء مباشرهتم للخدمة الفعلية عماالً متثل األجور                 

  .                                         جيوز هلم تأسيس نقابات عمال أو االنضمام إليها                       مصدر دخلهم الرئيسي، وال 

                                   نقابات العمال هي منظمات مجاهريية        : "                                                     من القانون املتعلق بنقابات العمال على ما يلي         ٢             وتنص املادة    -  ٧١
                                                        وميثل احتاد نقابات العمال يف عموم الصني، وكل منظمات           .                                                    تابعة للطبقة العاملة يؤسسها العمال مبحض إرادهتم      

   ٢            وتنص الفقرة    ".                                                               ً         ال املنضوية حتت لوائه، مصاحل العمال ويدافع عن حقوقهم املشروعة وفقاً للقوانني           نقابات العم
                                                                                                  على أن نقابات العمال متثل حقوق العمال املشروعة ومصاحلهم، وتدافع عنها، وتضطلع بأنشطتها               ٧             مـن املادة    

      ً       ً                            احتاداً مركزياً، وهو احتاد نقابات العمال      ً                              ومتشياً مع أحكام القانون، أنشأت الصني  .                  ً           بصورة مستقلة وفقاً للقوانني   
                          وهو خيار يترجم إرادة مئات   .                                                                          يف عمـوم الصـني، وذلك كنتيجة طبيعية لتطور تارخيي حلركة العمال يف الصني         

      ويقوم   .                                                                                                   املاليـني من العمال وخيدم مصلحة نقابات العمال حبيث متثل وحتمي مصاحل اجلماهري الواسعة من العمال              
                                                                       َّ              مال يف عموم الصني واملنظمات النقابية العديدة املنضوية حتت لوائه بعمل رائع مكَّنه من اكتساب                احتاد نقابات الع

   .                                   الثقة الواسعة جلماهري العمال العريضة

                                                                                                      تنشط نقابات العمال الصينية مبختلف مستوياهتا، وتسعى جاهدة إىل تنظيم اجلماهري العريضة من العمال               -  ٧٢
                                ، بلغ عدد نقابات العمال الشعبية     ٢٠٠٢      يونيه  /             ويف موىف حزيران  .   ً            ياً مع القوانني                           داخل نقابات العمال، وذلك متش

                                         ويف الوقت نفسه، قامت نقابات العمال مبختلف    .              مليون عضو     ١٣١                       نقابـة تعـد حنو        ١     ٦٥٨     ٠٠٠            يف الـبلد    
            ظم امللكية،                                                                                                     مسـتوياهتا، يف إطـار تكيفها مع اإلصالحات االقتصادية يف الصني والتغريات اهليكلية فيما يتعلق بن               

                                                                                                             بابـتكارات جريـئة فيما يتعلق بتنظيمها، وآليات عملها، وصيغ نشاطها، واضطالعها بواجباهتا، حيث أنشأت               
      ً      ً                                                                                                    تدرجيياً نظاماً لتوسيع نطاق التنظيم النقايب ليشمل املدن الصغرية، واألحياء السكنية، واجملتمعات احمللية، ومناطق              

                 ويف القرى الصغرية،   .                                                    لصناعية، وحضائر التكنولوجيا العالية، والقرى اإلدارية                                     التنمية االقتصادية والتقنية، واملناطق ا
  )            فـي املائة  ٩٤ (         مؤسسـة   ٣٧     ٧٨٤                                                        َّ         ً   واألحياء املنتشرة يف خمتلف أحناء البالد، يبلغ عدد املؤسسات املنظَّمة نقابياً 

   .           على التوايل  )          يف املائة  ٩٣ (        مؤسسة  ٥     ٣٠٠ و
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                                                           ختلف مستوياهتا، من خالل قنوات متعددة، مثل املؤمترات املشتركة مع                             تنشط نقابات العمال يف الصني، مب -  ٧٣
  .                                                                                                         األصعدة املماثلة للحكومة واإلدارات ذات الصلة، لتنسيق عالقات العمل مع احلكومة ومنظمات أرباب العمل             

        ورصد                                                                                                          وتؤكـد املناقشـات الثالثية على تعزيز التنسيق بني القضايا املتعلقة برصد العمل والضمان االجتماعي،              
                                                                         كما تشارك نقابات العمال يف صياغة القوانني والسياسات العامة ذات الصلة مبعايري   .                           نقابات العمال وقانون العمل

                                                                                                                   العمـل الوطنية ومصاحل العمال احليوية، عارضة آراءها ومتقدمة باقتراحاهتا فيما يتعلق بالسياسات العامة، حبيث               
            ومنذ إنشاء    .                                                   اركة القاعدة وتوفري الضمانات على الصعيد الكلي                                                 متكنت من حتقيق إجنازات كربى فيما يتصل مبش       

ُ                      ، ُعقدت أربعة مؤمترات        ٢٠٠١       أغسطس   /                                                                        نظـام املؤمتـرات الوطنية الثالثية املعنية بتنسيق عالقات العمل يف آب              
     لدية                            ً     مقاطعة ومنطقة مستقلة ذاتياً وب  ٣٠                      ُ                                 وعلى مستوى املقاطعات، أُنشئت نظم ملؤمترات العمل الثالثية يف   .      وطنية

    ٢١                                                             منها ترتيبات إلنشاء مؤمترات مشتركة، يف حني تعمل يف الوقت الراهن   ١٧      واختذت   .                   خاضعة للحكم املباشر
                                                                                                             من املقاطعات واملناطق والبلديات اليت اختذت تدابري إلنشاء املؤمترات املشتركة على توسيع نطاقها لتشمل مدهنا               

           من النظم  ١     ٢٦٤                          عدت نقابات العمال يف صياغة                                         وخـالل السـنوات اخلمس األخرية وحدها، سا       .            وأقالـيمها 
  .                                                                       األساسية والسياسات العامة السارية املفعول ذات العالقة باملصاحل احليوية للعمال

      يونيه  /               ويف موىف حزيران    .                                                                           وتعمـل الصني على تطوير نظام للمشاورات واالتفاقات اجلماعية بني األقران           -  ٧٤
                         يف املائة من املؤسسات         ٤٨,٧                            يف خمتلف أحناء البلد، متثل                مؤسسة      ٦٣٥     ٠٠٠                            ، عملـت على هذا النحو           ٢٠٠٢

                    مؤسسة غري مملوكة       ٣٧٥     ٠٠٠                                  ومن أصل هذه املؤسسات هناك حنو         .               مليون عامل    ٨٠    َّ         ً             املـنظَّمة نقابياً وجمموع     
                                                                    َّ                            كما تعمل النقابات يف الصني بنشاط على تطوير هذا النظام يف أقاليم ومهن حمدَّدة؛ وقد جرى                  .                للقطـاع العام  

     ٣٢٨     ٨٠٠                                                               اتفاق مجاعي خاص بأقاليم أو مهن حمددة يف كامل أرجاء البلد مشلت حنو   ٢٥     ٥٠٠               عـلى حنـو              التوقـيع 
                                                              مؤسسة موزعة على خمتلف أحناء البلد مفاوضات مجاعية خاصة            ٣٠     ٠٠٠                          وباإلضافة إىل ذلك، عقدت       .      مؤسسة

  .           َّ                                  باألجور، ووقَّعت على اتفاقات مجاعية تتعلق باألجور

                                                                   ً             ار النقابات لعقد انتخابات دميقراطية، وصياغة السياسات العامة دميقراطياً، والتصرف      َّ                 ينظَّم العمال يف إط    -  ٧٥
     ً                                                               ومتشياً مع القوانني، تسعى نقابات العمال جاهدة إىل تعزيز اإلدارة            .                                            بطريقة دميقراطية، والرصد بطريقة دميقراطية    

                                     تزال نقابات العمال حتتفظ بالنظام                                           ويف املؤسسات اململوكة للقطاع العام، ال       .                                  الدميقراطـية على مستوى القاعدة    
                                                                                                  القائم على مجعيات ممثلي العمال، يف حني تسعى بثبات، يف املؤسسات غري اململوكة للقطاع العام، إىل اتباع خط     
                                                                                                                توجـيهي يقوم على محاية احلقوق واملصاحل الشرعية للعمال، وتتعاون يف نفس الوقت فيما بينها من أجل تطوير                  

                                                                                    على استكشاف السبل اليت تكفل هلا التكيف مع واقع مؤسساهتا، وتسعى إىل تعزيز                            وتعمـل بنشاط    .         املؤسسـة 
                                                                                                              اإلدارة الدميقراطية لشؤون العمال يف املؤسسات غري اململوكة للقطاع العام، حبيث تضمن، يف إطار القضايا اليت                

                              وهي حقهم يف أن يكونوا على        �                                                                                تتعلق باملصاحل احليوية للعمال، الدفاع عن احلقوق اليت متنحها القوانني للعمال            
                                                                                                         عـلم تـام باحلاالت، وأن يتفاوضوا ويرصدوا مدى التزام املؤسسة بتنفيذ القوانني والسياسات الوطنية وبإعمال        

     ٣٢٧     ٠٠٠                                                 ، بلغ عدد املؤسسات اليت هلا جمالس ممثلي العمال            ٢٠٠٢       يونيه   /               ويف موىف حزيران    .                  االتفاقات اجلماعية 
                                                   مؤسسة سياسات تقوم على حرية تدفق املعلومات؛           ٢٥١     ٠٠٠                 اتبعت أكثر من                                   مؤسسة يف خمتلف أحناء البالد؛ و     

                                    ً                                                   مؤسسة مملوكة للقطاع العام تعتمد نظماً تقوم على تويل جمالس ممثلي العمال تقييم                 ١٨٧     ٠٠٠                وكان هناك حنو    
         الس ممثلي                  ً    َّ                  مؤسسة تعتمد نظماً تبلَّغ يف إطارها إىل جم   ١٨٩     ٠٠٠                                        قادة املؤسسات بطريقة دميقراطية؛ يف حني كانت 

                        مؤسسة مملوكة للقطاع      ٣٨     ٣٥٠                                                                             العمال املعلومات املتعلقة باستخدام نفقات الشركة املخصصة للترفيه، وهناك          
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                              ً        مؤسسة مملوكة للقطاع العام نظماً        ٣٩     ٥٧٣                                                                   العام فتحت للعمال باب العضوية يف جملس إدارهتا، بينما اعتمدت           
  .                              ختول للموظفني مراقبة شؤون الشركة

             وحلماية حقوق    .                                            ً                               ات العمال بتوظيف العمال الذين يعانون أوضاعاً صعبة، وبأسباب معيشتهم         ُ           ُتعـىن نقاب   -  ٧٦
                                    ، وتشجع على إعادة توظيف العمال       "             مشاريع رعاية  "                                                         هـؤالء العمال املشروعة ومصاحلهم، تدير نقابات العمال         

                         سية، وتدمج أنشطتها مع        َّ                                                 ً                                  املسـرَّحني، وتنشـئ مراكز ملساندة العمال الذين يعانون أوضاعاً صعبة يف املدن الرئي             
                                                  وخالل السنوات األخرية، مجعت نقابات العمال مبختلف         .                                                 إدخـال حتسـينات عـلى نظام الضمان االجتماعي        

                                    مليارات يوان، وقامت بتوزيعها،         ١٠,٤                                                                     مسـتوياهتا، مـن خالل قنوات متعددة، مساعدات مالية بلغ جمموعها            
  .                        ً           مليون أسرة تعاين أوضاعاً صعبة          ٣٩,٧٥ و                         مؤسسة تواجه صعوبات        ٤٨٠     ٠٠٠                            وأجـرت زيارات تعاطف إىل      

                                                املنطقة، ومعظمها من نقابات العمال اليت تنشط        /                                 نقابة تنشط على صعيد املدينة        ٤٤٧                             وهناك يف خمتلف أحناء البلد      
                                                                نقابة على املستوى الشعيب، أنشأت ملفات خاصة بالعمال الذين يعانون    ١٨٠     ٠٠٠        اإلقليم و /                  على صعيد املقاطعة  

َ                                         من الكوادر عالقات مساَعدة واتصال مع زهاء مليون أسرة            ٨٠     ٠٠٠                       حني أقام أكثر من            ً              أوضـاعاً صـعبة، يف                          
                           من مراكز التدريب حيث حضر  ٦     ٠٠٠                        وأنشأت نقابات العمال حنو   .                                 ً      معيشية يعيلها عمال يعانون أوضاعاً صعبة

   ٣  ت                    مركز عمل وأوجد    ٤     ٠٠٠                                       ماليني ساعة تدريس، كما أنشأت حنو           ٣,٢        َّ                          عمـال مسـرَّحون ما يزيد على        
                                            وبفضل إنشاء أسواق جتارية تقوم على تقدمي         .                              َّ                               ماليـني فرصة عمل جديدة لصاحل املسرَّحني والعاطلني عن العمل         

                             عامل آخر من احلصول على         ٦٥٠     ٠٠٠                                              َّ                            الغوث ومراكز إنتاج تعتمد على اجلهود الذاتية، مكَّنت نقابات العمال           
                    نقابة تنشط على       ٦٠٠              ، بادرت حنو     )      لصينية             رأس السنة ا   (                                        وأثناء عطلة الربيع وعيد رأس السنة         .              عمـل جديـد   

  .                                                                                        مستوى املدن وعلى مستويات أعلى، بتزويد العمال خبطوط هاتفية مباشرة لتمكينهم من االتصال بأسرهم

                                                                                                ويف إطار عملية إنشاء نظام شامل للضمان االجتماعي، متثل نقابات العمال اجلماهري العريضة من العمال        -  ٧٧
                                      وتعرب النقابات من خالل تقدمي آرائها        .                                     السياسات املتعلقة بالضمان االجتماعي                                   يف دراسـة وصـياغة القوانني و      

                                                                      وخالل السنوات األخرية، شاركت نقابات العمال يف دراسة وصياغة قانون            .                                  واقـتراحاهتا عـن رغبات العمال     
              جتماعي، وخطط                                                                                               العمـل، ومشروع قانون التأمني االجتماعي، والتدابري املؤقتة املتعلقة جبمع تربعات التأمني اال            

                                                               وترصد عن كثب مجع التربعات لصاحل صندوق التأمني االجتماعي والتصرف هبا،   .                          التأمني على الشيخوخة واملرض
                                                                                                كما ترصد تنفيذ السياسات العامة من جانب هذه الصناديق؛ وقد حثت احلكومة على توسيع نطاق تغطية الضمان 

         كما عملت   .                                         بالتأمني االجتماعي اليت ختوهلا القوانني للعمال                                           االجتماعي، وتوصلت إىل إعمال مجيع احلقوق املتصلة 
                                                                                                      بنشاط على تطوير برامج للمساعدة التعاونية الطوعية متوهلا التربعات الفردية للعمال؛ وتوفر هذه الربامج مساعدة 

         خطار أو                                                                                                        اقتصـادية معينة باإلضافة إىل التأمني االجتماعي األساسي الذي توفره الدولة لصاحل العمال ضحايا األ              
                                                                  ، بلغ عدد برامج املساعدة التعاونية للعمال اليت تديرها النقابات أكثر     ٢٠٠٢           ويف موىف عام   .                  احلوادث أو الكوارث

  .           مليون عضو  ٢٤                                  برنامج، يبلغ عدد األعضاء فيها حنو   ٨٠     ٠٠٠   من 

                اعدة القانونية                                                                                          وتنشـط نقابات العمال يف جمال تطوير اخلدمات القانونية اخلاصة بالنقابات، وتقدم املس             -  ٧٨
                                       من االحتادات النقابية العاملة على        ١٣              ، كان هناك        ٢٠٠٢       يونيه   /               ويف موىف حزيران    .                           وترصد تطبيق قانون العمل   

                                                                    منظمة معنية باملساعدة القانونية واخلدمات القانونية يبلغ عدد            ٧٣٩                                          صـعيد املقاطعـات واملـدن، تدير جمموع         
           وقدمت هذه    .               مليون يوان     ٣٠٠      َّ                              ، وتقدَّر األموال املنفقة هبا ب               ً   موظفاً  ٢     ٢٩٨                                   املوظفـني الدائمـني واملعارين هبا       
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                                         من االستفسارات القانونية؛ وعاجلت املراسالت    ١٧٨     ٠٠٠                                      ً      املنظمات، اليت تعمل على أساس طوعي، ردوداً على 
ٍ                                حالـة تندرج يف إطار إجراءات تراٍض؛ ومثلت العمال يف              ١٤     ٠٠٠                      ونابـت العمـال يف             تتعلق          قضية    ٤     ١٦٨                              

  .     عامل     ٢١٨     ٠٠٠               قضية لصاحل حنو    ١٩٦     ٠٠٠                                                      التقاضي يف جمال العمل، وقدمت املساعدة القانونية يف إطار              بالتحكيم و 
بلد        ل لعمل، وهلا ما يزيد              ١٥٥     ٠٠٠                              وهـناك يف مجيع أحناء ا ية تعىن برصد تطبيق قوانني ا ب                                                                  منظمة نقا

لعمل         ٣     ٨٠٠                وأعارت احلكومة     .        مفتش   ٣٣     ٠٠٠       عـلى            املفتشون   ("                                      من املفتشني املختصني يف جمال ا
                                                                                من املمثلني النقابيني يف جلان التحكيم املعنية مبنازعات العمل يف خمتلف أحناء               ١٥     ٥٨٥          وجيلس حنو       ").        املنسقون

                                                                                          ويف اآلن ذاته تدعم نقابات العمال جبميع مستوياهتا، من خالل تشكيلة واسعة من التدابري، احلمالت اخلاصة   .      البلد
  .                                                    العمال وقانون العمل والنظم األساسية األخرى ذات الصلة                                 برصد إنفاذ القانون املتعلق بنقابات

                                                                                                   تعـىن نقابـات العمال حبماية وضمان حق العمال يف احلصول على التدريب الكتساب املهارات املهنية                 -  ٧٩
                                                                       وحتث بنشاط كافة املستويات احلكومية على إدراج التدريب الكتساب املهارات         .          ً                      وذلك وفقاً ملا تقتضيه القوانني    

                                                كما تعىن برصد املؤسسات وتشجعها على وضع وتعزيز خطط   .                                       ة يف خططها للتنمية االقتصادية واالجتماعية     املهني
                                                                                                            التدريـب الكتساب املهارات، وتساعد العمال بنشاط يف مواكبة التطورات األخرية يف اجملاالت العلمية والتقنية               

  .                                               س والنوادي واملراكز الثقافية اخلاصة بالعمال                                    وتدير جمموعة متنوعة من املدار      .                                    والثقافـية واإلداريـة والقانونية    
             ويف موىف عام     .                                                                                             وتسعى إىل تلبية االحتياجات النفسية والثقافية للعمال على خمتلف األصعدة ويف خمتلف املناصب            

                     مدرسة خاصة بالعمال  ٢     ٤٠٠                                                                    ، كانـت النقابات مبختلف مستوياهتا تدير على حنو مستقل ما يزيد على           ٢٠٠٠
      ً          مركزاً إلعادة      ٧١٣                                    مركز تدريب من أصناف خمتلفة؛ و         ٥٣١          شخص؛ و     ٥٤٣     ٠٠٠         ني فيها               َّ        بلـغ عـدد املسجَّل    

        مركز    ٥٢     ٠٠٠            مكتبة؛ و    ٢٠     ٠٠٠                                                         من النوادي واملراكز الثقافية اخلاصة بالعمال؛ وحنو           ٣٩     ٠٠٠             التوظـيف؛ و  
ُ     ً                                                     رياضي، ُمسامهةً بذلك يف خلق حياة ثقافية ورياضية نشطة ومتنوعة للعمال             احتاد نقابات        ، يدير     ١٩٨٣         ومنذ عام   .        

                                                                                                        العمال يف عموم الصني محلة تدعو العمال إىل إجراء تقييم ذايت هبدف تشجيعهم على االرتقاء بأنفسهم من خالل            
  .      التعلم

                                                                                                     وفـيما يتعلق مبسألة اإلضرابات، ومع االستثناء الصريح ملوظفي الشرطة والعمال يف املؤسسات الوطنية               -  ٨٠
                                                                لق باألمن الوطين واالستقرار االجتماعي، فإن القوانني الراهنة يف الصني ال       ُ  َ                           الذين ُيمَنع عليهم اإلضراب ألسباب تتع

                                                                 وأثناء تطور اقتصاد السوق االشتراكي، مع ما ينطوي عليه من عالقات عمل   .                            تتطرق إىل مشكالت من هذا النوع
      من    ٢٧          املادة       وتنص  .                  ً                                                                            أكـثر فأكثر تعقيداً، ميكن أن حيدث يف أماكن متعددة توقف عن العمل أو تباطؤ يف أدائه                

                                                                     يف حالة اإلضراب عن العمل إما بوقفه أو بالتباطؤ يف أدائه داخل               : "                                                القـانون املتعلق بنقابات العمال على ما يلي       
                                                                                                                مشروع أو مؤسسة ما، تعقد نقابة العمال، بالنيابة عن العمال، مشاورات مع املشروع أو املؤسسة أو األطراف                 

                                                           وحياول املشروع أو املؤسسة تلبية الطلبات املعقولة املقدمة          .            قترح احللول                                          املعنية، وتعرض آراء العمال وطلباهتم وت     
                                                                                         وينبغي على نقابة العمال أن تساعد املشروع أو املؤسسة يف معاجلة املسألة وإعادة اإلنتاج والعمل إىل   .          من العمال

                    عن العمل أو تباطؤ يف      ً                                    ووفقاً هلذا النظام األساسي، عندما حيدث توقف    ".                                   املسـتويات العادية بأسرع وقت ممكن   
          ِّ                                                                                                    أدائه، تبلِّغ املنظمات النقابية على وجه السرعة إىل األطراف املعنية الطلبات املعقولة املقدمة من العمال، وتبذل ما      

ٍ                                  بوسـعها بالنـيابة عـن العمال للتوصل إىل حل ُمرٍض ويف الوقت املناسب                ُ                                   وال تقبل نقابات العمال يف الصني        .                                        
                                                                      ً  زالة التناقضات يف عالقات العمل؛ وتدعو إىل االتصاالت واملفاوضات الثنائية متشياً                         اإلضراب عن العمل كوسيلة إل

                        وتبني التجربة العملية أن   .                                                                               مـع املمارسـة العاديـة لعالقات العمل من أجل تسوية هذه املشكالت كلما نشأت          
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                      ملنازعات العمالية هي                                                                                            املشـاورات على أساس املساواة، واالتفاقات اجلماعية، والطرق املماثلة أو إجراءات فض ا            
                                     وعالقات العمل املنسجمة واملستقرة هي اليت   .                                                           الكفيلة بأن تفضي إىل حل الغالبية العظمى من املنازعات واخلالفات

  .                           تكفل حبق مصاحل اجلماهري العاملة

    ومع                                                                                      وتسعى النقابات يف الصني بنشاط إىل إقامة عالقات ودية مع املنظمات النقابية يف شىت أصقاع العامل  -  ٨١
     ٣٣٣                                                     ، تلقى احتاد نقابات العمال يف عموم الصني زيارة              ٢٠٠٢    و     ١٩٩٨                ويف الفترة بني      .                        مـنظمة العمل الدولية   

     ٣٠٣       ً                                                                 مندوباً من نقابات أجنبية، بينما أوفد االحتاد إىل اخلارج أثناء الفترة ذاهتا  ٢     ٦٤٧    ً                  وفداً يعد يف اجملموع حنو   
    ُ                      ، انُتخب مندوب صيين ممثل        ٢٠٠٢                          مؤمتر العمل الدويل لعام             وأثناء    .        ً   مندوباً  ١     ٦٢٥                            مـن الوفود اليت ضمت حنو       

                               ً      ً       وتشهد نقابات العمال الصينية منواً مطرداً        .             ً           ً                                              للعمال نائباً للرئيس ممثالً للعمال يف جملس إدارة مكتب العمل الدويل          
  .                                                          من حيث تأثريها ومسعتها الدولية، كما يكتسي دورها أمهية متزايدة

                                                                       ية وانضمام البلد إىل منظمة التجارة العاملية، تواجه نقابات العمال الصينية                        ومع جتذر اإلصالحات االقتصاد -  ٨٢
    ً                                                                                                      أيضاً حتديات خطرة، مما اضطر احتاد نقابات العمال يف عموم الصني إىل البحث عن كثب عن فلسفات ومناهج                  

          ة للقطاع                                                                            وأمناط التوظيف يف الصني آخذة يف التغري، حيث تستوعب املؤسسات غري اململوك             .                  جديـدة يف العمل   
                            ولالستجابة هلذه األوضاع، اعتمد   .                                                                        العام أكثر فأكثر من القوى العاملة، وتزداد كل يوم أنواع العمل غري النظامي

       ، جرى      ٢٠٠٢         ويف عام      ".                                        التنظيم النقايب واجب أينما وجد عمال        : "                                             االحتـاد سياسة عامة تقوم على املبدأ التايل       
                                                            القائمة على االستثمار األجنيب واليت يديرها اخلواص، حيث                                   نقابة عمال يف املؤسسات     ١     ٠١٤     ٠٠٠           إنشاء حنو   

                                                                ويف ظل اقتصاد السوق االشتراكي، ازدادت حقوق العمال ومصاحلهم           .              مليون شخص    ٤٠                       بلـغ عـدد العاملني      
      ً                                                                                                    تعقـيداً وتنوعـت من حيث طبيعتها، وأسفرت التغريات يف النظم االقتصادية عن ظهور جمموعات من العمال                 

         ً                                                                       حتاد ثابتاً يف عزمه على ضبط اآلليات اليت تنظم عالقات العمل، من جهة، وعلى حتقيق الظروف       وظل اال  .       احملرومني
                   ويف الوقت الراهن،     .                                   وقد أثبتت هذه السياسة فعاليتها      .                                                         العملية والواقعية لصاحل اجلماهري العاملة من جهة أخرى       

                                      املائة فقط من جمموع السكان، وهي           يف    ٢,٥       إىل    ٢                    مليون شخص، أو       ٢٠                                         يبلغ عدد العاملني بالفكر أو باملعرفة       
ُ                                        نسـبة بعـيدة كل البعد عن تلبية الطلب الذي ولََّدُه دخول الصني عصر احلداثة                َ                               وتعترب املستويات التعليمية يف      .                                           َّ

                                       ً                                                                          صفوف القوى العاملة الصينية منخفضة نسبياً، وهو ما جيعل من الصعب التكيف مع املنافسة الدولية منذ انضمام               
                                                                    ً             وبناء عليه، جعل االحتاد من تثقيف العمال وتزويدهم بثقافة عامة جيدة هدفاً              .               تجارة العاملية                    الصني إىل منظمة ال   

  .    ً                                ملحاً، وهو يكرس طاقة ضخمة لذلك الغرض

 ٩املادة 

 احلق يف الضمان االجتماعي

     وبعد   .                                                                                          تسعى الصني إىل بناء نظام شامل للضمان االجتماعي يتالءم مع هياكل اقتصاد السوق االشتراكي          -  ٨٣
                                                                                                   سنوات من االستكشاف واملمارسة، جيري بصورة تدرجيية إحداث مكونات نظام اشتراكي للضمان االجتماعي             
                                                                                                              يقوم على التأمني االجتماعي والرعاية االجتماعية واالستحقاقات االجتماعية واملساعدة التعاونية االجتماعية اليت            

           ً                  وقد جرى فعالً رسم السياسات       .     دارة                                                                   تكشـف جمموعـة متـنوعة من الطرق جلمع األموال وتوفري خدمات اإل            
                            وتشمل هذه السياسات الغالبية   .                                                                    األساسية لنظام التأمني االجتماعي، وسنها يف شكل قانون ووضعها موضع النفاذ
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                                                              وهناك بعض األقاليم اليت وسعت يف نطاق التغطية لتشمل عمال            .                                             العظمـى من عمال املدن النشطني واملتقاعدين      
   .                                               ويف املدن، أنشئ نظام عام يضمن للسكان حد كفاف أدىن  .                    روا يف املناطق احلضرية                       الريف النازحني الذي استق

                                                                                            وخبصوص نظام معاشات الشيخوخة، شكل قرار بإنشاء خمطط موحد للتأمني األساسي على الشيخوخة              -  ٨٤
                                                          ، نقطة انطالق برنامج موحد يشمل مجيع أحناء البلد لتوفري معاشات     ١٩٩٧                                 لصـاحل العمـال، صـدر يف عـام       

     ١٤٧                                                      وبعد بضع سنوات من التنفيذ، اخنرط يف هذا النظام            .                                              لشيخوخة األساسية لصاحل عمال املشاريع احلضرية      ا
                       وارتفع متوسط املعاشات     .                                                             مليون منهم حيصلون يف الوقت الراهن على معاشات أساسية              ٣٦,٠٨             مليون شخص،   

                           فاظ على املعاشات األساسية              ولضمان احل   .     ٢٠٠٢                 يوان يف عام        ٦٤٨       إىل       ١٩٩٨                 يوان يف عام        ٤١٣             الشهرية من   
                                                                                                            عند مستوى مناسب وتوزيعها يف املواعيد احملددة، أخذت احلكومة أثناء السنوات األخرية يف الرفع من التربعات                

          ويف الفترة   .                                                                                      من األموال العامة لصاحل صناديق املعاشات التقاعدية، وسعت يف الوقت ذاته إىل حتسني نظام املعاشات
ـ      ٢٠٠٢       إىل       ١٩٩٨      مـن                                                                                    ت التربعات اإلضافية املقدمة من اإلدارة املالية املركزية لصاحل صناديق املعاشات                   ، بلغ

                                                         وتوزع املعاشات يف الوقت احلايل من جانب مؤسسات اخلدمات           .                 ملـيار يوان        ١٢٩,٤                         الـتقاعدية اإلقليمـية     
        نسبة   ٢   ٢٠٠                                                   وبلغت املعاشات اليت وزعتها هذه املؤسسات يف عام           .                                       االجتماعـية، كاملصـارف ومكاتب الربيد     

                                                             ، شـرعت بعـض األقاليم الريفية يف الصني يف خوض جتربة نظام معاشات       ١٩٩١         ويف عـام    .              يف املائـة       ٩٩,٤
                                                                                                ومبا أن منوذج التمويل القائم على املدخرات الشخصية هو السائد، ميكن وصف األساس الذي يقوم                 .         الشيخوخة

               ً                            عات الشخصية أوالً، والتربعات اجلماعية كتكملة،     الترب   : "                                                عليه نظام املعاشات التقاعدية يف املناطق احلضرية كاآليت
   ".                   وسياسات احلكومة كدعم

      ً                                     قراراً بشأن إنشاء نظام للتأمني الصحي           ١٩٩٨                                                      وفيما يتعلق بالتأمني الصحي، أصدرت احلكومة يف عام          -  ٨٥
  .       وطين                                         ً                                                          األساسي لصاحل عمال املدن، مستهلة بذلك نظاماً للتأمني الصحي األساسي لصاحل عمال املدن على نطاق              

                                                                                                           ويغطي التأمني الصحي األساسي كافة وحدات العمل يف املناطق احلضرية يف خمتلف أرجاء الصني والعاملني فيها؛                
                          ، وضعت الغالبية العظمى        ٢٠٠٢              ويف موىف عام      .                                                                وميول هذا التأمني بالتربعات املقدمة من أرباب العمل والعاملني        

         مليون    ٩٤                                                     صاحل العمال يف املناطق التابعة هلا، ومشلت التغطية                             ً                             من املدن الصينية خططاً للتأمني الصحي األساسي ل       
                                                                                                   وباالستناد إىل اخلطة األساسية، مضت املدن يف إنشاء خطط للتعويض عن نفقات العالج الباهظة ونظام                 .    شخص

                                                                ً                 ً                           آخر للتعويض لصاحل املوظفني العموميني، بينما أنشأت مشاريع تليب شروطاً حمددة بدورها خططاً تكميلية لصاحل              
                                                                                                   وكوسـيلة ملعاجلة املشكالت اليت تعترض الفقراء فيما يتعلق باألمن الصحي األساسي، فإن األقاليم يف                 .        عماهلـا 

                     ، طلبت حكومة الصني        ٢٠٠٠           ومنذ عام     .                                                                  خمـتلف أحناء البالد بصدد إنشاء خطط اجتماعية للمساعدة الصحية         
                                              يف النظم الطبية والصحية ويف توزيع اللوازم                                                                         القيام بتنفيذ إصالحات متزامنة يف خطط التأمني الصحي األساسي، و         

                                                                                                         وبيـنما تشجع احلكومة املنافسة بني املؤسسات الطبية ودينامكية السوق يف توزيع اللوازم الطبية، فإهنا                 .         الطبـية 
   ".                                       توفري اخلدمات الطبية الفضلى بأقل التكاليف "                            تسعى إىل حتقيق هدفها املتمثل يف 

                                                            حلكومية الصينية أوامر بشأن إعمال تأمني تعويض العمال يف                               ، أصـدرت السلطات ا        ١٩٩٨           ويف عـام     -  ٨٦
ُ     ً            ً                                             املؤسسات على سبيل التجربة، ُمنشئةً بالتايل خمططاً لتأمني احلوادث املهنية يف بعض اجملاالت                               ويف السنة نفسها،     .                           

        ر مرجعي                                                                                              وضـعت معايري لتحديد درجة اإلعاقة النامجة عن احلوادث املهنية أو األمراض املهنية، وذلك لتوفري إطا      
          يف املائة  ١                                         ، كان متوسط قسط التأمني على احلوادث املهنية     ٢٠٠٢           ويف موىف عام   .                              لتقييم اإلعاقات املتعلقة بالعمل
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                                      وتبقى وحدات العمل اليت مل تنضم إىل         .               مليون عامل       ٤٤,٠٦                                                 يف خمـتلف أحناء البلد، وكان عدد املنخرطني حنو          
   ويف   .                                                   تكاليف قد تنشأ عن حوادث مهنية هتم موظفيها                                                              خطـة للـتأمني عـلى احلوادث املهنية مسؤولة عن أي          

                                                                                              ، أصدر جملس الدولة اللوائح التنظيمية لتأمني تعويض العمال، الذي سوف يدخل حيز النفاذ                  ٢٠٠٣       أبريل   /     نيسان
  .                                              ، وبذلك أصبح تأمني تعويض العمال موضوع تشريع رمسي    ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين ١  يف 

                                         وأصدرت اللوائح التنظيمية املتعلقة بتأمني     ١٩٨٦                   ني البطالة يف عام                                    وضـعت الصـني خطتها األوىل تأم       -  ٨٧
                                                                                 وينطبق تأمني البطالة على كل املؤسسات والكيانات املستخدمة يف املناطق احلضرية،             .     ١٩٩٩                     الـبطالة يف عـام      

    ً       هرياً، على                               وتدفع استحقاقات تأمني البطالة ش  .                                                          وعماهلا، وعلى كافة هذه الكيانات وعماهلا التربع لصندوق التأمني
  .                                                                                                     أساس معدل يقل عن احلد األدىن القياسي لألجور ولكن يزيد على مستوى الكفاف األدىن بالنسبة لسكان املدن          

    ٢٤                                                                                             وترتبط فترة األهلية للحصول على استحقاقات تأمني البطالة بعدد سنوات التربع للصندوق، دون أن تتجاوز 
                                                     أثناء تلقيهم الستحقاقات تأمني البطالة احلصول على إعانات                                      وحيق للعاطلني عن العمل الذي يصابون مبرض   .     ً شهراً

                                                                                                      صـحية، يف حـني حيق ألفراد أسرة الشخص العاطل عن العمل الذي يتوىف أثناء تلقيه استحقاقات تأمني البطالة         
  .    ياة                                                                                                            احلصول على إعانات لتغطية تكاليف الدفن، باإلضافة إىل املعاش املستحق لفائدة املعالني املتبقني على قيد احل               

                                                                                                 وباإلضافة إىل ذلك، ميكن للعاطلني عن العمل الذين يتلقون استحقاقات تأمني البطالة االنتفاع مبخططات التدريب 
                                    ، ارتفع عدد العمال املكتتبني خلطط تأمني     ٢٠٠٢   و    ١٩٩٨             ويف الفترة بني   .                                 املهـين وإعانـات البحث عن وظيفة   

                               ، بلغ جمموع األشخاص الذين يتلقون     ٢٠٠١        موىف عام    ويف   .             مليون عامل      ١٠١,٨٢           مليون إىل      ٧٩,٢٨           البطالة من 
                                                               ويف إطار حتسني نظام تأمني البطالة، جيري بصورة تدرجيية إدراج            .              مليون شخص     ٤,٤                          استحقاقات تأمني البطالة    

  .                                                                                           نظام ضمانات الكفاف األساسية لصاحل العمال املسرحني من املؤسسات اململوكة للدولة يف نظام تأمني البطالة

                                                 تستكشف اإلصالحات بشأن أنظمة تأمني األمومة يف            ١٩٨٨                                 بعض األقاليم يف الصني منذ عام                وبـدأت    -  ٨٨
                                                                          ، اعتمدت احلكومة على التجارب اليت خاضتها األقاليم املختلفة لصياغة األوامر بشأن     ١٩٩٤       ويف عام   .        املؤسسات

                      تدفعها املؤسسات وليس                                                                                          إعمـال تـأمني األمومة على سبيل التجربة، واليت تنص على أن أقساط تأمني األمومة                
                                 ً                                                                   وتغطي استحقاقات تأمني األمومة أساساً النفقات الطبية املتكبدة نتيجة الوالدة، باإلضافة إىل إعانة               .          العـامالت 
                                         يف املائة يف خمتلف أحناء البلد، وكان           ٠,٧                                 ، كان معدل قسط تأمني األمومة           ٢٠٠٢              ويف موىف عام      .            أمومة حمددة 

                                                         وتبقى وحدات العمل اليت ال تنضم إىل خمطط تأمني األمومة            .         عاملة    ٨٨,  ٣٤                                  عـدد العـامالت املنخرطات يبلغ       
  .                                     مسؤولة عن تكاليف األمومة يف صفوف عامالهتا

                                                                                                        وفيما يتعلق بنظام يضمن حد الكفاف األدىن، ما انفكت مجهورية الصني الشعبية تدير منذ نشأهتا برامج                 -  ٨٩
                                  ، شرعت احلكومة يف إصالح برامج اإلغاثة     ١٩٩٣       ويف عام   .  ة                                               إغاثة اجتماعية لصاحل فقراء املناطق احلضرية والريفي

   ُ                   ، أُنشئت هذه النظم        ١٩٩٩         ويف عام     .                                                                        االجتماعية يف املدن يف حماولة منها إلنشاء نظام يضمن حد الكفاف األدىن           
    مية                                ً                      ويف نفس السنة، أصدرت احلكومة رمسياً اللوائح التنظي         .  ) ٥ ( "            بلدات منظمة  "                                   يف كافة املدن واملقاطعات اليت هبا       

   .                                                                                     اخلاصة حبد الكفاف األدىن املضمون لسكان املدن، لتمنح لكافة سكان املدن املؤهلني التغطية األساسية

                                                                                        تسحب املبالغ اليت تدفع لسكان املدن مبوجب هذا املخطط من ميزانيات احلكومات الشعبية احمللية، وتقرر  -  ٩٠
           وحيق لكافة    .                                     املعيشية األساسية لسكان املدن احملليني                                                          احلكومات احمللية احلد األدىن املضمون يف ضوء االحتياجات         

                                                                                                               سكان املدن، حيثما يقل الدخل الفردي لألسرة املعيشية عن ذلك احلد القياسي، أن يطلبوا احلصول على دعم يف                  
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                شخص يف كافة      ٢٠     ٥٣٦     ٠٠٠                                                ، بلغ عدد سكان املدن املنتفعني هبذه املخططات             ٢٠٠٢         ويف عام     .            إطار املخطط 
               كما شرعت خالل     .               مليار يوان     ٤,٦                                                                وبلغ دعم احلكومة املركزية يف إطار توزيع هذه االستحقاقات                       أحناء البلد، 

  .                                                                                       السنوات األخرية أقاليم وجمتمعات حملية ريفية معينة يف إنشاء خمططات تتعلق حبد الكفاف األدىن املضمون

                               مة املركزية اليت توفر العيش اآلمن                                                                    يشـري نظام الرعاية االجتماعية يف الصني إىل الربامج املمولة من احلكو         -  ٩١
ُ    ً      ً              للمسـنني واأليـتام واملعوقني وأعضاء اجلماعات احملرومة األخرى الذين يعيشون ُعسراً شديداً                      ولضمان حقوق   .                                                                 

                                                                                              ومصاحل أعضاء اجلماعات احملرومة، أصدرت الصني القانون املتعلق حبقوق ومصاحل املسنني، والقانون املتعلق حبماية 
                                   املأكل وامللبس واملسكن واخلدمات الصحية  (                                              ح التنظيمية املتعلقة بالعمل يف جماالت الدعم اخلمسة                املعوقني، واللوائ

                        وتنص هذه القوانني على      .                                                            يف اجملتمعات احمللية الريفية، باإلضافة إىل نظم أساسية أخرى          )                      واخلدمـات اجلـنائزية   
                                    وللمعوقني واأليتام الذين يلبون الشروط                                                              واجـب تقدمي الدعم اجلماعي للمسنني األرامل الذين يعيشون مبفردهم،   

                                                                                                              الالزمة للحصول على الدعم العام يف املدن؛ ويقدم الدعم اجلماعي واملنفرد هلؤالء األشخاص يف املناطق الريفية؛                
                           ً                                                                                  وتشرف على تنظيم الدعم عموماً مراكز الرعاية، ودور املسنني، ودور النقاهة، ودور رعاية األطفال ومؤسسات               

ً              وقد خطت مرافق الرعاية االجتماعية يف الصني خطًى كبرية          .          لة األخرى               الرعاية املماث              ، بلغ عدد       ٢٠٠١         ويف عام     .                                          
  .       شخص    ١٩١     ٠٠٠                    مؤسسة تأوي حنو      ٣     ٣٢٧                                                              مؤسسـات الرعاية اليت ترعاها احلكومة يف خمتلف أحناء البالد           

            مؤسسة رعاية      ٩٣٤        شخص، و   ٦٦٨     ٠٠٠                         ً      ً            مؤسسة رعاية منظمة تنظيماً مجاعياً تأوي حنو   ٣٥     ٠٠٠          وكان هناك 
  .              من املعوقني     ٦٩٩     ٠٠٠                                   مؤسسة رعاية توفر العمل ل           ٣٨     ٠٠٠              شخص، وحنو      ٣٤     ٠٠٠                    خاصـة تـأوي حنو      

       ويف عام   .                                                                                    وباإلضافة إىل ذلك، تدير الصني مؤسسة لليانصيب القومي هبدف مجع املوارد املخصصة خلدمات الرعاية
   .             مليار يوان   ٤,٢                                                ، بلغ جمموع األموال اليت مت مجعها لصاحل خدمات الرعاية     ٢٠٠١

                                                                                                  الصني بلد يعاين من الكوارث الطبيعية املتكررة، حيث يتعرض للفيضانات واجلفاف والعواصف الرحيية              -  ٩٢
                                             ولتقدمي اإلغاثة لصاحل املتضررين، وضعت الصني برامج   .                           ً      ً                  وعواصف الربد اليت تؤثر تأثرياً شديداً على حياة السكان

                                          وختصص كافة مستويات احلكومة يف ميزانياهتا        .                     الطبيعية الفجئية                   ً                          إغاثـة مصممة خصيصاً ملعاجلة آثار الكوارث      
                                ، صرفت اإلدارات املالية مبختلف         ٢٠٠١    و     ١٩٩٦                ويف الفترة بني      .                                           السـنوية موارد لإلغاثة يف حاالت الكوارث      

   بس                                                                   مليار يوان لإلغاثة يف حاالت الكوارث، حيث قدمت األغذية واملال               ٢١,٢٦              ً       ً               مستوياهتا مبلغاً إمجالياً قدره ب        
                                                ويقدم نظام اإلغاثة يف حاالت الكوارث الضمانات         .               مليون ضحية     ٣٩٠                                      واألغطـية واللـوازم األخـرى لنحو        

   .                                                             األساسية اليت تكفل أسباب العيش األساسية لألشخاص يف املناطق املنكوبة

                                                    وقد تضمن القانون املتعلق باهلبات املخصصة للرعاية         .                                                والتعاضـد داخـل اجملـتمع تقلـيد صيين عريق          -  ٩٣
       ويف عام   .                                                                                      االجتماعية العامة معايري تشريعية وتشجيعات لتحويل محالت مجع األموال إىل تظاهرات منهجية منتظمة

ُ                               ، بلغت اهلبات املقدمة من خمتلف شرائح اجملتمع لُشعب اإلدارات املدنية                ٢٠٠١            ويشمل هذا   (                مليار يوان        ١,٥٩                                         
                                        وحتث حكومة الصني املؤسسات، واملشاريع العامة    ).  ة                                                  الرقم اهلبات املقدمة يف شكل سلع اليت حولت إىل قيمة نقدي

                                                                                                 والشركات، وشرائح اجملتمع على استخدام وسائل منظمة لدعم األسر احملرومة ومساعدهتا على التخلص من الفقر     
  .                             ً                                                وعلى مستوى القاعدة، تفرض أيضاً على املرافق اجملتمعية توفري الرعاية واخلدمة للفقراء  .         واالزدهار

               ً                                                                 ومة ونفذت نظاماً للضمانات اخلاصة لصاحل املرأة، يضمن، على سبيل املثال، متتعها حبماية              ووضعت احلك  -  ٩٤
                                                                                                             خاصة أثناء احليض واحلمل والوضع واإلرضاع والفترات الفيزيولوجية اخلاصة األخرى اليت متر هبا املرأة، ومينحها               
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                                العمل أوامر تطلب إىل املؤسسات                      ، أصدرت وزارة        ١٩٩٤         ويف عام     .      ً   يوماً   ٩٠                                   إجازة أمومة مدفوعة األجر لفترة      
  :                                                                                                             الشروع يف العمل بتأمني األمومة على سبيل التجربة، وحتدد كيفية تغطية نفقات تأمني األمومة يف اجملتمع ككل                

                   ً                                                                                        تنشئ املؤسسات صندوقاً لتأمني األمومة وتدفع للمؤسسة اليت تشرف على إدارة تأمينها االجتماعي نسبة حمددة               
                         حددت الدولة خطة لتغطية     ١٩٩٧       ويف عام   .                                       دفوعة يف شكل أقساط تأمني على األمومة                             مـن األجور اإلمجالية امل    

                         وكانت هلذه اخلطة تأثريات      .                                                                                تأمني األمومة زجت مبسألة تأمني األمومة يف نطاق اخلطة االجتماعية العامة لإلجناب           
                            النساء الالئي يبحثن عن                                                                                         إجيابـية فيما يتعلق بتنمية املنافسة الشريفة بني املؤسسات، حيث مسحت بتحسني حالة            

                                    كما أنشأت الدولة صفحة على شبكة        .                                                                   عمل وحبماية حقوق العامالت األساسية ومصاحلهن أثناء فترات األمومة        
                                                                                                              إنترنـت مكرسة ملخطط تأمني األمومة، وذلك لضمان تعميم السياسات احمللية والوطنية واللوائح التنظيمية ذات               

   .                                                         باملوضوع على نطاق واسع، والتعجيل باألنشطة احمللية وتوجيهها                                 الصلة وكذلك املعلومات األخرى املتصلة

  .                                                                                                 تستخدم الصني تشكيلة واسعة من التدابري لضمان أسباب عيش الفقراء واملعوقني والنهوض بأوضاعهم             -  ٩٥
                                                                                                              وتشـتمل هـذه التدابري على اإلغاثة، وتقدمي اإلعانات، ورعاية األطفال، والدعم املباشر، والتأمني االجتماعي              

                                                                               ويوفر حد الكفاف األدىن املضمون لسكان املدن تغطية لصاحل املعوقني يف املناطق احلضرية الذين   .               والرعاية اخلاصة
                                                                               ويف املناطق الريفية، ينتفع املعوقون بتخفيضات وإعفاءات ضريبية معممة، كما ينتفع       .                          يلـبون الشـروط الالزمة    

          ً     ً                                     ملناطق دعماً خاصاً للمعوقني العاطلني عن العمل، واألشخاص            وتقدم بعض ا  .                                  الفقراء واملعوقون باإلغاثة واإلعانات
   ويف   .                                                                                            الذين يعانون إعاقات خطرة، واألسر املعيشية اليت تعاين إعاقات متعددة، واملعوقني ذوي االحتياجات اخلاصة

                                                                         ملـيون من املعوقني على حد الكفاف األدىن املضمون، يف حني أن زهاء                  ٢,٠١                ، حصـل حنـو          ٢٠٠١       عـام   
   أو  (                                                                                         ممن مل يتمكنوا من االلتحاق بالقوة العاملة املنتجة أو كانوا فاقدين لوالد شرعي أو والد باحلضانة      ٤٧٠     ٠٠٠

                                          أو لـم تكن تتوفر لديهم وسائل العيش، كانوا   )                                            ً                مل يكن والدهم الشرعي أو والدهم باحلضانة قادراً على إعالتهم   
                                            املسنني، أو يف دور الرعاية اخلاصة اليت مت ترتيبها                                                          يف ذمـة مؤسسات الرعاية االجتماعية مثل دور الرعاية أو دور   

                                                                  مليون من املعوقني حيصلون على إغاثة مؤقتة، وإعانات منتظمة،              ٢,٥٤                                      عن طريق مؤسسات الرعاية، وكان حنو       
                                                                 مـنهم منخرطني يف خمططات التأمني االجتماعي مثل تأمني معاشات              ٥٣٠     ٠٠٠                            وإعانـات خاصـة؛ وكـان       
                                           منهم حيصلون على الدعم يف إطار خدمات           ٨٦٠     ٠٠٠                               وتأمني البطالة، فيما كان                                الشيخوخة، والتأمني الصحي،  

  .                 الرعاية االجتماعية

 ١٠املادة 

 محاية األسرة

   ّ             ، سّنت اللجنة       ٢٠٠٢         ويف عام     .     ١٩٨٠                   ونقحته يف عام         ١٩٥٠                                      أصـدرت الصني قانون الزواج يف عام         -  ٩٦
                                             التطورات االقتصادية واالجتماعية يف الصني،                                                                   الدائمة للمجلس الوطين الشعيب تنقيحات أخرى هبدف التكيف مع        

                                                                                                            ومواصـلة النهوض بنظام األسر املعيشية اليت تعيش يف إطار الزواج، وضمان حقوق املواطنني ومصاحلهم يف هذا                 
                                                                                             وتؤكـد هـذه التنقيحات من جديد االلتزام مبؤسسة الزواج على أساس القبول احلر بني رجل وامرأة           .        الصـدد 

                                                                         وحتافظ على املبدأ األساسي املتعلق حبماية احلقوق واملصاحل املشروعة للنساء            .   يني                           بوصـفهما شـريكني متسـاو     
                                                                                                       واألطفـال واملسنني، وتؤيد وحتمي املساواة واالنسجام والسلوك احلضاري داخل األسرة اليت يؤسسها الزوجان،             

             من القانون  ٢           وتنص املادة   .                                                                 ً     ً  بينما تعاجل املشكالت اليت يطرحها الزواج يف الوقت الراهن واليت تقتضي حالً عاجالً
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           وتنص املادة    ".                                                                              تقوم املؤسسة على االرتباط اإلرادي بني الرجل واملرأة بوصفهما شريكني متساويني            : "            على ما يلي  
   ".                                                                             جيب أن يعرب طرفا الزواج عن قبوهلما مبحض إرادهتما دون إكراه أو تدخل من أي طرف ثالث   : "            على ما يلي ٥

       ولضمان   .                                                                  إعالن الطالق يف حال اتفاق كل من الزوج والزوجة على الطالق                           على أنه ميكن     ٣١                 وتـنص املـادة     
  .                                                  ً                                                                  إعمال األحكام الواردة يف القانون، تقوم الدولة حالياً مبراجعة اللوائح التنظيمية املتعلقة بإدارة سجالت الزواج              

                     ى نظام املمتلكات يف                                   َّ                                                        واستجابة للتحول من االقتصاد املوجَّه إىل اقتصاد السوق، أدخلت التنقيحات حتسينات عل           
  .                         ً      ً                                                                          إطار الزواج، حيث رمست فصالً واضحاً بني املمتلكات املشتركة واملرهتنة الفردية وحقوق الزوجني املتصلة هبا              

                                                                                                          كما يعاجل القانون مشكالت بارزة أخرى نشأت بالتوازي مع التطورات اليت يشهدها اجملتمع، حيث يشدد على                
  .                                                            املتزوج أو املتزوجة لغري زوجته أو زوجها، والعنف داخل األسرة إخل                                   منع الزواج بامرأتني أو رجلني، ومعاشرة

                                                                                                   يتمتع املواطنون الصينيون حبماية القانون فيما يتعلق حبرية الزواج، ويتفق الطرفان على الزواج أو الطالق     -  ٩٧
        سجلة يف                                      ، بلغ متوسط عدد حاالت الزواج امل          ٢٠٠٠            إىل عام        ١٩٨٥                     ويف الفترة من عام       .                   مبوجب اتفاق مشترك  

            لأللف إىل      ٠,٩                                             وخالل الفترة ذاهتا، ارتفع معدل الطالق من          .                  ماليني يف السنة    ٩                            صفوف املواطنني الصينيني حنو     
    ).  ١           انظر اجلدول  (       لأللف    ١,٩

           وهو مبادرة  (                               الذي جيري تنفيذه منذ فترة طويلة   "                          السمات اخلمس لألسرة الفاضلة "                    وباالستناد إىل برنامج  -  ٩٨
                                                                                   امة، واحترام مبادئ الدراسة والعمل، واملساواة بني اجلنسني، واحترام املسنني والصغار، وحتديد                  لتعزيز املصلحة الع

                 ً      ً       فريق تنسيق وطنياً معنياً         ١٩٩٦                        ، أنشأت الصني يف عام       )                                                       النسـل، وممارسـات التنشـئة السليمة، ومحاية البيئة        
  .                          كومية ومنظمة غري حكومية              إدارة ح    ١٨                                                                بـاحلمالت اخلاصـة بالترويج للسمات اخلمس، ومشلت هذه املبادرة           

                                                                                                           ويهدف الفريق إىل إدراج هذه احلمالت يف إطار خطط وطنية شاملة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، والنهوض               
                                                                              وينظم الفريق حلقات دراسية بشأن مواضيع حمددة، وحماضرات عامة وفصول توجيه للمتزوجني   .                 بالثقافة الروحية

                                                                          الم والوسائل األخرى ذات الصلة تعميم القوانني واللوائح التنظيمية ذات                    ِّ                          اجلـدد، ويؤمِّن من خالل وسائط اإلع      
                                                                                                                 الصـلة والقيم األخالقية لألسرة املعيشية املتحضرة، وحيث الناس على التغذي بفكرة احلياة الزوجية القائمة على                

                 نون الزواج وحث    ُ   َ                                                وُيبذَل جهد خاص لتعميم التعديالت املدخلة على قا         .                                    املساواة واالنسجام والتعامل احلضاري   
  .                                                                                    الناس على أن يتولوا بأنفسهم ترويج وممارسة املثل اليت تستند إليها األسرة الفاضلة واملتحضرة

                                                     ينبغي محاية احلقوق واملصاحل الشرعية للنساء واألطفال        "                                  مـن قانون الزواج على أنه         ٢                تـنص املـادة      -  ٩٩
  :        على أن  ٢١           وتنص املادة    ".      ِّ  واملسنِّني

       َّ                                   وإذا قصَّروا يف واجب تقدمي الرعاية، حيق           ...                                      السهر على تنشئة ذريتهم وتربيتها                           الوالدين هلما واجب     "
ّ                                                                               ألطفاهلم القّصر واألطفال غري القادرين على العيش بصفة مستقلة أن يطالبوهم بدفع تكاليف الرعاية              ...    

   ". ُ  َ           َّ                    ُ                                  ّ       وُيمَنع قتل الرضَّع والتخلي عنهم، كما ُيمنع أي تصرف آخر يؤذي الرضع أو يشلّهم

ُ                             ُ            ُيمنع التمييز ضد النساء الالئي ُينجنب         : "                                                            من القانون املتعلق بالسكان وتنظيم األسرة على ما يلي           ٢٢       املادة        وتنص  
ّ                                  من القانون املتعلق حبماية القّصر على أن الدولة واجملتمع واملدارس  ٣           وتنص املادة    ".      ً      ّ                    بـناتاً والعقّـر، أو إيذاؤهن                                  

            على أنه    ٩                      ، يف حني تنص املادة         ...                              ق والثقافة والنظام والقانون                                                    واألسرة هي اليت تعلم القصر القيم املثلى واألخال       
                                                                                        على اآلباء أو األوصياء احترام حقوق القصر يف احلصول على التعليم، كما جيب عليهم أن يضمنوا حصول  "   جيب 



E/1990/5/Add.59 
Page 40 

 

ّ                                                ً          األطفال القّصر البالغني السن املناسبة على التعليم اإللزامي وفقاً للقانون             ألطفال القصر                      وجيب عليهم أال يسمحوا ل  .           
                            على اآلباء أو األوصياء أال      "                 على أنه جيب       ١١             وتنص املادة      ".                                                       باالنقطـاع عن الدراسة أثناء فترة التعليم اإللزامي       

ّ                                             ً                   يسمحوا للقّصر بالزواج أو جيربوهم على ذلك، وأال يعقدوا زواجاً بالنيابة عن قاصر           ."   

       ال جيوز     : "                                 من قانون العمل على ما يلي        ٦١                                                         وخبصـوص محاية املرأة أثناء احلمل واإلرضاع، تنص املادة         -   ١٠٠
      من    ٢٦             وتنص املادة      ".                                                                                              تكليف العاملة احلامل بالقيام بعمل تصنفه الدولة ضمن األعمال الشاقة من الدرجة الثالثة            

                                                                                                     القانون املتعلق بالسكان وتنظيم األسرة على أنه حيق للمرأة أثناء احلمل والوالدة واإلرضاع أن تتمتع حبماية خاصة 
                   على أنه ينبغي      ٣٠             وتنص املادة     .          ً                                                              لعمل وفقاً للقوانني ذات الصلة، وميكنها احلصول على املساعدة والتعويض             يف ا 

                   على أنه ينبغي      ٣١                                                                                                       للدولـة إنشـاء نظم للرعاية الصحية لفترة ما قبل الزواج وما قبل الوالدة، بينما تنص املادة                  
                                            ة لتضمن وصول املواطنني إىل خدمات تنظيم األسرة،                                                               لـلحكومة الشعبية بكافة مستوياهتا أن تتخذ التدابري الالزم        

                     من قانون العمل على   ٦٢                                     وفيما يتعلق بإجازة األمومة، تنص املادة   .                                       حبيث يتم الرفع من مستويات الصحة اإلجنابية
     ، يف   "       يوما   ٩٠                                                                                                  املـرأة العاملة حيق هلا بعد الوالدة احلصول على إجازة أمومة مدفوعة األجر لفترة ال تقل عن                   "    أن  
ـ                                                                                  ال جيوز تكليف العاملة املرضعة لرضيع مل يبلغ الواحدة من العمر بعمل تصنفه              "             على أنه      ٦٣                 ني تـنص املادة        ح

                                                                                                      الدولة ضمن األعمال الشاقة من الدرجة الثالثة، أو أي عمل آخر ينبغي هلا جتنبه أثناء فترة الرضاعة، كما ال جيوز 
                              ينبغي للوحدة املستخدمة أن تدفع  "          على أنه   ٥١        ص املادة      ً      وأخرياً، تن    ".                                  ً          تكلـيفها بـالعمل اإلضايف أو العمل ليالً       

                                                 ُ                                                      للعمـال أجورهـم أثناء العطل واإلجازات القانونية اليت ُتمنح مبناسبة زواج أو جنازة أو للمشاركة يف األنشطة     
   ".                 ً         اجملتمعية وذلك وفقاً للقوانني

   َّ   وبيَّن   .                        لك قبل الوالدة وبعدها                                ً                                            تتمـتع املواطنات الصينيات أساساً حبماية خاصة لفترة زمنية معقولة وذ           -   ١٠١
                            أن نسبة النساء احلوامل الالئي   )     ٢٠٠٠     إىل     ١٩٩٥          الفترة من  (                                                 التقرير النهائي اخلاص بتقييم برنامج النهوض باملرأة 

  .     ٢٠٠٠                يف املائة يف عام     ٨٩,٤     إىل     ١٩٩٢                يف املائة يف عام     ٦٩,٧                                        خيضعن لفحوص طبية قبل الوالدة ارتفعت من    
      ٢٠٠٠              مث يف عام         ١٩٩٦                                                                 صائية اليت أجراها احتاد نقابات العمال يف عموم الصني يف عام                                 وتشري الدراسات االستق  

    يف   ٨٢                                                    ً                           َ               إىل أن النسبة املئوية للعامالت يف املدن الالئي يتلقني فحوصاً طبية قبل الوالدة بصورة منتظَمة ارتفعت من 
                               نة تنظيم األسرة يف اجملتمعات احمللية                                             ومنذ أواخر الثمانينات، نظمت وزارة الصحة وجل    .            يف املائة      ٨٥,٣             املائـة إىل    

                  للمراهقة، وحداثة    "             املراحل اخلمس  "                       ً        ً     ً                                       مبخـتلف أحنـاء البالد برناجماً تثقيفياً خاصاً بتنظيم األسرة يتمحور حول             
                                                                                                              الـزواج، واحلمـل، واإلرضاع، وانقطاع احليض، وذلك لتزويد املرأة الريفية البالغة سن اإلجناب باملعارف اليت                

                                                                                                  افظة على صحتها أثناء ختطيها هلذه املراحل واإلبقاء على نسبة مرتفعة من النساء يف سن اإلجناب                  ِّ             متكِّـنها من احمل   
  .                 ً                 الالئي يتلقني فحوصاً طبية قبل الوالدة

                                                                                                       وتبني الدراسات االستقصائية اليت أجراها احتاد نقابات العمال يف عموم الصني أن الضمانات اليت تتمتع                -   ١٠٢
              فاملرأة احلامل    .                                                                      احلمل والوالدة واإلرضاع معمول هبا لدى الغالبية العظمى من املؤسسات                                      هبـا املرأة العاملة أثناء      

ُ   َّ     ً                                                           ً      ً                                            ُتكلَّف مثالً بالقيام باألعمال اليت ال تعرضها للتوكسينات أو اليت تستلزم جهداً بدنياً أدىن، كما أهنا ال تعمل يف                   
                                        جازة والراحة واالستحقاقات بعد الوالدة                           كما أن حقوقها يف اإل      .                                                ساعات متأخرة من النهار أو يف نوبات إضافية       

            ً                                                   ُ   َ                                                 مضـمونة أساسـاً، حيـث حتصل على إجازة األمومة اليت ينص عليها القانون، وُيدفَع هلا أجرها القانوين أثناء                   
ِ                                       ُ                    وباإلضافة إىل ذلك، تسترد املرأة العاملة من مستخِدمها تكاليف الفحوص الطبية النظامية اليت ُتجرى                .         اإلجـازة                                              
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                      حسب السياسات الداخلية  (          يف املائة    ١٠٠             يف املائة أو   ٥٠                                ة، وتكاليف الوضع، على أساس معدل                عليها قبل الوالد
   ). ٢           انظر اجلدول    ) (                       اجلاري العمل هبا يف الشركة

                                                               فاملؤشرات املتعلقة مبختلف فئات البيانات الواردة يف الدراسات          .                                     لكـن ال تـزال هناك بعض الفوارق        -   ١٠٣
 ُ                  وُيعزى هذا ألنه منذ   .                                                   ا احتاد نقابات العمال يف عموم الصني هي باألساس متماثلة                            االستقصائية املنفصلة اليت أجراه

                                                                                          ُ                     بداية العمل بتأمني األمومة اجلماعي يف املؤسسات يف بداية التسعينات، فإن تكاليف الفحوص الطبية اليت ُتجرى                
                                 قة مبصاريف الوالدة وغري ذلك من                                                                                     قبل الوالدة، وإجازة األمومة، والراحة املدفوعة األجر، واملبالغ املردودة املتعل         

  .                                                      ُ   َ                                  املصاريف اليت تتحملها املؤسسات املشاركة حلساب عامالهتا صارت ُتدفَع يف إطار خطة التأمني اخلاص باألمومة
  .                                                                                       ً      ً               ومع ذلك، سجلت املؤشرات املتعلقة بفئات حمددة من اجملاالت اليت مشلتها الدراسات االستقصائية اخنفاضاً فعلياً              

                                                                                          ك هو أن بعض املؤسسات تعوزها األموال نتيجة أدائها السيئ، مما اضطرها إىل ختفيض نفقاهتا                             والسبب األول لذل  
                                                       والسبب الثاين هو أن عقود العمل املعمول هبا يف بعض            .                                                        املخصصـة حلمايـة املرأة العاملة أثناء احلمل واألمومة        

                                  ، ال تنص على أية أحكام تتعلق                                                                                 املؤسسـات ذات االسـتثمار املشترك، ويف املؤسسات املدنية واخلاصة والفردية          
                     والسبب الثالث هو أنه   .                                                                                      باستحقاقات املرأة العاملة أثناء احلمل واألمومة، أو أن اللوائح التنظيمية ال جيري إنفاذها   

                                                                                                         بالرغم من االرتفاع املطرد يف عدد املؤسسات اليت تنضم إىل خمطط تأمني األمومة اجلماعي، توجد مؤسسات مل                  
                                                                                                إضافة إىل أن ما توفره هذه املؤسسات أو ال توفره من محاية للمرأة العاملة أثناء احلمل                                          تلـتحق هبـذا الـنظام،     

  .                                                                  واألمومة أمر يرتبط بدرجة األمهية اليت يوليها رؤساء هذه املؤسسات للمسألة

                                                                                                      تطرقـت الصني، يف تقريرها الدوري الثاين بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، إىل تفاصيل محاية حقوق                 -   ١٠٤
   .                                                         وهلذا السبب، لن يتناول هذا التقرير احلايل سوى املبادئ العامة  . ّ   ّصر   الق

                                  فلقد جعلت من حظر استخدام عمل        .                                                                 تـويل الصـني أمهية كربى حلماية الصحة العقلية والبدنية للقصر           -   ١٠٥
          ل األطفال                                                                                                          األطفال مسألة تتعلق بالسياسة الوطنية، وسنت جمموعة من القوانني واللوائح التنظيمية اليت تتعلق بعم             

ّ   والقّصر                                                                                                       ويشتمل أمهها على قانون العمل والقانون اخلاص حبماية القصر وحظر عمل األطفال واللوائح التنظيمية                .     
    َّ            ً                                 ، صدَّقت الصني رمسياً على اتفاقية منظمة العمل            ٢٠٠٢       يونيه   /          ويف حزيران   .                                   بشأن احلماية اخلاصة للعمال القصر    

  .                                                   شكال عمل األطفال واختاذ اإلجراءات الفورية للقضاء عليها               بشأن حظر أسوأ أ  )     ٢٠٠٠     لعام    (   ١٨٢            الدولية رقم 

                                                            ال جيوز ألي مؤسسة حكومية أو فئة اجتماعية أو مؤسسة أو            "                               من قانون العمل على أنه         ١٥            تنص املادة    -   ١٠٦
َ       ً                                                                                   وحـدة عمـل غري جتارية ُتستَغل حملياً أو مقاول يعمل بصفة فردية استخدام األحداث دون السادسة عشرة من                       ُ                  

                                                                                                    هـذا حيول دون استخدام عمل األطفال من وجهة نظر اإلدارة، وإدارة األعمال التجارية، وأي كيان                 و  .        العمـر 
َ                                                                         مسـتخِدم، ويضـع املعايري بشأن الغرامات اليت ُتفَرض على أي فرد أو وحدة عمل تلجأ إىل عمل األطفال أو                       ُ                                  ِ     

                                ية اخلاصة اليت حيظى هبا العمال          ِّ                                                            ويفصِّل نظام أساسي ثانوي، وهو اللوائح التنظيمية بشأن احلما          .              تستخدم القصر 
ّ                  القصـر يف جمـال العمـل، احلماية اخلاصة الواجب منحها للعمال القّصر                                                  وهذا يشمل قيود صارمة فيما يتعلق        .                                                        

ّ                                                                                باجملـاالت اليت ميكن أن يعمل فيها القّصر، والفحوص البدنية املنتظمة، وتسجيل العمال لدى شعبة إدارة العمل،                                              
  .                فتيش مواقع العمل                         والتدريب قبل االستخدام، وت
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                                                                                                أنشـأت الصني منذ التسعينات مكاتب تعىن بتفتيش مواقع العمل يف شىت اجملاالت، وذلك لرصد مدى                 -   ١٠٧
ِ                                                     امتثال الكيانات املستخِدمة للقوانني واللوائح التنظيمية املتعلقة بالعمل           َّ                                    وبيَّنت إجراءات التفتيش واإلنفاذ خالل       .                      

                                                                 ن املؤسسات ال تستخدم عمل األطفال واألحداث، ويف احلاالت القليلة                                                   السـنوات األخرية أن الغالبية العظمى م      
   ً                                                                                                            جـداً الـيت ثبت فيها أن مؤسسات خاصة أو فردية غري مملوكة للقطاع العام تفعل ذلك، جرى تطبيق عقوبات                    

  .                         شديدة ومت إصالح الوضع بسرعة

 ١١املادة 

 احلق يف مستوى معيشي الئق

         ُ  ِّ                                                 شعبها، وُتسِّلم حبق الشعب يف بلوغ مستوى معيشي الئق، وحتترم هذا                            تعلق الصني أمهية كربى على رفاه -   ١٠٨
                                                                                                        وتسعى جاهدة إىل اإلبقاء على نسبة قوية من التنمية االقتصادية، حيث تعمل بصورة متواصلة على رفع                  .      احلـق 

       كن وصف      ً                                         عاماً من اإلصالحات الرامية إىل حترير االقتصاد، مي    ٢٠      وبعد    .                                     وحتسني مستويات املعيشة ونوعية احلياة    
      ارتفع   )  ١   : (                                       وتتمثل املؤشرات الرئيسية عن ذلك فيما يلي   ".      املريح "                    بلغه الشعب الصيين ب                          مستوى املعيشة العام الذي 

       ، سجل      ٢٠٠١         وعام       ١٩٩٠                     ويف الفترة بني عام       .                                                           دخـل سـكان املدن واألرياف على حد سواء بصورة ملحوظة          
                                         يف املائة، يف حني ارتفع الدخل املتاح          ٦٢  ً ُ   َّ             ياً ُيقدَّر بنسبة                                              ً                الدخـل الصـايف للفرد بالنسبة لسكان األرياف منواً حقيق         

                          ، بلغت الودائع االدخارية       ١٩٨٩         ويف عام     .                                 لسكان املدن بأكثر من الضعف                                ً              للفرد، باألرقام احلقيقية أيضاً، بالنسبة    
       وما   ) ٢ (                   تريليون يوان؛       ٨,٧                                                         مليار يوان؛ وتتعدى هذه الودائع يف الوقت الراهن             ٥٠٠                        لسـكان املدن واألرياف     

ُ  َّ                          برح ُسلَّم االستهالك العام ينمو                                                                 ، بلغت املبيعات بالتجزئة من املنتجات االستهالكية يف الصني             ٢٠٠١          ففي عام     .     
                            وشهدت أمناط االستهالك تغريات      .               مليار يوان   ٣     ٧٥٩     ٥٠٠                  ، وبلغت قيمتها        ١٩٩٠                      أضعاف مستوى عام        ٣,٥

                                      حلضرية، كنسبة من اإلنفاق اإلمجايل، من                                                                         جذريـة، حيث اخنفض متوسط إنفاق الفرد على األغذية لدى األسر ا           
                                         ؛ واخنفض مستوى اإلنفاق لدى األسر الريفية من     ٢٠٠١                يف املائة يف عام     ٣٧,٩     إىل     ١٩٩٠                يف املائة يف عام     ٥٤,٢
                                                              وحتسنت ظروف العيش بالنسبة لسكان املدن واألرياف على حد سواء بصورة   .          يف املائة    ٤٧,٧             يف املائة إىل     ٥٨,٨

                                                 َّ                                     املدن يف الوقت الراهن يستخدمون الغاز أو الغاز املسيَّل على حنو عادي، كما ارتفع                        وأصـبح سكان    .        واضـحة 
   ويف   .                                                                                             مرات عديدة إنفاق سكان املدن على األثاث والتزيني املرتيل واألجهزة املرتلية والتحسينات املرتلية ذات الصلة

                 ً       ً         معمرة معينة شيئاً مألوفاً يف                          وصارت سلع استهالكية    .                                                       األثـناء، أتـيح جـيل جديد من املنتجات االستهالكية         
  .               اجملتمعات الريفية

فبينما تنعم األغلبية . الصني بلد نام، حيث توجد اختالالت كربى يف مستويات التنمية بني خمتلف األقاليم -١٠٩
العظمى من الناس بالفوائد املادية للتنمية، ال تزال هناك جمموعات قليلة، معظمها من األقليات اليت تعيش يف 

وهبدف حل املشكالت املتعلقة بعدم توفر ما يكفي . تمعات احمللية الريفية الصغرية، تواجه صعوبات يف حياهتااجمل
 لشن `٧-٨`اخلطة الوطنية  "١٩٩٤مارس /من األغذية واللباس للفقراء يف الريف، أصدرت احلكومة يف آذار

      ً     أساسا  حلل ٢٠٠٠ و١٩٩٤       ً     تقريبا  بني  سنوات٧اليت اقترحت ختصيص الفترة املمتدة على " احلرب ضد الفقر
 مليون شخص يعيشون يف املناطق الريفية الفقرية يف خمتلف ٨٠املشكالت املتعلقة باألغذية واللباس اليت يواجهها 

تقدمي الدعم لألسر الفقرية لتمكينها من خلق ) أ: (وكانت األهداف امللموسة للخطة تتمثل فيما يلي. أحناء البلد
 ر الالزمة اليت تكفل هلا التغلب على املشكالت اليت تواجهها فيما يتعلق باألغذية واللباس؛ ظروف االستقرا
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           ً                                  السعي أساسا  إىل حل املشكالت املتعلقة بتزويد املاء ) ج(التقدم يف بناء املرافق األساسية يف املناطق الفقرية؛ ) ب(
              ً                         قرى األكثر فقرا  وأسواق املنتجات الزراعية الصاحل للشرب للناس وللماشية، وتوفري ربط شبكات الطرق بني ال

التغلب على التأخر السائد  ) ه(تزويد الكهرباء لصاحل الغالبية الكربى من األسر الفقرية؛ و) د(واملراكز الصناعية؛ 
                                                           ً                                    يف جماالت التعليم والثقافة والصحة، وحتقيق مستوى أدىن مقبول عامليا  من التعليم، والقضاء يف اآلن ذاته على 

كما سعت اخلطة إىل تشجيع التعليم والتدريب يف جمال . ألمية يف صفوف الشباب والسكان الكبار النشطنيا
املهارات املهنية لصاحل الكبار؛ والنهوض بالظروف الطبية والصحية على حنو يكفل منع اإلصابة باألمراض املتوطنة 

ولقد توصلت اخلطة، أثناء السنوات القليلة .    ًنيا                                              َّ       أو ختفيضها؛ وكبح النمو السكاين ضمن النطاق املتعه د به وط
، أصبحت أغلبية السكان الفقراء الذين يعيشون ٢٠٠١ويف موىف عام . املاضية من تنفيذها، إىل حتقيق نتائج كربى

 يف املناطق الريفية حتصل على القدر الكايف من املأكل وامللبس، يف حني أن بعض املناطق الفقرية املتبقية اليت حتيط
 .هبا بيئات غري مواتية أو أنظمة إيكولوجية هشة بدأت تدنو من حالة التنمية املستدامة

     ً    عاماً،   ٢٠    ملدة   "      ً كفاحاً "     ً                                                           ً   وسعياً إىل متكني الناس من بلوغ مستوى معيشة أفضل، اقترحت احلكومة مؤخراً  -   ١١٠
                            لة إرساء أسس الدميقراطية،                                         املزيد من التنمية االقتصادية، ومواص      :                                           يهدف إىل ضمان مستوى معيشة مريح للجميع      

                                                                                                                     ومزيد التقدم يف العلوم والتعليم، وتعزيز االزدهار الثقايف، وتدعيم الوئام االجتماعي، واالرتقاء مبستوى الرفاه يف               
                                   ً                                                  وتنوي الصني، على امتداد العشرين عاماً، استخدام اهلياكل على النحو األمثل وزيادة الكفاءة    .                 حـياة السـكان   

                             دوالر من دوالرات الواليات      ٣     ٠٠٠                       ثالث مرات، ويتعدى         ٢٠٠٠                  حمللي اإلمجايل لعام                            حبيـث يتضاعف الناتج ا    
  .                                                                                   املتحدة للفرد الواحد، وهو مستوى يكاد يساوي املعدل السائد لدى البلدان ذات الدخل املتوسط

        ة على                 العقارات احلضري   )      إدارة (                             من القانون املتعلق ب         ٤                                                وفـيما يـتعلق باحلق يف اإلسكان، تنص املادة           -   ١١١
                                    وتنهض بصورة تدرجيية بظروف العيش،       )        يف املدن  (                                                     ينبغي للدولة أن تدعم بناء املساكن لصاحل املقيمني            : "       ما يلي 

                                                     ويبني هذا بوضوح موقف الدولة ونواياها فيما يتعلق بظروف    ".                                               مبا يتوافق مع حالة التنمية االجتماعية واالقتصادية
                                                          وائح التنظيمية اليت حتكم نزع ملكية املساكن يف املدن، وتنص         ّ                 ، سّنت احلكومة الل       ٢٠٠١         ويف عام     .             عـيش الناس  

                                               ُ  َ                                               على ترتيبات التعويض وإعادة التوطني لألشخاص الذين ُترتَع منهم ملكيتهم، واليت حتمي، بطريقة أخرى، احلقوق 
  .                                               الشرعية ألولئك الذين يتأثرون بإجراءات نزع امللكية

  .                                                    احلكومة أمهية كربى على االرتقاء بظروف عيش أفراد الشعب                               ُ   ِّ   ومنذ نشأة مجهورية الصني الشعبية، ُتعلِّق -   ١١٢
        التنمية  " و  "                                    لكل شخص احلق يف التمتع مبسكن الئق       "                                                         وإذ ركـزت الدولـة بال تردد على املوضوعني الرئيسيني           

         َّ                                                       ، فلقد سرَّعت يف خطى تشييد البناءات السكنية، مما أسفر عن            "                                                  املستدامة يف املناطق السكنية أثناء عملية التحضر      
             إىل موىف عام     ١٩٥٠                   وخالل الفترة من عام   .                                                                 حتسـن هـام يف ظروف اإلسكان ويف البيئة السكنية ألغلبية الناس          

   ويف   .                    مليار متر مربع       ٦,٨٦                                                                               ، بلغ جمموع مساحة البناءات السكنية يف املدن والقرى يف خمتلف أحناء البلد                  ٢٠٠١
      ، أي   ) ٣             انظر اجلدول    (   ً      ً                  تراً مربعاً للفرد الواحد         م     ٢٠,٨                                                ، بلغ متوسط املساحة املبنية يف املدن والقرى             ٢٠٠١     عام  

                                            ويف األثناء، حصلت حتسينات هامة يف جودة البناءات   .     ١٩٥٠     ً      ً                 مـتراً مربعاً منذ عام           ١٣,٦           َّ              بارتفـاع يقـدَّر ب        
   .                                                          والقدرات الوظيفية والبيئة واخلدمات املتاحة يف األحياء السكنية

 مليار ٣٧,٤                    ً               استثمرت الدولة مبلغا  يقدر جمموعه ب  ، ١٩٧٨ إىل موىف عام ١٩٥٠وخالل الفترة من عام  -١١٣
 ١٨ مليون متر مربع من املساكن اجلديدة يف املدن، أي مبتوسط إجناز سنوي يقدر بزهاء ٥٣٠يوان لبناء حنو 
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                                    ً                                                وألن بناء األحياء السكنية استلزم نظاما  طويل األمد من اإلجيارات املنخفضة واإلعانات السكنية، . مليون متر مربع
نه مل يتمخض عن دورة مفيدة من االستثمارات والعائدات، وكان من الصعب أن جياري منو البناءات السكنية فإ

ففي . ، دخل تشييد الوحدات السكنية يف الصني مرحلة منو سريع١٩٧٨وبعد عام . النمو السريع لسكان املدن
 حدات السكنية يف خمتلف أحناء البالد ، بلغ جمموع االستثمارات يف بناء الو٢٠٠١ وعام ١٩٧٩الفترة بني عام 

وقامت الدولة .  مليون متر مربع٢٤٨,١                               ُ                  مليار يوان، أي مبعدل إجناز سنوي ي قدر يف املتوسط ب  ٤ ٠٨٧ ٨٠٠
بإصالح كامل لكيفية ختصيص الوحدات السكنية واالستثمار يف البناءات اجلديدة ومتويلها، وتطوير البناءات 

، أصدر جملس الدولة مذكرة بشأن تكثيف ١٩٩٨يوليه / متوز٣ويف . تصلة بذلكاجلديدة، ونظم اإلدارة امل
اإلصالح يف جمال إدارة اإلسكان يف املدن والقرى، واإلسراع يف البناءات اجلديدة، وكانت هذه املذكرة اقترحت 

لوحدات                                        ً                                         وضع حد لنظام ختصيص استحقاقات اإلسكان عينا  والسعي بصورة تدرجيية إىل إدخال نظام ختصيص ا
فاألسر ذات الدخل : وختتلف سياسات توفري اإلسكان باختالف مستوى دخل األسر. السكنية على أساس نقدي

ِ          املنخفض ميكنها أن تستأجر وحدات سكنية ذات كلفة منخفضة تزودها احلكومة أو الوحدة املستخد مة؛ وميكن                                                                                  
 اليت تتناسب مع مرتلتها االقتصادية؛ وميكن لألسر ذات الدخل املتوسط إىل املنخفض أن تقتين الوحدات السكنية

لألسر األخرى ذات الدخل املرتفع أن تشتري أو تستأجر الوحدات السكنية املنشأة ألغراض جتارية على أساس 
                                             ً     ً                         وأثار تنفيذ هذه اإلصالحات يف قطاع اإلسكان اهتماما  كبريا  يف صفوف سكان املدن والقرى . أسعار السوق

 يف ٨٠فهنالك حنو .                 ُّ                                   ً     ً، وارتفع معدل متل ك املساكن يف صفوف هؤالء السكان ارتفاعا  حادا بشراء مساكنهم اخلاصة
 يف املائة من كافة األسر اليت ٧٠املائة من األسر احلضرية اليت متلك املنازل اليت تعيش فيها، يف حني أن أكثر من 

. مالكة ملنازهلا اخلاصة) ة تزيد على نصف السنةمبن فيها األسر اليت تقيم يف املدن لفتر(تقيم يف املدن بصورة دائمة 
 يف املائة من جمموع األصول اليت ٤٧,٩ يوان، أي ما ميثل نسبة ١٠٩,٤٠٠ويبلغ متوسط قيمة املرتل يف املدينة 

 .                                               ً     ً                                         متلكها األسرة املعيشية؛ وبالتايل صار املسكن ميثل جزءا  هاما  من األصول اليت متلكها األسرة املقيمة يف املدينة

 ما ٢٠٠١ وعام ١٩٩٨وبلغت مساحة الوحدات السكنية اجلديدة املنجزة يف املدن والقرى بني عام  -١١٤
للبلدات الواقعة على مشارف "فيما عدا بالنسبة "             َّ  البلدات املنظ مة"دون اعتبار ( مليار متر مربع ٢,١٦جمموعه 
وبلغ جمموع .  مليون متر مربع٥٤٠                    ً      ً       ، أي ما ميثل متوسطا  سنويا  يقدر ب) مباشرة خارج املدن)٦("املدن

انظر ( مليار يوان ٥٢٦,٥ تريليون يوان، أي مبعدل سنوي يقدر ب  ٢,١االستثمارات يف الوحدات السكنية املنجزة 
 بلغت مساحة الوحدات السكنية اجلديدة اليت مت تشييدها يف املدن ٢٠٠١ويف عام ). ٢ و١الرمسني البيانيني 

 ٦٢٦,٢، بينما بلغت االستثمارات ١٩٩٠ أضعاف الرقم املسجل يف عام ٣,٣بع، أي  مليون متر مر٥٧٥والقرى 
 إىل موىف عام ١٩٩٨وأثناء الفترة من عام . ١٩٩٠ أضعاف الرقم املسجل يف عام ١١,٦مليار يوان، أي حنو 

    ً      ً    مترا  مربعا  إىل  ١٨,٧، ارتفع متوسط املساحات السكنية اليت مت تشييدها يف املدن يف خمتلف أحناء البلد من ٢٠٠١
 متر مربع للشخص الواحد، أو مبعدل زيادة سنوية ٢,١     ً      ً                                      مترا  مربعا  للفرد الواحد، أي بزيادة صافية قدرها ٢٠,٨
                       َّ         ، بلغ متوسط املساحة املشي دة لألسرة ٢٠٠١ويف هناية عام ). ٣انظر الرسم البياين (     ً      ً  مترا  مربعا  ٠,٥٥قدرها 

 يف املائة من األسر املعيشية ٦٤؛ وكانت نسبة ٢,٢٧ط عدد غرف يقدر ب       ً      ً          مترا  مربعا ، أي مبتوس٦٥املعيشية 
 ).٤انظر اجلدول (تتصرف بغرفتني إىل ثالث غرف 

                                                                                                         ينص الدستور الصيين على أنه باستثناء األراضي اليت حيددها القانون بوصفها مملوكة للدولة، فإن حيازة                -   ١١٥
           وبعد فترة    .                                               حتتاجها األسر الريفية لإلسكان ملكية مجاعية                                                          كـل األراضـي الريفية حيازة مجاعية، واألراضي اليت        
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                                                                                                                   وجيزة منذ تأسيس مجهورية الصني الشعبية، ارهتن بناء املنازل يف القرى الريفية على العموم باجلهود املبذولة من                 
                        وباإلضافة إىل أن مستوى      .                                                            ً    ً              الـناس أنفسهم، وذلك ألن متوسط الدخل يف صفوف املزارعني كان منخفضاً جداً            

  .                  ً                                                                                             البـناء كـان منخفضاً، كانت مثة مشكالت تتعلق بتزويد املاء والكهرباء، وعدم كفاية املرافق األساسية، إخل                
  .                                                                         وكانت ظروف اإلسكان بسيطة وقاسية، يف حني كانت البيئة السكنية دون املستوى األمثل

                        ت احمللية الريفية بوجه                   ويف بعض اجملتمعا    .                                            ، تطور االقتصاد الريفي الصيين بسرعة أكرب          ١٩٧٨           ومنذ عام    -   ١١٦
                                           ً                                         َّ        ً                   خاص، حيث كانت التنمية االقتصادية سريعة نسبياً، أصبحت املساكن األصلية املتدنية اجلودة واملشيَّدة يدوياً ال               

                                                   وجيري بصورة تدرجيية إدخال مناذج البناءات احلديثة         .                                                    تستجيب الحتياجات سكان الريف الذين ازدادت ثروهتم      
                                                                      ى إقامة املباين املتعددة املساكن واألدوار، مما يسمح باالقتصاد يف استغالل األرض،                             التصميم والعصرية اليت تقوم عل

                          ونتيجة لذلك، أخذ مستوى      .                                                                             وكذلـك بتحسـني اللوازم واألجهزة اخلاصة بتزويد املاء والكهرباء واالتصاالت          
                    نات املتعلقة بظروف                على البيا   ٥             حيتوي اجلدول    (                                                               الوحـدات السكنية اخلاصة باألسر الريفية يرتفع إىل حد كبري           

    ).                           السكن بالنسبة لألسر الريفية

                                                                                   وهبـدف حل مشكالت السكن اليت يواجهها سكان املدن والقرى من ذوي الدخل املنخفض واملتوسط،      -   ١١٧
                  وكلما تعلق األمر     .                                                                                      أصـدرت حكومة الصني أوامر بشأن إدارة املساكن ذات اإلجيار املنخفض يف املدن والقرى             

                                                                                  مة ووحدات العمل وظيفة الضمان االجتماعي، حيث توفر لألسر املعيشية ذات الدخل                                  باإلسـكان، تؤدي احلكو   
  .           َّ                                                             املنخفض املسجَّلة بقائمة املقيمني الدائمني، السكن العادي على أساس اإلجيار املنخفض

وتوصلت احلكومة الصينية إىل خفض تكاليف التطوير والبناء من خالل تدابري مثل اإلعفاء من الضرائب  -١١٨
ويف اآلن نفسه، فرضت . فروضة على بيع األراضي وختفيض الرسوم والنفقات اإلدارية األخرى بنسبة النصفامل

     ً                                                                                               قيودا  على أسعار البيع ومستويات الربح املسموح هبا لباعثي املشاريع العقارية والوسطاء هبدف احلفاظ على أسعار 
. يت تقدر عليها األسر ذات الدخل املتوسط إىل املنخفض                                      ً             الوحدات االقتصادية يف مستوى يتوافق أساسا  مع املبالغ ال

وتشجع الدولة اهليئات واملؤسسات املستقلة العاملة يف التعدين والصناعة، شرط أن حتترم خمططات هتيئة املدن 
واخلطط اإلمنائية اخلاصة هبا واملبدأ األساسي لصيانة األراضي، على مجع األموال والتعاون يف بناء املساكن 

 شركة إسكان تعاونية للعمال يف املدن ٥ ٠٠٠ويوجد يف الوقت احلايل أكثر من . تخدام أراضيها اخلاصةباس
والقرى، ويبلغ عدد األسر ذات الدخل املتوسط إىل املنخفض اليت انتفعت باملخططات التعاونية للحصول على 

حسب قدرة املقيمني على الدفع،     ّ                               وتوف ر شركات اإلسكان التعاونية السكن .  مليون أسرة١,٥السكن املريح 
كما أن احلكومة تشجع باعثي املشاريع السكنية، .         ً                                        وتقدم حال  للمشكالت املتعلقة بإسكان ذوي الدخل املنخفض

من خالل ما تقدمه من مزايا عقارية وضريبية وغريها من املزايا األخرى، على جتديد املباين القدمية واخلطرة، مبا 
ومن خالل تبسيط اإلجراءات البريوقراطية وخفض .  يعيش فيها أصحاب الدخل املنخفضيكفل حتسني البيئة اليت

الضرائب املفروضة على أسواق البيع واإلجيار، فإن احلكومة تشجع األسر ذات الدخل املنخفض واألفراد امللتحقني 
 .اق الثانوية أو أسواق اإلجيار     ً                                                                     حديثا  بالقوة العاملة على إعادة شراء أو استئجار املساكن بأسعار مقبولة يف األسو

إن االنتقال إىل ختصيص املساكن على أساس نقدي لـه أثر عملي يتمثل يف الرفع من قدرة األسر ذات  -١١٩
 ُ             َّ                              وت قدم للعمال مم ن ليس هلم مأوى والذين يعيشون يف . الدخل املتوسط إىل املنخفض على دفع تكاليف السكن

وأصدرت احلكومة أوامر بشأن إدارة قروض السكن الشخصية . على الدفعمسكن غري الئق إعانات لرفع قدرهتم 
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ولوائح تنظيمية تتعلق بإدارة صناديق اإلسكان ترفع من فرص منح القروض وتلغي حدود اإلقراض القصوى، 
    ِّ                                                                                      وتيس ر الشروط املتعلقة بفترة استحقاق الدين، وتشجع على تطوير القروض املشتركة من صناديق اإلسكان 

، ٢٠٠٢سبتمرب /ويف موىف أيلول. ت اإلقراض التجارية، وتعزز منو نشاط قروض اإلسكان الشخصيةومؤسسا
 يف املائة من جمموع ٨,٢٧ مليار يوان أو ٧٥٨,٩بلغت قيمة القروض السكنية املستحقة لفائدة البنوك التجارية 

لنظام القائم على صناديق اإلسكان وبالتايل، أخذ ا. ١٩٩٧ مرة الرقم املسجل يف عام ٤٠القروض املستحقة، وحنو 
االدخار الشخصي، واملساعدة املالية من وحدة العمل، واإلدارة : "               ً                          يتطور بقوة وفقا  ملبادئ ميكن اختصارها كالتايل

 ).٤انظر الرسم البياين (وما برحت القيمة املتراكمة لألموال تزداد ". املوحدة، والطلب احملدد

   ً                      ُ                                            دياً لغرض استخدامها اخلاص، ُتخفض الضريبة املفروضة على سند التملك بنسبة                   ً    ملا تقتين أسرة مسكناً عا -   ١٢٠
        ُ                                                             ً      ً                           النصف؛ وُيعفى من دفع الضريبية املفروضة على نقل امللكية كل فرد يقتين مسكناً عادياً ويسكنه لفترة سنة كاملة 

                       ه لفترة سنة كاملة، على            ُ                                                                  قبل بيعه؛ وُتحسب الضريبة على نقل امللكية يف حال بيع مسكن اقتناه فرد ولكن مل يسكن
                                               ُ                                                     أساس الفارق بني سعر البيع وسعر الشراء األصلي؛ وال ُتدفع أي ضريبة على الدخل بالنسبة للعائدات الناشئة عن 

ٍ                                                                         بـيع مسـكٍن ميثل السكن األساسي الوحيد ألسرة ما لفترة تزيد على مخس سنوات                ُ                        وُيبذل جهد كبري لتطوير      .        
                                                                     األسر ذات الدخل املنخفض بتشكيلة كاملة من اخلدمات املتعلقة بشراء                                               اخلدمات االستهالكية السكنية ولتزويد     

                                                                                                        املساكن وبيعها واستئجارها، من خالل مرافق مثل خدمات تقييم املساكن ووكاالت إجيار املساكن والضمانات              
   .          االئتمانية

                    سكنية بالنسبة لسكان              َّ                                                             الصني اليوم ودَّعت وإىل األبد زمن النقص احلاد يف املساكن، وارتقت املتطلبات ال      -   ١٢١
             ولتحسني جودة    .                                                                                             املـدن مـن جمرد الطلب العددي إىل طور تكتسي فيه الكمية واجلودة نفس القدر من األمهية                

                               التخطيط الشامل والتصميم العقالين   "                                                                اإلسـكان، اقترحـت الدولة إطار عمل إلجناز بناءات جديدة يؤكد على    
                                                               لدولة اللوائح التنظيمية والبيانات اخلاصة بالسياسات العامة         َ        وأَصدرت ا    ".                                          والتنمـية الشـاملة واملـرافق الكاملة      

                                                                                                                كاألوامر املتعلقة ببناء مساحات سكنية صغرية جديدة يف املدن، وبتفتيش تلك املساحات وقبوهلا بعد البناء، كما                
                                                                                                        وضـعت املخطط الوطين النموذجي اخلاص بتشييد الوحدات السكنية السليمة، وتقدمت باقتراحات لرفع جودة              

                                                                                                      صـميم املسـاكن وحتسينها، واستنبطت املعايري املتعلقة بتصميم الوحدات السكنية، ووضعت اإلجراء اخلاص               ت
                                                                                                       بتحديد اخلصائص املميزة للوحدات السكنية املنشأة ألغراض جتارية، ومعايري مراقبة التلوث املتعلقة بالبيئة الداخلية 

                                                      رسم متطلبات اجلودة بالنسبة لبناء الوحدات السكنية                                                                  يف التخطـيط والتصـميم اهلندسي للبنايات املدنية، اليت ت         
                                                                                  ويشهد معدل االمتثال للوائح التنظيمية املتعلقة ببناء الوحدات السكنية احلضرية            .                                 واملرافق الثانوية الالزم توفريها   

             يتعلق مبعايري              ُ                         ويف األثناء، أُحرز تقدم كبري فيما         .    ً      ً                             ً                          منواً مطرداً، بينما تسجل معايري اجلودة حتسناً من سنة إىل أخرى          
                                                                                                          تصـميم الوحـدات السكنية وختطيطها، وتطبيق التكنولوجيا اجلديدة واإلجنازات احلديثة، واإلدارة، وكل هذه              

  .                   ً                                                العوامل تساهم عموماً يف االرتقاء مبعايري اإلسكان وتشجع على مواصلة التقدم

 لتطلب إىل باعثي املشاريع إن احلكومة يف سعيها إىل حتقيق التنمية الشاملة تستخدم عملية التخطيط -١٢٢
العقارية أن يوفروا، لدى بناء اجملمعات السكنية اجلديدة، املرافق الثانوية الالزمة، الثقافية منها والتربوية والصحية، 

ومبا أن احلكومة متنح . ويزيدوا باملقابل يف عدد احملطات اليت تقف عندها وسائل النقل العام يف احلي السكين
سبة، ميكن للمقيمني الذين يطلبون مساكن ذات إجيار منخفض أن خيتاروا املكان الذي يعيشون فيه اإلعانات املنا
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، ملا أصلحت احلكومة النظام القدمي املتعلق بإدارة األحياء السكنية ١٩٩٦ومنذ عام . وذلك حسب احتياجاهتم
 طرف مهنيني خمتصني يف إدارة                                           َِ                   وشرعت يف تطوير نظام جديد جيمع بني اإلدارة من ق ب ل املالك واإلدارة من

وحتسنت البيئة . العقارات، ازدهرت إدارة املمتلكات يف األحياء السكنية، وحتققت نتائج باهرة يف هذا اجملال
السكنية بالنسبة للجماهري العريضة من السكان بصورة ملحوظة، وتعززت جودة احلياة يف صفوفهم بصورة 

     ً                                                          كامال ، تنص اللوائح التنظيمية اليت حتكم إدارة املمتلكات بوضوح على                          ًولتجسيد حقوق املقيمني جتسيدا . واضحة
أنه ينبغي على اإلدارة احلكومية املكلفة باإلشراف أن تأمر بإنشاء جلنة للمالكني يف احلي السكين متثل املالكني يف 

لشروع يف استخدامها بالنسبة  يف املائة من املساحة املبنية وا٥٠عملية الرصد والقيام بالتفتيش، حال تسليم نسبة 
 يف املائة من املساكن الكائنة يف األحياء السكنية القدمية اليت كانت ٣٠لألحياء السكنية اجلديدة، أو حال إمتام بيع 

ويف نفس الوقت الذي تسعى فيه الصني إىل النهوض مبعايري اإلسكان العامة، جيري التأكيد .      ً             سابقا  مملوكة للدولة
ولدى جتديد األحياء الواقعة يف املدن العتيقة، . ى العالقة بني العادات املوروثة واالبتكار العصريإىل حد كبري عل

ُ                                                                    ُ                            ت بذل كل اجلهود حلماية املساكن التقليدية القدمية اليت تكتسي قيمة ثقافية، وت رسم املخططات اخلاصة بتجديدها 
            ً     ً                       يهتم تدرجييا  أيضا  بالسمات اخلاصة لتصميم كما أن التخطيط لألحياء السكنية أصبح. واستخدامها بكل عناية

ومبا أن هذه التأثريات متمازجة ومتداخلة . املساكن التقليدية وبروح التصميم اهلندسي املستوحاة من اخلارج
 .ومستخدمة على أرض الواقع، فهي تشكل بصورة تدرجيية ثقافة سكنية هلا نكهة صينية فريدة من نوعها

ن املتقدمة، ال تزال معايري اإلسكان بالنسبة لسكان املدن يف الصني منخفضة إىل حد ما، ومقارنة مع البلدا -١٢٣
وهنالك .  مليون متر مربع من الوحدات السكنية القدمية واخلطرية اليت تستلزم التجديد١٥٠وال يزال هناك حنو 

 أسرة يقل ٣٥٠ ٠٠٠لنحو  مليون من األسر اليت تفتقر للمسكن، يف حني أن متوسط حيز العيش بالنسبة ١,٥٦
وال يزال بناء الوحدات السكنية يستخدم طرائق إنتاج بدائية، حيث تقل .  أمتار مربعة للشخص الواحد٨عن 

ُ                                   اإلنتاجية يف امليدان عن خ مس النسبة املسجلة يف البلدان املتقدمة وإنشاء هيئة للنظم اهلندسية واهليكلية خاصة .                      
ض املواد التقليدية املستخدمة يف املساكن، وتوفري املساكن الرفيعة التجهيزات بالوحدات السكنية اجلديدة، وتعوي

                     ً     وبناء عليه، أصبح ملحا  حتسني . يف وحدات سكنية كاملة، كلها جماالت تستلزم املزيد من التطوير والتدعيم
نولوجيا البناء، ظروف اإلسكان بالنسبة لألسر ذات الدخل املتوسط إىل املنخفض، وتشجيع مواصلة التقدم يف تك

وسوف يتواصل منو .         ُ                                                                 ًوحتديث الن ظم يف صناعة بناء املساكن، وإدخال حتسينات عامة على جودة اإلسكان عموما 
                          ُ                                        ويتوقع أثناء فترة املخطط اخل مسي العاشر بناء مساكن إضافية تغطي مساحة . بناء املساكن يف الصني بنسبة سريعة

، سوف ٢٠٠٥ املدن واملناطق الريفية على الصعيد الوطين، وحبلول عام  من مليارات األمتار املربعة يف٥,٧قدرها 
 .     ً      ً              مترا  مربعا  للفرد الواحد٢٣يبلغ متوسط حيز العيش يف املناطق احلضرية 

    ومن   .                                                                                         ستواصل الصني جهودها من أجل تطوير السكن الالئق لألسر ذات الدخل املتوسط إىل املنخفض              -   ١٢٤
         ُ                                                              يت ميكن أن ُتنقل ملكيتها ألغراض بناء الوحدات السكنية بأسعار مقبولة واتباع                            الضروري ضمان توفري األراضي ال

                                                                   ُ                       َّ                      سياسـة تقـوم على ختفيض الرسوم الثانوية ومجيع أصناف الرسوم اإلدارية، حبيث ُتخفض تكاليف البناء ويوفَّر                 
                      املتعلقة باإلسكان اليت                                                                    ويف األثناء من املزمع اعتماد تشكيلة من املقاربات حلل املشكالت             .                      السكن بأسعار مقبولة  

                                      َّ                                                 وتشتمل هذه املقاربات على تطوير منوذج موحَّد جلمع األموال من أجل بناء املساكن التعاونية،        .                يواجهها العمال 
                               ً                                                                      وتشجيع املؤسسات اليت تواجه أوضاعاً صعبة واملناطق التعدينية والصناعية املستقلة على إتاحة أراضيها لالستخدام 

  -                                                                                     ملخططات اجلاري هبا العمل فيما يتعلق باستخدام األراضي الواقعة يف املناطق احلضرية                                        بينما تلتزم باحترام ا    -
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                                                                   وسيتم تسريع اجلهود الرامية إىل حل الصعوبات اليت تواجهها األسر            .                                            وتنظيم العمال جلمع األموال الالزمة للبناء     
                              توفري السكن بإجيار منخفض،                                                                                  ذات الدخل املنخفض فيما يتعلق باإلسكان، وذلك مع إدخال حتسينات على نظام           

     ُ                                          وسوف ُيقدم املزيد من الدعم لتعويض املساكن القدمية   .      ُ                                            وسـوف ُيـبذل كل جهد ممكن من أجل إجياد األموال        
     وسوف   .                                                                                                          واخلطرية من خالل تنمية البناء وإنشاء تعاونيات األحياء السكنية هبدف تشجيع الترميم أو إعادة البناء              

                                                                        رية كما سيجري ختفيض احلد األدىن للدفعات األولية وسيتم تعديل اإلجراء           ُ                                   ُتـبذل اجلهود لتنشيط السوق العقا     
                                   ُ                                                                           املـتعلق بـتوزيع عـائدات بيع املرتل كما سُيشجع الناس على استبدال منازهلم بأخرى جديدة من أجل حتسني                   

                     َّ                    ُ                                       وسيجري تطوير مناذج موحَّدة لتمويل اإلسكان، وسُتدخل حتسينات على نظام صندوق             .                    ظـروفهم السـكنية   
     ُ                                             ُ   َّ                                          وسوف ُتتاح أصناف أخرى من الرهون العقارية الشخصية، وُتحسَّن شروط بوليصات تأمني املساكن               .     سكان  اإل

 ُ                                                                                                            وُتتخذ اخلطوات الالزمة للتعجيل بإنشاء نظام على الصعيد الوطين ملنح القروض السكنية الشخصية، مما سيؤدي               
                                       زيز منو العمليات التجارية املتصلة بالرهن                                                             إىل إجياد نظام متني حيمي من أخطار الرهن العقاري الشخصي، ومزيد تع

   .        العقاري

                                                     والصني يف الوقت الراهن بصدد صياغة أول قانون هلا           .                                               وسيتواصـل العمل فيما يتعلق بقانون اإلسكان       -   ١٢٥
                ُ                                                                                                يتعلق باإلسكان، وُيعىن يف املقام األول حبماية حقوق املواطنني يف السكن وامللكية وما يتصل هبا من حقوق تتعلق                  

  .                               ستعمال واإلشراف والتصرف واالنتفاع   باال

ومنذ عهد . وفيما يتعلق باحلق يف الغذاء، ما برحت الصني جتعل من الزراعة أساس االقتصاد الوطين -١٢٦
اإلصالحات املتعلقة بتحرير االقتصاد واحلكومة تعمل على حتقيق استقرار النظام القائم على التعاقد مع األسر، 

معات احمللية الريفية، وقامت بصورة تدرجيية بتعديل اهلياكل الزراعية وباستخدامها على فطورت املؤسسات يف اجملت
النحو األمثل، وزادت يف االستثمارات الزراعية، ونفذت استراتيجيات من أجل التنمية املستدامة لصاحل املزارعني، 

                ً      ً              لصني، بوصفها بلدا  ناميا  يعيش فيه عدد وا. واختذت تدابري فعلية لزيادة اإلنتاج الزراعي واحلد من مستويات الفقر
كبري من السكان، أوفت بواجبها ودعمت احلق العاملي يف احلصول على الغذاء الكايف، فجلبت مبا حققته من 

 . إجنازات انتباه العامل هلا

     ً  أساساً                                                                                                   سـعت احلكومـة الصينية جاهدة إىل إنفاذ اللوائح التنظيمية املتعلقة حبماية األراضي املستخدمة                -   ١٢٧
     وتنص   .                                                   ، وأنشأت مناطق حلماية األراضي الزراعية األساسية          ١٩٩٤                                            لألغراض الزراعية، اليت مت إصدارها يف عام        

                              يف املائة من كل األراضي الصاحلة   ٨٠                                                                هذه اللوائح على أن مساحة األراضي الزراعية جيب أن تغطي ما يزيد على 
                 ومنذ إنشاء هذه     .                                      اضعة لإلدارة املباشرة ومنطقة إدارية                                          ً                     للـزراعة يف كـل مقاطعة وإقليم مستقل ذاتياً وبلدية خ          

                                                                                                                   املـناطق، مت فرض رقابة صارمة عليها، وفيما عدا االستثناءات اليت يوافق عليها جملس الدولة باالستناد إىل أسس                  
   .                                                                                  حيددها القانون، ال جيوز ألي فرد أو كيان أن يغري استعماهلا احملدد أو يشغلها بأي طريقة أخرى

صل الدولة زيادة االستثمارات الزراعية هبدف حتسني ظروف النشاط الزراعي، وتشتمل استثماراهتا توا -١٢٨
الزراعية الرئيسية على تسخري املوارد اليت توفرها األهنار الكربى وإنشاء مراكز السلع الزراعية وتعزيز التنمية 

 الزراعية وإحداث وتطوير النظم اخلاصة الزراعية املتنوعة والشاملة ووضع األسس الالزمة للهياكل األساسية
، بلغت االعتمادات اليت خصصتها اإلدارة املالية ١٩٩٩ويف عام . بالبحث والتعليم والتكنولوجيا يف اجملال الزراعي

 ١٩٩٩ويف عام . ١٩٩٥ مرات املبلغ الذي منح يف عام ١,٩ مليار يوان، أي حنو ١٠٨ ٥٧٦العامة للزراعة 
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 ٣٧,٥ مليار يوان من االئتمانات الوطنية اجلديدة اليت وفرهتا احلكومة، مت استثمار حنو ١١٠    ً               أيضا ، ومن أصل مبلغ 
مليار يوان لتحسني ظروف النشاط الزراعي والري ومحاية الغابات الطبيعية ومحاية النظم اإليكولوجية الطبيعية 

 .والبيئة واملشاريع اهلندسية اخلاصة باالقتصاد يف مياه الري إخل

، وحتت تأثري البيئة االقتصادية، بدأت تربز مشكالت هلا صلة بالطلب احملدود على ١٩٩٦نذ عام م -١٢٩
فزيادة اإلنتاج الزراعي اإلمجايل ال ميكن أن توفر فرص عمل وموارد دخل إضافية لسكان . املنتجات الزراعية

يف حاالت أخرى، تربز التناقضات ويف بعض احلاالت، يرتفع اإلنتاج دون أن يرافقه ارتفاع يف الدخل؛ و. الريف
 يف تنفيذ ١٩٩٩    ً                                  وبناء  عليه، شرعت احلكومة الصينية يف عام . عندما يرتفع اإلنتاج والدخل، ولكن دون أي تناسق

جمموعة أخرى من إجراءات التكيف اهليكلي، وميكن يف الوقت الراهن اعتبار أن هذه اإلجراءات االستراتيجية 
 .                                                      ًد الزراعي واقتصاد اجملتمعات احمللية الريفية كانت فعالة جدا اخلاصة بتكييف هيكل االقتصا

                                                                               ُ   َ ُ      ويف اآلن نفسه،حيث يواصل كل إقليم التأكيد على أمهية احلفاظ على طاقة إنتاجه الغذائي، ت بذ ل  جهود  -١٣٠
تجات الزراعية ولقد بدأت صناعة املن. نشيطة لتنمية احملاصيل ذات العائدات االقتصادية العالية، واحملاصيل العلفية

تشكل صورة أولية تربز النمو املتناسق يف حماصيل احلبوب الغذائية واحملاصيل ذات العائدات االقتصادية العالية 
وعلى وجه التحديد، بدأ ازدهار صناعة تعتمد االستخدام الكثيف لليد العاملة وتقوم على . واحملاصيل العلفية

                                 ً      ً          خرى، وأصبحت هذه الصناعة متثل مصدرا  جديدا  لنمو دخل اخلضر والفاكهة والزهور ومنتجات شبيهة أ
وتنتهز كل اجملتمعات احمللية الفرصة عندما يبلغ إنتاج احملاصيل الغذائية مستويات كافية للتعجيل بإنتاج . املزارعني

عمل كل وي. وكان هلذا أثر هام يف تعزيز دخل املزارعني. املاشية والسمك والطيور املائية لضمان تزويد السوق
إقليم ليجعل من رفع جودة املنتج وتنمية املنتجات املتخصصة املعروضة يف السوق السمات الرئيسية يف تنظيم 
. اهلياكل الزراعية، مع زراعة أنواع حمددة ومنتجات حتمل أمساء عالمات جتارية ذات جودة عالية يف اآلن نفسه

  مليون مو ٢٥٠  ً                                زا  ذا جودة عالية على النطاق الوطين ويف الوقت احلايل، تبلغ مساحة األراضي اليت تنتج أر
 ١٠٩وهناك مساحة تقدر بنحو .                                          ً، أي أكثر من نصف جمموع األراضي املزروعة أرزا ) هكتار٠,٠٦٦٧=  مو ١(

 يف املائة من جمموع حمصول القمح، وهو ما يدل على ٣١                   ً                         ماليني مو مزروعة قمحا  من الصنف األعلى، أي نسبة 
وتبلغ املساحة املزروعة ببذور اللفت الزييت . اط طويل األمد بالواردات حنو إنتاج متخصص للقمحالتحول من ارتب

 يف املائة من جمموع املساحة املزروعة من بذور اللفت الزييت، يف ٦٢ مليون مو، أي حنو ٧١ذي اجلودة العالية 
كما أن نسبة األنواع الرفيعة .  مليون مو٨٩ات حني تبلغ املساحة املزروعة بالذرة الغنية باملواد الدهنية والربوتين

.                                                                                       ً     ًمن املاشية والدواجن واملنتجات املائية والفاكهة واخلضر الطازجة اليت جيري إنتاجها تشهد ارتفاعا  كبريا 
وأصبحت اجلوانب املتعلقة بسالمة وصحة املنتجات الزراعية حتظى بعناية متزايدة، يف حني تشهد أصناف املنتجات 

ّ                        ويؤكد كل إقليم على نقاط قو ة موقعه اجلغرايف واملوارد .         َّ                       ً      ً غري امللو ثة واخلضراء والعضوية منوا  سريعا الغذائية                          
بالفعل، أخذت التوجهات حنو الزراعة . الزراعية املستغلة فيه، ويعمل على إنشاء صناعات إقليمية أساسية وداعمة

                         ً وتبلغ املساحة املزروعة أرزا  .         ً             اد وضوحا  بصورة تدرجييةاإلقليمية والتقسيم املتخصص للعمل واإلنتاج اجلماعي تزد
                                                     ً         يف املائة من اجملموع الوطين، يف حني متثل املساحة املزروعة قمحا  يف سهول ٦٥,٧يف حوض هنر يانغتسي نسبة 

ي ويستأثر الشمال الشرقي واملقاطعات الثالث هليبا.  يف املائة من اجملموع الوطين٦٠ هاي نسبة - هواي -هوانغ 
ويف األثناء بدأت الزراعات الزيتية تربز .  يف املائة من األراضي الصينية املزروعة ذرة٥٥                  ً      وشندونغ وهينان معا  نسبة 
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 هاي، وفول - هواي -شأهنا شأن بذور اللفت الزييت يف حوض هنر يانغتسي، والفول السوداين يف سهول هوانغ 
 . الصويا يف الشمال الشرقي

                                                                السنوات األخرية إصالحات على نظم تداول األغذية، وتشتمل هذه اإلصالحات                   وأدخلـت احلكومة يف   -   ١٣١
                                                                                                    عـلى الشـراء احلـر لفائض إنتاج املزارعني بأسعار حممية، والبيع بأسعار مناسبة من طرف املؤسسات املختصة       

             الداخلية يف                                                                                     باملشتريات الغذائية، وتداول الصناديق املخصصة لشراء احلبوب بصورة متواصلة، وتعجيل اإلصالحات
                                             باختاذ تدابري تنص على إنشاء مناطق حرة للبيع،     ٢٠٠١                             وجرى تعزيز هذه اإلصالحات يف عام   .                 الشركات الغذائية

           وكانت هذه    .                                                                                                ومحايـة مناطق اإلنتاج، وتشديد إجراءات الرقابة وتكليف حمافظي املقاطعات مبتابعة هذه املسائل            
                               ومنذ التسعينات، شرعت احلكومة      .                           غذية وضمان األمن الغذائي                                                      الـتدابري جـد فعالة يف حتقيق استقرار إنتاج األ         

                                                                                                               مبحض إرادهتا يف عملية حترير جتارة املنتجات الزراعية، وقامت بإصالح النظم اليت حتكم توريد املنتجات الزراعية                
       راعية،                  ً     ً                                                                 وأحرزت الصني تقدماً هاماً يف جمال تفكيك احلواجز غري اجلمركية أمام جتارة املنتجات الز               .           وتصـديرها 

        ً                                                                                                            وذلك عمالً بتوجيهات منظمة التجارة العاملية لترتيب ومراجعة القوانني احمللية املتعلقة بالزراعة واالمتثال للقواعد              
  .                                                  الدولية اليت تنظم التجارة اخلارجية للمنتجات الزراعية

              رار بالتوازن                                                                                       ويف بعـض املناطق، أسفر إرهاق املراعي واالستغالل املفرط لألراضي البكر عن إحلاق أض              -   ١٣٢
                                وهذه الكوارث اليت يسببها اإلنسان،   .                                                                  اإليكولوجي، اقترنت بآثار سيئة مثل التصحر وتدهور التربة ومتلح األراضي

        وانتهجت   .                                               ً                                                       والـيت تضـاف إىل أثـر الكوارث الطبيعية، تلحق أضراراً خطرية بالتنمية املستدامة للزراعة الصينية             
                                                                 ة من التدابري العملية ملكافحة هذه األضرار والتخفيف من حدهتا                                                  احلكومة جمموعة من السياسات واختذت جمموع     

                                                                                                                      والوقاية منها، وضاعفت اجلهود حلماية املواد الزراعية والبيئة الطبيعية، ودفع قدرة اإلنتاج الزراعي على االنتعاش               
   .                                                                     وتعزيز دورة مفيدة تقوم على التنمية الزراعية وحفظ املوارد ومحاية البيئة

ني بفضل تضاريسها املواتية من االضطالع بعدد كبري من املشاريع اخلاصة حبفظ املياه يف متكنت الص -١٣٣
خمتلف أحناء البالد، وذلك للتخفيف من حدة املشكالت الناشئة عن التفاوت يف املوارد املائية وعدم انتظامها على 

ْ            وب ذ ل ت  جهود ضخمة . ضي املرويةوأصبحت هياكل الري األساسية منتشرة وازدادت مساحة األرا. امتداد املواسم َ ِ  ُ 
لتطوير نظم الري املقتصدة للمياه والزراعات اجلافة، اليت ارتقت مبعدالت االستخدام الفعال ملياه الري ومياه 

وتعمل الدولة على تطوير التكنولوجيات ملعاجلة األمراض واآلفات النباتية يف احملاصيل . األمطار على حد سواء
 اليت تكفل محاية الفاكهة واخلضر من التكسينات، ومكافحة اجلراد ومكافحة مصادر الضرر الرئيسية، والتقنيات

.  كيلومتر مربع٨٣٠ ٠٠٠ويبلغ إمجايل مساحة األراضي املشمولة بإجراءات للحد من التحات . البيولوجي
.  من األقاليم٩١٠ة و مقاطع٢٦ مليون كيلومتر مربع تشمل ١,٦٨وجيري العمل مبراقبة املياه على مساحة تقدر ب  

 ُ  َ                                                                                  ً        وي من ع اإلخالل بتوازن املراعي أو إحلاق الضرر هبا، وحيثما كان استغالل املراعي بشكل حمدود مسموحا  به، جيب 
وكلما حصل االستغالل . احلصول على ترخيص من احلكومة الشعبية على مستوى اإلقليم أو على مستوى أعلى

ة، ميكن للحكومة الشعبية على مستوى اإلقليم أو على مستوى أعلى    ً                               فعال  وأسفر عن تصحر أو حتات خطري للترب
وجيب وقف الزراعة .             ً      ً                                                               أن حتدد موعدا  هنائيا  لوقف ذلك االستغالل وتأمر بإعادة األرض إىل حالتها النباتية الطبيعية

َ       لي ستأ ن ف  الرعي ا من النباتات املثبتة     ُ  َ                                                         كما ي من ع قطف النباتات الطبية وقطع أو اقتالع اجلليبات واألشجار وغريه.  ُ    َْ 
وميكن أن تطبق التدابري التالية يف املناطق حيث يتم وقف الزراعة . للرمل يف املناطق الربية وشبه الربية والصحراوية
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ال تقدم أي تعويضات لفائدة املزارع بل ) أ: (ويصدر أمر بإعادة الغابات أو املراعي الطبيعية هبدف حتسني البيئة
ال تقدم أي تعويضات ) ج(تدفع للمزارع التعويضات النقدية املناسبة؛ ) ب( من األغذية؛ تعطى لـه كمية حمددة

يطبق املبدأ القائل بأن أي شخص يزرع الغابة أو املرعى ويعتين هبما، ) د(لفائدة املزارع وإمنا متنح لـه البذور؛ 
 . ميكنه إثر ذلك أن جيين مثار عمله

                      ً          مليون طن، وبقي مستقرا  على ذلك ٥٠٠طى إنتاج الصني من احلبوب ، وللمرة األوىل، خت١٩٩٦يف عام  -١٣٤
 استعراض عام لألرقام املتعلقة بإنتاج الصني من ٥يرد يف الرسم البياين (املستوى خالل السنوات األربع التالية 

 من ويف الوقت احلايل، يساوي متوسط إنتاج الفرد الواحد يف الصني). ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٤احلبوب للفترة من 
، بلغ متوسط إنتاج ٢٠٠١ إىل عام ١٩٩٦ويف الفترة من عام . املنتجات الزراعية اهلامة املعدالت العاملية أو يفوقها

 ٤٠٠، زهاء )مبا يف ذلك احلصة احملولة إىل علف، كما هو الشأن بالنسبة إىل األرقام أدناه(احلبوب للفرد الواحد 
 ٣٠          ً                             كيلوغراما ؛ ومنتجات الزراعة املائية حنو ٤٠للفرد الواحد حنو كيلوغرام، يف حني بلغ متوسط إنتاج اللحوم 

وباستثناء الفاكهة، فإن هذه األرقام تفوق .  كيلوغرام٣٠٠          ً            كيلوغراما ؛ واخلضر حنو ٥٠         ً             كيلوغراما  والفواكه حنو 
ز تنمية زراعتها وتستفيد الصني من املوارد واألسواق الدولية واحمللية لتعزي. املعدالت العاملية يف كل احلاالت

ومبا أن العرض احمللي للمنتجات الزراعية يف الصني يفوق الطلب، فإن الصني قادرة على . وجمتمعاهتا احمللية الريفية
 إىل ١٩٩٦التحكم يف هياكل السوق ويف توافر أنواع خمتلفة من املنتجات عن طريق التجارة؛ ففي الفترة من 

 مليون ٤٠,٦٧ مليون طن يف حني بلغت صادراهتا ٤٧,٤١اد الغذائية ، بلغت الواردات الصينية من املو٢٠٠٠
 استعراض عام لألرقام ٦يرد يف الرسم البياين ( مليون طن ١,٣٥وبلغ متوسط الواردات السنوية الصافية . طن

 ). ٢٠٠٠ إىل عام ١٩٩٤املتعلقة بالواردات والصادرات الصينية من األغذية خالل الفترة من عام 

            يف املائة      ٦,٢                                                      ، ارتفع متوسط دخل السكان احلضريني يف الصني بنسبة              ٢٠٠٠       إىل       ١٩٩٦           لفترة من        ويف ا  -   ١٣٥
ُ                        سـنوياً، وحتسنت نوعية حياهتم واخنفض ُمعامل إنغلس من                    يف املائة يف     ٣٩,٢     إىل     ١٩٩٦                يف املائة يف عام     ٤٨,٦     ً                          

                    لواحد يف صفوف السكان        للفرد ا  )       ّ    غري املصّنعة (                         ، بلغ متوسط استهالك احلبوب     ٢٠٠٠          ويف عـام     .     ٢٠٠٠       عـام   
     وخالل   .     ١٩٩٦                  باملقارنة مع عام          ً كيلوغراماً    ١٧                                   كيلوغرام، أي باخنفاض يقدر بنحو       ١٠٨                   احلضـريني يف الصني     

   من   )                             حلم وبيض ومسك وفواكه البحر     (                                                                             الفـترة ذاهتا، ارتفع متوسط استهالك الفرد الواحد من املنتجات احليوانية            
                                                               من وجهة نظر أمناط االستهالك، يعترب حق سكان الصني احلضريني يف            و  .          ً كيلوغراماً      ٤٦,٦       إىل            ً كيلوغراماً      ٤٣,٢

            يرد يف اجلدول  (                ً       ً                                                              الغذاء الكايف حقاً مضموناً إىل حد بعيد، وقد اختذت خطوات هامة لرفع جودة التغذية وحتسينها  
ُ                                                       اسـتعراض عام للتغريات احلاصلة يف الدخل املتاح، وُمعامل إنغلس، واستهالك احلبوب، واستهالك امل               ٦       نتجات                                             

    ).     ٢٠٠٠         إىل عام     ١٩٩٦                                                   احليوانية، لدى سكان الصني احلضريني أثناء الفترة من عام 

، منا متوسط الدخل الصايف للفرد الواحد لدى السكان ٢٠٠٠ إىل عام ١٩٩٦أثناء الفترة من عام  -١٣٦
 أدى إىل املائة يف ٣,٧ يوان، أي مبتوسط ارتفاع سنوي يقدر ب  ٢ ٢٥٣ يوان إىل ١ ٩٢٦الريفيني يف الصني من 

ُ                                                     واخنفض م عامل إنغلس لدى املقيمني يف األرياف أثناء الفترة ذاهتا من . حتسن واضح يف مستويات املعيشة       ٥٦,٣ 
 ٢٤٩,٥ إىل          ًكيلوغراما  ٢٥٦,٢وهبط متوسط استهالك احلبوب للفرد الواحد من . املائة يف ٤٩,١ إىل ئة املايفـ

). ٧انظر اجلدول  (         ًكيلوغراما  ١٧,٤٨ إىل          ًكيلوغراما  ١٤,٨٣ من ، بينما ارتفع استهالك اللحوم         ًكيلوغراما 
لشن احلرب على الفقر، واستهالل خطة دعم الفقراء من الشرق إىل الغرب، " ٧-٨"وبفضل تنفيذ اخلطة الوطنية 
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       ً                              وبعيدا  عن كل خداع سياسي، زادت الدولة. تواصل اخنفاض عدد السكان الفقراء يف اجملتمعات احمللية الريفية
وارتفع جمموع التمويالت املخصصة لربامج رئيسية . بشكل كبري يف استثماراهتا من أجل التخفيف من حدة الفقر

 مليار يوان يف عام ٩,٨من ) قروض ذات فوائد منخفضة، والعمل من أجل حتقيق الرفاه، والتمويل اإلمنائي(ثالثة 
واخنفض عدد الناس الذين . املائة يف ١٦٣، أي زيادة قدرها ١٩٩٩ مليار يوان يف عام ٢٥,٨ إىل ١٩٩٥

 ٣٠ إىل حنو ١٩٧٨ مليون شخص يف عام ٢٥٠يواجهون مشكالت كفاف أساسية يف اجملتمعات احمللية الريفية من 
 املائة يف ٥,٤٤ إىل ١٩٧٨ يف عام املائة يف ٣٠,٧      ً                                               مليونا  يف الوقت احلايل، يف حني أن نسبة الفقر اليت اخنفضت من 

ويف الوقت احلايل، فإن مستويات . ٢٠٠٠ يف عام املائة يف ٢,٥رت يف االخنفاض لتهبط إىل  استم١٩٩٦يف عام 
الدخل يف صفوف سكان األرياف يف معظم املناطق الفقرية صارت باألساس قريبة من املستويات املسجلة يف 

اء الصني الريفيني يف ، يعترب حق فقركيلوغرام ٤٠٠ومبتوسط إنتاج حبوب للفرد الواحد يناهز . املناطق األخرى
                   ً                                ً                                     الغذاء الكايف مضمونا  إىل حد بعيد، واملشكلة األكثر إحلاحا  يف الوقت احلايل هي كيف ميكن النهوض بدخل 

 استعراض عام للسكان الذين يعيشون يف فقر يف املناطق ٨يرد يف اجلدول (سكان الريف ومبستويات معيشتهم 
 ).٢٠٠٠ إىل عام ١٩٩٥ جمموع السكان أثناء الفترة من عام الريفية يف الصني، ونسبة هؤالء السكان إىل

                                                                  ً             ، حتسنت أمناط األكل يف صفوف الشعب الصيين، وارتفعت معايري التغذية ارتفاعاً                ١٩٩٦              مـنذ عـام      -   ١٣٧
                                                                                                 كما ارتفعت نسبة تناول املغذيات والسعرات احلرارية بالنسبة للسكان احلضريني والريفيني على حد               .      ً   واضـحاً 

                                                                                             ازين األغذية ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، كان متوسط حصة الطاقة الالزمة للفرد                     وحسب مو   .     سواء
                           من السعرات احلرارية يف عام  ٣     ٠٤٤            ، وارتفع إىل     ١٩٩٦                           من السعرات احلرارية يف عام  ٢     ٨٨١              الواحد يف الصني 

   ويف   .       ً            غراماً يف اليوم     ٨٣          ليوم إىل         ً        غراماً يف ا     ٧٨                                                       وارتفعت حصة تناول الربوتينات خالل الفترة ذاهتا من           .     ١٩٩٩
                             من السعرات احلرارية، أي      ٢     ٦٠٥                                                                 ، كانـت حصة الطاقة اليومية للفرد الواحد تبلغ يف املتوسط                ٢٠٠٠       عـام   
     ً       ً                      سعراً حرارياً من الرقم املسجل         ١٢٣                                                                           يف املائة من احلصة التغذوية اليومية املوصى هبا يف الصني، وأكثر ب                     ١٠٨,٥

                                                         وتبني هذه األرقام أن الصني تفوق بالفعل معظم البلدان           .                        من السعرات احلرارية    ٢     ٤٨٢          مبقدار       ١٩٩٥          يف عـام    
  .                                                                    النامية وهي تدنو بصورة تدرجيية من املستويات الغذائية يف البلدان املتقدمة

فمساحة . وفيما يتعلق بتمتع الشعب الصيين حبقه يف الغذاء، ال تزال هناك مشكالت ينبغي عدم إغفاهلا -١٣٨
 من اجملموع العاملي، يف حني تبلغ مواردها املائية حنو املائة يف ١٠صاحلة للزراعة يف الصني ال تبلغ نسبة األراضي ال

 فقط من اجملموع العاملي؛ ويف حقيقة األمر، يقل متوسط املوارد املائية للفرد الواحد يف الصني عن ربع املائة يف ٧
، بلغ نصف هذه النسبة على املائة يف ٩٠بدرجات متفاوتة حنو                                        ّ   املتوسط العاملي، وتبلغ مساحة املراعي املترد ية 

ّ                األقل درجة ترد  متوسطة أو أسوأ ومن .                              ً                                    ومتارس زيادة إنتاج احلبوب ضغوطا  مدمرة على البيئة الزراعية والطبيعية.             
ولقد . منذ تأسيس مجهورية الصني الشعبية، ما برح تواتر العواصف الرملية يرتفع: بني هذه املشكالت التصحر

 ١٣شهدت الصني عواصف رملية يف غاية من العنف اقترنت بأثر اقتصادي هام وذلك مثاين مرات يف الستينات؛ و
وتقدر اخلسائر االقتصادية املنسوبة مباشرة .  مرة يف التسعينات٢٣ مرة يف الثمانينات؛ و١٤مرة يف السبعينات؛ و

. ائر غري املباشرة املتصلة بالتصحر بضعف ذلك الرقم                 ً            مليار يوان سنويا ، وتقدر اخلس٥,٤إىل التصحر مببلغ 
وكشفت . إن الصني تواجه أخطر املشكالت املتصلة بتحات التربة يف العامل: واملشكلة الثانية هي حتات التربة

 أن مساحة األراضي اليت مشلها التحات تقدر بنحو ١٩٩٩دراسة استقصائية باالستشعار عن بعد أجريت يف عام 
 يف ٣٤,٤٢وهذا ميثل نسبة ): دون اعتبار األراضي املتآكلة بفعل ذوبان ماء اجلليد(كيلومتر مربع  ٣ ٥٥٥ ٦٠٠
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 مليارات من األطنان من التربة يف السنة، أي ٥وإن حتات األرض يكلف الصني أكثر من .  من مساحة البلداملائة
ملقبلة، يتوقع أن يبلغ النمو الصايف يف عدد سكان وخالل السنوات العشرين ا. حتتل املرتبة الثانية يف العامل بعد اهلند

وبسبب زيادة .       ً سنويا املائة يف ١ إىل املائة يف ٠,٨ ماليني نسمة يف السنة، وأن تزيد نسبة التحضر ب  ١٠الصني 
رهتا                                                                                     ً       ً     الطلب ونقص األراضي واملوارد املائية املتاحة وتدهور البيئة الطبيعية، سوف تواجه الصني قريبا  تضاربا  يف قد

وال تزال اجملتمعات احمللية يف .                                ً      ًويظل التخفيف من حدة الفقر واجبا  جسيما . على ضمان احلق يف الغذاء الكايف
                                                                             ً  مليون نسمة ممن ال حيصلون على القدر الكايف من الغذاء واللباس، وسيكون من الصعب جدا  ٢٩,٢٧الصني تعد 

 استقرار الوضع فيما يتعلق بالغذاء واللباس بالنسبة ومل يتحقق.                                      ًتسوية الوضع، وإن مل يكن هذا العدد ضخما 
لعديد الفقراء الذين تعترب مشكالهتم يف املراحل األوىل من التسوية، وذلك ألن ظروف عيشهم وعملهم األساسية 

اء وبالنسبة هلؤالء الفقراء الذين حيصلون على الغذ. ويبقى تعزيز التقدم احملرز مهمة شاقة. مل تتغري بصورة جوهرية
وسوف يشكل بناء حياة مرحية على هذا األساس مث التقدم باجتاه حتقيق راحة . واللباس، فإن املعايري تبقى بدائية

 .أكرب معركة طويلة األمد

                                                                                             قد تثري عوملة االقتصاد العاملي وتوسيع التجارة احلرة قضايا جديدة تتعلق حبق املواطنني الصينيني يف الغذاء  -   ١٣٩
                                                                                                ضمام إىل منظمة التجارة العاملية، توحي املؤشرات على األمد الطويل بأن استرياد القدر الكايف                       وبعد االن   .      الكايف

                                                                                                            مـن األغذية ميكن أن خيفف من الضغوط اليت سيفرضها تزايد الطلب احمللي على املوارد والبيئة، وسوف يكون                  
                             كما أن هذه الواردات سوف تطرح   .     ذائي                                                                          بالـتايل ذا فائدة للميزان الغذائي الصيين والتنمية املستدامة لإلنتاج الغ       

   ً                                                                أوالً، إن زيادة الواردات الغذائية يف الوقت احلايل لن يساعد يف             .       ً                                      أخطـاراً جديدة على األمن الغذائي يف الصني       
                                                                      وزيادة الواردات يف سياق الفائض اإلمجايل يف إنتاج األغذية املسجل خالل السنوات    .                             تنمية اإلنتاج الغذائي احمللي   

                                   ً                                                ً      ً        اضية قد يفاقم التناقضات القائمة فعالً على الصعيد احمللي بني العرض والطلب، وقد يؤثر تأثرياً سلبياً على           القليلة امل
     ً                                   ثانياً، ونتيجة لتحرير التجارة وعوملة       .                                                                          إيـرادات الـزراعة ومـزيد تنمـية اإلنتاج يف جماالت اإلنتاج الرئيسية            

                                               تنتشر من خالل التجارة واإلنتاج أغذية غري سليمة من                                                  استراتيجيات الشركات املتعددة اجلنسيات، من املمكن أن 
                            ً                                                                                    بلد إىل آخر، وسوف يزداد تعززاً االجتاه حنو التحكم االحتكاري يف إنتاج األغذية وجتارهتا، وهو ما يعوق تنمية                  

  .                                اإلنتاج الزراعي يف البلدان النامية

  .                                     ائي باالعتماد على مواردها احمللية اخلاصة                                                   هتدف الصني إىل حتقيق االكتفاء الذايت األساسي يف اإلنتاج الغذ -   ١٤٠
                                                                                                                 وتنص اخلطة اخلمسية العاشرة بوضوح على أن احلكومة تعتزم وضع نظام لألمن الغذائي يتوافق مع احلالة الوطنية                 

   ويف   .                                                                                         يف الصني ومع متطلبات اقتصاد السوق االشتراكي، وتضمن التوازن األساسي يف العرض والطلب على الغذاء
                                                                                            املقبلة، سوف تكثف اإلصالحات هبدف إجياد البيئة السياسية املالئمة لتحقيق التوازن وضمان                           غضون التطورات 

   .             األمن الغذائي

وسوف تواصل الصني تنفيذ اللوائح التنظيمية األساسية بشأن محاية األراضي الزراعية وستنهض بإدارة  -١٤١
ولضمان القدرة على . اللوائح التنظيمية األساسيةاألراضي الصاحلة للزراعة مبا يتفق مع قانون إدارة األراضي و

 مليون ١٠٨,٥٣                                        ً    ً           ً                            تزويد املنتجات الزراعية األساسية، وضعت فعال  حدا  أدىن أساسيا  من املساحات املزروعة يقدر ب  
كما ستواصل .  مليون هكتار١٢٨، مع حد أدىن من االحتياطي القابل للزراعة قدره ٢٠٠٥هكتار بالنسبة لعام 
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 أجل تثبيت وحتسني املخطط املتعلق بالتعاقد مع اجملتمعات احمللية الريفية يف جمال استغالل األراضي مبا العمل من
 . يكفل استقرار النظام على املدى الطويل

                                                                          ّ                            وستواصل الصني التخطيط العام للتنمية االقتصادية يف مدهنا ومناطقها الريفية، وستكّيف دخل املواطنني              -   ١٤٢
                                                                                                    بتوزيع موارد الصناديق االجتماعية وستزيد، يف نطاق ما تسمح به قواعد منظمة التجارة العاملية،                               واهلياكل املعنية   

                                                                                                               دعمها لتنمية اإلنتاج الغذائي، وستوسع نطاق إصالحاهتا فيما يتعلق بتداول األغذية إلنشاء نظام موحد ومفتوح               
                                  ن األغذية وسيجري وضع نظام كلي                                       وسوف تدخل حتسينات على نظم ختزي       .                                   وقادر على املنافسة وحمكم التنظيم    
                                                                وستواصل الصني اللجوء إىل سوق األغذية الدولية وتنظيم العرض والطلب يف   .                              فعال لتنظيم وضبط توريد األغذية

ّ                                                  أّما جتارهتا اخلارجية يف املنتجات الزراعية فستنظم         .                                                             أسـواقها احمللية عن طريق تنمية جتارة الواردات والصادرات          
  .                   ة ومبزيد من الشفافية    ً                وفقاً للقواعد الدولي

                                                                                       وتعتزم احلكومة وضع نظام متني بأسرع وقت ممكن ملعايري اجلودة وآليات تفتيش املنتج الزراعي، ورصده  -   ١٤٣
                      من املزرعة إىل مائدة     "                                          ّ                                              وجتربـته والـتحقق من سالمته، مبا يكفل حتسني التحكّم يف كامل عملية إنتاج األغذية                

                                                           ً          رصد املنتجات الزراعية املوجهة للتجارة الدولية كما ينبغي، وفقاً                                        وسوف يضمن هذا النظام كذلك         ".         الطعـام 
  .                            لقواعد منظمة التجارة العاملية

                                                                                                          حتـتوي الـتدابري الرئيسية املتعلقة بالسياسات العامة اليت نشرت يف برنامج التخفيف من وطأة الفقر يف                 -   ١٤٤
                            التركيز على تنمية صناعات      )  أ   : (      يلي        على ما   )     �٢٠١٠      ٢٠٠١        للفترة   (                                      اجملـتمعات احمللـية األساسية يف الصني        

             مضاعفة اجلهود   )  ب (                                                                                         املنـتجات الزراعية واملاشية والنهوض بظروف العيش والعمل األساسية يف املناطق الفقرية؛            
              زيادة املوارد    )  د (                                                إعادة التوطني الطوعي والتدرجي لسكان الريف؛         )  ج (                                           العلمية الرامية إىل التخفيف من الفقر؛       

                                                                         إدماج خطة تنمية الغرب مع برامج تعزيز التنمية يف املناطق الفقرية؛             )  ه (                      لتخفيف من الفقر ؛                          املالـية املكرسـة ل    
                                   مواصلة التبادل والتعاون الدوليني      )  ز (                                                                      مواصلة تطوير الربامج االجتماعية من أجل التخفيف من وطأة الفقر؛             )  و (

  .                                    بالنسبة للعمل يف جمال التخفيف من الفقر                              التطبيق العملي لنظام املسؤولية   )  ح (                            يف جمال التخفيف من حدة الفقر؛ 

 ١٢املادة 

 احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة

  :                             من الدستور على ما يلي       ٢١             وتنص املادة     .                  ً     ً                                      وهتـتم الصني اهتماماً كبرياً بتطوير املرافق الطبية والصحية         -   ١٤٥
                            الصيين التقليدي، وتشجع وتدعم                                                                 تطور الدولة اخلدمات الطبية والصحية، وتنهض مبستوى الطب احلديث والطب  "

                                                                                                           اجلمعـيات االقتصادية الريفية واملشاريع واملؤسسات احلكومية واملنظمات املنتشرة يف األحياء على إنشاء خمتلف              
                                                                                           املرافق الطبية والصحية، وتنهض مبستوى األنشطة يف جمال الصحة واإلصحاح اليت تتسم بطابع مجاعي، وكل ذلك 

                                                               رعايا مجهورية الصني الشعبية يتمتعون حبق احلصول على املساعدة          "       أن     ٤٥          املادة          ويرد يف    ".                  حلماية صحة الناس  
                             وتطور الدولة التأمني االجتماعي   .                                                                      املادية من الدولة ومن اجملتمع عندما يطعنون يف السن أو يصابون مبرض أو إعاقة
   ".  حلق                                                                    واملعونات االجتماعية واخلدمات الطبية والصحية الالزمة لتمتع الرعايا هبذا ا
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                                                                                      ، وبعد فترة وجيزة من تأسيس مجهورية الصني الشعبية ويف معرض اهنماكها يف استعادة                  ١٩٤٩         ويف عام    -   ١٤٦
                                                                                                         وتطويـر الصـناعة والزراعة، أنشأت احلكومة العديد من املؤسسات لتقدمي اخلدمات الصحية، ودربت وأعدت               

                                    ا يف اجملتمعات الريفية، فقد أقيمت شبكة   ُ                                   وأُنشئ يف املدن نظام ضمان طيب للعمال؛ أم  .      ً     ً       ً       كـادراً طبـياً متخصصاً    
ُ                مؤلفة من ثالثة مستويات لتقدمي العالج والرعاية الصحية واخلدمات الوقائية، وُدرب أطباء القرى            وتوسعت هذه   .                                                                      

  ُ        ً      ً            ً     ً        ً                                                                  الُنظم شيئاً فشيئاً لتصبح نظاماً طبياً تعاونياً يقدم اخلدمات الطبية والصحية األساسية جلماهري السكان، بغض النظر 
  .              ركزهم االجتماعي    عن م

                                                            ً     ً                             ويف أوائـل اخلمسـينات، بدأت الصني بتنفيذ نظام رعاية طبية ممول متويالً عاماً يف دوائر اخلدمة املدنية     -   ١٤٧
ُ                                                  ويف املؤسسات اململوكة للدولة، ُوضع نظام لضمان العمال ترجع إليه املؤسسات            .                            ووحـدات العمل يف املشاريع                                

                                                               ويف أوائل التسعينات، وصل عدد السكان الذين يتمتعون خبدمات           .      هبا              ً                         اململوكة مجاعياً يف وضع أنظمتها اخلاصة     
                                                   ً                         مليون نسمة وجتاوزت النفقات اليت تتحملها احلكومة سنوياً عن املستحضرات             ٣٠              ً     ً           طبـية ممولة متويالً عاماً إىل       

   ان                         مليون نسمة من السك       ١٤٠                                          وقدمت برامج ضمان العمال التغطية ل           .                 مليارات يوان   ٧                        الطبـية والصـيدالنية     
    ٤٠                                  ، وبلغ مقدار النفقات املدفوعة       )       ً                                                         مليوناً آخرين من املعالني من أسر العمال على تغطية نصفية            ٦٠        وحصـل    (

                       ً                                            ، أصدر جملس الدولة قراراً بشأن إنشاء ضمان طيب أساسي لعمال احلضر وشرع      ١٩٩٨         ويف عام     .                ملـيار يـوان   
                              وقد جرى تنفيذ طائفة متنوعة من   .      البلد                                                        بإدخال إصالحات على خطط الضمان الطيب لعمال احلضر يف مجيع أحناء 

  .                                                                                           ً مناذج تقدمي املساعدة االجتماعية والطبية والطارئة لتلبية االحتياجات الطبية ألكثر فئات اجملتمع حرماناً

  .                               ً     ً                                                        وطاملا اهتمت حكومة الصني اهتماماً جدياً بأعماهلا يف جمال رعاية اجملتمعات الريفية من الناحية الصحية -   ١٤٨
                                                                                     ائها لشبكة اخلدمات الصحية ثالثية املستويات وإعداد كادر من األطباء الريفيني، فقد هنضت بنظام            ومن خالل إنش

                                                                                                                      اخلدمـات الطبـية التعاونية الريفية، من خالل تنفيذ نظام رعاية صحية أولية يف املناطق الريفية ومن خالل بناء                   
  .                                  ألوبئة ومستشفيات النساء واألطفال                                                     ، أال وهي، مستشفيات املقاطعات ومراكز مكافحة ا        "                  اهلـياكل الـثالثة    "

                                                                                                             واضـطلعت هذه الدوائر مبا متتلكه من موارد طبية حمدودة الكمية بتقدمي خدمات صحية وطبية أساسية لسكان                 
  ُ                                            وأُدخلت حتسينات جوهرية على حالة تتسم بشح         .                                                          األريـاف الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان الصني        

        ويف عام    .                                             ً       ً         عايري الصحية فيما بني معظم سكان األرياف ارتفاعاً ملحوظاً                                               األطـباء واألدويـة، وارتفع مستوى امل      
      ٢٠٠٠                                                                                               ، وضعت احلكومة خطة باألهداف اليت يتعني حتقيقها يف جمال الرعاية الصحية الشاملة حبلول عام                    ١٩٩٠

ُ                    ً                                                       وُصنف البلد برمته وفقاً ملستوى التنمية االقتصادية إىل مناطق تسودها ظرو            .                      يف اجملـتمعات الريفية       أو   "     سيئة "   ف   
                                                       ً                       وحددت معايري دنيا لكل منطقة من هذه املناطق االقتصادية وفقاً لنظام مؤلف               ".     مرحية "    أو    "       مواتية "    أو    "      مالئمة "

  ،     ٢٠٠١                  وحبلول هناية عام      .        ً    ُ     ُ                                                                معياراً، وأُنشئت ُنظم لتقييم هذه املعايري على أساس نظام مكون من نقاط              ١٣      مـن   
                                          يف عموم أحناء البلد األهداف األساسية اليت يتعني   )               واملدن والنواحي (  ة                              يف املائة من املقاطعات الزراعي  ٩٥       حقق حنو 

                                      ً       ً               وحتسنت البيئة املعيشية لسكان األرياف حتسناً ملحوظاً وارتفع          .                                           بلوغهـا عـلى مراحل واحملددة مبوجب اخلطة       
   ية                                              ، وضعت احلكومة برنامج تطوير الرعاية الصح          ٢٠٠٢       يونيه   /          ويف حزيران   .                                 مسـتوى املعـايري الصحية بوضوح     

   .                                                      ، ومثة جولة جديدة من أعمال التنفيذ اجلارية على قدم وساق )    ٢٠١٠-    ٢٠٠١ (                     األولية يف الريف الصيين 

                                                                                       وحققت حكومة الصني من خالل ما بذلته من جهود على مر العقود الكثري يف جمال تطوير مرافق الرعاية  -   ١٤٩
                                ء إىل جانب نظام أساسي خلدمات                                                          وهنالك مؤسسات طبية يف املدن واألرياف على حد سوا          .                  الطبـية والصحية  
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         سرير    ٨٤     ٦٠٠                 مؤسسة طبية و    ٣     ٦٧٠                               ، مل يكن يف البلد ككل سوى            ١٩٤٩         ويف عام     .                         الرعاية الطبية والصحية  
           ممرض أو       ٠,٠٦          طبيب و      ٠,٦٧            فين طيب و       ٠,٩٣          سرير و      ٠,١٥          أي مبعدل     :                          فين من الفنيني الطبيني       ٥٠٥     ٠٠٠ و

        مؤسسة    ٣٣٠     ٠٠٠                                   د املؤسسات الطبية يف مجيع أرجاء البلد         ، بلغ عد    ٢٠٠١          وحبلول عام   .                  ممرضة لكل ألف نسمة
        نسمة   ١     ٠٠٠                        ومتثل هذه األعداد لكل       .      فين  ٤     ٥٠٧     ٧٠٠      ً                     سريراً والفنيني الطبيني      ٣     ٢٠١     ٠٠٠              وأسرة املرضى   

  .                                 ً       ً      وارتفع مستوى الصحة العام ارتفاعاً ملحوظاً       .                 ممرض أو ممرضة       ١,٠٣          طبيب و      ١,٦٩            سـرير و       ٢,٣٩        معـدل   
              ، بينما ارتفع     ٢٠٠١                  حاالت يف األلف عام     ٦,٤٣     إىل     ١٩٤٩                  حالة يف األلف عام   ٢٠     من                   واخنفض معدل الوفيات

     ً                                      عاماً اآلن، أي املستويات املشهودة يف البلدان     ٧١,٤     إىل     ١٩٤٩     ً             عاماً قبل عام      ٣٥                              متوسـط العمـر املتوقع من       
  .              املتوسطة التقدم

                                ككل ال يتجاوز تسعة مراكز وكانت                                              ، كان عدد مراكز رعاية األمومة والطفولة يف البلد    ١٩٤٩       ويف عام  -   ١٥٠
                                ، بلغ عدد مستشفيات رعاية األمومة     ٢٠٠١       ويف عام   .                                                 أسرة املرضى شبه معدومة وال وجود للعاملني يف هذا اجملال

   ٢     ٥٤٨                                                 مستشفى وعدة مراكز رعاية األمومة والطفولة           ٥٨٤                                                 والطفولة ومستشفيات األمراض النسائية والتوليد      
              حالة لكل    ١     ٥٠٠                                                         جلمهوريـة الصني الشعبية، كان معدل وفيات األمومة هو                               ويف السـنوات األوىل       .      ً   مركـزاً 
        ً                                          أخصائياً من أخصائيي التوليد يف عموم أرجاء البلد،    ١٢٧     ٨٦٤           ، كان هناك     ٢٠٠١       ويف عام   .       والدة   ١٠٠     ٠٠٠

                                      قابلة، ووصل عدد القابالت القرويات يف  ٤٢     ١٤٠     إىل     ١٩٤٩              قابلة يف عام   ١٣     ٩٠٠                      وارتفع عدد القابالت من 
      ٩٧,٣                      يف املائة، واستفاد حنو   ٧٦                                   وبلغت نسبة الوالدات داخل املستشفيات    .         قابلة    ٢٢٧     ٠٠٠                     املناطق الريفية إىل    

     ١٠٠     ٠٠٠           حالة لكل     ٥٠,٢                                                                       يف املائة من الوالدات من األساليب احلديثة للتوليد وكان معدل وفيات األمومة هو 
       ، وهو      ٢٠٠٠                سنة يف عام         ٧٣,٣       إىل       ١٩٤٩     عام             سنة يف      ٣٦                                            وارتفـع متوسط العمر املتوقع للنساء من          .     والدة

  .                                                             أعوام من متوسطه يف مجيع أحناء العامل الذي أبلغت عنه األمم املتحدة ٨                    متوسط عمر أطول بنحو 

        ويف عام    .       ً   سريراً    ١٣٩                                                     مستشفيات لألطفال يف مجيع أحناء البلد جمهزة ب             ٥              ، كان هناك        ١٩٤٩         ويف عام    -   ١٥١
        ً            أخصائياً من أطباء   ٦٥     ٩٩٥        أسرة و ٩     ٩٠٧                 مستشفى جمهزة ب    ٣٧     الصني                           ، بلغ عدد هذه املستشفيات يف     ٢٠٠١
                              حالة يف األلف؛ واخنفض هذا         ٢٠٠                                                     َّ             ويف بداية عهد مجهورية الصني الشعبية، كان معدل وفيات الرضَّع             .       األطفال

    كما   .                 حالة يف األلف       ٣٢,٢                    اخنفض ثانية إىل         ٢٠٠١               وحبلول عام        ١٩٩١                    يف األلف يف عام           ٥٠,١٩             املعـدل إىل    
         حالة يف     ٣٩,٧     إىل     ١٩٩١                    حالة يف األلف يف عام      ٦١,٠٣           سنوات من  ٥                             خنفض معدل وفيات األطفال دون سن  ا

   .     ٢٠٠١           األلف يف عام 

                                                                                     وعملت الصني جبد منذ اخلمسينات لتحسني حق الناس يف احلياة ويف التنمية، وسيطرت سيطرة فعالة على  -   ١٥٢
                                              ً      ً          ، كانت األمراض املعدية واملتوطنة احلادة تؤثر تأثرياً شديداً                       وقبل اخلمسينات   .                                   انتشـار األمراض املعدية واملتوطنة    

                            حالة يف األلف، منها ما يزيد   ٢٠                                           وجتاوز آنذاك معدل الوفيات يف مجيع أرجاء البلد   .                        على الصحة ومعدل الوفيات
  ت                                                               وزادت احلكومة االستثمار يف جمال املرافق الطبية وأنشأت مؤسسا          .                                      عن النصف وقعوا ضحايا ألمراض معدية     

                                                                                                   للـرعاية الطبـية والصحية على خمتلف املستويات وزادت قدرة اخلدمات الصحية، معطية بذلك األولوية لتطوير     
   ُ                                                   ، قُضي على مرض اجلدري املتوطن، ويف السنوات أواخر             ١٩٦١         ويف عام     .                                    وضـمان الـرعاية الصحية األساسية     

                                         ي واحلمى الراجعة والتيفوس والليشمانية                                                                            الستينات أمكن السيطرة بفعالية على الكولريا والطاعون الدملي واجلدر        
                      ومن خالل محالت التحصني      .                                             ً                                    وغريهـا مـن األمراض املعدية الوبيلة اليت ختلف آثاراً مدمرة على صحة اإلنسان             
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                                                                                                  الشاملة واملخططة، مت القضاء أو السيطرة على التهاب سنجابية النخاع واخلناق والسعال الديكي واحلصبة وغريها 
                                                                          ، استكملت أعمال التأكد من القضاء على مرض التهاب سنجابية النخاع،               ٢٠٠٠         ويف عام     .                   من األمراض املعدية  

   َّ                           ً                  وبيَّنت بالغات الصني امللزمة قانوناً عن اإلصابة         .                                                            وبلغـت الصـني بذلك هدفها يف ختليص البلد من هذا املرض           
              اخلمسينات إىل         نسمة يف   ١٠٠     ٠٠٠           حالة لكل  ٣     ٢٠٠                                           باألمراض املعدية حدوث اخنفاض يف حاالت اإلصابة من 

      ٢٠٠٠         وعام       ١٩٨٠                                     وبلغ املعدل الكلي لالخنفاض بني عام         .     ٢٠٠١                 نسمة يف عام        ١٠٠     ٠٠٠              حالة لكل       ١٨٨
                                                                                              يف املائة، حيث اخنفضت اإلصابات بأمراض الكولريا واخلناق والتهاب السحايا املخية النخاعية                  ٩١,٠٦        نسـبة   

                              ً           وباستثناء األمراض املنقولة جنسياً اخنفضت       .         يف املائة     ٩٥                                                       املـتوطن والسعال الديكي واحلصبة واملالريا بأكثر من         
            ، وباستثناء     ٢٠٠١       ويف عام    ).  ٩           انظر اجلدول  (                                                ً          حـاالت اإلصـابة باألمـراض املعدية إىل مستويات متدنية جداً      

                                           َ َ                                                                    الكولـريا واحلصبة والتهاب الكبد احلموي وداء الكَلَب اليت مل يطرأ عليها ككل أي تغيري يذكر، فقد استمرت                  
       ويف عام   .                                                ً                               صابة باألمراض املعدية باالخنفاض، وأمكن السيطرة إمجاالً على األمراض املتوطنة والطفيلية           حـاالت اإل  

                 ً                                                                        ، حققت الصني أساساً هدفها املتمثل يف القضاء على حاالت نقص مادة اليود، بينما استمرت اجملاالت اليت     ٢٠٠٠
                            ومرض كيشان والتسمم بالفلور،   )        م العام          فصال العظا (      بك، -                                         تتفشى فيها أمراض متوطنة من قبيل مرض كاشني 

                                            ً     ً               كما اخنفضت حاالت اإلصابة بداء البلهارسيا اخنفاضاً كبرياً؛ ففي           .                                          باالنكماش واخنفض عدد الذين يعانون منها     
                                    حتدث فيها حاالت إصابة هبذا الداء،        )     ً         مدناً وأقاليم  (           مقاطعة      ٤١٣             من جمموع       ٢٤٣            ، حقق حنو        ٢٠٠٠           هناية عام   

   .                 ً و استئصاله أساساً                   أهداف القضاء عليه أ

                             ً                                                                            ومواكـبة لتنمـية اجملتمع اقتصادياً وإحراز تقدم يف ميدان اخلدمات الطبية فقد طرأ تغيري على جمموعة                  -   ١٥٣
        ً                                   ً                         واعتباراً من أواخر الستينات، وحسب ما ظهر أوالً يف املدن الكبرية             .                                      األمـراض املتفشـية بـني سكان الصني       

                                                                ة غري املعدية حتل حمل األمراض املعدية بوصفها األسباب الرئيسية                                                     واملتوسـطة احلجم، فقد بدأت األمراض املزمن      
     ً  ووفقاً   .                 ّ                                                                             ومنذ ذلك احلني، تغّيرت أمناط األمراض وحاالت اإلصابة هبا وأسباب الوفاة يف مجيع أحناء البلد                .       للوفاة

             ورام اخلبيثة    األ  :                                                                         ، فإن األسباب الرئيسية اخلمسة للوفاة بني سكان املدن هي على التوايل               ٢٠٠١               إلحصائيات عام   
                                                                                                          واالضـطرابات الوعائـية املخية وأمراض القلب وأمراض اجلهاز التنفسي واإلصابات وحاالت التسمم؛ أما بني               

                                                                    أمراض اجلهاز التنفسي واالضطرابات الوعائية املخية واألورام اخلبيثة          :                                       سـكان األرياف فقد كانت على التوايل      
   ).  ١٠      اجلدول      انظر  (                                    وأمراض القلب مث اإلصابات وحاالت التسمم 

         وال يزال    .                                                                                            ومثة مشاكل صحية جديدة تؤثر يف صحة السكان النفسية والبدنية آخذة يف الظهور باستمرار              -   ١٥٤
                       ، بلغ عدد احلاالت اجلديدة     ١٩٩٩       ويف عام   .                                                              عـدد السكان املصابني مبرض اإليدز واألمراض التناسلية يف تصاعد       

ّ                     يف املائة عّما كانت عليه يف عام   ٣٢          دة بنسبة                    حالة، وهي زيا      ٨٤٠     ٠٠٠                              لإلصـابة باألمراض التناسلية                ١٩٩٨     .  
   ُ ِّ                  ، قُدِّر عدد املصابني        ٢٠٠٢                     ؛ وحبلول هناية عام         ١٩٨٥                                                      واكتشفت الصني أول حالة لإلصابة مبرض اإليدز يف عام          

    يف   ١٠                                                وتبلغ نسبة اإلصابة بعدوى مرض التهاب الكبد البائي   .      شخص   ١٠٠     ٠٠٠                            بفريوس نقص املناعة البشرية ب  
                                          مليون نسمة من السكان يف عموم أحناء           ٤٠٠           ويوجد حنو     .                            يف املائة يف بعض املناطق       ٢٠                 ترتفع لتصل إىل             املائة، و 

                           وارتفعت أعداد الذين يعانون   .                                    ماليني نسمة يعانون من التدرن الرئوي ٥                    ّ              البلد مصابني بعدوى عصّيات التدرن، و
      وهناك   .                                 فسية على االنشغال بشكل متزايد                                    ً     ً                                 من اضطرابات عقلية ونفسية ارتفاعاً حاداً، وتبعث مشاكل الصحة الن         

             مليون نسمة   ٣٠                                                                       مليون نسمة من السكان يعانون من اضطرابات عقلية يف الصني، بينما هنالك حنو   ١٦     ً     حالياً حنو 
                                              مليون نسمة، مصابون بالكآبة ويعانون من مشاكل    ٣٤٠     ً                    عاماً والبالغ عددهم       ١٧                              من بني سكان البلد دون سن       
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                                                                                   حت املشاكل النفسية هي الفئة األكرب لألمراض اليت تعاين منها الصني، حيث متثل حنو                              ويف الواقع، أصب    .       سلوكية
                       ً            ومثة مشكلة أخرى مهمة جداً تتعلق         ).   ١١             انظر اجلدول    (                                                      يف املائة من اإلمجايل الكلي لألمراض املتفشية فيها            ١٨

                         فيها حوادث السري وحاالت                                                                                        بالصـحة العامـة يعاين منها جمتمع اليوم وهي اإلصابات النامجة عن احلوادث، مبا               
                                                 يف املائة من حاالت الوفاة، هي الرابعة على             ٥,٨٧                                  وهذه الفئة، اليت تستأثر بنسبة        .                          التسـمم وحماوالت االنتحار   

                                                                     وتشمل املشاكل الصحية اجلديدة اليت تؤثر يف السكان سوء تغذية األطفال          .                                      قائمـة األسـباب الرئيسـية للوفاة      
  .  ية                             والسمنة واملخاطر املهنية والبيئ

                                                                                    واتسمت الظروف الصحية وظروف العالج الطيب اليت كانت سائدة بني األقليات السكانية يف الصني قبل  -   ١٥٥
ّ               ِّ                                                  وتفّشت األمراض املتوطِّنة واملعدية وحصدت الكثري من األرواح البشرية          .                               الثورة بالتخلف على حنو واضح          ومنذ   .    

ِ                                 تأسـيس مجهورية الصني الشعبية أُدِخلت حتسينات هائلة على                                                             احلالة الصحية والطبية يف مناطق األقليات وارتفع                                  ُ 
                                                 ، ارتفع عدد املؤسسات الصحية والطبية املوجودة           ٢٠٠١            وحبلول عام     .                          ً     ً    ً      مستوى معايري الصحة ارتفاعاً كبرياً جداً     

    ١٥     ٩٤٢       إىل       ١٩٤٩                  مؤسسة يف عام        ٣٦١                                                                       يف أقالـيم اإلثنيات اليت تتمتع حبكم ذايت يف مجيع أرجاء البلد، من              
ّ                   د عدد أِسّرة املرضى من                    مؤسسـة وازدا    ِ ّ            أِسّرة إىل     ٣     ٣١٠         ِ       ً                                    سريراً وارتفع عدد الفنيني الصحيني من          ٣٧١     ٦٥١  

                            ، كان عدد أفراد األقليات         ١٩٥٣                                           ويف أول تعداد وطين للسكان أجري يف عام           .      فين    ٤٨٧     ٧٠٠     ً        فنياً إىل     ٣     ٥٣١
                        عداد السكان اخلامس يف عام                                              نسمة؛ بينما ارتفع عدد أفراد هذه األقليات يف ت  ٣٤     ٠١٣     ٠٠٠                  السكانية ال يتجاوز 

                     وارتفع إمجايل عدد سكان   .                             يف املائة من إمجايل عدد السكان    ٨,٤١                      ماليني نسمة، أي بنسبة       ١٠٦,٤٣     إىل     ٢٠٠٠
                    يف املائة؛ وكحصة من     ١٦,٧                              مليون نسمة، وهي زيادة بنسبة      ١٥,٢٣          ، مبقدار       ١٩٩٠                            األقليات، مبقارنته مع عام     

  .         يف املائة    ٨,٤١     إىل     ٨,٠٤               هذا العدد من                                 إمجايل عدد السكان، فقد ارتفعت نسبة

                                          وتسارع تقدم السكان الصينيني يف السن مبا يتفق   .                  ً     ً                  ً      ً    وهتتم الصني اهتماماً كبرياً برعاية املسنني صحياً وطبياً -   ١٥٦
      ويتضح   .                                                                                                         والتنمية االقتصادية السريعة والتحسينات املدخلة على مستويات املعيشة واملرافق الطبية والصحية املتاحة           

                                          حيث ميثل األحداث ممن تتراوح أعمارهم بني         :                                                          من خالل التغيريات اليت طرأت على اهليكل الدميغرايف للبلد             ذلك  
            ، بينما متثل     ١٩٩٠                     نقاط مئوية منذ عام    ٤,٨                                            يف املائة من السكان، وهو اخنفاض مبقدار             ٢٢,٨٩     ً    عاماً     ١٤      صفر و 

               نقطة مئوية       ١,٣٩                          ائة، وهو ارتفاع مبقدار             يف امل      ٦,٩٦     ً              عاماً فما فوق       ٦٥                                    نسبة األشخاص الذين تبلغ أعمارهم      
                                                                  ً                         ويعكف البلد على بذل جهود كبرية يف ميدان تطوير مرافق رعاية املسنني صحياً، وقد وضع                 .     ١٩٩٠            مـنذ عام    

      ً                                                                                                            برناجماً للبحوث اليت يزمع إجراؤها فيما يتعلق بالوقاية من الظروف اليت تؤدي إىل أمراض الشيخوخة، والعمل يف                 
  .                                                                 ى الشروع بتقدمي طائفة من خدمات الرعاية الصحية هلذه الشرحية من السكان              ً    نفس الوقت أيضاً عل

                                                                                                       أمـا فيما يتعلق باإلنفاق على الرعاية الصحية، فإن مستويات احلصول على الرعاية الطبية والصحية بني             -   ١٥٧
        مليار     ٧٤,٣                                      وارتفع إمجايل اإلنفاق على الصحة من         .                                                         سـكان الصني آخذة يف االرتفاع باستمرار منذ التسعينات        

                                           ، مما يعين ارتفاع متوسط اإلنفاق على الصحة لكل     ٢٠٠٠                        مليار يوان يف عام           ٤٧٦,٤       إىل       ١٩٩٠                يـوان يف عام     
                                                      وارتفعت نسبة إمجايل اإلنفاق على الصحة كنسبة مئوية          .                          يوان خالل هذه الفترة         ٣٧٦,٤             يوان إىل      ٦٥         فرد من   

                                 كما أن املخصصات اليت ترصدها احلكومة    ).   ١٣         ظر اجلدول   ان (          يف املائة    ٥,٣     إىل  ٤                         من الناتج احمللي اإلمجايل، من 
                                                                              ً     ً                                من امليزانية لتغطية تكاليف مرافق وخدمات الصحة العامة واخلدمات الطبية املمولة متويالً عاماً ما زالت آخذة يف                 

                             مليار يوان لإلنفاق على          ٧٠,٩٥٢                               ً             ، رصدت احلكومة من امليزانية مبلغاً قدره            ٢٠٠٠         ويف عام     .              ً    االرتفـاع سنوياً  
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       ٣٢,٦٤                                            وكانت هذه مبثابة زيادة يف اإلنفاق قدرها          .                              يف املائة من إمجايل اإلنفاق         ١٤,٩                          الرعاية الصحية، أي حنو     
ّ                   مليار يوان عّما كان عليه يف عام  ّ                    مليار يوان عّما كان عليه يف عام      ٥٠,٧٥               ، وزيادة مبقدار     ١٩٩٥                 ومع   .     ١٩٩١             

                                          لة يف ما ترصده احلكومة من خمصصات من امليزانية                                                           ذلـك، فـإن حصة اإلنفاق الكلي على الرعاية الصحية املتمث      
   ).  ١٤           انظر اجلدول  (               آخذة يف التضاؤل 

                                                                                                    ويشمل اجلزء الذي ترصده احلكومة من اإلنفاق على الرعاية الصحية واملخصص للرعاية الصحية األولية               -   ١٥٨
ّ       ً     ً           اإلنفاق على الصحة العامة وعلى العالج الطيب املمّول متويالً عاماً                                       وال يشري اإلنفاق على الصحة                  ويف معظم األح    .                                            

                                                      األموال املنفقة على شبكات املياه يف اجملتمعات الريفية، وعلى  (                                           العامة إىل اإلعالنات النموذجية والعالوات اخلاصة 
                                               اليت متنحها إدارات احلكومة على مجيع املستويات         )           َ                                                  املـلح املعـالَج بالـيود املقدم لسكان األرياف، وغري ذلك          

                                                                                       ولإلعانات املقدمة للتعاونيات الطبية واإلنفاق على الوقاية من األمراض، واإلنفاق على                                   للمستشـفيات الريفية،    
                                                                   ولكن هذا اإلنفاق ال يشمل األموال اليت متنحها احلكومة للمستشفيات            .                                       رعايـة األمومـة والطفولة، وغري ذلك      

                            رعاية صحية وما تنهض به من                                                          ً             احلضرية جبميع مستوياهتا واملستشفيات القائمة داخل املؤسسات دعماً ملا تقدمه من
                                                                        ومنذ التسعينات، فإن مستوى إنفاق احلكومة على الرعاية الصحية األولية          .                                     أعمـال يف جمال الوقاية من األمراض      

                ما تنفقه احلكومة                    ً                                                                             آخذ يف التزايد سنوياً؛ حيث ميثل هذا اإلنفاق على الرعاية الصحية األولية حصة ثابتة من إمجايل            
   ).  ١٥           انظر اجلدول  (               ً   يف املائة تقريباً  ٤ ٤              الصحة تبلغ حنو     على 

ّ                  ً                                                            وفيما يتعلق مبعدل وفيات الرّضع، تنظر الصني دوماً إىل محاية صحة األطفال على أهنا واجب مهم يف ما                   -   ١٥٩                           
     ً                                            عاماً على اجلهود املتواصلة اليت بذلتها، اخنفض معدل   ٥٠         وبعد مضي   .                                    تنهض به من أعمال يف جمال الصحة العامة

ّ         وفيات الرّضع، ال                          حالة يف األلف حبلول         ٣٢,٢                            حالة وفاة يف األلف إىل          ٢٠٠                                   ذي بلغ عند تأسيس الصني اجلديدة                
             مركز رصد يف   ٨١                                                       ، أنشأت الصني الشبكة الوطنية لرصد وفيات األطفال، اليت تضم     ١٩٩١       ويف عام   .     ٢٠٠٠    عام 

                     اخنفض معدل وفيات     ،    ٢٠٠٠         ويف عام     .                                                                      مجيع أحناء البلد ومبقدورها تقدمي بيانات حضرية وريفية كل على حدة          
ّ                      الرّضـع، الذي وصل إىل                                             حالة يف األلف، ليتحقق بذلك اهلدف           ٣٢,٢       ، إىل       ١٩٩١                       حالة يف األلف عام          ٥٠,٢   

   ).  ١٦           انظر اجلدول  (                                                   الذي حدده الربنامج الوطين للنهوض باألطفال يف التسعينات 

                       أييدها ودعمها وشاركت                                                                               وباإلشـارة إىل توفري إمدادات مياه الشرب اآلمنة، فقد قدمت الصني كامل ت             -   ١٦٠
                                                                                                                 مشـاركة فعالة يف العقد الدويل لتوفري مياه الشرب واملرافق الصحية الذي أعلنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف              

   ".                                                 توفري مياه الشرب اآلمنة واملرافق الصحية للجميع      "                                    ً      ًَ                  دورهتا اخلامسة والثالثني، والذي حدد هدفاً عاملياًَ يتمثل يف          
  .                                                                                  الصني يف تنفيذ برنامج واسع النطاق لتحسني شبكات املياه يف اجملتمعات الريفية                     ، شـرعت      ١٩٨٢           ويف عـام    

      إىل  -                                                                   احلكومة املركزية واألقاليم واملناطق واملقاطعات والقرى واألفراد         -       ً                              وانطالقاً من مبدأ سعي مجيع األطراف       
                            قدمي املساعدة يف حل املشاكل                                                                                         حتمـل املسـؤولية املناسبة يف عملها، شرعت الدولة يف بناء مرافق مياه جارية وت              

                                                      وحددت اخلطط مخاسية السنوات السابعة والثامنة والتاسعة      .                                                      املـتعلقة مبـياه الشـرب اجلارية يف املناطق الفقرية         
       وعام     ١٩٨١         وبني عام    .                                                                                       املسـؤوليات املـتعلقة بشبكات املياه واألهداف اليت يتعني حتقيقها يف اجملتمعات الريفية            

         ومشل هذا    .               مليار يوان       ٥٩,٤٦                                                     الكلية يف مشاريع شبكات املياه يف املناطق الريفية                                ، بلغـت االستثمارات         ٢٠٠٠
                                       يف املائة قدمتها مجعيات تعاونية يف           ٢٧,٦                                                           يف املائة قدمتها إدارات مالية حملية يف شكل إعانات و              ٢٢,٧           املبلغ حنو   

   ويف   .                    يف شكل قروض وهبات                يف املائة       ٥,٢                                           يف املائة قدمها مستفيدون من األفراد و           ٤٤,٥                    شكل دعم اقتصادي و   
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                            مليارات يوان، ومن أصل          ٦,٨٨٢                                                                   ، بلغ إمجايل االستثمارات يف مشاريع شبكات مياه املناطق الريفية               ٢٠٠١     عام  
    يف    ٣,٣                     يف املائة من األفراد و    ٣٩,١                      يف املائة من اجلمعيات و  ٢٧               يف املائة وجاء     ٣٠,٥                         هذا املبلغ قدمت الدولة حنو 

                                                  ، وصل عدد املستفيدين من سكان األرياف من هذه املشاريع     ٢٠٠١           هناية عام      وحبلول  .                        املائـة من مصادر أخرى   
                                       يف املائة من سكان األرياف الصينيني         ٩١                     مليون نسمة، أي        ٨٦٠                                              املعنـية بتحسني شبكات توريد املياه إىل حنو         

    كان                   يف املائة من س        ٥٥,١                     مليون نسمة، أي        ٥٢٠                        ومن بني هؤالء حصل حنو        .               مليون نسمة     ٩٤٦               البالغ عددهم   
                                   يف املائة من هؤالء السكان، من           ٢٢,٤                    مليون نسمة أي        ٢١٠                                      ّ          األرياف، على مياه جارية صاحلة للشرب، ومتكّن        

                              يف املائة من سكان األرياف        ٨٠                        وبإمكان ما يزيد على       .                                                     احلصول على املياه من اآلبار باستخدام مضخات يدوية       
     يف      ٢٣,٧ (                                      والبلديات اخلاضعة لإلدارة مباشرة                                   مدينة على صعيد املقاطعات       ٦٧٣                              يف مجـيع أحناء الصني، يف حنو        

   ).  ١٧           انظر اجلدول  (                                    احلصول على املياه اجلارية الصاحلة للشرب   )                     املائة من عددهم الكلي

                بتنفيذ برنامج     ١٩٩٣                                                                          أما فيما يتعلق مبوضوع املرافق الكافية ملعاجلة مياه اجملاري، فقد بدأت الصني يف عام  -   ١٦١
  :                                                 ومعايري املراحيض الصحية يف األرياف هي كما يلي         .                               املراحيض يف املناطق الريفية                               يف مجيع أرجاء البلد لتحسني    

                                                                                                     جيب أن يكون للمرحاض جدران وسقف؛ وينبغي أال يكون هناك نضوح يف مراحيض احلفر وخزانات التفسخ؛                
           ً  التفسخ مقفالً                                                                ً                      وجيب أن تكون نظيفة وخالية من الذباب والريقات، وعدمية الرائحة أساساً؛ وال بد أن يكون خزان 

      ١٩٩٦          وبني عام     .              ً                                                                           بإحكام ومزوداً بغطاء؛ وجيب تنظيف اجملاري يف الوقت املناسب ومعاجلة مياهها معاجلة آمنة            
    ومشل   .               مليار يوان       ١٣,٥٩                                                                    ، بلغ إمجايل االستثمارات الوطنية يف جمال حتسني املراحيض يف األرياف                ٢٠٠٠      وعام  

                           يف املائة قدمتها مجعيات          ١٦,١٢                                 ت مالية حملية يف شكل إعانات و                                يف املائة قدمتها إدارا         ١٣,٦٢                  هـذا املبلغ حنو     
                     يف املائة يف شكل قروض     ١,٥٤                                         يف املائة قدمها مستفيدون من األفراد و          ٦٨,٧٣                                تعاونية يف شكل دعم اقتصادي و     

                                       يف املائة من األسر املعيشية الريفية يف       ٤٤,٨٤                                ، توفرت املراحيض الصحية لدى          ٢٠٠٠                  وحبلول هناية عام      .      وهبات
                       يف املائة من القرى          ٣١,٢٢                                                         مليون أسرة، كما جرت معاجلة اجملاري معاجلة آمنة يف              ٢٣٩                          الـبلد الـبالغ عددها      

                                    يف املائة من األسر املعيشية الريفية يف   ٨٠                                                      وركبت مرافق املراحيض الصحية مبختلف أمناطها فيما يزيد على   .        الريفية
    يف    ٦,٩ (                                          صعيد املقاطعات وبلديات خاضعة لإلدارة مباشرة                     مقاطعة ومدينة على    ١٩٧                      عموم أحناء الصني، ويف حنو 

                                   ً                       ، توفرت املراحيض الصحية املبنية حديثاً مبختلف أمناطها لدى         ٢٠٠١                  وحبلول هناية عام       ).                          املائـة من العدد الكلي    
   سر                يف املائة من األ     ٤٦,٠٩                                                                                مليون أسرة معيشية ريفية، بينما أتيحت مرافق مالئمة ملعاجلة مياه اجملاري لدى            ١١٤

  .               املعيشية القروية

       ّ                                                                                      من املسلّم به أن برامج التحصني هي تدابري تدخل يف جمال الصحة العامة متدنية االستثمار وعالية املردود،  -   ١٦٢
      ١٩٧٨       ويف عام   .                                                                                        واحلكومـات يف مجـيع أحناء العامل جتمع على تطبيق هذه الربامج يف ميدان محاية صحة الطفل            

                                                            ويف مطلع الثمانينات، أظهرت بيانات مستقاة من دراسات استقصائية   .     طفال                             بدأت الصني بتنفيذ برامج حتصني األ
   ضد  (                                                                                     يف املائة من األطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد تلقوا لقاح يب سي جي                   ١٠                         متثيلـية أن أقـل من       

         أواسط    ويف  .                               ، ولقاحي شلل األطفال واحلصبة     )                                      ضد الدفتريا والسعال الديكي والكزاز     (                    ، واللقاح الثالثي     )      التدرن
                                         ً                                                      الثمانينات، قطعت احلكومة على نفسها التزاماً للمجتمع الدويل بشن محلة شاملة لتحصني األطفال وأدرجت هذا 

       ، حققت     ١٩٩٥   و    ١٩٩٠   و    ١٩٨٨          ويف األعوام   .                                                          اهلدف يف خططها الوطنية املعنية بالتنمية االقتصادية واالجتماعية
           ً  ويولد حالياً   .                               يف املائة من هدف التحصني الشامل  ٨٥      القرى            ُ                                  الربامج اليت ُنظمت على صعيد األقاليم واملقاطعات و

                       ً                                                               مليون طفل يف الصني سنوياً، ويتوقع أن حيصل كل واحد منهم على حتصني أساسي كامل يف السنة األوىل   ٢٠   حنو 
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                                                                        أن معدل تلقيح األطفال ضد الدفتريا والسعال الديكي والكزاز بلغ               ٢٠٠١   َّ                   وبيَّنت إحصاءات عام      .           مـن عمره  
     يف       ٩٧,٥٩                           يف املائة، وضد التدرن           ٩٨,٣٢                                يف املائة، وضد شلل األطفال            ٩٧,٧٢                       املائة، وضد احلصبة         يف     ٩٨,٢
                                         ً                                         وأدى ارتفاع معدل حتصني األطفال إىل التحكم فعالً بانتشار احلصبة والسعال الديكي               ).   ١٨             انظر اجلدول    (       املائة  

        وعام      ١٩٧٨          وبني عام     .                صابتهم باإلعاقة                                                                        والدفـتريا الـيت كانت يف املاضي األسباب الرئيسية لوفاة األطفال وإ           
                                                                                                       ، قللـت هذه الربامج من حاالت اإلصابة باحلصبة والسعال الديكي والدفتريا والتهاب سنجابية النخاع                   ٢٠٠٠

        ماليني   ٤                                                                          مليون حالة، وخفضت معدل الوفيات املقترن هبذه احلاالت مبا يزيد على                ٣٠٠                         والتدرن والكزاز مبقدار    
                           وقللت اللقاحات األربعة حاالت   .                                           ر يوان من نفقات عالج األطفال يف املستشفيات           مليا   ٤٠                    حالـة، ووفرت حنو     

      لكل     ١١,٧                              حالة من احلاالت املرضية ككل إىل    ١٠٠     ٠٠٠            إصابة لكل  ١        ٣٣٦,٣٥                         اإلصابة باألمراض املعنية من 
  .         يف املائة  ٩٩                                        حالة يف هناية التسعينات، وهو اخنفاض بنحو    ١٠٠     ٠٠٠

                        وخالل اخلمسينات والستينات   .      ً  عاماً  ٣٥                                   متوسط العمر املتوقع لسكان الصني هو                   وقبل اخلمسينات، كان -   ١٦٣
              بلغ متوسط       ٢٠٠٠     ً               عاماً، ويف عام          ٦٨,٥٥     ً                                        عاماً، وحبلول هناية الثمانينات وصل إىل          ٥٧                        ارتفع هذا املتوسط إىل     

                     لعمر املتوقع للرجال                  أن متوسط ا       ٢٠٠٠   َّ                                           وبيَّن التعداد الوطين اخلامس للسكان يف عام          .      ً   عاماً     ٧١,٤               العمر املتوقع   
                                        وباملقارنة مع بيانات التعداد الوطين اخلامس   .      ً  عاماً     ٧٣,٣٣     ً                                        عامـاً، بينما يصل بالنسبة للنساء إىل             ٦٩,٦٣      هـو   

     ً                عاماً يف عمر الرجال     ٢,٧٩        َّ                                      ، فقد بيَّنت هذه األرقام حصول زيادتني قدرمها          ١٩٩٠                            للسكان الذي أجري يف عام      
  .                                                       مر املتوقع لسكان احلضر أعلى من متوسط عمر نظرائهم الريفيني          ومتوسط الع  .      ً                    عامـاً يف عمـر النساء        ٢,٨٦ و

                                                                  ً                                                 وفـيما يتعلق باملناطق اإلدارية، يتمتع سكان املناطق الشرقية األكثر تقدماً من الناحية االقتصادية مبعديل والدات                
        لرضع يف                                      وما فتئت معدالت الوالدات ووفيات ا       .      ً   عاماً   ٧٣                                                     ووفـيات أدىن، ويتجاوز متوسط العمر املتوقع فيها         

                            ً   ويف املناطق الغربية األقل تطوراً،   .      ً  عاماً  ٧٠                                                                  املناطق الوسطى تنخفض كل عام ويتجاوز متوسط العمر املتوقع فيها        
     ً              عاماً، أدىن من      ٦٨                                                                                         فـإن معـدالت والدات ووفيات الرضع أعلى، ويعترب متوسط العمر املتوقع الذي يصل إىل                

                                                   ً       ة، فإن متوسط العمر املتوقع فيها مستمر يف االرتفاع أيضاً، على                                أما فيما يتعلق باألقليات السكاني  .             املتوسط الوطين
  .                                                     غرار ارتفاع معدالت الزيادة السكانية وحتسن املعايري الصحية

                                                    عن خدمات الصحة العامة يف الصني أن سبة سكان              ١٩٩٨   َّ                                       وبيَّنـت دراسة استقصائية أجريت يف عام         -   ١٦٤
                          يف املائة، وأن مبقدور معظم     ٧٧,٥                       كثر من كيلومتر واحد هي                                           احلضر الذين ال يبعد عن منازهلم أقرب مرفق طيب أ

                                      ومتتلك املرافق الطبية الشعبية املوجودة يف   .        دقيقة  ٢٠                    ً                                  سـكان املدن الذهاب سرياً إىل أقرب مرفق طيب يف غضون          
      اليت      ً                                                                 نوعاً من األدوية حتت تصرفها وبإمكاهنا معاجلة معظم املشاكل الصحية الشائعة    ٢٠                           املدن ما يزيد بكثري على      

          ً                                                                 وتصل حالياً نسبة السكان احلضر ممن يستطيعون تلقي العالج على يد موظفني              .                               يعـاين مـنها السكان احملليون     
            ً            دواء أساسياً من مرافق   ٢٠                                                                          مدربني على التعامل مع العلل واإلصابات العامة، ويتمكنون بانتظام من احلصول على 

                    ، بلغ عدد املستشفيات     ٢٠٠١            ويف هناية عام   .            ً ملائة تقريباً     يف ا   ١٠٠                                        ال تبعد عنهم أكثر من مسرية ساعة واحدة، إىل 
               قرية لديها      ٦٣٧     ٠٨٤                            مستشفى، وكان هناك حنو        ٤٨     ٠٩٠                                                   املوجـودة يف القرى واملدن يف عموم أرجاء البلد          

                          يف املائة، وكان هناك         ٨٩,٧                                                                                     مراكـز معاجلـة طبـية؛ ووصلت نسبة القرى اإلدارية اليت لديها مراكز طبية إىل                
      شخص     ١,٨٢    ً      ً      ً                                                             بيباً ريفياً وعامالً يف جمال الصحة يعملون يف اجملتمعات الريفية، أي مبتوسط قدره             ط  ١     ٢٩٠     ٥٩٥

             اليت نفذت يف     "     ٢٠٠٠                                    الرعاية الصحية للجميع حبلول عام       "     ً              ووفقاً ألهداف خطة       ).   ١٩             انظر اجلدول    (           لكل قرية   
   :                             ية من الدرجة األوىل هي كما يلي                                                                          قـرى الصني، فإن احلد األدىن من املعايري اليت يتعني توفرها يف أي عيادة صح           
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    ً       ً         دواًء شائعاً على       ١٢٠        وإتاحة    )  ب (                                                                توفري غرف مستقلة وخمصصة لتشخيص املرض ومعاجلته وصرف الدواء؛            )  أ (
                                                                             وتوفري طبيب معتمد واحد على األقل من األطباء الريفيني، وطبيبة ريفية أو              )  ج (                               األقـل ومجيع املعدات الالزمة؛      

                                                                       وتوفر إجراءات إلدارة شؤون املرضى اخلارجيني، وإصدار الوصفات الطبية،           )  د (   ؛   ) ة    قابل (                      عاملة يف جمال الصحة     
                يف املائة من      ٩٥                  ، كان هناك حنو         ٢٠٠١                  وحبلول هناية عام      .                                                 وقـبول املدفوعـات، والتطهري، واألمن، وغري ذلك       

                      وبناء على ذلك، فإن      .                                                         ً                                املقاطعات الزراعية املوجودة يف مجيع أحناء البلد قد استوفت فعالً هذه الشروط أو كادت             
                                                                                                             نسـبة سـكان األريـاف الذيـن مبقدورهم اآلن تلقي العالج على يد موظفني مدربني على التعامل مع العلل                    

    ً        ً                                ً             دواًء أساسياً من مرافق ميكنهم الوصول إليها سرياً يف            ٢٠                                                     واإلصابات العامة، وباستطاعتهم احلصول بانتظام على       
  .  ئة       يف املا  ٩٠                             ً  غضون ساعة واحدة، تتجاوز حالياً 

             ، فإن نسبة       ٢٠٠١            إىل عام        ١٩٩٦     ً                                                                  ووفقاً ملا يرد يف اإلحصاءات الوطنية السنوية للصحة للفترة من عام             -   ١٦٥
                                                                                               النساء الاليت مبقدورهن احلصول على خدمات الرعاية الصحية من موظفني مدربني أثناء فترة احلمل وعند الوالدة، 

                                                    نات املتعلقة بالوفيات أثناء الوالدة خالل نفس الفترة أن            وتظهر البيا   ).   ٢٠           انظر اجلدول  (                      آخذة يف الزيادة كل عام 
                                                         ً              ً                                          معدل وفيات األمهات أثناء النفاس يف مجيع أرجاء البلد آخذ أيضاً يف االخنفاض عاماً بعد عام بالرغم من وجود                   

                يف املائة من      ٨٠            وحتدث حوايل     .                                                                          تفـاوت كبري يف هذه احلالة بني معدالت وفيات األمومة يف احلضر ويف الريف             
                           يف املائة من احلاالت هو          ٤٧,٨                       أن سبب الوفاة يف          ٢٠٠١                    وتظهر بيانات عام      .                                حـاالت الوفاة هذه بعد الوضع     

                     الوفيات أثناء الوالدة                 لالطالع على معدالت    . (                                                               الرتيف عند الوالدة، ويف غالبية هذه احلاالت حيدث الرتيف عقب الوضع      
   ).  ٢١                                         يت حتدث قبل الوضع وبعده كل عام، انظر اجلدول                                                يف عموم أحناء البلد والنسب املقارنة حلاالت الوفاة ال

                        العاملون يف مؤسسات رعاية   :                                                             ويف الصني، تشمل خمتلف فئات املوظفني املدربني على رعاية الرضع ما يلي -   ١٦٦
                                                               ؛ والعاملون يف جمال الطب والتمريض يف املستشفيات، ويف مؤسسات الرعاية  )  ٢٢           انظر اجلدول  (                األمومة والطفولة 

                                                    ً       ً                                                 ة، والعيادات اخلاصة، واملستشفيات والعيادات املمولة متويالً أجنبياً؛ والعاملون املدربون على رعاية الرضع                    الوقائي
  .               والرعاية املرتلية

                                                                                                     والصـحة العامـة أدىن مستوى يف الكثري من القرى الزراعية يف الصني، وخاصة يف الغرب ويف املناطق                   -   ١٦٧
                              ً                                  كن عزوها إىل معايري متخلفة نسبياً للتنمية االقتصادية وأثر العوامل                                                املأهولـة باألقلـيات السكانية، وهي حالة مي       

                                                                                         وبالنظر حلصول تغيريات يف النظم االقتصادية الريفية وتطور احلياة االجتماعية، فقد شهدت              .                     اجلغرافـية والبيئية  
                إدارة الرعاية          غري أن نظم  .                                                                                مسـتويات املعيشـة، مبا فيها احتياجات السكان من الرعاية الصحية، حتوالت كبرية         
                       وال تزال حاالت اإلصابة      .                                                                                   الصحية واخلدمات الصحية واالستثمار يف هذا اجملال مل تتكيف بعد مع هذه التغيريات            

      ومثال   .                                         ً                                                             بـبعض األمراض املعدية واملتوطنة مرتفعة نسبياً يف املناطق الفقرية وتؤثر بشدة يف صحة سكان األرياف               
             ً                                                   رت فيها سابقاً السيطرة عليه سيطرة فعلية، وأصبح عدد الذين يعانون                         ً           ذلك ظهور مرض التدرن جمدداً يف مناطق ج

                                  بك والداء املتوطن للتسمم بالفلور -                                                  وتتفشى أمراض متوطنة مهمة من قبيل مرض كاشني           .                     منه يف تزايد ملحوظ   
         ورت فيها                                     وتتركز معظمها يف املناطق األصلية اليت تط  .                  ً                           ً        والبلهارسيا تفشياً على نطاق واسع وتسبب أضراراً جسيمة

                                                                                                        واملناطق اآلهلة باألقليات السكانية واملناطق احلدودية النائية واملناطق املبتالة بالفقر الواقعة يف وسط الصني وغرهبا، 
                           وخيلق النقص اخلطري يف االستثمار   .             مليون نسمة  ٥١                                                      ويبلغ عدد السكان الذين تظهر عليهم أعراض هذه األمراض    

   ويف   .                                                                          ات الريفية صعوبة يف ضمان توفري خدمات الصحة العامة والصحة الوقائية                                          يف جمال املرافق الصحية يف اجملتمع     
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                                                                                     ً                املـناطق الفقـرية عـلى وجه اخلصوص تباطأ إيقاع حتسني مؤشرات الصحة األساسية بني سكان الريف تباطؤاً            
       سكان                                                   وبناء على ذلك، فقد اتسعت الفجوة يف مستويات الصحة بني  .      ً                              واضحاً، بل حىت إنه توقف يف بعض املناطق

  .                احلضر وسكان الريف

                       ً                                                                                  وتعهـدت احلكومة، استمراراً منها يف التأكيد على أمهية الرعاية الصحية األولية يف اجملتمعات الريفية،                 -   ١٦٨
  .      ً     ً  حتقيقاً شامالً   )     ٢٠١٠-    ٢٠٠١ (                                                                                بتحقـيق األهداف املبينة يف برنامج تطوير الرعاية الصحية األولية يف األرياف             

                 ً                                                                    ا الرئيسي، وحتقيقاً هلذه الغاية سيجري التأكيد على بناء مؤسسات الصحة الوقائية                                         وستبقى الوقاية حمور اهتمامه   
  ،  )               والبلدات الصغرية (                                                                          على صعيد املقاطعات، وسيتم النهوض مبستوى مناذج اخلدمة املنقحة يف مستشفيات األرياف 
                      جانب دوائر الصحة                                                                                              وسـيحظى توفـري الرعاية الصحية الوقائية والطبية األساسية باهتمام خاص، وال سيما من             

     َّ   وستكثَّف   .      ِّ                                                                                  وستركِّز املستشفيات يف املقاطعات الزراعية اليت أصبحت حضرية، على خدمة األحياء احمللية             .       العامة
                                         َّ                                                                 األعمـال املتعلقة بربامج التحصني املقررة، وستحسَّن ظروف التوليد يف مستشفيات األرياف والبلدات الصغرية،              

            وستسعى محلة    .                                                      وبة من األمهات الريفيات لقاء الوالدة يف املستشفيات         ُ                                    وسُتفرض حدود قصوى على الرسوم املطل     
                                                                                                            معنـية بـرفع مستوى الصحة بني مجوع املزارعني إىل زيادة الوعي الشخصي مبسائل الرعاية الصحية والترويج                 

  .                                           ألسلوب معيشة رشيد ومتحضر وصحي بني سكان األرياف

                                            صلة تكثيف األعمال املتعلقة بالرعاية الصحية يف                      ً                ، أصـدرت احلكومة قراراً بشأن موا          ٢٠٠٢           ويف عـام     -   ١٦٩
                                               بإنشاء شبكة خدمات صحية ونظام طيب تعاوين            ٢٠١٠                                         وتقترح هذه الوثيقة القيام حبلول عام         .                 اجملتمعات الريفية 

                    ّ         ً                                                                                يف اجملـتمعات الريفـية يكـّيفان وفقاً الحتياجات اقتصاد السوق االشتراكي وملستويات التنمية االقتصادية يف                
                                                                                 وتشمل العناصر الرئيسية هلذه املبادرة إنشاء شبكة للخدمات الصحية األساسية يف األرياف      .         املعنـية            اجملـتمعات   

                                                                                                           بكـامل مرافقها، وتشكيل أفرقة للخدمات الصحية يف األرياف لديها مؤهالت تقنية جيدة، وتدريب عاملني يف                
  ً                         ياً ملدة مخس سنوات بعد خترجهم                                                                        جمال الصحة على العمل يف الريف من خالل منوذج تعليمي يقتضي تدريبهم مهن       

              ، سيتعني على       ٢٠٠٥            وحبلول عام     .                                                                         مـن مدرسة متوسطة أو ملدة ثالث سنوات بعد خترجهم من مدرسة إعدادية            
                                                                                             العاملني يف جمال التمريض والطب يف مستشفيات األرياف والبلدات الصغرية املوجودة يف مجيع أحناء البلد احلصول 

                                          ، سيتعني على األغلبية العظمى من أطباء الريف     ٢٠١٠          وحبلول عام   .       أعلى                             على شهادة مساعد طبيب أو مؤهالت
                                                 وخالل السنوات اخلمس املقبلة، سيتلقى مجيع موظفي         .                                                  احلصـول على شهادة طبيب مساعد أو مؤهالت أعلى        

       الطبية                             ًَ                                                ًَ                           اإلدارة الطبـية املوجودين حالياًَ على صعيدي املقاطعات والقرى، والفنيني املوظفني حالياًَ يف املؤسسات               
                                                        ً            وستعمل احلكومة جبميع مستوياهتا على زيادة التمويل الطيب سنوياً، شريطة أال   .                              الريفية دورة من التدريب اإلضايف

         وبني عام    .                                                                                                       يقـل معـدل الزيادة عن املعدل اإلمجايل لزيادة اإلنفاق يف ذلك العام حسب ما حتدده السلطة املالية                 
                                                      ة يف اإلنفاق على املرافق الطبية، من جانب احلكومات الشعبية                            ، ستوجه معظم الزيادة السنوي    ٢٠١٠       وعام     ٢٠٠٣

  .                                                                                                  على املستوى املركزي وعلى املستويات البلدية ومستوى املقاطعات، إىل تطوير املرافق الطبية يف اجملتمعات الريفية
            ونية وبرامج                                                                                       وبتركيز االهتمام على األمراض الرئيسية، ستركز اجلهود على وضع منوذج جديد لنظم طبية ريفية تعا

  .                                                                                                           مسـاعدة طبـية يتعني على احلكومة أن تنظمها وتديرها باملشاركة الطوعية من جانب سكان الريف أنفسهم                
                                                                                                                   وسـتقدم اإلدارة املالـية املركزية يف األقاليم الوسطى والغربية خارج املدن، إعانات خاصة هلذه النماذج الطبية                 

                                              وسيصل معدل اإلعانات اليت تقدمها احلكومات احمللية يف   .                      ً      يوان لكل مشارك سنوياً      ١٠                          التعاونية اجلديدة تساوي    
  .                            ً  يوان على األقل لكل شخص سنوياً  ١٠              هذه األثناء إىل 
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                                                                                 ، صدر عن وزارة الصحة مقترحات بشأن تكثيف األعمال يف جمال الصحة يف املناطق                  ٢٠٠١           ويف عـام     -   ١٧٠
                                            رات املتصلة بالصحة يف املناطق الغربية، واألموال                                                          الغربية من البلد، واليت عرضت فيها االستمرار يف زيادة االستثما

                                                                                                               املوجهـة حنو امليدان الصحي وغريها من أشكال الدعم املقدمة من احلكومة املركزية للمناطق الفقرية الواقعة يف                 
                                    وستنظم الشبكات الصحية املوجودة يف       .                                                                       الغرب وذلك للتعجيل بإنشاء مرافق صحية أساسية يف اجملتمعات الريفية         

                                                                                                         أرجاء البلد لدعم مثيالهتا يف الغرب بتدريب املوظفني وتوفري توجيهات تقنية وأفرقة طبية جوالة ومعدات                      مجـيع   
                     الوطنية للحفاظ على    "                                                                               وستجري زيادة الدعم املقدم لتدريب املوظفني، والتثقيف الصحي، وتنفيذ احلملة             .      دعـم 

  ،     ٢٠٠٣                  وابتداء من عام      .                  ين الصحية املهمة                                                  اليت طال عهدها، ورصد إنفاذ القوانني يف املياد         "               الصحة واإلصحاح 
                                                                                مؤسسة صحية كبرية ومتوسطة احلجم يف املنطقتني الوسطى والشرقية لدعم مثيالهتا               ٥٠٠                   ستحشد احلكومة حنو    

                                                                                                                الريفـية يف املـنطقة الغربـية، وخاصة عن طريق تقدمي املساعدة يف تشييد مرافق ومستشفيات طبية على صعيد                   
                                                               وسيقوم كل إقليم ومنطقة حكم ذايت وبلدية ختضع لإلدارة مباشرة بتنظيم   .          رى الوسطى                       املقاطعات يف البلدات والق

                                                                                                املؤسسـات الطبية على مستوى املدن واملقاطعات واملستويات األعلى ضمن نطاق واليتها لدعم املرافق الطبية يف   
     ّ               ية جّوالة، وجتهزها                               ً                              وستشكل أفرقة طبية وتنشئ نظماً من أجل تقدمي خدمات طب           .                              اجملـتمعات الريفـية احمللـية     

        ويف عام    .                                                                                         ّ                   باملركـبات واملعدات للتوغل يف عمق املناطق الريفية النائية واآلهلة باألقليات وتنفذ برامج طبية جّوالة              
                                                       مليون يوان لبناء مرافق صحية أساسية على مستوى           ٨٠                                                ، قدمت احلكومة املركزية إعانات بلغ مقدارها            ٢٠٠١

                       مستشفى يف املقاطعات       ١١٦                              مليون يوان يف تشييد حنو          ١٢٠          واستثمرت    .     يفية               يف اجملتمعات الر    "               اهلياكل الثالثة  "
         ، واصلت      ٢٠٠٢         ويف عام     .                                                                      مليون يوان أخرى يف بناء مصارف دم يف املناطق الوسطى والغربية              ٦٧٠           الفقـرية و  

        ستشفيات                     مليون يوان يف م       ٣٠٠                                                                                 احلكومة تطوير البنية األساسية الطبية يف املناطق الفقرية باستثمارات وصلت إىل            
     ٨٠٠                                 كما رصدت من امليزانية سندات مبقدار   .                                                          خمصصة للطب الصيين التقليدي وميادين التخصص الطبية األخرى     

                                                                                                              مليون يوان لتمويل بناء مرافق خمصصة للوقاية من األمراض ومكافحتها على صعيد كل من املقاطعات والنواحي                
  .                               واملدن واألقاليم يف املناطق الغربية

                                                                                    الصني على تكثيف أنشطتها يف جمال الوقاية من األمراض املعدية واملتوطنة والطفيلية                            وتعكـف حكومة     -   ١٧١
                                                                                                         ومكافحـتها، مـثل الطاعون الدملي والكولريا واإليدز وشلل األطفال وغريها من األمراض الرئيسية املتفشية يف           

                            نقص مادة اليود يف هذه                                                                      وما زالت احلكومة تواصل أعماهلا ملكافحة مرض البلهارسيا وحاالت          .                  املـناطق الغربية  
ّ                                                      املـناطق وقـد وّسعت براجمها الوقائية اليت تستهدف مرض كاشني                                                         بك والداء املتوطن للتسمم مباديت الفلور       -            

                               مليون يوان حلل مشاكل مياه        ٨٥٠                                 ً              لوحده، خصصت احلكومة املركزية مبلغاً قدره            ٢٠٠١         ويف عام     .           والزرنـيخ 
                    مقاطعات وأقاليم     ١٠                                            ن السكان الذين يعيشون يف مناطق تقع يف                         ماليني نسمة م    ٣                              الشـرب اليت يعاين منها حنو       

                                      وخالل اخلطة مخاسية السنوات العاشرة سيقدم   .                                                       وسطى وغربية متأثرة حباالت تسمم شديد مباديت الفلور والزرنيخ
ُ  ِّ                                         مليون يوان ملقاطعات منكوبة بالفقر ُعيِّنت على الصعيد الوطين تقع يف                ١٨٠              مـبلغ قدره        ٦    و        ً      ًَ    إقليماً غربياًَ    ١٢                                  

                                                                                                              أقالـيم وسـطى لشراء لقاحات ضد االلتهاب الكبدي البائي واملعدات الالزمة حلقنها، كيما يتسىن التأكد من                 
ّ                     ً                              إمكانية حتصني الرّضع الذين يولدون سنوياً يف هذه املناطق والبالغ عددهم        مث يف     ٢٠٠١       ويف عام   .            ماليني رضيع ٦               

                                                      يوان لألقاليم الوسطى والغربية لشراء وتركيب مرافق                 مليون     ٢٠     ً                   ً              أيضاً، قدمت احلكومة مبلغاً قدره           ٢٠٠٢     عام  
  .                                               ِّ                                       سلسلة تربيد اللقاحات لتحل حمل املعدات املتقادمة وحتسِّن بذلك عملية تنفيذ برامج التحصني املقررة
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                                                                                       وتسعى احلكومة بفعالية للحصول على مساعدات طوعية ثنائية ومتعددة األطراف من اجملتمع الدويل ومن  -   ١٧٢
               ً                                                                  او وتايوان، فضالً عن سعيها للحصول على تربعات أو قروض تفضيلية من منظمات مالية دولية               هونغ كونغ وماك

                                ، بدأت مشاريع التعاون الدويل         ٢٠٠١         ويف عام     .                                                          وحكومـات أجنبية من أجل االضطالع بتنفيذ مشاريع جديدة        
                                ت املقدمة من املصادر اليت ورد        ُ              وأُنفقت املساعدا   .    ً       ً                                                    حتوالً تدرجيياً يف توجيه اهتمامها حنو املنطقة الغربية من الصني         

                                           ً                             مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة تقريباً على برامج التحصني              ١٠٠                                   ذكـرها أعـاله والبالغة قيمتها       
                                                                                                              والوقايـة من التدرن والقضاء على حاالت نقص اليود وعلى اخلدمات الصحية املقدمة يف األحياء وبناء قدرات                 

  .                                                  ً فس الوقت، ال يزال تدريب املوظفني للعمل يف الغرب مستمراً    ويف ن  .                      املناطق الغربية الفقرية

                                                                                                         ومـن خـالل سن قوانني وأنظمة من قبيل قانون رعاية صحة األم والطفل والتعليمات املتعلقة بتنفيذه،                  -   ١٧٣
                                                                                                                 ومعايري تنظيم الرعاية الصحية قبل الزواج، تنهض الصني بنظام خلدمات الرعاية الصحية قبل الزواج يشتمل على                

ِ            أجل تقليل حاالت إصابة املواليد بعيوب ِخلقية                                                   داء النصح واملشورة وإجراء فحوص طبية من          إس   ،     ٢٠٠٠         ويف عام     .                                    
                                    يف املائة، مبا يف ذلك من تفاوت             ٦٤,٥٥                                                                         بلغ معدل الفحوص الطبية اليت أجريت قبل الزواج يف مجيع أحناء البلد             

                                                  وشرعت الدولة يف تقدمي خدمات الرعاية الطبية         .                                                              كـبري يف هـذا املعـدل بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية           
                                                                                                    والصحية اليت توفر للحوامل املشورة واإلرشاد يف جمال الرعاية الصحية والتغذية والشؤون النفسية إىل جانب إجراء 

                       وعالوة على ذلك، بذلت      .                                                                                فحـوص بشكل منتظم قبل الوالدة، وعملت على زيادة نسبة الوالدات يف املستشفى            
ّ       ّ                   الل عدد من التدابري، الكثري ملنع وتقليل العوامل اليت تلحق الضرر باألمهات والرّضع واألجّنة،                              احلكومـة، من خ                                                                           

                                   ومع ذلك، ال تزال هناك فجوة واسعة بني   .    ّ                                                      وقلّلت بذلك حاالت اإلصابة باملرض والوفيات ضمن نطاق هذه الفئة
                                                ادية يف البلد من حيث إتاحة الرعاية الصحية                                                  ً                          املناطق الفقرية من الصني واألقاليم األكثر تقدماً من الناحية االقتص         

                      ً     ً      ً                                     ولذلك، ال يزال هناك جماالً مهماً جديراً باهتمام احلكومة فيما تبذله             .                                         وجودة اخلدمات املقدمة أثناء فترة احلمل     
                                                                                                           من جهود يف جمال الرعاية الصحية أال وهو محاية اجملتمعات األضعف واالهتمام باستمرار بصحة األم والطفل يف                 

  .        ق الفقرية     املناط

                                                                                     ً                      وال ميكـن لألموال واملوارد املتاحة للصني، وهي البلد النامي املكتظ بالسكان واحملدود املوارد مالياً، أن                 -   ١٧٤
                     ً                                              ويف األجزاء األفقر خصوصاً من املنطقة الغربية ال تزال صحة املرأة             .                                            تغطـي احتياجات املناطق الفقرية من البلد      

                              ، بلغ معدل وفيات األمومة يف مجيع     ٢٠٠٠       ويف عام   .                  معدل وفيات األمومة                                 تواجه حتديات كثرية، وأبرزها ارتفاع 
             حالة لكل        ١١٤,٩                                                    والدة؛ ووصل هذا املعدل يف املناطق النائية إىل             ١٠٠     ٠٠٠                    حالة وفاة لكل       ٥٣               أحنـاء البلد    

   ة،                   ويف املناطق الريفي    .        والدة    ١٠٠     ٠٠٠              حالة لكل       ٤٠٠                                             والدة، بل حىت إنه جتاوز يف بعض املناطق             ١٠٠     ٠٠٠
                يف املائة عندما     ٤٠,٥                                                             يف املائة من حاالت الوفاة عند الوالدة حتصل يف مناطق متخلفة، منها   ٩٠                فإن ما يزيد على 

ِ                                                                                   وُتسِهم عوامل كثرية يف خلق هذه احلالة، ويف طليعتها الظروف االقتصادية السائدة يف               .                        تكـون الوالدة يف املرتل       ُ 
                                       واألعراف املقترنة باجلهل والتخلف وعدم       .                 ملرأة يف املستشفى                                                   هـذه اجملـتمعات املتخلفة اليت حتول دون والدة ا         

               ومثة عامل ثان     .                                      ً                                                       االكتراث بشؤون الصحة والنظافة تعين أيضاً أن سالمة احلوامل ال حتظى مبا تستحقه من اهتمام              
    ً    ً   سيطاً جداً                                                           ً                                               يتمـثل يف أن العـاملني يف جمال الصحة يف هذه اجملتمعات الريفية غالباً ما يكون إملامهم هبذا امليدان ب                 

     ً                    ووفقاً لدراسة استقصائية     .                                                                                ويسـتخدمون أساليب متخلفة وقد تكون اخلدمات اليت يقدموهنا غري وافية بالغرض           
                                                                        ، فإن نسبة الفنيني الصحيني العاملني يف مستشفيات األرياف ممن يتمتعون               ١٩٩٨                               أجـرهتا وزارة الصحة يف عام       

    ٥٣                                                 ، وتبلغ نسبة الذين أكملوا الدراسة يف معهد عال تقين          يف املائة   ١,٤                                   مبستوى تعليم جامعي أو أعلى ال تتجاوز 
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         ومل تتلق    .            يف املائة      ٣٦,٤                                                                                           يف املائـة، بينما تبلغ نسبة اخلرجيني منهم من مدارس إعدادية نظامية أو أدىن من ذلك                 
         مع أية                                                                                              الغالبية العظمى من هؤالء أي نوع من أنواع التدريب املهين املنهجي وليس مبقدورهم أن يتعاملوا مبفردهم  

                   وهنالك عامل ثالث     .                              ً      ً                                   وعلى هذا األساس، ميثل هؤالء خطراً كامناً فيما يتعلق بوفيات األمومة            .                  حالة والدة طارئة  
                                                                                                                      هـو أن مرافق الرعاية الصحية يف هذه املناطق الريفية متقادمة يف أغلب األحيان، وال تتوفر يف الكثري من املناطق                    

                                                         ومرافق التوليد املتوفرة يف الكثري من مستشفيات األرياف بدائية   .    يات                                    خدمات الطوارئ أو نقل املرضى إىل املستشف
                      وبالنظر هلذه الظروف،     .                                                   ً                                  وعلى غري استعداد للتعامل مع حاالت الطوارئ؛ وهذا أيضاً من عوامل وفيات األمومة            

      ويف                                  ، ويف برنامج مناء الطفل الصيين      )    ٢٠١٠-    ٢٠٠١ (                                                         أدخلـت حكـومة الصيـن يف برنامج مناء املرأة الصينية          
                                                                                                               مخاسـية السنوات اخلطة العاشرة ويف االستراتيجية اإلمنائية للمنطقة الغربية تشريعات من أجل تنفيذ السياسات               

                                         واحلكومة مستمرة يف استثمار قدر ال بأس به من   .                                                      واالستراتيجيات اهلادفة إىل حتسني صحة املرأة يف املناطق الفقرية
                                                                           امليدان، وهي عاكفة على وضع برامج تعاونية ذات قاعدة عريضة بالتنسيق                                                      املوارد البشرية واملادية واملالية يف هذا       

                                          والوكالة الكندية للتنمية الدولية وغريها من   )          اليونيسيف (                                                  مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
  .          رية من الصني                                                                          املنظمات الدولية للتعجيل باجلهود املبذولة من أجل حتسني صحة املرأة يف األقاليم الفق

ّ                            ً                          ومـن أجل ختفيض معدالت الوفيات، وخاصة وفيات الرّضع، والنهوض بنماء الطفل صحياً، ومكافحة               -   ١٧٥                                            
                          سنوات، وبلوغ اهلدف الذي   ٥                                                                           العوامـل واالجتاهـات اليت تسهم يف حدوث وفيات الرضع واألطفال دون سن              

                        سنوات مبقدار الثلث عما  ٥                ألطفال دون سن                                                                      حدده برنامج مناء الطفل الصيين املتمثل يف ختفيض وفيات الرضع وا          
                                                                        ، بادرت وزارة الصحة بإجراء دراسات استقصائية عن الوفيات يف هاتني               ١٩٩٠                                كانـت عليه مستوياهتا يف عام       

                                                ، كان معدل وفيات الرضع يف مجيع أحناء البلد             ١٩٩١         ويف عام     .                                             الفئـتني على أساس عينات متعددة املستويات      
   ويف   .                 حالة يف األلف        ٦١,٠٣              سنوات إىل     ٥                                      كان معدل وفيات األطفال دون سن                                حالة يف األلف، بينما         ٥٠,١٩

                                                            حالة يف األلف على التوايل، مما يبني أن الصني قد بلغت                ٣٩,٧    و     ٣٢,٢                           ، اخنفض هذان املعدالن إىل          ٢٠٠٠     عام  
  .                                                    بالفعل هدفها املنشود يف ختفيض حاالت الوفيات يف هذين اجملالني

                                   ً      ً                              ملنصرمة، قطعت الصني على نفسها التزاماً راسخاً بتعزيز استعمال أمالح اإلماهة                       وخالل السنوات القليلة ا -   ١٧٦
                                                                                                    الفموية والعالج باإلماهة الفموية يف عموم أرجاء البلد يف حاالت إسهال األطفال، وذلك من أجل تقليل حاالت       

                          الطبقية أجريت يف عام                                  ويف دراسة استقصائية بالعينة     .                                                        وفيات األطفال النامجة عن فقدان السوائل بسبب اإلسهال       
                                                              سنوات، بلغ معدل استخدام أمالح اإلماهة الفموية يف حاالت           ٥    ً                 طفـالً دون سـن         ٥١     ٦٩٠          مشلـت        ١٩٩٤

                                            يف املائة يف املناطق احلضرية، فقد بلغ يف املناطق      ٨٠,٨٧                        ومع أن هذا املعدل وصل إىل   .          يف املائة     ٨٤,٤٧       اإلسهال 
ُ          ً          ئة يف مجيع أحناء البلد، ليتحقق بذلك اهلدف الذي ُحدد مبدئياً من أجل        يف املا  ٨٠                 يف املائة، وجتاوز     ٨٥,٣        الريفية                                             

                                                                      ويف السنوات القالئل األخرية، اخنفضت وفيات األطفال النامجة عن اإلسهال            .                                 اسـتخدام أمالح اإلماهة الفموية    
   ات       سنو  ٥                                                                                              بشـكل كبري، حيث تبني اإلحصاءات أن حاالت الوفاة النامجة عن اإلسهال لدى األطفال دون سن                 

      ١٩٩٥            طفل يف عام    ١٠٠     ٠٠٠           حالة لكل      ٢٧٥,٢   و    ١٩٩١            طفل يف عام    ١٠٠     ٠٠٠           حالة لكل      ٤٤٣,١     بلغت 
            وهكذا، فقد    .                        يف املائة خالل العقد        ٥٦,٥                      ، وهو اخنفاض مبقدار         ٢٠٠٠           يف عام       ١٠٠     ٠٠٠              حالة لكل         ١٩٢,٨ و

   .     ٢٠٠٠                   يف املائة حبلول عام   ٥٠        ً                                                         حتقق أيضاً اهلدف املتمثل يف ختفيض وفيات األطفال النامجة عن اإلسهال مبقدار 



E/1990/5/Add.59 
Page 67 

                                                 سنوات جراء مرض ذات الرئة قد بلغ يف مجيع           ٥                                                  وتبني اإلحصاءات أن معدل وفيات األطفال دون سن          -   ١٧٧
      طفل    ١٠٠     ٠٠٠           حالة لكل  ١       ٠٦٢,٤   ، و    ١٩٩١            طفل يف عام    ١٠٠     ٠٠٠                حالة وفاة لكل  ١       ٥١٢,٧           أحناء البلد 

              يف املائة خالل     ٤٨,٨                    ، أي أنه اخنفض بنسبة     ٢٠٠٠            طفل يف عام    ١٠٠     ٠٠٠           حالة لكل      ٧٧٣,٦   و    ١٩٩٥      يف عام 
                                                                                                العقـد وحتقـق بالتايل اهلدف املتمثل يف ختفيض معدل وفيات األطفال النامجة عن مرض ذات الرئة مبقدار الثلث    

  .    ٢٠٠٠         حبلول عام 

ُ     ُوضع                     ُ                                                        ، ويف إطار برنامج اضطُلع بتنفيذه بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية واليونيسيف،     ١٩٩٩       ويف عام  -   ١٧٨
                                                                                                                هنج اإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة موضع التنفيذ يف الصني، مبا يف ذلك تنفيذ مراحل جتريبية يف مقاطعة هونان                

ُ  ِّ                                     ، ُوسِّع الربنامج ليضم مقاطعات كل من           ٢٠٠١         ويف عام     .                                                        ويف مـنطقة نيـنغ زيا هوي اليت تتمتع باحلكم الذايت             
  .         مقاطعة  ١٢                                          طعات ليصل إمجايل عدد املقاطعات املشمولة به إىل                                            غانسو ومنغوليا الداخلية وأهنوي وغريها من املقا

                      َّ                                                                                       ومـنذ تنفيذ الربنامج، عيَّنت احلكومة أخصائيني إلعادة تدوين مواد التدريس واخلرائط اجلدارية والكتيبات ذات             
     ثالثة      ً                                     شخصاً التدريب فيما يتصل هبذه اجلوانب مبوجب    ١٧٨         وتلقى حنو   .                                   الصلة لتوائم الظروف السائدة يف الصني

                                        وتعلم العاملون يف جمال الصحة من خالل         .       ُ                                                         بـرامج ُنظمت منذ ذلك احلني للتدريب اإلرشادي وتدريب املعلمني         
ُ                         امليادين اليت شاركوا فيها طرائق بسيطة وعملية لتشخيص أمراض األطفال وتصنيفها ومعاجلتها؛ وُوضعت معايري                                                                                                  

ُ      فيض يف إساءة استعمال املضادات احليوية؛ وُجهزت                                                 الستخدام األدوية من جانب أطباء الريف، وحتققت حاالت خت                                      
  .                                ُ                                                     مستشفيات األرياف مبعدات أساسية؛ وأُحكم نظام إحالة األطفال املرضى يف حالة خطرية إىل املستشفيات

                                        ملناقشة مسألة تشجيع األمهات على الرضاعة     ١٩٩١                                           وأفرزت حلقة دراسية عقدهتا وزارة الصحة يف عام  -   ١٧٩
                                 ، شنت الصني محلة واسعة النطاق          ١٩٩٢                                                اجلوانب املتعلقة بلنب األم يف الصني، وبعد عام                                  الطبيعـية خطة لتعزيز     

                         ً      ً                                                                              لرعاية الرضع تضمنت تقييماً نقدياً يستند إىل معايري دولية للظروف السائدة أجراه خرباء صينيون ودوليون بشأن           
                        الرضع، متخطية بذلك                     مستشفى لرعاية   ٢     ٩٥٧                ، أنشأت الصني        ١٩٩٥                  وحبلول هناية عام      .                      الرضـاعة الطبيعـية   

  ،     ١٩٩٩                وحبلول هناية عام  .                               من هذه املستشفيات يف ذلك العام ١     ٠٠٠                                        االلتزام الذي قطعته للمجتمع الدويل بإنشاء 
                                  وتشجع محلة رعاية الرضع الرضاعة       .          مستشفى  ٧     ٣٢٩                                                        بلـغ إمجـايل مستشفيات رعاية الرضع اليت أنشأهتا حنو           

                    يف املائة من األمهات   ٦٧     أن     ١٩٩٨                    ُ               سة استقصائية وطنية أُجريت يف عام              وبينت درا   .                              الطبيعية يف مجيع أحناء البلد    
  .                 يف املائة يف الريف  ٧٢                           يف املائة يف املناطق احلضرية و  ٥٤        أشهر،  ٤                   ً      يرضعن أطفاهلن طبيعياً ملدة 

   ٢     ٤٠٠                       مليون يوان لشراء حنو     ٤٢٠                           ً     ً               ، رصـدت احلكومة املركزية مبلغاً خاصاً قدره             ٢٠٠٠           ويف عـام     -   ١٨٠
                                                                                                 لتجهيز مجيع املقاطعات املوجودة يف الوسط والغرب، واملقاطعات اليت تعاين من الفقر يف الشرق،                            مركـبة وذلك  

                                                                                              مبركبات جمهزة مبعدات خاصة لتوفري الرعاية الصحية لألمهات واألطفال وتقدمي املساعدة يف حاالت الوالدة وتربية 
         ويف عامي    .                               ابية املتوفرة للمرأة الريفية                                                                   األطفـال تربـية صحيحة وحتسني املستوى اإلمجايل خلدمات الصحة اإلجن          

       ً      ً                         إقليماً غربياً لتخفيض معدل وفيات        ١٢                    مقاطعة فقرية يف        ٣٧٨                               ، نفـذت احلكومـة برامج يف            ٢٠٠١    و     ٢٠٠٠
        مليون    ٢٠٠                                                                                         األمومة وللقضاء على مرض الكزاز الذي يصيب األطفال حديثي الوالدة، بإمجايل استثمارات قدرها       

                          ُ                                                   ساء وأطفال املناطق الفقرية قُدمت للحوامل عالوات للتخفيف من وطأة الفقر                       ً            وللنهوض أيضاً بأحوال ن     .       يـوان 
ُ  ِّ                                              ً    عليهن، وبنيت مرافق للتوليد يف مستشفيات األرياف، وُدرِّب العاملون يف جمال الصحة على الصعيد الشعيب تدريباً                                                 

ُ                                                            متخصصاً، وُوضعت برامج للتثقيف الصحي وإلسداء النصح واملشورة على يد اخلرباء               هلدف األول ختفيض       وكان ا  .       ً   
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                                                      ، اخنفضت معدالت وفيات األمومة يف املقاطعات الفقرية املستهدفة     ٢٠٠١               وحبلول هناية عام   .                  معدل وفيات األمومة
                                                              يف املائة؛ بينما اخنفض هذا املعدل يف سبعة أقاليم مبقدار                ٢٨,٧٩                        مقاطعة مبتوسط قدره        ٣٧٨                    والـبالغ عددهـا     

ّ                                النصف، وسّجل أكرب اخنفاض يف إقليم غانس                                            ويف التيبت اليت ارتفعت فيها معايري        .            يف املائة       ٧٢,٦٤              و، حيث بلغ             
                                                     ً     ً                                                    الرعاية الصحية للحوامل بني مزارعي ورعاة املنطقة ارتفاعاً كبرياً خالل فترة قصرية من الزمن، اخنفضت وفيات                

   الت                                 وكان اهلدف الثاين هو القضاء على حا  .       والدة   ١٠٠     ٠٠٠           حالة لكل      ٣٢٤,٧          حالة إىل      ٧١٥,٨          األمومة من 
                                                                                                            اإلصـابة مبـرض الكزاز فيما بني األطفال حديثي الوالدة؛ وقد حتقق أحد أهداف الربنامج حينما اخنفض معدل                  

                             وبعد سنتني من اجلهود، حتققت       .         مولود  ١     ٠٠٠       ً                                   إقليماً إىل أقل من حالة واحدة لكل           ١٢                      اإلصابة هبذا املرض يف     
                                               هم هذا النجاح يف تقليل وفيات األمومة وحاالت إصابة                                                      األغلبية العظمى من أهداف الربنامج العامة والثانوية، وأس
  .                                               األطفال حديثي الوالدة مبرض الكزاز يف مجيع أحناء البلد

                                                                                                     ومـن أجل حتسني مستويات الصحة البيئية واملهنية، أنشأت الصني شبكة ملراكز مراقبة األمراض يف عام                 -   ١٨١
                        مدينة بإنشاء نظم لرصد    ٦٦٨               ني البالغ عددها                   مدينة من مدن الص   ٤٠٠       ، قامت     ٢٠٠٢               وحبلول هناية عام   .     ١٩٩٠

      ً    نظاماً     ١٤٦                   ً                                                             وقامت كل مدينة تبعاً حلجمها، بإنشاء حمطتني إىل سبع حمطات رصد ويشمل اجملموع                .             نوعية اهلواء 
      ً                   مركزاً ملراقبة األمراض       ١٤٥     ً   ُ        وإمجاالً، أُنشئ     .                       حمطة فرعية تلقائية      ٣٨٠       ً                                      تلقائياً لرصد نوعية اهلواء وما يزيد على        

                        مدينة بإنشاء نظم لرصد   ٢٨        وقام حنو   .        ً                 إقليماً من أقاليم الصني  ٣١                             و عشرة ماليني نسمة من السكان يف        لتغطي حن
                                                                                                نوعية اهلواء ومراكز ملراقبة األمراض يف نفس الوقت، وبذلك أنشأت شبكات لرصد نوعية اهلواء يف البيئة وحاالت 

   ).  ٢٣           انظر اجلدول  (                       اإلصابة باملرض بني السكان 

                                                                                        مدينة يف عموم أرجاء البلد بإنشاء نظم لرصد نوعية مياه الشرب كما جرى تنفيذ                  ١٠٠       من             وقام أكثر  -   ١٨٢
   َّ                      وبيَّنت دراسة استقصائية     .                                                                                 خطـط رامية إىل النهوض مبستوى سالمة إمدادات مياه الشرب يف اجملتمعات الريفية            

                        عايري اجلودة قد ارتفعت           ً         إقليماً أن م     ١٩                                                    عن نوعية مياه الشرب يف مناطق ريفية تقع يف               ١٩٩٨ ُ                 أُجريـت يف عام     
                                                                     يف املائة من السكان املياه املستخرجة من املصادر اجلوفية، بينما يتوفر لدى     ٧٠,٦           ويستعمل حنو   .        ً      ً  ارتفاعاً واضحاً

                                      يف املائة ممن مشلتهم الدراسة االستقصائية     ٣٢,٣   ّ            وتبّين أن حوايل   .                                      يف املائـة منهم شبكة إمدادات مركزية      ٥٦,٥
                    يف املائة يف عام       ١٠           ً                                                        ة األوىل وفقاً للمعايري الوطنية للمياه، ومل تتجاوز هذه النسبة                                        لديهـم مياه شرب من الدرج     

                                                                             مدينة من املدن املهمة من الناحية البيئية يف مجيع أحناء البلد بإجراء               ٤٧            ، قام حنو        ٢٠٠٠               ومـنذ عـام       .     ١٩٨٥
                           ً  وسيع هذا الربنامج ليشمل مدناً                                                                   ً            اختـبارات شهرية جلودة املياه يف مناطق مستجمعات املياه لديها، وجيري حالياً ت        

ُ                                                                            وإضافة إىل ذلك، ُشرع يف إجراء دراسات عن درجات الضرر الذي يلحقه التلوث البيئي يف                 .                  إقليمـية أخـرى                   
  .                                                                        صفوف السكان، وجترى حبوث متعمقة عن اآلثار الضارة لتلوث اهلواء واملاء على الصحة

  .             مليون نسمة   ٧٠٠                          سكان العاملني يف البلد حوايل                                                    والصـني بلد ميتلك موارد بشرية هائلة؛ ويبلغ عدد ال     -   ١٨٣
                                مليون مؤسسة يف األرياف وحنو        ٢٠                 ماليني مؤسسة و      ٧,٩                                ، بلغ عدد املؤسسات الصناعية          ٢٠٠٠               ويف هناية عام    

                وللتكيف مع شروط    ).                                        مبا يف ذلك من هونغ كونغ وماكاو وتايوان    (                 ً                   مؤسسـة ممولة جزئياً من اخلارج          ٦٠     ٠٠٠
                           ً                                                         باستمرار، تقوم الصني تدرجيياً بإنشاء شبكة على صعيد البلد ككل لصحة العمال                                         الصـحة املهنـية املـتطورة     

           ً                            شخص تقريباً يضطلعون بأعمال الصحة        ٣٠     ٠٠٠                                                ً            وسـالمتهم ولوقايـتهم من األمراض املهنية، وهنالك حالياً          
          حبلول عام                                                                                         ومنذ اخلمسينات، أجرت احلكومة دراسات استقصائية واسعة النطاق عن األمراض املهنية، و             .         املهنـية 
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ّ                                                      ، أعطـت هـذه االستقصاءات صورة عن مدى انتشار وتوّزع حاالت التسمم املهين النامجة عن وجود                     ١٩٨١                                             
  ،     ١٩٨٣       ويف عام   .                        وغريها من املواد السمية(TNT)                                                       الرصاص والبرتين والزئبق واألمسدة الفوسفاتية العضوية ومادة 

                                             وا معرضني لثمانية أنواع من املواد املسببة                       عامل ممن كان      ١٠٠     ٠٠٠ ُ                                          أُجـري استقصـاء لألوبـئة مشل أكثر من          
   ُ                                                                ، أُجريت دراسة استقصائية مشلت أرجاء البالد عن احلاالت الراهنة              ١٩٩٠         وعام       ١٩٨٦          وبني عام     .          للسـرطان 

   ُ         ، أُجري مسح     ١٩٩٦       ويف عام   .                        ُّ           ُ                                   والسابقة لإلصابة مبرض تغبُّر الرئة، وأُنشئت حمفوظات منهجية لتعقب هذا املرض
ُ                                       وُجمع عن طريق هذه االستقصاءات واسعة        .                                       مؤسسة قائمة يف سبعة أقاليم ومدن       ١     ٤٢١   يف                       حلالة الصحة املهنية      

                                                                                                                  النطاق كميات هائلة من البيانات، وتشكلت على مر السنني نظم إلدارة الصحة املهنية يف مجيع امليادين الصناعية                 
                        لسكك احلديدية، والطاقة                                                                             كـتحويل املعادن، وتعدين الفحم، وصناعة النفط والبتروكيمياويات، وا         -            الرئيسـية   

                                                                                         ويف صناعة تعدين الفحم على سبيل املثال، جيري منذ سنوات على حنو فعال تعزيز تدابري                 .                      الكهربائية، وغري ذلك  
                                                                                                من قبيل احلفر املصحوب باملاء ورش وتبليل مصادر الغبار وشطف أوجه الصخور وتنظيف أجهزة التهوية، مما أدى 

     ً          ووفقاً إلحصاءات    .            يف املائة      ٨٩,٥    و   ٦٨                                     بأجواء العمل مبقدار يتراوح بني                                          إىل ختفـيض مسـتويات الغبار احمليط      
         َّ                                     ، فقد تبيَّن من خالل رصد املهن اخلطرة يف مجيع           ٢٠٠٠                                                          مسـتقاة من شبكة بيانات الصحة املهنية يف الصني لعام           

  .                   طنية يف هذا اجملال                                                      ً                     يف املائة من مؤسسات القطاع العام الصناعية تستويف أساساً املعايري الو                ٦٤,٨                  أرجاء البلد أن    
                                                                    ً                                     وأصبحت حاالت ضربة احلرارة شبه معدومة يف ورشات املصانع اليت ترتفع فيها جداً درجات احلرارة؛ وتستويف                
                                                                                  ُّ                                 مناطق عمل الكثري من املؤسسات أو تكاد تستويف املعايري الوطنية للصحة فيما يتعلق بدرجة تركُّز الغبار يف حميط                  

                                                                             حاالت التسمم املهين، نتيجة العتماد الكثري من املصانع تدابري تكميلية من                                        وقد أحرز تقدم كبري يف درء       .      العمل
                                                                                                             قبـيل االستعاضـة عن املواد السمية بأخرى غري مسية، وتنفيذ تكنولوجيات حديثة، وحتسني االحتواء والتهوية،                

              ً   الشائعة اخنفاضاً                                      واخنفضت حاالت التسمم املهين املزمنة        .                                                   ووضع حد إلمكانية تسرب املواد وانسكاهبا وغري ذلك       
     ً                               ُ                    عامالً لفحوص بدنية ذات صلة بعملهم، واُتخذت تدابري فعالة    ٣٧٠     ٢٩٢         ، خضع حنو     ٢٠٠٠       ويف عام   .       ً ملحوظاً

   .                             ُ                           ِّ                  ً   يف الوقت املناسب ملعاجلة الذين كُشف عن إصابتهم مبرض مهين أو شخِّص لدى فحصهم سريرياً

                                            الرامية إىل الوقاية من األمراض املعدية          َّ                                                        وسـنَّت حكومـة الصني جمموعة من القوانني والنظم األساسية          -   ١٨٤
                                           وتشمل هذه اجملموعة الربنامج مخاسي السنوات        .                                                            واملتوطـنة واملهنية وغريها من األمراض ومعاجلتها ومكافحتها       

                                                                                                   العاشر للوقاية من األمراض ومكافحتها واخلطة الوطنية ملكافحة احلاالت الطارئة لإلصابة بالطاعون الدملي واخلطة 
                             واحلملة الوطنية الحتواء مرض      )     ٢٠١٠-    ١٩٩٨ (                                                  الطويلة األجل للوقاية من مرض اإليدز ومكافحته                    املتوسـطة و  

         والربنامج   )     ٢٠١٠-    ٢٠٠١ (                                          واخلطة الوطنية للوقاية من مرض التدرن         )     ٢٠٠٥-    ٢٠٠١ (                          اإليـدز والوقايـة منه      
                للقضاء على حاالت                                                                                  مخاسـي السنوات العاشر ملكافحة مرض البلهارسيا واقتراحات بشأن بذل املزيد من اجلهود     

                                          واخلطة اإلمنائية لألغذية والتغذية يف الصني        )     ٢٠١٠-    ٢٠٠٢ (                                                     نقص اليود واخلطة املعنية بالصحة العقلية يف الصني         
) ٢٠١٠-    ٢٠٠١    .(   

                                                إزاء املسائل الصحية وتعترب درء املخاطر اليت هتدد صحة   "            ً الوقاية أوالً "                                وتنادي حكومة الصني باتباع هنج      -   ١٨٥
                                                                                      مراض املعدية واملتوطنة واألمراض املزمنة غري املعدية، أوىل املهام األساسية يف جمال الرعاية                               الفـرد ورفاهـته كاأل    

                                                                                                   وأنشأت كل منطقة يف مجيع أرجاء البلد، جمموعة شىت من مؤسسات وأفرقة الرعاية الصحية الوقائية                 .         الصـحية 
                   ً       ً   ح حددت احلكومة مساراً رئيسياً                      ومنذ بداية عهد االنفتا  .                                          املتخصصة وشنت محالت وطنية مجاعية من أجل الصحة

                                                   ِّ                 هو مسار تنظمه احلكومة، وتنسقه اإلدارات اإلقليمية، وينفِّذه عامة            : "                                       يف هـذا اجملـال ميكن تلخيصه كما يلي        
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                                                      وتشتمل املبادرات الوقائية املهمة اليت طرحت حىت اآلن           ".                       ً                             اجلمهور، وهو منسق علمياً، ويشرف عليه كل اجملتمع       
                      وأنشئ مركز للوقاية من   .                                        ً                    يع على إضافة اليود إىل ملح الطعام تشجيعاً واسع النطاق                                  على برامج التحصني والتشج   

                                                                  مليون يوان يف شكل سندات حكومية إلنشاء مؤسسات للوقاية من              ٨٠٠                                   األمـراض ومكافحتها، واستثمر حنو      
            اية من حاالت                                                   وجرى تعزيز رصد األمراض املعدية اخلطرية، كيما يتسىن الوق  .                             األمراض ومكافحتها يف غرب البالد

ُ  ِّ       ً                    وُدشِّنت رمسياً يف كانون الثاين      .                                               التفشـي املفاجـئ لألمراض املتوطنة ومكافحتها                          الشبكة الوطنية       ٢٠٠٢       يناير   / 
                                                                                                              لإلبالغ عن البيانات املتعلقة باألمراض وإدارهتا، وهي مسؤولة عن نشر وإدارة بيانات ذات صلة باألمراض على                

ُ                            الُصـعد األربعـة لـلحكومة                                                                 ات وصعيد املناطق وصعيد األقاليم والصعيد املركزي، وقد                            وهي صعيد املقاطع   -  
   ويف   .                                                                                                           استكملت املراحل األولية من إصدار وإدارة التقارير عن حالة األمراض املتوطنة يف شكل بيانات إلكترونية              

                                                                                                            هـذه األثـناء، استكمل تصميم أنظمة لتوفري اإلغاثة ومنع تفشي األمراض يف أعقاب وقوع الكوارث، ولتوفري                 
                                                             َّ                                   ً    تجابة الطارئة لألحداث املفاجئة اليت تطرأ على الصحة العامة، وستنفَّذ هذه األنظمة يف مجيع أحناء البلد ابتداًء    االس

  .    ٢٠٠٣       من عام 

                                وخصصت أموال من سندات احلكومة       .                                                                ومثة محلة شاملة للوقاية من مرض اإليدز جارية على قدم وساق           -   ١٨٦
               وقد وضع هيكل     .                                    سعى بنشاط للحصول على تعاون دويل                                                           لـتعزيز شـبكة مصارف الدم يف عموم البلد، كما ي          

                                                                                                           استراتيجي أساسي للعناية بضحايا مرض اإليدز، وحددت بروتوكوالت العالج، وبدأ العمل يف الربامج املتكاملة              
                                    وحيظى بأولوية االهتمام ضمان احلصول       .                                                                       القائمة يف األحياء لرعاية ومعاجلة ضحايا اإليدز واحليلولة دون تفشيه         

  .                                                                                         يل من أجل تشييد مركز وطين للوقاية من مرض اإليدز ومكافحته وتغطية النفقات املتصلة بالوقاية منه      على متو

                                                                                                  وجرى تنفيذ خطط إلدماج التهاب الكبد البائي يف برنامج حتصني األطفال، وارتأت احلكومة أن تتحمل               -   ١٨٧
                               ومن أجل مساعدة األقاليم الغربية   .    ائي                                                               حكومات املقاطعات التكاليف املترتبة على التحصني ضد التهاب الكبد الب

                                                                                             واملقاطعات اليت تعيش دون املستوى الوطين للفقر املوجودة يف ستة أقاليم وسطى على إدراج التهاب الكبد   ١٢    ال  
                                      َّ              ً        ً                                                   البائي يف براجمها اخلاصة لتحصني األطفال، وقَّعت الصني اتفاقاً تعاونياً مع التحالف العاملي للقاحات والتحصني،               

       وعام     ٢٠٠١        وبني عام   .                                                                     وجبه الطرفان يف متويل شراء اللقاحات الالزمة واحملاقن اليت تستخدم ملرة واحدة       يشترك مب
  .                 ً                    مليون يوان سنوياً لتمويل هذه الربامج  ٣٦                                    ، ستساهم اإلدارة املالية املركزية بنحو     ٢٠٠٥

                      عزيز استراتيجياهتا يف                                                                                  وال تزال احلكومة تواصل جهودها للقضاء على مرض شلل األطفال وهي ملتزمة بت             -   ١٨٨
                                   كما عززت التدابري القائمة ملكافحة      .                                                       ووضعت تدابري إلجراء التلقيح الوقائي وقواعد لتنظيمه        .                جمـال التحصـني   

                                                                                                                األمـراض املتوطـنة والطفيلية وهي ملتزمة بإكمال تنفيذ ذلك اجلزء من اخلطة مخاسية السنوات العاشرة واملعين                 
                                                          ومثة محلة جارية للقضاء على حاالت نقص احلديد يف املناطق            .         الوطين                                         مبكافحـة مـرض البلهارسيا على الصعيد      

                                                                                                 ويف بعض املناطق اليت توقفت فيها الزراعة كيما تستعيد األراضي غالفها النبايت الطبيعي، تشتمل                .                املنكوبة بالفقر 
  .                                                                            اإلعانات املقدمة للسكان على دقيق القمح ومقويات من احلديد وغريها من املغذيات الرترة

                         ُ                                                                    ومن أجل تعزيز األعمال اليت ُينهض هبا بالتعاون مع مشاريع إنشائية رئيسية يف جمال الوقاية من األمراض   -  ٨٩ ١
                                                   وتشمل هذه التدابري مذكرة عن تعزيز الوقاية من          .                            ً                               ومكافحتها، وضعت احلكومة عدداً من تدابري السياسة العامة       
                                                  لتنفيذ التجرييب للقواعد التقنية الناظمة لتنظيف حوض                                                     األمراض ومكافحتها أثناء تنفيذ مشاريع إنشائية ضخمة، وا

                                                                                                                مستودع مياه سد املضايق الثالثة املشيد على هنر يانغزي، وبرنامج تقين للوقاية من مرض الطاعون الدملي خالل                 
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                                                                          وإضافة إىل ذلك، تقدم احلكومة يف الوقت املناسب املشورة يف جمال التنفيذ              .        تيبت -                           بـناء سكة حديد كينغاي      
                                                  وقد أصدرت اشتراطات واضحة بشأن رصد التقدم احملرز       .                                                    واد والدعم املايل للمناطق املنكوبة بكوارث طبيعية         وامل

   .                                                                                              واإلبالغ عنه فيما يتعلق بعمليات اإلغاثة عقب الكوارث واحلالة الوبائية يف املناطق املنكوبة هبذه الكوارث

 ً                                         اً من السياسات العامة والقواعد بشأن الصحة                                               ومنذ تأسيس مجهورية الصني الشعبية وضعت احلكومة عدد -   ١٩٠
          ويف تشرين    .                                                                                                  والسالمة املهنيتني، وعملت منذ الثمانينات على التعجيل بصياغة هيكل قانوين منهجي يف هذا اجملال             

                                                                                        ، أصدرت اللجنة الدائمة للمؤمتر الشعيب الوطين قانون األمراض املهنية، الذي دخل حيز                 ٢٠٠١          أكـتوبر    /    األول
    ّ                                                                   ويشكّل هذا القانون، باالشتراك مع عدد من األنظمة اليت وضعهما جملس             .     ٢٠٠٢      مايو   /       أيار  ١      يف              ً    الـنفاذ رمسياً  

            ً                                                                                                              الدولـة سابقاً، من قبيل اللوائح املتعلقة حبماية العمال يف أماكن اليت تستخدم فيه مواد مسية، ولوائح الوقاية من                   
                                                     ة من النظائر املشعة ومنشآت املواد املشعة والعديد                                                                       مرض تغرب الرئة ومعاجلة املصابني به، واللوائح املتعلقة باحلماي        

                                                                                                         مـن األنظمـة اليت وضعتها وزارة الصحة مثل القواعد اخلاصة بكيفية التعامل مع عمليات اإلبالغ عن األمراض            
                                                                                          ً       ً   املهنية واألصناف اخلطرة ومحاية جهاز السمع لدى العمال يف املنشآت الصناعية، يشكل هذا القانون إطاراً أساسياً 

   .                                                                                            دابري القانونية واإلدارية والتنظيمية واإلنفاذية لتدوين شؤون إدارة الصحة والسالمة املهنيتني يف الصني   للت

       ً      ، ومتشياً مع       ٢٠٠٢         ويف عام     .                                                                       وجيـري باستمرار رفع مستوى املعايري الوطنية للصحة والسالمة املهنيتني          -   ١٩١
                                                   يف السنوات العديدة السابقة، قامت وزارة الصحة بتنقيح                         ً                           قانون األمراض املهنية وبناًء على األعمال اليت اضطلع هبا 

                                                    معيار من هذه املعايري الوطنية، مبا يف ذلك صياغة معايري    ٥٠٠      ً                    نظاماً تشمل ما يزيد على    ١٥٧                وإعادة إصدار حنو 
                                                                                                            صـحية للمؤسسات الصناعية وفرض قيود على التماس املهين مع العوامل الضارة يف مكان العمل ووضع معايري                 

  .                                                                                         تشخيص األمراض املهنية ومعايري احلماية من اإلشعاع واملعايري املتعلقة بتشخيص األمراض املتصلة باإلشعاع     بشأن 
                            ً      ً      ً       ً                                                               وتشـكل هـذه اإلصالحات الكثرية معاً نظاماً صينياً متميزاً من املعايري يف جمال الصحة والسالمة املهنيتني يتفق                  

   .                         والقواعد الدولية السائدة

                                                                                 عيد تنظيم وتنسيق الشبكة احلالية لبيانات األمراض املهنية وحتسني نظم البيانات                                   وتـزمع احلكومـة أن ت      -   ١٩٢
                                                                وستشمل هذه املبادرة صياغة السياسات العامة، ووضع اللوائح واملعايري،   .                               املصممة ملكافحة حاالت التسمم املهين

                        الكيميائية، واملشورة                                                                                          والقـيام بعملـيات تفتـيش، واالستجابات الطارئة واإلغاثة، وتعريف التسمم باملنتجات           
                                                                                  ً                            التكنولوجية، والتدريب والتثقيف، وإصدار الشهادات وغريها من املهام املهمة، والعمل عموماً على رفع مستوى              

                                     ويتعني إنشاء مركز مكافحة وطين لالستجابة   .                                                        املعلومات املتاحة للمساعدة يف مكافحة حاالت التسمم املهين احلاد
   .                                                            احلاد من أجل توجيه وتنسيق االستجابات حلوادث التسمم على حنو موحد                         الطارئة حلاالت التسمم املهين 

                           وتستهدف بشكل خاص األخطار      .                                                               وتويل حكومة الصني مسألة الصحة والسالمة املهنيتني كل االهتمام         -   ١٩٣
                                                                                                             املهنية الرئيسية وتشدد على عمليات التفتيش بشأن الغبار والتسمم يف مكان العمل وحتسني ظروف العمل بشكل             

                         حتويل املعادن، وتعدين    -                                                                             وعـلى امتداد سنوات العمل الكثرية، قامت مجيع الصناعات الكربى يف البلد               .      عـام 
                       بوضع نظم داخلية كفؤة -                                                                            الفحم، والنفط والبتروكيمياويات، والسكك احلديدية، والطاقة الكهربائية، وغري ذلك 

                                              ضعت املؤسسات الكبرية واملتوسطة احلجم التابعة            ً          وعموماً، فقد و    .                                            للتعامل مع مسائل الصحة والسالمة املهنيتني     
  .                                                 ً     ً                                              للقطاع احلكومي قواعد للتعامل مع املهام اخلطرة تعامالً آمناً ورصد أماكن العمل ومراقبة صحة العمال ومحايتها

                                                                                                        ومـن أجل التكيف مع االحتياجات اجلديدة اليت متخضت عنها اإلصالحات االقتصادية حديثة العهد، وال سيما                
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                                                                                                    أدخلت على إدارة املؤسسات واملشاكل الناشئة فيما يتعلق باستخدام اليد العاملة، اعتمدت احلكومة                         تلـك اليت    
                                                                          ومنحت األولوية لتعزيز اإلطار القانوين ذي الصلة، وجيري باستمرار توسيع            .                                   تدابـري فعالة حلماية صحة العمال     

                                         مجيع أحناء البلد إلعادة تنظيم إنتاج                                تنفيذ مشروع رئيسي يف        ٢٠٠٠              وبدأ يف عام      .                            نطاق اإلشراف عليه وإنفاذه   
ُ                    ويف نفس الوقت، ُشنت محلة رئيسية مشلت   .                                                              املواد الكيميائية الضارة وبيعها واستعماهلا ووضع ضوابط هبذا الشأن               

                                                                                                   أرجـاء الـبلد لتعزيز الصحة والسالمة املهنيتني يف املؤسسات الصناعية ومؤسسات التعدين ونشر الوعي مبسائل     
                ً                                                                        صدرت احلكومة دليالً عن إلغاء وسائل اإلنتاج املتقادمة وما يتصل بذلك من تكنولوجيات               وأ  .                  الصـحة املهنـية   

                         ً                                                                                    ومنـتجات، وهـي عاكفة تدرجيياً على تقييد وإلغاء التكنولوجيات املتقادمة واملواد وأساليب العمل اليت تشكل             
  .    ظيفة      ً                                      ً                            أخطاراً صناعية جسيمة، والعمل يف نفس الوقت أيضاً على تشجيع مناذج اإلنتاج الن

                    يف املائة يف عام         ٥,٨٥     ً               عاماً فأكثر من       ٦٥                                                              وارتفعـت النسبة املئوية لسكان الصني الذين تبلغ أعمارهم           -   ١٩٤
  .                                                           ، مما يبني دخول فئة املسنني يف هيكل أعمار السمات السكانية للصني     ٢٠٠٠                     يف املائة يف عام          ٦,٩٦       إىل       ١٩٩٠

                                               الذين يعانون من علل مزمنة، وفرط يف طول الفترة                                                              وبالـتالزم مـع تقدم السكان يف السن، هناك زيادة يف عدد           
                                                                                                   الزمنية اليت يستغرقها املرض، وزيادة مستمرة يف تكاليف املستحضرات الطبية والصيدالنية، وهي مجيعها أمور تؤثر 

   إىل     ً                           ً                            وبناًء على ذلك، اختذت احلكومة عدداً من اخلطوات الرامية            .      ً     ً                                       تأثرياً هائالً على مرافق الرعاية الطبية والصحية      
   .                                                                                  تأمني الرعاية الطبية للمسنني كيما يتسىن هلا ضمان محاية حقوق ومصاحل رعاياها من كبار السن

                                                                                                      ووضعت احلكومة اخلطوط العريضة للبحث يف ميدان الوقاية من العلل اليت يعاين منها املسنون ومعاجلتها                -   ١٩٥
                                     نظام للخدمات الصحية والضمان الطيب                                                                            كجزء من اخلطة اخلمسية العاشرة، وهي عاقدة العزم على إنشاء وصقل            

                                           ً     ً                          ومن املقرر أن يكون الرعايا من كبار السن هدفاً مهماً من أهداف اخلدمات الصحية   .                     للمسنني بأسرع وقت ممكن
          ومن املقرر   .                                                                                        الشعبية يف املناطق احلضرية والريفية على حد سواء، ويتعني وضع طائفة من مناذج الرعاية الصحية هلم

                                                                                   ة من املعايري املتعلقة باخلدمات االجتماعية املقدمة للمسنني موضع التنفيذ وإدخال حتسينات على               وضع جمموعة مماثل
                                                                                                                   الـنظام ذي الصلة بذلك، كيما يتسىن ضمان تطوير مرافق الرعاية الطبية والصحية داخل األحياء وتوفري التعليم                 

   .                 الطبية والصحية                         ً                           وهبذه الطريقة، ستلىب تدرجيياً احتياجات املسنني من الرعاية  .      الصحي

                                                    ً                                            وجيـري حـث املستشـفيات الكبرية واملتوسطة احلجم على املضي قدماً بالطب املعين باملسنني وزيادة                 -   ١٩٦
                                                                                                  اخلدمات الطبية املقدمة هلم وتيسري سبل حصوهلم عليها؛ وإنشاء ملفات باحلاالت اليت يعانون منها وتطوير الرعاية 

                                                                   زيارات للبيوت وتقدمي الرعاية فيها، ومراقبة املسنني طوال اليوم                                                       يف حمـل السـكن وتقدمي عروض بشأن القيام ب         
                 ُ                  ً                                                                          ورعايـة احملتضرين، لُتقدم بالتايل تدرجيياً العالج للمسنني داخل منازهلم وتنشئ شبكة للمعلومات واإلنذار عن               

               من التدريب                                                                                   وحيصل العاملون يف جمال الرعاية الصحية الشعبية ممن يعتنون باملسنني على املزيد             .              حاالت الطوارئ 
                                                                                             وجيري النهوض بالبحث يف ميدان الوقاية والعالج فيما يتصل بأوضاع الشيخوخة والتشجيع على               .    ّ            البّناء والتقين 

                                                    ويتواصل بفعالية تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة         .                                                          اتـباع أسلوب عيش صحي ومتمدن قائم على مبادئ علمية         
                                                         املستمرة لإلصابة باألمراض املزمنة من قبيل أمراض القلب                                         وفيما يتعلق بالظروف السائدة و      .                   األمـراض املزمـنة   

                                                                                             واألوعية الدموية وداء السكري، اليت يتضح أن حاالت اإلصابة هبا آخذة يف االرتفاع، جيري بشكل مستمر تطوير 
   .                                                 خدمات متكاملة وقائية وعالجية وتعليمية داخل األحياء
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                                                          توفر الرعاية اخلاصة اإلنسانية والصحية لألفراد األكثر                                                        وبإمكان دوائر السهر على الصحة يف األحياء أن        -   ١٩٧
              ً              وهي مفيدة أيضاً للغاية يف       .       ً                                                                              حـرماناً يف اجملـتمع، مبا يؤدي إىل زيادة شعورهم هبويتهم يف اجملتمع واالنتماء إليه              

   اف                                                                                                           تشـجيع نظرة علمية بشأن املسائل الصحية واحلفاظ على صحة السكان والنهوض هبا، مما يعزز يف هناية املط                 
 ُ                                                                                      وُتربز املقترحات املتعلقة بالنهوض مبستوى تطوير األحياء احلضرية يف عموم أرجاء البلد              .                        ثقافة إجيابية يف اجملتمع   

                                           ً     ً           اخلدمات الصحية املوجودة يف األحياء بوصفها جزءاً مهماً             ٢٠٠٠       نوفمرب   /                                    الصادرة عن احلكومة يف تشرين الثاين     
                                                     ع يف حتويل موارد الرعاية الصحية حنو أحيائها، منشئة بذلك                                               مـن عملـية تطوير األحياء، وتطالب املدن بالشرو   

      أن      ٢٠٠٢                                  وتبني إحصاءات مجعت يف هناية عام         .      ً      ً                                                   نظاماً جديداً للرعاية الصحية احلضرية يقوم على جمتمع األحياء        
                        مركز من املراكز الصحية   ١١     ٧٠٠                                                                 مدينة قامت بتطوير خدمات من هذا القبيل وأنشأت ما يزيد على          ٣٥٨    حنو  
                 ً     ً     ً                                                            واألحياء حتتضن أيضاً عدداً كبرياً من مراكز رعاية املسنني والعيادات وغريها من املرافق               .                  جـودة يف األحياء      املو

   .                                                               الطبية اليت تقدم للسكان احملليني خدمات متخصصة يف جمال الرعاية الصحية

     وعلى   .      ألحياء                                                                                    وأصدرت حكومة الصني جمموعة من األوامر التوجيهية املهمة بشأن اخلدمات الصحية يف ا             -   ١٩٨
     لعام   "                                                              بعض املقترحات بشأن تطوير اخلدمات الصحية يف األحياء احلضرية         "                                      سبيل املثال، فقد حدد األمر اإلداري       

                                                                            يتعني تنفيذ مشاريع رائدة للخدمات الصحية يف األحياء يف كافة أرجاء البلد حبلول عام   :                 ، األهداف التالية    ١٩٩٩
  ؛     ٢٠٠٥                                                         لتقدمي خدمات من هذا القبيل موضع التنفيذ حبلول عام                                                  ؛ ومن املقرر وضع إطار منهجي أساسي            ٢٠٠٠

                    يف تطوير اخلدمات        ٢٠٠٥                            املقترحات بشأن أهداف عام      "        وتطالب    .     ٢٠١٠                      ً                وإنشاء نظام كامل نسبياً حبلول عام       
                                                     ، معظم املدن يف مجيع أحناء البلد بضرورة إقامة إطار أساسي     ٢٠٠١                ، الصادرة يف عام  "                      الصحية يف األحياء احلضرية

                                                                                                         تنفـيذ السياسات العامة، وتشغيل شبكة خدمات كاملة، وترشيد عملية تعيني املوظفني، وشحذ وظائف تقدمي                ل
                                                                                                                اخلدمـات، ووضـع املعايري املتعلقة باإلشراف واإلدارة، والسهر على قيام قنوات التمويل بوظيفتها كما ينبغي،                

                                      حات بشأن التعجيل بتطوير اخلدمات الصحية      املقتر "       وطالبت   .                                           والتوفيق بني اخلدمات الصحية واحتياجات األحياء
                                                ، الدوائر الصحية يف األحياء باعتماد آليات السوق       ٢٠٠٢       أغسطس   /                   ، الصـادرة يف آب     "                     يف األحـياء احلضـرية    

                          ويف نفس الوقت، يفترض يف       .                                                                                  التنافسية، وشجعت املنظمات االجتماعية واألفراد على إنشاء دوائر من هذا النوع          
                                                                                    الصحية يف األحياء عن طريق ما تتبعه من سياسات عامة بشأن اإلعانات املالية واحلوافز                                    احلكومة أن تعزز الدوائر     

  .                           الضريبية وما شاهبها من تدابري

                                                                          ، ختطط احلكومة إلنشاء شبكة من الدوائر الصحية يف األحياء بنماذج إمدادات متباينة     ٢٠٠٥          وحبلول عام  -   ١٩٩
                                   وستقدم هلذه الشبكة توجيهات صادرة عن   .                    يد اإلقليمي فما فوقه                          يف املائة من املدن على الصع  ٨٠              فيما ال يقل عن 

                                                                                                        مؤسسـات ال تسعى إىل حتقيق الربح، وهي هيئة رئيسية مؤلفة من مؤسسات للخدمات الصحية تؤدي جمموعة                 
                           يف املائة على األقل من        ٣٥                    وسيتمكن ما نسبته      .                        ً                                         شاملة من الوظائف، ودعماً من املرافق الطبية والصحية الشعبية        

                                                                                              ن على صعيد املقاطعات من تطوير شبكات صحية يف األحياء تالئم الظروف احلقيقية السائدة يف املناطق التابعة    املد
                                                                               يف املائة من السكان املقيمني املشمولني بكل مكتب من املكاتب دون اإلقليمية               ٧٠                    وسـيكون باستطاعة      .     هلـا 

                    دقيقة من املشي على   ١٥            املة يف غضون                                                         الوصول إىل مركز صحي جماور أو مؤسسة أخرى للخدمات الصحية الش
                     وستتخذ اخلطوات األوىل     .                                                                                 األقـدام مـن حمل سكناهم، وسيكون بإمكاهنم االتصال هبذه املراكز بواسطة اهلاتف            

                                                                                                             بالتركيز على ممارسي الطب العام املؤهلني، لتشكيل أفرقة متخصصة من العاملني يف جمال الصحة يف األحياء ممن                 
                                                                واملعدل املتوسط هلؤالء املمارسني املشتغلني يف األحياء هو شخص على            .     ٢٠٠٥          لول عام                            يتمتعون بثقافة عالية حب   
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                                                       ً                                    نسمة من سكان املدينة، بالرغم من أن املدن اليت تستويف شروطاً معينة مستمرة يف بذل                  ١٠     ٠٠٠             األقـل لكل    
                  من املمرضني يف هذه          يف املائة  ٥٠                 وحصل ما ال يقل عن   .                                            قصارى جهدها ملضاعفة هذه اخلدمة أو حتسني مستواها

                        وقد ازدادت نسبة سكان      .                                                                                     اخلدمات على تدريب ملرحلة ما بعد التأهيل األويل بإدارة السلطات الصحية اإلقليمية           
ّ                                                                                              املـدن الذيـن يتوّجهون إىل اخلدمات الصحية املوجودة يف األحياء لتلقي الرعاية الطبية زيادة كبرية مقارنة بعام                        

                                                                     ملائة يف املدن الكبرية واملتوسطة احلجم، وتزيد نسبة األشخاص املرتاحني                 يف ا    ٥٠                      ، حيث وصلت إىل حنو          ٢٠٠٠
                                                     وحتسنت مستويات معرفة السكان بأمور الصحة األساسية         .            يف املائة    ٨٠                                     لـلخدمات الـيت حيصلون عليها على        

         الصحية                                                                                            وبالتطعـيم مـن خالل برامج التحصني، والعالج املوحد لألمراض الرئيسية املزمنة غري املعدية، والرعاية   
                                            ويف هذه األثناء، ال يزال معدل الزيادة يف          .     ٢٠٠٠                                 ً       ً                     املدارة للنساء واألطفال واملسنني حتسناً ملحوظاً مقارنة بعام         

           أو دون       ٢٠٠٠                                                                                                     التكالـيف املترتبة على ما حيصل عليه السكان من رعاية طبية على مستوياته اليت وصلها يف عام                  
  .            تلك املستويات

                                                               ، أبرز التنفيذ التجرييب ملواصفات الوظائف األساسية للخدمات الصحية      ٢٠٠١        أكتوبر /               ويف تشرين األول   -   ٢٠٠
                      اخلدمات احمللية لتشخيص     :                                                                                 يف األحـياء احلضـرية املهـام األكثر جوهرية هلذه اخلدمات يف الوقت احلايل، وهي              

               اية الصحية لألم                                                                                             األمراض، ورعاية الصحة النفسية، واخلدمات الطبية املقدمة يف األحياء، والتثقيف الصحي، والرع         
                                                                                                                  والطفـل، وفـترات النقاهة داخل اجملتمعات احمللية، والوقاية من األمراض املعدية واملتوطنة والطفيلية ومعاجلتها،               
                                                                                                      والـرعاية الصحية املقدمة لألطفال، وخدمات تنظيم األسرة، والوقاية من األمراض املزمنة غري املعدية ومعاجلتها،     

  .                                              البيانات املتصلة بذلك ومعاجلتها وحتليلها ونشرها                           والرعاية الصحية للمسنني، ومجع

                 وأوضح هذا القرار   .     ١٩٩٧                   ً                                          وأصدرت احلكومة قراراً بشأن اإلصالحات والتطوير يف جمال الصحة يف عام  -   ٢٠١
                                                                                                                   أن التثقـيف الصحي جزء مهم من ثقافة الرعايا وال بد من التأكيد عليه بشدة كيما يتسىن رفع مستوى الوعي                    

                                                                                           هور وتعزيز قدرة عامة الناس على االعتناء بصحتهم؛ وينبغي النهوض هبمة مبستوى التثقيف                               الصـحي بـني اجلم    
                    املقترحات بشأن تطوير  "        ٌ     وأوضح كلٌ من   .             مليون نسمة   ٩٠٠                                           الصحي فيما بني سكان أرياف الصني البالغ عددهم 

                 النظام احلضري                                  املقترحات التوجيهية بشأن إصالح    "    ، و     ١٩٩٩      لعام    "                                        اخلدمـات الصـحية يف األحـياء احلضرية       
        مقترحات  "   ّ     وأكّدت    .                                                               وظائف التثقيف الصحي اليت تؤديها الدوائر الصحية يف األحياء          "                         للخدمات الطبية والصحية  

                                                   السياسة العامة جلعل اإلعانات املقدمة إىل املؤسسات         "                                                         السياسات العامة بشأن اإلعانات املقدمة للمرافق الصحية      
  .                                         مات الصحية العامة، مبا يف ذلك التثقيف الصحي                                     الصحية العامة إعانات لتغطية نفقات اخلد

ّ                                                  وحـّدد األمـر التوجـيهي الصادر يف تشرين الثاين          -   ٢٠٢                                    عن وزارة الصحة بشأن مواصفات          ٢٠٠١       نوفمرب   /  
                                                                                                                 الوظائف األساسية للخدمات الصحية يف األحياء احلضرية املهام امللموسة اليت يتعني القيام هبا فيما يتعلق بالتثقيف              

  ،  "                                                                  املقترحات التوجيهية بشأن إصالح وتطوير النظام الصحي يف اجملتمعات الريفية "      وأكدت   .    ياء              الصـحي يف األح  
                                                                         ، على االستمرار يف تشجيع احلملة الرامية إىل تعزيز التثقيف الصحي يف                ٢٠٠١                                 الصـادرة عـن احلكومة يف عام        

                وية واملستحضرات                                           مليون نسمة، ونشر الفهم العلمي لألد         ٩٠٠                                            صـفوف سـكان أرياف الصني البالغ عددهم         
                                                         وقام برنامج تطوير الرعاية الصحية األولية يف اجملتمعات          .                                                   الصـيدالنية والدفاع عن أسلوب حياة متمدن وصحي       

ُ           ، الذي ُوضع يف عام  )    ٢٠١٠-    ٢٠٠١ (        الريفية                                                        ، بدمج هذه احلملة يف اجملال العام للرعاية الصحية األولية يف     ٢٠٠٢       
  .     الريف



E/1990/5/Add.59 
Page 75 

                                                              يف تنفيذ مشروع وطين للتثقيف الصحي يف األحياء للمجتمعات                                          وخـالل التسـعينات، شرعت الصني      -   ٢٠٣
   ّ                                                               وركّز املشروع يف اجملتمعات الريفية على محلة التثقيف الصحي لسكان األرياف   .                            الريفية واحلضرية على حد سواء

                                                                              مليون نسمة، ونشر معلومات ذات صلة بالصحة األساسية والدفاع عن أساليب عيش صحية،    ٩٠٠             البالغ عددهم 
        ويف عام    .                                ً      ً                                                           غالل مـوارد الرعاية الصحية استغالالً رشيداً، وخلق بيئة طبيعية تفضي إىل التمتع حبياة صحية                    واسـت 
                                                                                          ، رمست اإلدارات احلكومية املعنية خطة محلة رامية إىل مواصلة تعزيز األعمال اليت جيري النهوض هبا يف هذا     ٢٠٠٢

                                             رئيسيني، ومركزة على نشر املعلومات بشأن                                                                   املـيدان، مؤكدة بذلك على السالمة والصحة بوصفهما موضوعني        
                        وتتواصل اجلهود الرامية     .                                                                                   سالمة األم والرضيع وعمليات احلقن اآلمنة، والعالقات اجلنسية اآلمنة، وسالمة األغذية          

                                                                                                        إىل تنفيذ اخلطة املعنية بضمان إتاحة الفرصة أمام سكان املناطق املنكوبة بالفقر لتعلم وفهم مبادئ الرعاية الصحية 
َ      ووِزَعت    .         لشخصـية  ا  ِ                        النسخ املكتوبة للربامج    " و  "                               التثقيف الصحي للقارئ الريفي    "            ً         نسخة تقريباً من        ٢٠٠     ٠٠٠  

               ً            نسخة أخرى جماناً من أشرطة    ١١٠     ٠٠٠        ُ                       ، بينما ُيعكف على إنتاج وتوزيع  "                              اإلذاعية للتثقيف الصحي يف األرياف
                     وتتضمن املواد األخرى يف   .              حلقة إذاعية ٠ ٣                  حلقة تلفزيونية و   ١٤٠                                       الفيديو واألشرطة السمعية لربنامج مؤلف من 

                                                                     وقام كل إقليم بإضفاء الطابع احمللي على امللصقات والكتب والكراريس          .                        ً              هـذه اجملموعة ملصقات وكتباً تعليمية     
                                                                                                 التعليمـية، وعمـد إىل االسـتفادة مـن تدابري أخرى من قبيل لوحات اإلعالنات واملعارض وخدمات املشورة        

             وقام أكثر من   .                                                          طرح األسئلة وتشخيص األمراض ومعاجلتها لنشر املعلومات الصحية                         واحملاضـرات واملنافسات يف   
                                                                                                      حمطـة مـن حمطـات التلفزيون واإلذاعة يف عموم أرجاء البلد ببث برامج عن احلملة؛ وترمجت بعض                    ٢     ٠٠٠

  .                ا يف مناطق معينة                                                                                     املقاطعـات واألقاليم املادة اليت بثتها احملطات إىل هلجات حملية ولغات تستخدمها األقليات لبثه    
                       ، الذي يستقبله أكثر     "          عامل الصحة  "                                                                   من احملطات التلفزيونية يف مجيع أحناء البلد الربنامج التعليمي              ٧٠٢          وتبث حنو   

  .             مليون مشاهد   ٦٠٠   من 

                      ، يركز منذ بدايته على     ١٩٩٠                                                           واملشروع املشترك للنهوض مبستوى الصحة بني الصني واليونيسيف يف عام  -   ٢٠٤
                            ويتوىل املشروع نشر معلومات      .                                                              ضعيفة يف املناطق الريفية ويف صفوف أقليات السكان يف البلد                         صحة اجملتمعات ال  

                                                                                                             أساسـية عـن الرضاعة الطبيعية، وتنشئة األطفال، والتلقيح، وصحة األسرة، والظروف اليت تؤدي إىل اإلصابة                
          ً        وجيري حالياً تنفيذ   .          املراهقني                                                                      بأمراض من قبيل اإلسهال، والسعال، واملالريا، واإليدز، ونقص اليود، ومنع تدخني

                يف املائة من      ٧٥                                                      وأظهر تقييم لفعالية املشروع على خمتلف املراحل أن           .        ً   إقليماً   ٢٨              بلـدة يف        ٤٨٨             املشـروع يف    
   ".                   املعرفة من أجل احلياة "                                     يف املائة من املعلومات الواردة يف كتاب   ٧٥                               السكان املستهدفني لديهم ما نسبته 

  .        ً              ً                                 قانوناً والئحة وإشعاراً هبدف فرض قيود على التدخني          ٢٤           ً    ت الصني إمجاالً        َّ  ، سنَّ     ١٩٧٩               ومـنذ عـام      -   ٢٠٥
      وحبلول   .                                              َّ                                                 ويشـمل ذلـك قـانون احـتكار التبغ وقانون محاية القصَّر وقانون اإلشهار وقانون جنوح األحداث          

ّ                    مدينة بسّن قوانني وضعية        ٨٨                                          مقاطعة وبلدية ختضع لإلدارة املباشرة و        ١٤            ، قام حنو        ٢٠٠٠       أبريل   /       نيسـان      حتظر          
                                                                                 وتتمثل أهداف هذه التشريعات القانونية وعدد من احلمالت العامة ذات الصلة يف              .                            الـتدخني يف األماكن العامة    

                                                                                                                 إجيـاد بيـئة خالية من التدخني، ومحاية صحة األطفال والشباب، ومتهيد السبيل أمام خلق بيئة اجتماعية صحية                  
  .     ً عموماً

               ُ                       ً                      مسألة تطوير الُنظم الصحية بوصفها توجهاً من توجهاهتا                                       ، أقرت منظمة الصحة العاملية        ١٩٩٨         ويف عام    -   ٢٠٦
                                  ختفيض عدد الوفيات وحاالت اإلعاقة       :                   وهذه التوجهات هي    .                                                الرئيسـية األربعة يف ميدان وضع االستراتيجيات      
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                                              ُ                                                                    البدنية، والتقليل من األخطار البيئية، وتطوير الُنظم الصحية، والنهوض مبستوى العناصر ذات الصلة بالصحة يف               
                                          واغتنمت حكومة الصني هذه الفرصة لتوسيع        .                                                                 اسات العامة املتعلقة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية          السي

                                             ً                                                                 نطـاق تعاوهنا مع منظمة الصحة العاملية وقدمت طلباً للحصول على متويل من خارج امليزانية ملشاريع البحوث                 
  .                                            لصحية يف املناطق احلضرية والريفية يف الصني                                             ُ                          بشـأن املسـائل املتصلة بإدخال إصالحات على الُنظم الطبية وا          

ُ  ِّ                                                                ً      ً     ً                             وُوفِّقـت احلكومة يف طلبها، وأصبحت مشاريع إصالح الرعاية الصحية يف الصني بنداً مدرجاً رمسياً يف ميزانييت                   
  .                              منظمة الصحة العاملية واليونيسيف

                      مم املتحدة املشترك املعين                                                                     وتعاونت الصني لعدة سنوات مع منظمة الصحة العاملية واليونيسيف وبرنامج األ -   ٢٠٧
                                                                                  اإليدز وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وغريها من املنظمات الدولية، مستفيدة بذلك            /                           بفريوس نقص املناعة البشرية   

ُ  ِّ      مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، وُوفِّقت   ٤٠                                                    من األرصدة املخصصة يف امليزانية العادية والبالغة قيمتها                                         
                                    مليون دوالر من دوالرات الواليات        ٢٨                                                       حلصول على متويل من خارج امليزانية مببلغ إضايف قدره                           يف طلبها بشأن ا   

                                                                         مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من الصندوق العاملي ملكافحة             ٥٤                        وحصلت على مبلغ قدره       .       املتحدة
                               واليات املتحدة من التحالف العاملي                          مليون دوالر من دوالرات ال  ٣٨                                        اإليدز والتدرن واملالريا، وعلى أموال بقيمة 

 ُ                                                                                    وُيضطلع بتنفيذ مجيع هذه املشاريع يف جماالت مهمة من أجل تطوير املرافق الصحية يف                .                     للقاحـات والتحصـني   
                                                     اتفاقات قروض مع البنك الدويل من أجل احلصول على أموال   ١٠                 ً  ، أبرمت الصني أيضاً     ١٩٨٤         ومنذ عام   .     الصني

                                                                           طوير الشامل للخدمات الصحية اإلقليمية وتطوير اخلدمات الصحية يف الريف،                                              لدعـم برامج متنوعة من قبيل الت      
                      كاإليدز، واألمراض اليت    (                                                                                وتدريـب املوظفني واخلدمات الصحية األساسية، ومكافحة األمراض املتوطنة واملعدية           

         يف الطيب                                                   ورعاية صحة األم والطفل واخلدمات الصحية والتثق        )                                               ينقـلها االتصـال اجلنسي، والتدرن، وغري ذلك       
   ُ                                              واسُتغلت هذه القروض املتصلة بالصحة لتوفري كم         .                                                            والتعليم الصحي وبرامج التطعيم وغريها من املشاريع املهمة       

                                                                                                           هـائل مـن التكنولوجـيات واملعدات األجنبية واحمللية املنشأ على حد سواء، ولتدريب أعداد كبرية من العمال             
  .      املؤهلني

            منحة مقدمة    :                              وتشمل هذه االتفاقات ما يلي      .                      قات التعاون الثنائي                        ً             وأبرمت حكومة الصني عدداً من اتفا      -   ٢٠٨
                                                                                                          من حكومة اململكة املتحدة لدعم مشاريع مكافحة اإليدز وتوفري اخلدمات الصحية يف األحياء؛ ومشاريع واسعة               
  ن                                                                                                النطاق للتطعيم ومكافحة مرض التدرن جيري تنفيذها مبساعدة حكومة اليابان؛ ومشروع للوقاية من مرض التدر

ٍ                    ومعاجلـته ُينفَّذ بالتعاون مع مؤسسة داميني البلجيكية؛ واتفاق ثاٍن ملدة                                                    سنوات مع مؤسسة ساغاوا اليابانية        ١٠        ُ   َّ                                              
                                                                                                     للمـنح الدراسـية مـن أجل تدريب املوظفني الطبيني؛ ومشروع تعاوين بني حكوميت الصني وأستراليا من أجل            

                                                  اتصاالهتا مع البلدان اجملاورة يف جمايل الصحة والنظافة،                ً    وزادت الصني أيضاً من  .                              مكافحة اإليدز يف املنطقة اآلسيوية
                                                            والصني جهة من اجلهات املوقعة على مذكرة التفاهم املتعلقة           .                                               وهي تشارك يف أنشطة التعاون الصحي واإلقليمي      

                                                                                                        بتـنقالت السكان ومدى التأثر مبرض اإليدز من بني وزارات الصحة خلمس من دول حوض هنر امليكونغ، وقد                  
                                                                    َّ                   املؤمتر الوزاري املعين برصد األمراض يف بلدان حوض هنر امليكونغ الستة، حيث وقَّعت وزارات الصحة         استضافت

       أكتوبر  /               ويف تشرين األول    .                                                                                السـت املشاركة يف املؤمتر مذكرة تفاهم بشأن رصد األمراض يف حوض هنر امليكونغ             
َ   َ                                       وهو َمعلَم مهم يف تعاوهنا مع بلدان أفريقيا                        ً                                             ، استضافت الصني حمفالً للتعاون بينها وبني أفريقيا يف بيجني،               ٢٠٠٠     

              وأصبح التعاون   .                                                                                     حتدث فيه خرباء صينيون بارزون عن قضايا تتعلق بتعاون الصني مع هذه البلدان يف ميدان الطب   
   .                             ً     ً                يف جمال الصحة منذ ذلك احلني ناجتاً مهماً من نواتج احملفل
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                                          ا الصحة بني الصني وبني عدد من املؤسسات                                                               كمـا تربط عالقات واتفاقات تعاون يف ميدان تكنولوجي         -   ٢٠٩
                                                                                               األجنبية غري الرمسية، مبا فيها كليات الطب وكليات البحث الطيب والبيولوجي يف عدة جامعات بارزة، ومنظمات 

                                                                                والصني إذ هتتم بالتطورات يف مجيع أحناء العامل على امليدانني الطيب والبيولوجي،              .                           غري حكومية دولية ومتخصصة   
  ً                                                                                              ضاً يف مشاريع تقنية تعاونية يف جمايل الطب األساسي والتكنولوجيا العالية، وتوسع بذلك عالقات                            فهي تشارك أي  

   .                             تعاوهنا يف كل فرع من فروع الطب

 ١٤ و١٣املادتان 

 احلق يف التعليم

               ويرد يف املادة     .                                                                                   ويـنص دستور الصني وتنص القوانني األخرى على حق املواطن يف احلصول على التعليم              -   ٢١٠
                                                                    ً                      الدستور أن مواطين مجهورية الصني الشعبية هلم احلق يف احلصول على التعليم فضالً عما يترتب عليهم من     من  ٦٤

   ٩             وتنص املادة     .                                                ً        ً       ً         وتشجع الدولة النمو الشامل لألطفال والشباب أخالقياً وثقافياً وبدنياً          .                      واجبات جتاه هذا احلق   
                                          تمتعون حبق احلصول على التعليم وتترتب عليهم                                 رعايا مجهورية الصني الشعبية ي     "                                   مـن قـانون التعلـيم على أن         

                                                ً                                          ويتساوى الرعايا كافة يف حق احلصول على التعليم وفقاً للقانون، بغض النظر عن جنسيتهم أو          .               مسـؤولية ذلك  
                                     والتشريعات من قبيل قانون التعليم        ".                                                                              أصلهم العرقي أو جنسهم أو مهنتهم أو مركزهم املايل أو معتقداهتم الدينية           

                                                                     ُ َّ                                  قـانون التعليم املهين وقانون التعليم العايل وقانون املعلمني وقانون محاية القُصَّر وقانون حقوق املرأة                        اإللـزامي و  
                                                                                                                  ومصاحلها وتفاصيل تنفيذ قانون التعليم اإللزامي واللوائح املتعلقة بتعليم املعوقني واألمر الذي حيظر مبوجبه عمل               

  .                          السكان يف احلصول على تعليم           ّ    ّ                              األطفال، توفّر كلّها ضمانات قوية وشاملة حلق مجيع

                                                                                                       وتديـر حكومة الصني نظام تعليم إلزامي ملدة تسع سنوات تعتربه إىل حد بعيد من أهم جوانب العمل                   -   ٢١١
                               تضطلع الدولة بتنفيذ نظام تعليم    : "                             من قانون التعليم على ما يلي  ١٨           وتنص املادة   .                           الذي تنهض به يف جمال التعليم

                                                                             ذ احلكومة جبميع مستوياهتا التدابري الالزمة لضمان اخنراط األطفال والشباب يف               وتتخ  .                          إلـزامي ملدة تسع سنوات    
                         يكفل كل من الدولة واجملتمع    : "                                 من قانون التعليم اإللزامي ما يلي ٤             ويرد يف املادة    ".                          العمـر املناسب يف الدراسة  

    ١٠           وتنص املادة    ".       ً         م وفقاً للقانون                                                                  واملدرسة واملرتل حق األطفال والشباب يف األعمار املعنية يف احلصول على التعلي
         ، امتدت      ٢٠٠٠         ويف عام      ".        ُ                                                                     الدولة ُتعفي الطالب احلاصلني على التعليم اإللزامي من سداد رسوم التعليم           "         على أن   

                                                    يف املائة من سكان أقاليم الصني، حمققة بذلك األهداف       ٨٥                                                       تغطية نظام التعليم اإللزامي ملدة تسع سنوات لتشمل         
     توفري    : "                                                                 لتوفري التعليم للجميع، املعقود يف جومتني، تايلند، واملتمثلة فيما يلي    ١٩٩٠            العاملي لعام                 اليت حددها املؤمتر 

                                                    ً                                                    التعلـيم األساسـي لألطفال والشبان والكبار؛ والقضاء فعلياً على أوجه التفاوت يف التعليم؛ والعمل على إتاحة    
                                                     ازداد نطاق تغطية نظام التعليم اإللزامي ملدة تسع           ،      ٢٠٠١                  وحبلول هناية عام       ".                       ً      ً      التعلـيم االبتدائي عموماً وإمجاالً    

ّ                       سنوات لسكان األقاليم توّسعا فتجاوز نسبة                                                           كما وصل عدد الطالب املنخرطني يف التعليم اإللزامي          .            يف املائة    ٩٠                      
      ١٩٩٠                          طالب عما كان عليه يف عام   ٢٨     ٩٩٩     ٠٠٠                    طالب، أي زاد بنحو    ١٩٠     ٥٧٩     ٠٠٠     إىل     ٢٠٠١      يف عام 

    ٦٥     ١٤٣     ٨٠٠                                                    وبلغ عدد الطالب املسجلني يف املدارس الثانوية املتوسطة        ).            يف املائة     ٨,٩ ١                     وهـي زيادة بنسبة      (
  .            يف املائة      ٦٦,٣                         ، أي زيادة مبا نسبته          ١٩٩٠                          طالب مقارنة مع عام        ٢٥     ٩٧٨     ٥٠٠                           طالـب، وهي زيادة بنحو      

               دارس خالل نفس                                                                                               وعـلى صعيد املدارس االبتدائية، وصل معدل تسجيل األطفال البالغني سن الدراسة يف هذه امل              
           وبلغ معدل    .            يف املائة      ٩٧,٨        وهي       ١٩٩٠                                                         يف املائة، حيث زادت نسبته عما كانت عليه يف عام                 ٩٩,٠٥          الفـترة   
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                        يف املائة، وهو اختالف بني      ٩٩,٠١                              يف املائة ومعدل تسجيل الفتيات      ٩٩,٠٨                                 تسجيل الفتيان يف املدارس االبتدائية 
ُ  ِّ            اجلنسني ُخفِّض إىل نسبة     .          يف املائة    ٠,٠٧      

              ، أعطت احلكومة     ١٩٩٥       ويف عام   .                  ً     ً                                            وهتـتم الصني اهتماماً كبرياً بتعليم األطفال املنحدرين من أسر فقرية         - ٢  ٢١
                                                                                                 مجيع األقاليم تعليمات إلنشاء نظام قومي معين بتقدمي مساعدات مالية لطالب املدارس االبتدائية واملتوسطة، وقررت 

         مليون     ١٣٠                                                  ة باخلطة اخلمسية التاسعة، باستقطاع مبلغ قدره                                                              أن تقوم اإلدارة املالية املركزية خالل الفترة املشمول       
  )            من األقليات  (                                                                                            يوان من صندوق املساعدات اخلاصة للتعليم اإللزامي وصندوق املساعدات اخلاص بتعليم السكان             

                       ً  ويقدم هذا الصندوق سنوياً   .                                                                             بغـية إنشـاء صندوق وطين ملساعدة الطالب يف التعليم اإللزامي يف املناطق الفقرية       
َ                                                        طفل ممن ُيحَرمون من التعليم أو ينقطعون عنه ألسباب عائلية             ٦٠٠     ٠٠٠                               مساعدات مالية ملا يزيد على              وأثناء   .         ُ  

           إىل عام       ١٩٩٥                                                                                                     تنفـيذ اخلطـة الوطنية األوىل للتعليم اإللزامي يف املناطق املنكوبة بالفقر، اليت استمرت من عام                 
                                           مليار يوان بوصول معدل تسجيل األطفال        ٦ ,  ١٢                                                     ، مسـح الـتزام احلكومة بتخصيص مبلغ إمجايل قدره               ٢٠٠٠

     يف       ٩٩,٣٤                                                                                                        البالغني سن الدراسة يف املدارس االبتدائية املوجودة يف املناطق املستفيدة من هذه اخلطة إىل ما نسبته                 
                              ّ   وخالل نفس الفترة، اخنفض معدل توقّف   .          يف املائة     ٩١,٧٦                                               املائـة، ومعـدل تسجيلهم يف املدارس املتوسطة إىل     

                                                             يف املائة، بينما اخنفض هذا املعدل يف صفوف طالب املدارس املتوسطة إىل     ٠,٤٦                  ائي عن الدراسة إىل            تالميذ االبتد
ُ  ِّ         وُشيِّد حنو     .              يف املائـة       ١,٧٧     ٣٠     ٠٠٠                                                               مدرسة جديدة من املدارس االبتدائية واملتوسطة وجرى توسيع           ٤     ٠٠٠ 

              مليون متر     ٦٠                  ضي املدارس بلغت                                                                                    مدرسـة ابتدائية ومتوسطة، مع ما رافق ذلك من زيادة إمجالية يف مساحة أرا             
  ُ                                                                                                     وأُدخلت حتسينات كبرية على نوعية وسائل ومعدات التعليم والكتب واملواد املرجعية، مما أدى إىل إصالح                 .     مربع

                                                   وعملت احلكومة جبميع مستوياهتا على ختفيض أو إلغاء رسوم    .                                                   مـرافق التعلـيم الـيت كانت متخلفة يف السابق         
                                                                               اإلقامة، خمففة بذلك األعباء املالية اليت تثقل كاهل الطالب املنحدرين من أسر                                               متـنوعة، مبا فيها رسوم الكتب و      

                                                                               ، أصدرت وزارتا التعليم واملالية مقترحات بشأن توزيع الكتب، على سبيل التجربة، على     ٢٠٠١       ويف عام   .      حمرومة
      ُ                       ادرة، ُتفرد اإلدارة املالية                   ومبوجب هذه املب    .                                                                    طـالب املدارس االبتدائية واملتوسطة يف بعض املناطق املنكوبة بالفقر         

                 ً                 ً                                 مليون يوان سنوياً لتوفري الكتب جماناً لطالب املدارس االبتدائية             ٢٠٠                                         املركـزية حصة خاصة من األموال قدرها        
                                 وبالرغم من تنفيذ هذا الربنامج       .                                                                                واملتوسـطة املنحدرين من أسر حمرومة من الناحية االقتصادية يف املناطق الفقرية           

   .             مليون طالب    ٢,٤٥                              ً         عدد الطالب املستفيدين منه سنوياً إىل حنو                   على أساس جترييب، يصل

     اخلطة  "           حتت عنوان     ١٩٩٦                     ويف وثيقة صدرت يف عام    .  ُ                                              وُتـبذل جهـود حثيـثة لتحسني تعليم الفتيات         -   ٢١٣
                                    ، أعربت حكومة الصني عن اعتزامها       "    ٢٠١٠                                                                         اخلمسية التاسعة املعنية بربنامج املرافق التعليمية وخطة التنمية لعام          

                                                                                           ليص الفجوات اليت تتخلل معدالت التسجيل يف املدارس بني الطالب والطالبات، وبني املناطق احلضرية واملناطق   تق
  .                                                                                                      الريفية، وبني املناطق احملرومة واملناطق املتقدمة، وبني املناطق اآلهلة باألقليات اإلثنية يف أغلبها وغريها من املناطق

                                                     عام بعشرة مقترحات من أجل االستمرار يف إدخال حتسينات على                يوليه من نفس ال /                          وتقدمـت احلكومـة يف متوز     
                                                                                                                      العمـل مع الطالبات يف املناطق املنكوبة بالفقر واآلهلة باألقليات الوطنية، طالبت فيها جبعل تعليم الفتيات جزءا                 

        تيات يف  ً    ً                                                                                                 ًمهماً من جدول األعمال احلايل لكل منطقة يف جمال التعليم اإللزامي، ودعت إىل خلق ظروف تتمكن الف                
                                                                                                             ظـلها من التردد على املدارس، وشرعت يف تنفيذ مشاريع حملو األمية وتكثيف البحوث يف جمال تعليم األطفال،                  

                              وتنص القواعد املؤقتة لوزارة      .                                                                                 وحـددت االحتـياجات الفعلية من أجل التعاون الدويل يف ميدان تعليم الفتيات            
                                                        ينبغي ملعدل تسجيل الفتيات البالغات سن الدراسة يف املدارس                                                       التعليم بشأن تقييم وإقرار التعليم اإللزامي على أنه     
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                                                                                                                    ومعدل توقفهن عن الدراسة أن يستوفيا املعايري على صعيد املقاطعات، ومها يعتربان من بني املعايري املتعلقة بإقرار                 
               لزامي وبرنامج                                             َّ                              ويتضمن كل من قانون التعليم وقانون محاية القصَّر وقانون التعليم اإل            .                            بـرامج التعلـيم اإللزامي    

   .                                                     النهوض باملرأة الصينية قواعد مماثلة بشأن تعليم الفتيات

                                                                                             وملعاجلـة مشاكل األطفال يف سن الدراسة يف صفوف السكان غري املستقرين، أصدرت احلكومة يف عام               -   ٢١٤
       جملس       وطالب  .                                                                                        ترتيبات مؤقتة حددت مبوجبها معايري تسجيل أطفال هؤالء السكان املتأثرين يف املدارس                ١٩٩٨

                                                           بشأن إصالح وتطوير التعليم األساسي كل منطقة بالتصدي ملشاكل       ٢٠٠١                                       الدولـة يف قـرار صدر عنه يف عام          
                                                                                                             التعليم يف صفوف السكان غري املستقرين، وجعلها مسؤولية رئيسية تقع على عاتق احلكومات يف املناطق اآلهلة                 

                                            ليم من خالل توفري مدارس ابتدائية ومتوسطة تعمل                                                            بالسكان غري املستقرين لضمان حقوق األطفال املعنيني يف التع        
  .                                       ُ          ً                       ومت إصدار تشريعات يف مجيع املناطق املعنية وُتدار حالياً صفوف مساعدة            .                                   طوال الوقت، وذلك بوسائل متنوعة    

       وإضافة   .    ُ                ً                                                                   وافُتتحت مدارس خصيصاً ألطفال السكان غري املستقرين يف بعض املناطق اليت يتركز فيها هؤالء السكان
  .  ُ                                                                         ، ُتقدم معونات لتالميذ األسر اليت تواجه صعوبات، لضمان حقهم يف احلصول على التعليم      إىل ذلك

                                                                                           ومن خالل التعليم اإللزامي لألطفال املعوقني الذي هو جزء من اخلطة اخلمسية التاسعة، أدرجت حكومة       -   ٢١٥
                           هذا الصدد بضمان حتديد                                                                                         الصـني تعليم األطفال املعوقني ضمن نطاق التعليم اإللزامي النظامي، وهي ملتزمة يف            

                            بشأن مواصلة إصالح وتطوير       ٢٠٠١                                        ودعت اقتراحات أصدرهتا احلكومة يف عام         .                            نفس معايري اإلشراف واإلقرار   
                                                                                                               التعليم اخلاص خالل اخلطة اخلمسية العاشرة إىل إدراج تعليم األطفال املعوقني ضمن نطاق نظام التعليم اإللزامي                

                                                                                يم األطفال املعوقني مهمة أساسية من مهام نظام التعليم اإللزامي ككل واجلهود                                              الـنظامي؛ وإىل االلتزام جبعل تعل     
                                                                                                                  الرامية إىل تعزيز ورفع مستوى معايري التعليم ومستويات اإلجنازات اليت حتققت يف هذا النظام؛ وإىل جعل التعليم                 

                   ً         وأنشأت الدولة نظاماً لعالوات   .   اص                                                                     اإللزامي لألطفال املعوقني حمط اهتمام اجلهود املبذولة لتطوير مرافق التعليم اخل
                         ، بينما أنفقت السلطات        ١٩٨٩                          مليون يوان منذ عام         ٢٦٠                                                    التعلـيم اخلاص سامهت فيها احلكومة املركزية بنحو         

          ، بلغ عدد     ١٩٩٠        ويف عام    .                                                                                      اإلقليمـية أكـثر من ملياري يوان لدعم التعليم اإللزامي لألطفال والشباب املعوقني            
      ، بلغ     ٢٠٠١          وحبلول عام   .       ً  طالباً  ٧١     ٩٥٩                         مدرسة ووصل عدد طالهبا إىل    ٧٤٦   لد                               مـدارس التعليم اخلاص يف الب     

   .       ً  طالباً   ٣٨٦     ٣٦٠                                      مدرسة، وبلغ عدد طالب التعليم اإللزامي  ١     ٥٣١               عدد هذه املدارس 

      ٢٠٠١                                 ً     ً                                                          وهبـدف تطبيق التعليم اإللزامي تطبيقاً كامالً يف اجملتمعات الريفية، أصدر جملس الدولة يف عام                 -   ٢١٦
                                                                                                    ن التعليم األساسي وإصالحه وتطويره، دعا فيه إىل االستمرار يف إدخال إصالحات على إدارة التعليم                    ً       قـراراً بشأ  

                                                    ً     ً           ، جيرى تطبيق التعليم اإللزامي يف اجملتمعات الريفية تطبيقاً كامالً              ٢٠٠٢           ومنذ عام     .                             اإللزامي يف اجملتمعات الريفية   
                                      ً            ية واإلدارة على خمتلف األصعدة، ولكن أساساً على                                                                 على أساس منوذج قيادة جملس الدولة وتنفيذ احلكومات احملل        

  .            صعيد املقاطعة

                 ً     ً                                                                    وهتـتم الصـني اهتماماً كبرياً بتعليم األطفال يف سن مبكرة، وقد ختطت اجلدول الزمين لبلوغ األهداف      -   ٢١٧
                                       ، بلغ معدل التسجيل يف رياض األطفال           ١٩٩٧         ويف عام     .                                                     احملـددة يف بـرنامج إصالح وتطوير التعليم يف الصني         

     يف    ٣٠                                         وكان اهلدف الذي تصبو الصني إىل حتقيقه         (             يف املائة      ٤٣  )         سنوات  ٦       إىل    ٣                            بالنسـبة لألطفـال يف سن        (
                                                                                             ، أما يف اجملتمعات الريفية، فقد وصلت نسبة تسجيل األطفال يف مرحلة ما قبل الدراسة يف العام الذي يسبق  )     املائة

                                  ً     ً              ألطفال يف الكثري من مناطق الصني تبايناً كبرياً بسبب                                وتتباين مناذج تعليم ا     .            يف املائة    ٦٠                        التعلـيم الـرمسي إىل      
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         سنوات   ٣                                                                                                   االخـتالفات االقتصادية والثقافية، وهي تشمل رياض األطفال اليت حتتضن األطفال البالغني من العمر               
               كما تنتشر مناذج   .                                                                                ليوم كامل، ورياض األطفال اليت تعمل لنصف يوم، وصفوف مرحلة ما قبل الدراسة لعام واحد

                  ُ   َّ      ً                                                                            مسية مرنة ومتباينة ُتكيَّف وفقاً للظروف احمللية، من قبيل الصفوف املومسية وصفوف عطلة هناية األسبوع                      غـري ر  
                                                                                                    وجمموعـات لعـب األطفال والصفوف التكميلية املتنقلة والتدريس يف البيوت واألنشطة اليت يساعد الوالدين يف       

  .         االضطالع هبا

                ً                                        نات املقدمة خصيصاً لتطوير التعليم فيما بني سكان األقليات         ّ              ً           ، تنفّذ الدولة نظاماً للمعو        ١٩٩٠           ومنذ عام    -   ٢١٨
                 مليارات يوان    ٧                                                                                        وختصص اخلطة الوطنية للتعليم اإللزامي املعنية باملناطق املنكوبة بالفقر ما يزيد على               .           يف الـبلد  

       املقدمة                                         ويركز الصندوق الوطين اخلاص باملساعدات        .                                                             لـتمويل املـناطق الغربية اليت يتركز فيها سكان األقليات         
                                                                                                               للطالب من أجل احلصول على التعليم اإللزامي يف املناطق املنكوبة بالفقر على مناطق األقليات وميدهم باملساعدة                

                 ً      ً           وأمنت الدولة أيضاً أمواالً قدرها       .                                                                               بغـية متكني أطفال األسر احملرومة يف مجيع الفئات الوطنية من مزاولة التعليم            
                                                              املتحدة مبوجب أربعة مشاريع من مشاريع البنك الدويل لتطوير التعليم                                      مليون دوالر من دوالرات الواليات          ٤١٥

                   مقاطعة فقرية يف       ٤٦٦                                                                                            األساسي يف املناطق املنكوبة بالفقر، مركزة يف هذه املشاريع على تطوير مرافق التعليم يف               
        ال خاصة                                ، استخدمت سندات حكومية وأمو        ٢٠٠١    و     ١٩٩٦          وبني عام     .        ً                                 إقليماً من األقاليم الغربية والوسطى       ٢٨

      ، بلغ     ٢٠٠١       ويف عام   .                                              مليون يوان يف مناطق األقليات واملناطق الغربية  ٥     ٣٦٨                                 أخرى الستثمار مبلغ إضايف قدره      
                                   مليون طالب، وهي زيادة بنسبة           ١٩,٤٩                                                                     عدد طالب األقليات املترددين على املدارس يف عموم أرجاء البلد حنو            

  .    ١٩٩١                        يف املائة مقارنة مع عام   ٣٩

             من قانون     ٥٦                ويرد يف املادة      .                                                              الصني التمويل الذي تقدمه لدعم برنامج التعليم اإللزامي                    وزادت حكومة  -   ٢١٩
                                                                                           يقوم جملس الدولة واحلكومات الشعبية على صعيد املقاطعات فما فوق برصد أموال خاصة من                 : "                التعليم ما يلي  

         وبني عام     ".                         اآلهلة باألقليات الوطنية                                                                                    أجل التعليم وتركيز الدعم على التعليم اإللزامي يف املناطق النائية والفقرية و           
                                                                                           ، تضاعفت حصص األموال املرصودة يف امليزانية لربنامج التعليم اإللزامي مبعامل زيادة قدره                 ٢٠٠١         وعام       ١٩٩٠
ُ                            وخـالل هـذه السنوات العشر، بلغ إمجايل العوائد الضريبية اليت ُجبيت وُخصصت للتعليم              .            ً        مـرة تقريـباً      ١١       ُ                                                       

ّ                              سامهت اهلبات العامة واألموال اجملّمعة مببلغ إضايف قدره                                مليار يوان، بينما          ١٧١,٧٣٣                 مليار يوان،          ١٣٩,٤١٧                             
ُ                                  مليار يوان، والذي ُخصص معظمه للتعليم اإللزامي            ٣١١,١                                    ليصل بذلك إمجايل مبلغ األموال إىل                   وجيري حتقيق    .                    

                     ي إنفاذ قوانني مكافحة                                                                              ورصد دقيقان ملمارسات تقاضي الرسوم الدراسية من الطالب أثناء التعليم اإللزامي، وجير
    وهي  (                                                      ، اشتركت وزارة التعليم واللجنة احلكومية للتخطيط اإلمنائي     ١٩٩٦       ويف عام   .                    ً      ً  هذه املمارسات إنفاذاً صارماً

                                                               ووزارة املالية يف إصدار تعليمات مؤقتة بشأن تقاضي رسوم عن الدراسة   )                                  اآلن اللجنة احلكومية للتنمية واإلصالح
                                                                   ً                      أقرت املبدأ القائل بأنه ينبغي حصول التلميذ على التعليم اإللزامي جماناً، وحددت                                          يف مـدارس التعليم اإللزامي،    

َ                                                                       الرسوم املفروضة على ذلك بنفقات متنوعة وقَصرت حق إقرار معايري بشأن هذه الرسوم على احلكومات الشعبية                                                        
      ً      جزافاً يف                                       بشأن مشكلة تقاضي رسوم الدراسة         ٢٠٠١                             وطالبت مذكرة صدرت يف عام        .                      عـلى صعيد املقاطعات   

                                تقاضي الرسوم مرة واحدة تغطي      "                                                                               املدارس االبتدائية واملتوسطة يف اجملتمعات الريفية، بضرورة إنشاء نظام معنون           
                                                 وتعني إصالح الوضع الفوضوي السائد مبعايري صارمة         .        ً                                  اعتباراً من ذلك العام وعلى أساس جترييب        "             مجيع النفقات 

                              ومن مث تقرر أن يسدد الطالب        .                                    عن الكتب واحلد األعلى هلذه الرسوم                                                 تنظم الرسوم املتنوعة اليت يسمح بتقاضيها       
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                                                                                   ومن شأن وزارة التعليم واللجنة احلكومية للتخطيط اإلمنائي ووزارة املالية أن تشترك يف تعيني   .    ً      ً     ً   رمساً واحداً شامالً
   .                                           احلد األدىن هلذه الرسوم مبوجب النظام الذي وضعته

                            ً                                    ني عن هدف يتمثل يف القضاء متاماً على األمية يف صفوف الشباب                                ، أعلنت حكومة الص       ١٩٩٢         ويف عام    -   ٢٢٠
                                           وتبني األرقام املستقاة من التعداد الوطين اخلامس   .                                                      ومن تقل أعمارهم عن األربعني سنة حبلول هناية القرن العشرين

    يون      مل   ٨٥       إىل       ١٩٩٠                             مليون أمي مسجل يف عام          ١٨٢                                                       للسكان أن عدد األميني من الكبار يف الصني اخنفض من           
                 ً                     ً                 مليون شخص تقريباً خالل عشر سنوات اخنفاضاً يف معدل           ١٠٠                           وميثل هذا االخنفاض البالغ       .     ٢٠٠٠             أمي يف عام    

                                                            واخنفض معدل األمية لدى الشباب ومن تقل أعمارهم عن األربعني         .            يف املائة      ٨,٧٢       إىل       ٢٢,٢                    أمـية الكبار من     
      ١٩٩٠        يف عام     )            يف املائة       ١٠,٣٨ (   ص              مليون شخ    ٦٢                             شخص من جمموع يزيد على         ٤٨     ٦٦٩     ٧٠٠    ً         عاماً مبقدار   

                      ، بلغ عدد املقاطعات        ٢٠٠٠            وحبلول عام     .     ٢٠٠٠        يف عام     )            يف املائة     ٤,٨ (                              ملـيون شخص أو حنو ذلك          ٢٠    إىل  
                                                                                                           واألقاليم املتمتعة باحلكم الذايت والبلديات اخلاضعة لإلدارة مباشرة اليت حققت من الناحية اجلوهرية األهداف اليت         

  .               ً         مقاطعة وإقليماً وبلدية  ٢٤                                 د الوطين من أجل القضاء على األمية،  ُ                      كُلفت ببلوغها على الصعي

                                                                                      ولضمان إمكانية حصول املواطنني على تعليم ثانوي، أنشأت الصني مؤسسات تعليم ثانوي يف مجيع أحناء  -   ٢٢١
ّ                                                                                                 وتؤّمن هذه املؤسسات إمكانية حصول املواطنني على تعليم مهين أو تلقيهم التدريب على مهارات منا                .      البلد     سبة    

                                                                          ، بلغ عدد مؤسسات التعليم اإلعدادي أو الثانوي يف عموم أرجاء البلد                ٢٠٠١         ويف عام     .                      قبل دخول سوق العمل   
                                                                                           مبا فيها املدارس اإلعدادية النظامية واملدارس الثانوية املهنية واملدارس املهنية اإلعدادية            (          مؤسسة     ٣٤     ٣٠٠      حنـو   

َ                   مبعية عدد املسَجلني اجلدد الذي       )                                    ومدارس الكبار الثانوية املهنية                                                        النظامية واملدارس التقنية ومدارس الكبار الثانوية                  
                  وبلغت نسبة خرجيي     .        طالب   ٢٦     ٠٠٩     ٣٠٠                                             طالـب ليصل بذلك إمجايل عدد الطالب إىل           ٩     ٨٧٩     ٩٠٠       بلـغ   

        نقطة    ١٢                                  يف املائة، وهو ارتفاع مبقدار           ٥٢,٩                                                                  املدارس املتوسطة ممن واصلوا دراستهم يف مدارس ثانوية أعلى حنو           
    ١٤     ٠٤٩     ٠٠٠                                               ووصل عدد طالب املدارس اإلعدادية النظامية إىل         .     ١٩٩٠                                 ة عما كان عليه احلال يف عام              مـئوي 

     وبلغ   .     ١٩٩٠                        عما كان عليه يف عام        )            يف املائة      ٩٥,٩ (         طالب    ٦     ٨٧٦     ٠٠٠                                      طالب، أي ما ميثل زيادة قدرها حنو        
ّ          سّجل يف عام                                  مليون طالب، أي ضعف املستوى امل        ١١,٦٤                                      عـدد طالب املدارس الثانوية املهنية              وأكمل   .     ١٩٨٨ 

   .                    مليون دورة دراسية    ٩٢,٧                                                  طالب مدراس التدريب التقين الكبار يف عموم أرجاء البلد 

                                                        ولقد بلغ عدد الطالب املسجلني يف معاهد التعليم العايل           .                                                وتقوم الصني بعزم بتطوير قطاع التعليم العايل       -   ٢٢٢
        وخترج يف    .     ١٩٨٩                          د الطالب املسجلني يف عام                  أضعاف عد     ٣,٤                  ، أي ما يقارب         ٢٠٠١                        مليون طالب يف عام        ١٣

                                                               مليون شخص من مدارس التعليم العايل النظامية املخصصة للكبار، كما   ١٢     حنو     ٢٠٠١   و    ١٩٨٩               الفترة بني عامي 
                                             وارتفعت نسبة التسجيل اإلمجالية يف جمال التعليم     .                                  شخص على شهادات جامعية عليا        ٣٠٠     ٠٠٠                أحرز أكثر من    

       نقاط   ١٠                        ، وذلك يشكل زيادة تقارب     ٢٠٠١        يف عام      املائة  يف      ١٣,٣     إىل     ١٩٩١        يف عام      املائة  يف     ٣,٥         العايل من 
                   ً  ، أي ما ميثل ارتفاعاً      املائة  يف    ٥٧     إىل   ٢١                                                             مئوية؛ وارتفع معدل قبول الناجحني يف مسابقات الدراسات العليا من 

               من مليارات       ٨,٧٦          يعادل        ، ما     ١٩٩٥                                                   ولقد استثمرت اإلدارة املالية املركزية، منذ عام          .               نقطة مئوية    ٣٦         مبقـدار   
                                        ، وهو يركز على بناء زهاء مائة من         )       أعاله  ٤              انظر احلاشية    (                       اخلاص بالتعليم العايل      "    ٢١١        برنامج   "                 اليوان يف إطار    

                 ً     ً     ً                                                   وتركز الصني تركيزاً كبرياً أيضاً على تطوير التعليم احلديث عن بعد، وبرامج              .                                 املعـاهد املخصصة للتعليم العايل    
                                                                                     دات مهنية، كما تركز على مناذج أخرى من مناذج التعليم املستمر، وعلى صقل نظام                                         التعلـيم املهـين ملنح شها     
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                                                                                                             مسـابقات خاص بدورات التعليم الذايت بغية إنشاء شبكة مفتوحة لتعليم اجملتمع عن طريق االتصال اإللكتروين                
             ً        اإلنترنت بدءاً من ال                                   ، تطوير التعليم العايل عن طريق شبكة    ٢٠٠٢   و    ١٩٩٩                         ولقد مت، يف الفترة بني عامي   .       املباشر

َ  َّ                                                                                                 شـيء، وتَوسَّـع نطـاق هذا التعليم بسرعة كبرية حيث أصبح اآلن عدد األشخاص املسجلني ملتابعة دراستهم                          
                             بلغ عدد املسجلني املقبولني         ٢٠٠١            وحبلول عام     .                    من ماليني األشخاص      ١,٣                                  باالتصال اإللكتروين املباشر يقارب     

                   شـخص، وقد حصل      ١٣     ٣٩٤     ٣٠٠                          ال التعليم العايل زهاء                                                    لدخـول مسابقات دورات التعليم الذاتـي يف جم       
  .                                               طالب يف مدارس تعليم الكبار يف كافة أرجاء البلد ٤     ٥٥٩     ٨٠٠                             طالب على شهاداهتم، ومت تسجيل    ٦٤١     ٠٠٠

                                                                                                          ومسح انتشار مرافق التعليم العايل بالتخفيف، إىل حد كبري، من حدة املشاكل املواجهة منذ وقت طويل من الزمن           
                                                وتدعم احلكومة، باإلضافة إىل ذلك، سفر املواطنني         .                                          رض والطلب على هذا املستوى من التعليم                      مـن حيـث الع    

     ٥٨٠     ٠٠٠       ، زهاء     ٢٠٠٢            وهناية عام     ١٩٧٨                          وقد سافر، يف الفترة بني عام   .                            ً     ً  الصينيني للتعلم يف اخلارج دعماً كلياً
   .                           شخص ملتابعة دراستهم يف اخلارج

                                                                  لتوفري املساعدة املالية للطالب الذين يتابعون دراساهتم العليا والذين                     ً                 واعـتمدت الدولة عدداً من التدابري      -   ٢٢٣
                                                             بتطبيق نظام لتوفري املنح الدراسية؛ وشرعت مدارس التعليم العايل     ١٩٨٧            فبدأت يف عام   .                     يواجهون صعوبات مالية

               برامج الدراسة                                                           ، وهي تشمل توفري املنح الدراسية، والقروض الطالبية، و            ١٩٩٣                                  بتطبيق سياسات متنوعة منذ عام      
      وخصصت   .                                                                                                والعمل يف آن واحد، وعالوات املشقة اخلاصة، كما تشمل ختفيض الرسوم املدرسية أو اإلعفاء منها              

                               من مليارات اليوان ملساعدة طالب     ١,١٥           ، ما جمموعه     ٢٠٠١   و    ١٩٩٤                                        اإلدارة املالية املركزية، يف الفترة بني عامي 
       ً      ً                       ، نظاماً وطنياً ملنح القروض للطالب          ١٩٩٩                    الدولة، يف عام           وأنشأت  .                                         التعلـيم العايل الذين يواجهون صعوبات     
      ، ما      ٢٠٠٢                                  ُ                   ويوفر صندوق املنح الدراسية الوطين املُنشأ يف عام           .     ٢٠٠٠                      ً     ً                وأصـبح هذا النظام نافذاً متاماً يف عام         

                                           طالب من الطالب املنتمني إىل أسر فقرية         ٤٥     ٠٠٠                         ً                            مليون يوان من املنح سنوياً، ويساعد هبا زهاء             ٢٠٠       جمموعه  
   .                              ً       ً       ً       ً    يف سعيهم للنهوض بأنفسهم معنوياً وفكرياً وبدنياً ومجالياً

                                                                                                 وما انفكت الصني تسعى لرفع مستوى املعلمني من حيث الثقافة، واملعاشات، وظروف العمل، واملركز               -   ٢٢٤
         ً                                                     فسنت عدداً من القوانني، كقانون املعلمني، ووضعت تنظيمات لضبط         .                                        االجتماعي، بغية النهوض مبستوى التعليم    

                       ً      ً   ورعت احلكومة املركزية جيالً جديداً    ".         ّ  يوم املعلّم "                سبتمرب من كل عام  /       أيلول  ١٠                      الت املعلمني، وأعلنت يوم    مؤه
                                                                                                                من القادة اجلامعيني بفضل مبادرات مثل مبادرة خطة هنر يانغزي لتحفيز العلماء، وخطة حتفيز املعلمني املتفوقني                

                      كما متكنت من اجتذاب      .                            للمعلمني املتفوقني الشباب     ِ َ      اِملَنح              وخطة توفري                                         الشباب يف جمايل التعليم العايل واألحباث،     
                                                                                                                 وتثبيـت وتدريب جمموعة من املعلمني املتفوقني الشباب من الذين يعتزمون متابعة حياهتم املهنية يف جمال التعليم                 

   فر                                                                                               ولقد مسح برنامج ساحة مدرسة القرن اجلديد، وخطة معلمي الصفوف اخلاصة، بتحسني التدريب املو               .      العايل
                                                                                             ً              ملديـري املدارس االبتدائية واملدارس املتوسطة وللمجموعة اجلديدة من املعلمني الدائمني ومديري املدارس حتسيناً            

                                          ً                                                        وأفضـى ذلك إىل زيادة نسبة املعلمني املؤهلني رمسياً لشغل مناصب يف املدارس االبتدائية واملتوسطة                 .       ً   منـتظماً 
  يف      ٨٨,٨   ، و     املائة  يف      ٩٦,٨     إىل     ١٩٩٨        يف عام      املائة  يف      ٦٣,٥ و       املائة  يف      ٨٣,٤   ، و     املائة  يف      ٩٤,٦               والـثانوية من  

         ّ    مستوى املرّتب  "                         من قانون املعلمني على أن   ٢٥           وتنص املادة   .             ، على التوايل    ٢٠٠١        يف عام      املائة  يف      ٧٠,٧   ، و     املائة
          وطنية وأال                                             ّ                                             املتوسـط املدفوع للمعلمني جيب أال يقل عن مستوى املرّتب املتوسط املدفوع ملوظفي اخلدمة املدنية ال     

                             ّ                                 وبالفعل، قامت الصني بزيادة املرّتبات املدفوعة للمعلمني عدة           ".                                        ً       يتجاوز ذلك املستوى، كما جيب زيادته تدرجيياً      
      ً        يواناً على      ٩٠٦      ً     يواناً و     ٨٠٤                                                                        فبلغ متوسط املعاش الشهري املدفوع ملعلمي املدارس االبتدائية واملتوسطة            .       مـرات 
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    يف     ٩٣,٧                        أي ما يعادل زيادة بنسبة  (  ،     ١٩٩٥      ً         يواناً يف عام    ٤٥٢  ً   ناً و     يوا   ٤١٥             بعد أن كان     ٢٠٠١             التوايل يف عام 
                                                  وبدأ التعليم، نتيجة ذلك، يتحول إىل خيار مغر           ).                                                   يف املائة على التوايل يف غضون الفترة املذكورة             ١٠٠,٤        املائة و 

                     لعاملني يف جمال التعليم                                                وجتاوزت املبالغ املستثمرة يف بناء املساكن اجلديدة ل    .                                       أكثر فأكثر من خيارات احلياة املهنية     
                                               ، مما أدى إىل زيادة املساحة السكنية املخصصة            ٢٠٠١    و     ١٩٩١                                               من مليارات اليوان خالل الفترة بني عامي            ١٤٠

  .                             من ماليني املساكن املستقلة       ٢,٧                                                       من ماليني األمتار املربعة يف اجملموع، أي ما يعادل              ١٩٠                    للمعـلمني مبقـدار     
      ٦,٢٩                                                        صصة للفرد الواحد يف أسر املعلمني املقيمني يف املناطق احلضرية من                                    وازداد متوسـط املساحة األرضية املخ    

     ً      ً     متراً مربعاً       ٠,٥٦                  ، أي ما يعادل         ٢٠٠١              ّ                  من األمتار املرّبعة يف عام            ١٠,٨١       إىل       ١٩٩١             ّ                من األمتار املرّبعة يف عام      
     من      ١٠,٢٥  ً         ماً، وهي         ً                                                                                 إضـافياً للفرد الواحد مقارنة مبتوسط املساحة املخصصة للمقيمني يف املناطق احلضرية عمو            

  .          ّ    األمتار املرّبعة

    وقد   .                                                                                      وترى الصني أن االعتماد على شىت أنواع املوارد االجتماعية إلنشاء مؤسسات التعليم العام أمر هام -   ٢٢٥
                قامت اللجنة       ٢٠٠٢                                                     قوانني إلنشاء مدارس بفضل جمهود اجملتمع، ويف عام              ١٩٩٧                             أصـدر جملس الدولة يف عام       

                                                                                           الوطين الشعيب، مبناقشة مسألة تعزيز قانون التعليم اخلاص ووافقت على ذلك القانون الذي                                       الدائمة التابعة للمؤمتر    
                                                  وبذلك تكون الصني قد دخلت مرحلة التطور السريع يف جمال   .     ٢٠٠٣      سبتمرب  /                              سيدخل حيز النفاذ يف شهر أيلول  

    ٢٧     ١٩٠           مؤسسة، أي      ٥٦     ٢٧٤         زهاء       ٢٠٠١                                                  وقد بلغ عدد املؤسسات التعليمية اخلاصة يف عام           .              التعليم اخلاص 
                      من ماليني التالميذ،        ٩,٢٣                                                ، وبلغ عدد التالميذ املسجلني يف تلك املؤسسات             ١٩٩٦                             مؤسسة إضافية مقارنة بعام     

    ٤٤     ٥٢٦                                 وكانت هذه املدارس اخلاصة تشمل        .                مليون تلميذ      ٥,٨٥              أي مبقدار        ١٩٩٦                         أكثر من عددهم يف عام      
                      يف املائة من إمجايل      ١                         مدرسة ابتدائية، أي      ٤     ٨٤٦    ، و                    من اجملموع الوطين        املائة   يف      ٣٩,٩                     روضـة لألطفال، أي     

            وعلى مستوى    .             من اجملموع       املائة   يف     ١,٤                             مليون تلميذ يستفيد من          ١,٨٢                                         املدارس االبتدائية يف البلد، ولكن كان       
     من      املائة  يـ  ف     ٥,٧             مدرسـة، أي  ٤     ٥٧١                                                               التعليم الثانوي، بلغ عدد املدارس املتوسطة النظامية اخلاصة يف الصني، 

   ).                    من العدد اإلمجايل        املائة     يف   ٣    أي   (                مليون طالب        ٢,٣٣                                                  جملمـوع الوطـين، وبلغ عدد الطالب املسجلني فيها           ا
         املدارس                      من العدد اإلمجايل لتلك     املائة  يف      ١٣,٣            مدرسة، أي  ١     ٠٤٠                                          وكذلك بلغ عدد املدارس املتوسطة املهنية اخلاصة 

                           من إمجايل عدد الطالب املسجلني      املائة  يف     ٨,١  ل                   طالب، أي ما يعاد   ٣٨٠     ٠٠٠                          على الصعيد الوطين، وهي تضم 
                                 من املعاهد، وكان عدد الطالب       ١     ٢٠٢                                         وبلغ عدد معاهد التعليم العايل اخلاصة         .                              يف هـذا الـنوع من املدارس      

        إلدارة     ١٩٩٥                                                   ولقد أصدرت جلنة التعليم الوطنية تنظيمات مؤقتة يف عام   .             مليون طالب    ١,١٣                 املسجلني فيها يبلغ 
     ٦٥٧             إذ بلغ عددها   :                                   وأدى ذلك إىل تطور تلك املشاريع بسرعة  .                            مشتركة مع جهات شريكة أجنبية             مشاريع تعليم 

                              ، قوانني ملتابعة مشاريع التعليم     ٢٠٠٣     مارس  /                           وأصدر جملس الدولة يف شهر آذار  .     ٢٠٠١      ً                مشروعاً حبلول هناية عام 
   .     ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول ١                                              املشتركة مع جهات شريكة أجنبية، وسيبدأ إعماهلا يف 

                                من قانون التعليم على أنه        ٥٣             وتنص املادة     .                                                           وما انفكت حكومة الصني تزيد استثماراهتا يف جمال التعليم         -   ٢٢٦
                          ً                                                                          جيب على الدولة أن تضع نظاماً لتمويل التعليم يعتمد بصفة أساسية على املوارد املالية اليت ختصصها احلكومة ومن  "

                                                                  خرى، كما جيب على الدولة أن تزيد استثماراهتا يف جمال التعليم            َ َّ                                                ثَمَّ على األموال اليت يتم مجعها بكافة السبل األ        
                                                                       وجوب زيادة املوارد املالية املخصصة لدعم التعليم واحملسوبة كنسبة من           "        على     ٥٤             وتنص املادة      ".              بصورة تدرجيية 

   ".             ادات الدولة                                                                                                     الناتج احمللي اإلمجايل للبلد، بالتدرج مع تطور االقتصاد الوطين وما يترتب عليه من زيادات يف إير               
                        ، أي ما يعادل زيادة         ٢٠٠١                 يوان يف عام        ٤٦٣     ٧٦٦     ٠٠٠                                                    ولقد بلغ االستثمار الوطين اإلمجايل يف جمال التعليم         
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         وقدرها     ١٩٩٠                              أضعاف املبالغ املستثمرة يف عام     ٧,٠٣        ، وزهاء     ٢٠٠٠                    مقارنة بنفقات عام      املائة  يف       ٢٠,٤٩      بنسبة 
                خالل الفترة بني      املائة  يف      ١٩,٤                           لالستثمارات يف جمال التعليم                           وبلغ متوسط الزيادة السنوية  .       يوان  ٦٥     ٩٣٦     ٠٠٠

  .    ٢٠٠١   و    ١٩٩٠     عامي 

  ،     ٢٠٠١                يوان يف عام       ٢٥٨     ٢٣٨     ٠٠٠                                                                   وبلغت املوارد املرصودة للتعليم يف امليزانية على كافة املستويات           -   ٢٢٧
      زيادة                وبلغ متوسط ال    .        يوان   ٤٢     ٦١٤     ٠٠٠          وقدره       ١٩٩٠                                  أضـعاف املبلغ املخصص يف عام            ٦,٠٦            أي زهـاء    

  يف      ١٧,٨           ما يعادل     ٢٠٠١   و    ١٩٩٠                                                                   السنوية للموارد املخصصة للتعليم من األموال العامة خالل الفترة بني عامي 
             يوان على         ٦٤٥,٢٨                                                                                 وبلـغ متوسط املبلغ املخصص يف امليزانية لكل طالب من طالب املدارس االبتدائية                .        املائـة 

                                    ، مبا ميثل زيادة يف متوسط املعدل السنوي     ١٩٩٣  م                         أضعاف املبلغ املخصص يف عا    ٣,٩٦                      املستوى الوطين، أي حنو   
                                                                                  وبلـغ متوسط املبلغ املرصود يف امليزانية لكل طالب على مستوى املدرسة املتوسطة               .        املائـة    يف       ١٨,٧٩         بنسـبة   

                              ، وذلك ميثل زيادة يف متوسط          ١٩٩٣                                أضعاف املبلغ املخصص يف عام           ٢,٥٧                          يـوان أي ما يقارب              ٨١٧,٠٢٨
                                                                       وبلغ متوسط املبلغ املرصود يف امليزانية لكل طالب يف املدارس املتوسطة             .            يف املائة   ٣    ١٢,٥                      املعدل السنوي بنسبة    

                                     ، وذلك ميثل زيادة يف متوسط املعدل           ١٩٩٣                                 أضعاف املبلغ املرصود يف عام           ٢,٥٧                      يـوان أي قرابة             ٨١٧,٠٢٨
                      مستوى املدرسة الثانوية                                                        وبلغ متوسط املبلغ املرصود يف امليزانية لكل طالب على          .            يف املائة       ١٢,٥٣               السنوي بنسبة   

                                     ، وذلك ميثل زيادة يف متوسط املعدل           ١٩٩٣                                 أضعاف املبلغ املرصود يف عام           ٢,٣٨                     يوان، أي قرابة      ١        ٤٧١,١٢
     ً                                                                       وأخرياً، بلغ متوسط املبلغ املرصود يف امليزانية للطالب الواحد على مستوى             .            يف املائة       ١١,٤٥                   السـنوي بنسـبة     
                       ، وذلك ميثل زيادة يف         ١٩٩٣                               ضعف املبلغ املرصود يف عام           ١,٦٨   ة                    يوان، أي قراب    ٦        ٨١٦,٢٣                    التعلـيم العـايل     

  .         يف املائة    ٦,٦٦                         متوسط املعدل السنوي بنسبة 

                                                                               ً                          وبلغـت األمـوال اإلمجالية املنفقة على التعليم على املستوى الوطين، حمسوبة لكل عام اعتباراً من عام                  -   ٢٢٨
                                          فة مستويات احلكومة، واملبالغ اإلضافية املخصصة                                  املوارد املرصودة من امليزانية على كا   (    ٢٠٠١          وحىت عام     ١٩٩٥

                                                                                                                    للتعليم يف املناطق احلضرية والريفية، واملبالغ اليت أنفقتها املؤسسات إلدارة املدارس االبتدائية واملتوسطة، واملبالغ              
  ي                                  ، وحمسوبة كنسبة من الناتج احملل      )                                                                       املخصـومة مـن ضرائب املؤسسات التجارية اليت متتلكها وتشغلها املدارس          

     يف      ٢,٨٧               يف املائة، و       ٢,٧٩              يف املائة و       ٢,٥٥               يف املائة، و       ٢,٤٩               يف املائة، و       ٢,٤٤               يف املائة، و       ٢,٤١          اإلمجـايل،   
              ما يعادل        ٢٠٠١                                                           وبلغت األموال اليت أنفقتها الدولة على التعليم يف عام            .                          يف املائة، على التوايل        ٣,١٩           املائـة، و  

                                      ، وذلك ميثل زيادة يف املعدل السنوي           ١٩٩٠             نفق يف عام                       أضعاف املبلغ امل      ٥,٤                     يوان، أي قرابة        ٣٠٥     ٧٠١     ٠٠٠
          فقد بلغت    :                         ً                                                  وتزداد بصورة مستمرة أيضاً املبالغ اليت تنفقها جهات أخرى على التعليم            .            يف املائة       ١٦,٦١         بنسـبة   

         يوان،     ١٥٨     ٠٦٥     ٠٠٠              ما يعادل        ٢٠٠١                                                                       األموال اإلمجالية اليت أنفقتها جهات غري حكومية على التعليم يف عام            
     يف       ٢٩,٠٨                                              ، وذلك ميثل زيادة يف املعدل السنوي بنسبة             ١٩٩٠                              ضعف املبلغ املخصص يف عام            ١٦,٥٧    بة         أي قرا 
  .     املائة

          يف املائة   ١٠                                                                                وبسبب أوجه التفاوت القدمية العهد القائمة يف التنمية بني خمتلف مناطق الصني، تعيش نسبة  -   ٢٢٩
                                                        ميع إال على املستوى االبتدائي بل وحىت السنة الثالثة               ً                                                        تقريباً من السكان يف مناطق ال ميكن فيها توفري التعليم للج          

                                                                          ويبلغ إمجايل عدد السكان املقيمني يف املناطق اليت مل حيقق فيها هدف توفري               .                                        أو الرابعة فقط من املرحلة االبتدائية     
         قفون عن                                                      ماليني نسمة؛ وما زالت نسبة التالميذ الذين يتو           ١١٠                                                  التعليم اإللزامي الشامل املمتد على تسع سنوات        
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    يف     ٠,٥٥                      ، بلغت هذه النسبة         ٢٠٠٠          ففي عام     .                                   ً                                الدراسـة يف املرحلة املتوسطة عالية جداً يف بعض املناطق الريفية          
          وما انفك    .                                         يف املائة على مستوى املدارس املتوسطة          ٣,٢١                                                       املائـة يف املـدارس االبتدائية على الصعيد الوطين، و         

  .                                  قرين يزداد بازدياد عدد هؤالء السكان                                          التحدي املواجه يف تعليم أطفال السكان غري املست

      ً                            قراراً بشأن إصالح التعليم األساسي     ٢٠٠١                                                     ولقـد بني جملس الدولة بأمت الوضوح، عندما أصدر يف عام      -   ٢٣٠
                                                                                                              وتطويـره، أنه جيب على احلكومات الشعبية احمللية بكافة مستوياهتا أن تواصل، خالل فترة تطبيق اخلطة اخلمسية                

                                                                       ً                      ية العليا، يف جمال التعليم، جلعل التعليم اإللزامي املمتد على تسع سنوات متاحاً للجميع،                                     العاشـرة، إيالء األولو   
     ً                                              عاماً، كما جيب عليها أن توسع نطاق التعليم اإللزامي   ٤٠                                           وللقضاء على األمية بني الشباب واألشخاص دون سن 

                                ام املدرسة املتوسطة، وكي تظل نسبة                                           يف املائة من األشخاص يف فئة العمر املعنية بإمت  ٩٠                         الكامل كي تسمح لنسبة     
                        يف املائة، وكذلك لزيادة   ٩٥     ً                     عاماً من العمر، أعلى من   ٤٠                                              امللمني بالقراءة والكتابة بني الشباب واألشخاص دون 

                                                     ولقد مت حتديد مسؤوليات خمتلف املناطق بالتركيز على          .            يف املائة    ٦٠                                           نسبة املسجلني يف املدارس الثانوية لتقارب       
  ُ       فطُلب إىل   :                                                                                   على املبادرة، وعلى األسلوب العملي، واخلطط وما يالئم الظروف احمللية من تعليمات                          النحو الواجب   

                                                                                                      املناطق اليت مل تطبق حىت اآلن التعليم اإللزامي الشامل املمتد على تسع سنوات، أن تبذل قصارى جهودها لتحقق       
                                       اجملتمعات الريفية؛ ودفع مرتبات معلمي            ُ                                                  وكذلك طُلب يف القرار حتسني إدارة التعليم اإللزامي يف            .            ذلـك اهلدف  

                                                                                                                      املدارس االبتدائية واملتوسطة يف اجملتمعات الريفية؛ واختاذ الترتيبات الالزمة لتوفري التمويل لبناء املدارس االبتدائية              
                                        ً                                                                      واملتوسـطة يف اجملتمعات الريفية؛ والتوقف متاماً عن اقتطاع الرسوم بصورة عشوائية يف بعض املدارس واملناطق؛                
                                                                                                        ومواصلة تنفيذ الربنامج الوطين الثاين للتعليم اإللزامي يف املناطق الفقرية، وبرامج توأمة مدارس املناطق الشرقية مع 
                                                                                         ُِ                        مدارس املناطق الغربية الفقرية، وتوأمة مدارس املناطق احلضرية مع املدارس الفقرية يف األقاليم؛ كما طُِلب حتسني                

  .                                       دارس االبتدائية واملتوسطة وتنفيذ تلك اخلطة                               خطة توفري املساعدة املالية لطالب امل

  )          اليونيسيف (                                                                                    وتقوم الصني منذ الثمانينات بتنفيذ مشاريع تربوية تعاونية مع منظمة األمم املتحدة للطفولة  -   ٢٣١
                                  فهي فترة التعاون اخلامسة بني          ٢٠٠٥    و     ٢٠٠١                                 أما الفترة املتراوحة بني عامي        .                                وبـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

       ً                        مليوناً من دوالرات الواليات       ١٤                                                                        واليونسيف؛ وتبلغ امليزانية الشاملة املخصصة للمشاريع املزمع تنفيذها               الصني  
                                                                                                              املـتحدة، وسيستخدم اجلزء األكرب من هذا املبلغ يف املقاطعات الغربية االثنيت عشرة للنهوض بالتعليم األساسي،                

  .                                                       رحلة الطفولة املبكرة، وإنشاء نظام للتعليم عن بعد                                                                 وحتسـني تدريب املعلمني، وزيادة فرص التعليم املتاحة يف م         
                                                                          ً       ًً                               وتركـز مشـاريع التعاون اليت تنجزها الصني مع الربنامج اإلمنائي يف نفس الفترة تركيزاً أساسياًً على مقاطعات                
                                 ُ                                                                         غانسـو وسيتشـوان ويونان الثالث، حيث ُتستخدم أساليب التعليم عن بعد لتحسني مؤهالت املعلمني املهنية                

                    من ماليني دوالرات       ٦,٥                                                                     ولقـد بلغت امليزانية اليت خصصها الربنامج اإلمنائي لتلك املشاريع،             .      األداء          ومعـايري   
                                                                               وتشترك الصني يف عدد من مشاريع التعاون املتعددة األطراف مع البنك الدويل، وصندوق األمم   .               الواليات املتحدة

                                      ريع على جماالت مثل التعليم األساسي،                                              ً                                املـتحدة للسـكان، ومـع بلدان عديدة أخرى أيضاً، وتركز تلك املشا            
  .                                                                                والتدريب على املهارات املهنية، وتدريب املعلمني، والتعليم العايل، وقد أعطت نتائج ممتازة

    أمثر   )         اليونسكو (                                                                                           وللصـني تاريخ حافل يف جمال التعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة                -   ٢٣٢
      ١٩٩٠                                                                             ليم الشامل، فقد حضر وفد ميثل حكومة الصني املؤمتر العاملي املعقود يف عام                              أما يف جمال التع     .             نتائج ممتازة 

                         َّ                                                    ً     ً                                   لتوفري التعليم للجميع، ووقَّع الوفد على اإلعالن العاملي لتوفري التعليم للجميع ملتزماً رمسياً مبوجبه ببلوغ اهلدفني                
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                   ً  ولقد قطعت الصني شوطاً   .     ٢٠٠٠           حبلول عام                                                              املتالزمني املتمثلني يف ترسيخ التعليم األساسي الشامل وحمو األمية،     
     ويف     ٢٠٠١                ومتكنت، يف عام      .                                            سنوات من اجلهود اليت بذلتها بدون كلل         ١٠    ً                                  كـبرياً يف جمال التعليم الشامل بعد        

                                                                                                      إطار االجتماع الرابع لوزراء التعليم يف البلدان التسع املأهولة بأكرب عدد من السكان، الذي استضافته، من إعالن 
    ً                                                                                    ساساً هديف ترسيخ نظام شامل للتعليم اإللزامي ملدة تسع سنوات، وحمو األمية، وأهنا تسعى اآلن لبلوغ           أهنا بلغت أ

                                               ولقد تعاونت الصني، خالل السنوات املاضية، مع         .                                                             هـدف أعلى، أال وهو توفري التعليم الشامل الرفيع املستوى         
                                     دراسية وإصالحها، وإجناز األحباث والتدريب                                                             اليونيسيف على إجراء جتارب تربوية مبتكرة، وعلى تطوير املناهج ال

  .             يف جمال التعليم

 ١٥املادة 

 احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية واحلق يف التمتع بفوائد التقدم العلمي

  :                               من الدستور بصورة واضحة على أن  ٤٧          تنص املادة  -   ٢٣٣

                                 وضع مؤلفات أدبية وإجناز أعمال                                                                         مواطين مجهورية الصني الشعبية يتمتعون حبرية القيام بأحباث علمية و          "
                                                               وتشجع الدولة وتدعم املساعي اإلبداعية اليت ختدم مصاحل السكان           .                                      فنـية والقيام بأنشطة ثقافية أخرى     

                                                                                                      ويقـوم هبـا مواطـنون عاملون يف جماالت التعليم والعلم والتكنولوجيا واألدب والفن، وغري ذلك من                 
   ".                املنجزات الثقافية

ّ                                                                         الدولة تنّمي التربية االشتراكية وتعمل على رفع املستوى العلمي والثقايف لألمة              : "            عـلى أن     ١٩                 وتـنص املـادة               
  :        على أن  ٢٢           وتنص املادة    ".       برمتها

                                                                                                     الدولة تشجع تطور الفنون واآلداب، والصحافة، والبث اإلذاعي والتلفزيوين، وخدمات النشر والتوزيع،             "
                                              نجزات الثقافية اليت ختدم الشعب واالشتراكية،                                                                 واملكتـبات، واملتاحف، واملراكز الثقافية، وغري ذلك من امل        

                                                        وتصون األماكن ذات األمهية الطبيعية والتارخيية، والنصب         .                                               كما تتكفل برعاية األنشطة الثقافية اجلماهريية     
   ".                   ّ                                                               واآلثار الثقافية القّيمة وغري ذلك من األشياء اهلامة اليت تشكل تراث الصني التارخيي والثقايف

                                                                                باإلضافة إىل تلك األحكام، بسن جمموعة من القوانني اليت تنص على حقوق وتدابري                                ولقد قامت الصني،     
                                                          قانون اإلجراءات املدنية، وقانون حقوق التأليف والنشر، وقانون   :                                               ملموسـة تفـيد يف صوهنا، ومن بينها ما يلي        

                        ل الذايت ملناطق األقليات،                                                                                          الـرباءات، وقـانون العالمات التجارية، وقانون محاية اآلثار الثقافية، وقانون االستقال           
ّ                                                             وقانون محاية املعوقني، وقانون محاية القُّصر، وقانون حقوق واملرأة ومصاحلها، وقانون حقوق املسنني ومصاحلهم،  ُ                                   

                                                                                      وأصدر جملس الدولة جمموعات عديدة من اللوائح اإلدارية بشأن تنفيذ قانون حقوق التأليف          .                 وقـانون األحداث  
                                                                            سوبية، ومحاية تصاميم لوحات الدوائر املتكاملة؛ كما أصدر لوائح مفصلة بشأن تنفيذ                         والنشر، ومحاية الربامج احلا

                    البصرية، وإدارة   -                                                                                                  قـانون الرباءات؛ ولوائح بشأن تنفيذ قانون العالمات التجارية، وإدارة إنتاج املواد السمعية              
                                 غراض التجارية، واألنشطة الترفيهية                                                                     شؤون النشر، ودور السينما، واألفالم، والبث التلفزيوين واإلذاعي، واألداء لأل

                                                                                                           واألنشـطة اليت توفر خدمات جتارية عن طريق شبكة اإلنترنت؛ كما أصدر لوائح مجركية حلماية حقوق امللكية                 
                                              ويناقش جملس الدولة، يف الوقت احلاضر، مشروع         .                                                              الفكـرية؛ ولوائح حلماية الفنون واحلرف اليدوية والتقليدية       
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                                                                              فية والرياضية العامة، ينص بوضوح على شروط واقعية لبناء املكتبات واملتاحف واملراكز                        لوائح خاص باملرافق الثقا
                                                  ولقد أصدرت إدارات حكومية تعليمات بشأن إدارة         .                                                          الثقافـية ومـرافق أخرى، واستخدامها وإدارهتا ومحايتها       

                       شأن إدارة دور السينما                                                         بصرية تنتجها الصني باالشتراك مع جهات أجنبية، وب        -                                املؤسسات اليت توزع مواد مسعية      
                                                                                              ً                   الـيت تؤسسها الصني باالشتراك مع جهات أجنبية؛ وتؤثر هذه اللوائح، باإلضافة إىل لوائح شبيهة أخرى، تأثرياً                 

                                                                      وقامت الصني، منذ انضمامها إىل منظمة التجارة العاملية بتنقيح بعض            .      ً                                    فعلـياً يف محاية حقوق املواطنني الثقافية      
                                                                                   مبختلف أنواعها، مبا يشمل قانون محاية اآلثار الثقافية، فأبطلت بعض األحكام اليت                                           قوانيـنها ولوائحها اإلدارية     

  .                                                                      تتناىف وقواعد منظمة التجارة العاملية، وأدخلت تعديالت حيثما اقتضى األمر ذلك

                                                                                                      أمـا الـتدابري التشريعية األساسية اليت اختذهتا حكومة الصني يف اآلونة األخرية حلماية حقوق مواطنيها                 -   ٢٣٤
  :                        لثقافية فهي تتعلق مبا يلي ا

                                                       وذلك بإصدار تعليمات بشأن كيفية تدبري املؤسسات اليت          :                                      تشجيع ازدهار احلياة األدبية والفنية      ) أ ( 
ِ                                      تديـر بصورة مجاعية حقوق التأليف والنشر، ووضع تنظيمات لضبط املسائل املتصلة بِفرق األداء الفين، ووضع                                                                                        

                                وتفيد تلك التدابري يف محاية حقوق     .                                  وض بالثقافة، يف مجلة أمور أخرى                                                 لوائـح بشأن تدبري الصناديق الوطنية للنه      
                                                                                             املؤلفني والفنانني ومصاحلهم، وحتدد بوضوح مؤهالت فرق فنون األداء ومركزها القانوين، وتشجعها على اإلبداع 

                                                                             وأداء إنتاج أفضل إلفادة اجلماهري وتلبية حقوق اجلماهري يف التمتع باملنتجات الثقافية؛

                                                              وقد مت سن قوانني ووضع لوائح أحادية املوضوع بشأن املكتبات            .                                تعزيز ازدهار الثقافة الشعبية     ) ب ( 
                                                                                                                  واملـتاحف واملراكـز الثقافية ومرافق أخرى، وهي مرتبطة باللوائح اليت ستوضع عما قريب بشأن املرافق العامة                 

                    الثقافية والرياضية؛

     ولقد   .                                            و تتصل حبماية الثقافات الشعبية والقومية                                                     سن قوانني تكمل قانون محاية اآلثار الثقافية أ         ) ج ( 
                                                                                                              وضـعت وزارة الثقافة مشاريع قوانني حلماية هذه اجلوانب من ثقافة الصني، وأحالت تلك املشاريع على املؤمتر                 

                                                                                                   وسيتم، بعد صدور هذه القوانني، اختاذ جمموعة إضافية من التدابري لتنفيذ القوانني بصورة فعلية،                .             الوطين الشعيب 
   .                                   سيتم وضع صكوك قانونية أخرى ذات صلة    كما 

                                                                                                       ولقـد التزمت الصني منذ وقت طويل من الزمن باتباع سياسة أساسية يف جمايل الفن واألدب تقوم على                   -   ٢٣٥
                                                  وتشجع هذه السياسة الشعب على خلق بيئة علمية           ".                                                 دع مائة زهرة تتفتح ومائة مذهب فكري يتبارى        "       مفهوم  

                    وهي تشجع، من حيث      .                                                       حلرية والتناسق وتسمح بتنمية روح اإلبداع يف كل فرد                                          متحررة وبيئة اجتماعية تتميز با    
                                                                                                           املؤلفـات األدبية واألعمال الفنية، على تشعب اإلبداع الذي يتميز بتنوع األساليب واختالف احلركات وتعدد               

           تلف مدارس                                                                          وتشجع من حيث التنظري األكادميي على فتح باب النقاش احلر فيما بني خم              .                         املواضـيع وتغاير النهج   
  "       الشمول "                                            وباإلضافة إىل ذلك، جعلت الصني من مفهومي          .                                                  الفكـر، كمـا تشجع على تفاعل خمتلف التيارات        

                                         يعين السماح لكل مواطن باملشاركة يف شىت         "        والشمول   . "                                        جانبني هامني يف تنمية املشاريع الثقافية       "         الـنهوض  " و
                         يتصل مبجهود مستمر يبذل      "        والنهوض   . "           غبته اخلاصة                                                ً                أنـواع األنشطة الثقافية أو الفنية مشاركة حرة متشياً مع ر          

  .                                                                   لرفع املستوى الفين وتلبية احتياجات اجلماهري الثقافية اليت ما انفكت تزداد
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                                  يف كل إقليم مكتبة ومركز ثقايف،       "                                                                  وبدأت الصني تطبق، يف مطلع الثمانينات، سياسة تقضي بأن يكون            -   ٢٣٦
                                                       املخطط الوطين للتنمية االجتماعية، وذلك هبدف إنشاء شبكة                     كجزء ال يتجزأ من     "                              ويف كـل بلـدة حمطة ثقافية      

ُعدُّ         ٢٠٠١                  وحبلول هناية عام      .                                                   ثقافـية شعبية تشمل كل مدينة وبلدة يف الدولة         ُ  ُّ       ، أصبحت الصني َت          مكتبة   ٢     ٦٩٦             َ 
      ً       ً         مركزاً ثقافياً على   ٢     ٨٥١    ، و  )            أو البلديات  (                                                       مـن مراكز الفنون الشعبية على مستوى املقاطعات             ٤٠٢          عامـة، و  
      ً       ً                مركزاً ثقافياً يف اجملتمعات       ٢٠     ١١٧                              حمطة ثقافية يف البلدات، و       ٤٠     ١٣٨    ، و  )            أو البلديات  (              األقالـيم           مسـتوى 
       نشاط  ١     ٣٨٢     ٦٠٠                    ولقد مت االضطالع بزهاء   .                    فرق فنية هاوية     ٣٢     ٩٠٣                     غرفة للمطالعة، و     ٥٥     ٨٤٦           الريفية، و 

        دورة     ٦٦٠     ٠٠٠     عقد             معرض، و     ٥٠٠     ٠٠٠              ، ومت تنظيم        ٢٠٠١    و     ١٩٩٧                                    ثقـايف شعيب خالل الفترة بني عامي        
                                                              ، بتنفيذ الربنامج الوطين لتقاسم موارد املعلومات الثقافية،            ٢٠٠٢       أبريل   /                             وبدأت الدولة، يف شهر نيسان      .        تدريبية

                                                                                                      وهو مشروع هام يستخدم ما استجد من تكنولوجيا معاجلة البيانات لتحويل املوارد والثروات الثقافية العديدة اليت 
             ً                                                        ف األعوام، فضالً عن حتويل املوارد الثقافية للمجتمع احلديث إىل بيانات رقمية                             أنتجها الشعب الصيين على مر آال

                   ً      ً                                                                          وسيؤدي الربنامج دوراً بارزاً يف تغيري الوضع املستفحل من حيث االفتقار إىل املعلومات يف املقاطعات                 .         وتنظيمها
  .      ً ثقافياً                                                                   ً   الوسطى والغربية، وال سيما يف املناطق الفقرية والنائية واملتخلفة اقتصادياً و

                                                                                                    وتـويل الصني أمهية كبرية إلرشاد وتشجيع اجلهود اليت يبذهلا مواطنوها يف جمال اإلبداع الثقايف والفين                 -   ٢٣٧
               بتنفيذ خطة       ١٩٩١                                 وتقوم وزارة الثقافة منذ عام        .                                                               بتنظـيم وتعزيـز جمموعة غنية ومتنوعة من األنشطة الثقافية         

                                                              باختيار املؤلفات األدبية واألعمال الفنية املقدمة من مواطنني                                           الواسعة النطاق اليت تسمح للشعب        "              جوائـز اجملرة   "
                  ويوىل اهتمام خاص     .                                                    ً       ً                           موهوبـني اليت تنال استحسانه، مشجعة اإلبداع وموفرة مسرحاً عمومياً لألعمال البارزة           

      وتويل  .                                                                       ً                                 لألعمـال الـيت توجه االنتباه إىل خصائص قومية أو مسات إقليمية معينة وتشجع أيضاً األصالة والتنوع                
              ً     ً                                                                                           احلكومة اهتماماً خاصاً ملنح املسنني واألطفال واملعوقني وغريهم من الفئات الضعيفة املساواة يف احلقوق الثقافية،               

           لرفع مستوى   "                     برنامج اهلندباء الربية "             فوضعت احلكومة   .                ً     ً                            كما تويل اهتماماً خاصاً إلشراكهم يف األنشطة اإلبداعية
                         لإلجنازات الفنية اليت حيققها   "                    جوائز اهلندباء الربية "                   ل والشباب، وهي متنح                                     الثقافة العامة واملستوى الفين بني األطفا

                                                                                              وكذلك أسست احلكومة جامعة للمواطنني املسنني، وهي تدير املهرجان الصيين جلوقة املنشدين املسنني               .       الشباب
                   صون حقوق املواطنني                                             وتقوم جمموعات الفنانني املعوقني الصينيني ب       .                                              اليت اشترك فيها أكثر من مليون مواطن مسن       

                                                                                                                املعوقـني يف املشاركة يف األنشطة الثقافية على أمت وجه، وتقدم هلم، يف نفس الوقت، الدعم يف مساعيهم الفنية                   
   .          واإلبداعية

                                                                                    ً                    ولقد التزمت الصني منذ عهد طويل بتشجيع وجود ساحة ثقافية وفنية ناجعة توفر للمواطنني عدداً أكرب                 -   ٢٣٨
                                              وأصبح االحتاد الصيين للنوادي األدبية والفنية        .                                  فازدهرت الفرق الفنية والثقافية     .    مات                        وأفضل من املنتجات واخلد   

                                                ومت إنشاء جوائز وطنية يف كافة فروع الفنون اليت       .      ً       ًً                                 عضواً مؤسسياًً وأكثر من مليوين عضو مستقل         ٥١          يضم اآلن   
                                 على سبيل املثال، إىل جائزة لو                                     ففي جمال اآلداب جتدر اإلشارة،        .                                             جترى فيها مسابقات منتظمة ملنح تلك اجلوائز      

                                                                                              شون لآلداب، وجائزة ماو دون لآلداب؛ وتوجد يف جمال الفنون املسرحية جائزة زهرة الربقوق، وجائزة تساو يو 
                                                                                                    للفنون املسرحية؛ وتذكر يف جمال األفالم السينمائية جائزة الديك الذهيب، وجائزة املئة زهرة؛ بينما توجد يف جمال  

                                                  وتوجد مكافآت خمصصة جملاالت أخرى كالفنون اجلميلة،         .                              نسـر الذهيب، وما شابه ذلك                             الـتلفزيون جائـزة ال    
              وكان يوجد يف     .                                                                                         واملوسيقى، والرقص، واأللعاب البهلوانية، وهي متنح لألعمال البارزة وألصحاب تلك األعمال          

        حضره        عرض   ٧١     ٠٠٠       ً     ً              إنتاجاً فنياً، وقدمت      ٤     ٨٩٢                              فرقة يف الصني، اشتركت يف        ٢     ٦٠٠         زهاء       ٢٠٠١       عـام   



E/1990/5/Add.59 
Page 89 

  .      ً       ً          ً     فلماً ومسلسالً تلفزيونياً    ٨     ٨٧٧                              فلم سينمائي باإلضافة إىل         ١٠٠                                       ملـيون شـخص؛ ومت إعداد وإخراج            ٤٧٠
                                           ُ                                                                        ومجيع تلك املنتجات الثقافية املتنوعة والعديدة ُتظهر إىل حد كبري حرية املواطن يف املشاركة يف األنشطة الثقافية                 

  .                               حياة روحية وثقافية نشطة ومزدهرة                                          واإلبداعية واملسامهة فيما تتمتع به اجلماهري من 

  "        الروائع "       من     ٥٠                                                  يف تطبيق برنامج يهدف إىل إنتاج جمموعة تضم              ٢٠٠٢                            ولقـد شرعت الصني يف عام        -   ٢٣٩
     وتويل   .                                          مليون يوان لدعم هذا الربنامج اخلمسي        ٤٠                             وختصص ميزانية سنوية قدرها       .     ٢٠٠٦                   للمسرح حبلول عام    

           ً                  وترصد أمواالً خاصة لشراء حقوق   .                                     اطنني املقيمني يف املناطق الفقرية والنائية                                  الصني أمهية كربى للحياة الثقافية للمو
َ  ِّ                                                       املؤلفات الفنية اليت تتسم بأمهية خاصة، وُتَشجِّع الفرق املسرحية احمللية على استرياد تلك املؤلفات وأدائها  ُ َ  ِّ     وُتَنظِّم   .                                      ُ 

                                        داء معروفة على املستوى الوطين ومستوى                                                                            محالت ثقافية وعلمية ومحالت للنظافة يف املناطق الريفية، وتقوم فرق أ          
                                                                                                     املقاطعـات والـبلديات بزيارة تلك املناطق وتقدمي عروض جمانية فيها، كما تسدي مشورهتا وتوفر الدعم لفرق       

    وهو    " (  ٣١-  ٢١ "                  باإلضافة إىل برنامج   "               كل قرية موصولة "                                     ويفيد الربنامج التلفزيوين واإلذاعي املسمى  .            األداء احمللية
                       يف ضمان إمكانية االستماع   )                                                              ً رات القرن احلادي والعشرين الرامية إىل تزويد كل قرية بفيلم شهرياً              مبادرة من مباد

                                                                                                                  إىل برامج إذاعية وإمكانية مشاهدة برامج تلفزيونية وأفالم لألغلبية الساحقة من السكان، وال سيما للمقيمني يف                
   .                                       اجملتمعات النائية وأفراد األقليات القومية

                                                                   إىل اإلدارات املالية املركزية واإلقليمية أن تزيد املبالغ اليت               ١٩٩٦                    كومة الصني يف عام                    ولقـد طلبت ح    -   ٢٤٠
              ً                                                                                        تستثمرها سنوياً يف املرافق الثقافية بالتدرج مع النمو االقتصادي، ومبعدل ال يقل عن الزيادة املسجلة يف اإليرادات 

                                                 السياسة الثقافية واالقتصادية، فأقر ضريبة لتغطية                                وأصدر جملس الدولة قوانني بشأن حتسني  .                       الضريبية لإلدارة املعنية
                                                                                                                    تكاليف بناء املرافق الثقافية، وحافظ على املزايا الضريبية اهلامة لتشجيع اجلماهري على تقدمي تربعات لتدعيم تلك                

               ، مذكرة بشأن       ٢٠٠٠                             وأصدر جملس الدولة، يف عام        .                                                       املـرافق، وإجيـاد مصـادر متويل سليمة وحمددة الغرض         
                                                                                                   ت االقتصادية اليت تدعم تنمية املرافق الثقافية، وأكدت املذكرة، مرة أخرى، أن استخدام املوارد الضريبية            السياسا

                                                                                                                          املـتزايدة لدعـم املرافق الثقافية العامة سيستمر، وطلبت إىل اإلدارات املالية أن ترصد يف ميزانياهتا مبالغ للتنمية                  
                                                          ة احلد األقصى للخصم الضرييب اجلائز منحه على الدخل عن                                                 وقـام اجمللس، باإلضافة إىل ذلك، بزياد        .           الثقافـية 

                                                يف املائة من ضريبة الدخل املدفوعة يف حالة           ١٠                 يف املائة إىل      ٣                                                   التـربعات املقدمـة للمرافق الثقافية، وذلك من         
  .                       يف املائة يف حالة األفراد  ٣٠             يف املائة إىل  ٣             املؤسسات، ومن 

                                                             إمجايل اإلنفاق على املرافق الثقافية يف مجيع أرجاء البلد                بلغ     ٢٠٠١    و     ١٩٩٦                            ويف الفـترة بـني عـامي         -   ٢٤١
                       وبلغت اإلعانات املالية     .            يف املائة      ١٣,٦                                              ً                    مـن مليارات اليوان، وذلك يشكل معدل زيادة سنوياً بنسبة                 ٣٢,٥٥

   يني        من مال   ٧٨٣                                      من مليارات اليوان، أي مبا يزيد بزهاء     ٧,٠٩      ً        مبلغاً قدره     ٢٠٠١                              املقدمة للمرافق الثقافية يف عام 
                                                                     وبلغت األموال اليت استثمرهتا اإلدارة املالية الوطنية الصينية لصاحل           .                   على العام السابق    )            يف املائة      ١٢,٤ (          الـيوان   

                                    من مليارات اليوان، وذلك يشكل معدل     ٩,١٣           ، ما جمموعه     ٢٠٠١   و    ١٩٩٦                                 الفرق الفنية، خالل الفترة بني عامي 
              ً       يف املائة سنوياً،        ١٦,٢                                          الغ املستثمرة يف املكتبات العامة بنسبة                                 يف املائة؛ وارتفعت املب        ١٧,٨           ً            زيـادة سنوياً بنسبة     

                                                                                                   من مليارات اليوان يف اجملموع، بينما ازدادت األموال املخصصة للمرافق الثقافية العامة بنسبة               ٦     ٨٥١         فبلغـت   
   صة                                 وكذلك أنشأت الدولة صناديق خمص      .                                 من مليارات اليوان يف اجملموع         ٦,٣١              ً                 يف املائـة سنوياً، وبلغت           ١٥,٨
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      ٢٠٠١                وأنشأت يف عام      .                                                                                    إلنتاج وأداء مسرحيات متألقة، واستحداث مرافق لصنع األفالم ولتطوير صناعة النشر          
  .      ً     ً                                                             صندوقاً خاصاً لتدعيم مشروع لإلنتاج املسرحي الوطين ومشروع لنشر مطبوعات علمية

                 املخصصة للثقافة،                                                                                     وقامـت الصني يف غضون السنوات األخرية بتنفيذ العديد من مشاريع البناء الكربى               -   ٢٤٢
ّ       َّ                                                                                           فبنت ورّممت ووسَّعت املكاتب واملتاحف واملراكز الثقافية واملسارح ودور السينما وقاعات احلفالت املوسيقية                     .  

     من     ٨,٣٧           ، ما يعادل     ٢٠٠١   و    ١٩٩٨                                                                  وبلغت األموال املستثمرة يف بناء مرافق ثقافية عامة خالل الفترة بني عامي 
                           وبلغت مساحة األرض املبنية      .        ً                             مشروعاً يستغل على الصعيد الوطين        ٧٦٢                                        مليارات اليوان، ومت إجناز وتسليم حنو     

       ً                مشروعاً استوجب توظيف    ٨١٨           ، تصميم حنو     ٢٠٠١          ومت، يف عام   .                                      من ماليني األمتار املربعة يف اإلمجال           ٣,٢٢٢
        ٢٢,٩٤٧                                              الوطين، فبلغ جمموع األموال املخطط استثمارها         )                 واآلثار الثقافية  (                                      أصول ثابتة من أصول نظام الثقافة       

  .                            من ماليني األمتار املربعة         ٤,٤٧١                                                                           مـن ملـيارات اليوان، وبلغت الزيادة اإلمجالية املخططة يف مساحة األرض             
                                من ماليني األمتار املربعة من           ١,١٢٧       ً               مشروعاً ما يعادل        ٢٩٢                                                  وأتاحت مشاريع البناء املستكملة والبالغ عددها       

                                 وبدأ تشييد املسرح الوطين اجلديد       .                    اليوان يف اجملموع                 من مليارات       ٢,٨٢٤                                    املساحة األرضية بفضل استثمار بلغ      
ُ  ِّ                                           ، وهو مشروع ُخصِّصت لـه مساحة أرضية إمجالية قدرها              ٢٠٠١    ً            رمسـياً يف عام                         متر مربع، ومتت       ١٤٩     ٥٠٠            

                                                   ويتم، يف الوقت نفسه، مواصلة العمل بنشاط إلهناء          .                            من مليارات اليوان فيه         ٢,٦٨٨                             املوافقة على استثمار مبلغ     
                                                                                                    خططة، كبناء املتحف الوطين، وتوسيع مركز الفنون اجلميلة الصيين، وإجناز املرحلة الثانية من بناء                           املشـاريع امل  

                  ولقد انتهى بناء     .                                                                                                   املكتـبة الوطنية، وبناء املكتبة الرقمية الوطنية، وإجناز أعمال الصيانة يف متحف القصر الوطين             
ُ  ِّ               األكادميـية املركزية للفنون اجلميلة، وهو مشروع ُشيِّد عل                                        متر مربع واسـتلزم اسـتثمار      ٢٤١     ٨٠٠          ى مساحة                                             

                                       ً     ً                                      وأهنت األقاليم، مبراعاة الشروط احمللية، عدداً كبرياً من مشاريع البناء الكربى واهلامة واليت   .       يوان  ١٤     ٥٣٣     ٠٠٠
       ً                       مشروعاً من املشاريع الكربى       ٣٥                  وجتاوزت ميزانيات     .                                                         تـربز السـمات الثقافية اخلاصة بكل منطقة من املناطق         

                       ، بينما جتاوزت ميزانيات     ٢٠٠١                      من مليون يوان يف عام   ٥٠                                          لبناء مرافق ثقافية على الصعيد الوطين، مبلغ        املصممة 
  .            مليون يوان   ١٠٠             من املشاريع   ٢٠

                                               من مليارات اليوان، خالل الفترة بني عامي           ١,٢                                                    واسـتثمرت احلكومات اإلقليمية بكافة مستوياهتا حنو         -   ٢٤٣
                         ورصدت الدولة يف إطار اخلطة   .         ً       ً                    ة ومركزاً ثقافياً على مستوى األقاليم      مكتب   ٦٥٠               ، لبناء وتوسيع     ٢٠٠١   و    ١٩٩٦

  .                                                                        مليون يوان لدعم بناء مكتبات ومراكز ثقافية على مستوى األقاليم             ٥٠٠                    ً       ً             اخلمسـية العاشرة مبلغاً إضافياً قدره       
      ١,٤١              ما يعادل                                                        للمرافق الثقافية اجلماهريية على الصعيد القطري،          ٢٠٠١                                        وبلغت اإلعانات املالية املقدمة يف عام       

                                 من ماليني اليوان، وذلك يشكل         ٢٢٥         بنحو       ٢٠٠٠                                                            مـن مليارات اليوان، وهو مبلغ يتجاوز ما خصص يف عام            
                                   يف املائة، وللمراكز الثقافية بنسبة     ٢٤,٧                                          وازدادت اإلعانات املقدمة ملراكز الفنون بنسبة   .          يف املائة  ١٩            زيادة قدرها 

  .         يف املائة    ١٧,٤                                    يف املائة، وللمحطات الثقافية بنسبة    ١٧,٨

                        حتفة ثقافية غري منقولة،    ٤٠٠     ٠٠٠                               ً     ً                                ومتـتلك الصـني القاريـة، بوصفها بلداً قدمياً عريق الثقافة، زهاء         -   ٢٤٤
                        ً            ولقد اعتمدت احلكومة نظاماً لتصنيف       .                                                 مـن ماليني التحف املنقولة املودعة يف جمموعات            ١٢,٦               باإلضـافة إىل    

                ويوجد يف الوقت     .                                                      عيني تلك اآلثار واملواقع وتعزيز احلماية الواجبة هلا                                                      معاملها ومواقعها األثرية الرئيسية، يفيد يف ت      
                              موقع مصنف يف عداد املواقع      ٧     ٠٠٠                                                   موقع ثقايف رئيسي حممي على املستوى اإلقليمي، و          ٦٠     ٠٠٠             احلاضر زهاء   

  .              وطنية القدمية       ً     ً      ً                                  موقعاً هاماً مصنفاً يف عداد اآلثار الثقافية ال         ١     ٢٧٢                                            الـيت حتظى باحلماية على مستوى املقاطعة، و       
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                                   َّ                       ً                                                              وفيما يتعلق مباليني التحف املنقولة، يصنَّف كل واحد من بينها وفقاً لقيمته التارخيية أو العلمية أو الفنية بوصفه                  
        ولقد مت    .     ً       ً                                                                                                      أثراً ثقافياً من الدرجة األوىل أو الثانية أو الثالثة ولكن، بصفة عامة، تعترب مجيع تلك اآلثار ثروة ثقافية                 

                                                                                           املدن كبيجني، وشي آن، ولوويانغ، اليت يوجد فيها عدد وافر للغاية من التحف الثقافية                     من      ١٠١             تصنيف زهاء   
      ً       ً         موقعاً طبيعياً ومن      ٢٨                                       وأدرجت اليونسكو، يف نفس الوقت، حنو         .     ِّ               ً                             القـيِّمة، بوصفها مدناً وطنية تارخيية وثقافية      

                                    شني شيهوانغ، اإلمرباطور األول، وقصر                                                        َّ                     صنع اإلنسان يف الصني، مبا يشمل احلائط الكبري، واملدينة احملرَّمة، وقرب ت           
  .                                                                                                بوتاال، يف عداد مواقع التراث العاملي، وتأيت الصني يف املقام الثالث من حيث أكرب جمموعة أثرية وطنية يف العامل

                                                                                                   ولقـد أصـدرت اللجنة الدائمة للمؤمتر الوطين الشعيب قانون محاية اآلثار الثقافية، وهو التشريع الصيين         -   ٢٤٥
  .                                                       ً                 وحتظى اآلثار الثقافية القدمية احملمية بالرعاية الواجبة وفقاً لتصنيفها          .                                صـص للمسائل املتصلة بالثقافة             األول املخ 

                                                                                                                ولقـد مت تكريس قدر ال بأس به من املوارد البشرية واملادية للحفريات األثرية، وحلماية التحف املستخرجة من                  
                                          ة، ضمن القيود احملددة يف القانون ومبوجب                                            وتـتحمل السلطات احمللية يف كل منطق        .                         األرض، وبـناء املـتاحف    

                                                                                                        إرشـادات احلكومة، مسؤولية االعتناء باملواقع األثرية والتحف املوجودة يف املناطق املشمولة يف واليتها اإلدارية،       
                                                          وتنشئ احلكومة مبختلف مستوياهتا وحدات إدارية مسؤولة عن          .                                                    بيـنما توفر اإلدارة املالية املركزية الدعم املايل       

ـ                                                                                                            ة الـتحف، وعـن مكاتب البحث يف علم اآلثار القدمية، واملتاحف، واملكاتب املعنية حبماية املباين األثرية                      محاي
                                     إصدار تنقيح لقانون محاية اآلثار          ٢٠٠٢        أكتوبر   /                       ومت يف شهر تشرين األول      .                                    ودراستها، وما شابه ذلك من أمور     

                                                 بالتحف الثقافية يركز على محاية تلك التحف                                                                         الثقافـية أكد ضرورة اتباع هنج عملي يف معاجلة املسائل املتصلة          
                                                وحدد القانون املنقح، باإلضافة إىل ذلك، املهام         .                                                           وإنقاذهـا واستخدامها بصورة معقولة وحتسني أسلوب إدارهتا       

                                                                                               واملسؤوليات املنوطة باحلكومة على كافة املستويات، وركز على وجوب إدراج محاية اآلثار الثقافية يف مجيع خطط 
       وينبغي   .                       ً                                                                    قتصـادية واالجتماعية فضالً عن رصد أموال يف ميزانيات السلطات املعنية لتغطية التكاليف                         التنمـية اال  

ّ                 ً      وكذلك تضّمن القانون أحكاماً      .                                                                          السـعي يف نفـس الوقت لتضمني تلك االهتمامات يف خطط التعمري اإلقليمية                     
                                 لوك هلواة مجع تلك اآلثار، وعزز                                                                                     واضـحة لضبط عملية نقل اآلثار الثقافية عرب احلدود الوطنية، ووضع قواعد س            

   .                                                                                     املراقبة على مؤسسات البيع باملزاد العلين، وحدد املسؤوليات من كافة اجلوانب مبزيد من التفصيل

                      فخصصت اإلدارة املالية     .                                                                             وتسـعى حكومة الصني جاهدة إىل زيادة استثماراهتا يف محاية اآلثار الثقافية            -   ٢٤٦
                                                             ، إعانات سنوية حلماية أهم التحف املوجودة يف البلد، وقد              ٢٠٠٠    و   ٩٨  ١٩                                   املركـزية، خالل الفترة بني عامي       

ُ                        من ماليني اليوان، بينما ُرصد مبلغ قدره            ١٣٠                    بلغت تلك اإلعانات                 للمشاريع      ٢٠٠١                        مليون يوان يف عام         ٢٠٠                       
    ً  نوياً                       من ماليني اليوان س      ٢٥                                            ً              وخصصت الدولة، منذ اخلطة اخلمسية التاسعة، مبلغاً قدره           .     ٢٠٠٠                  املتبقية من عام    

     من    ١,٥                                                                                           كإعانات تستخدمها األقاليم لتنمية مرافق إلنقاذ ومحاية التحف الثقافية، كما خصصت ميزانية تبلغ حنو 
      ٢٠٠٢            ومت يف عام      .                                                                                                  ماليني اليوان حلماية املواقع األثرية يف املدن املدرجة يف قائمة املدن التارخيية الثقافية الوطنية             

                  وتنظم املتاحف زهاء   .                                         لدعم مشاريع كربى لبناء املتاحف يف األقاليم                من ماليني اليوان   ٢٥٠                    وحـده توفـري حنو      
                     وخالل السنوات القليلة   .                      ونيف من ماليني األشخاص   ١٥٠           ً                                معـرض سنوياً على الصعيد الوطين، يزوره       ٨     ٠٠٠

         ديات اليت       ً                                                                 متحفاً من املتاحف املوجودة يف املقاطعات واملناطق املتمتعة باحلكم الذايت والبل  ٣٠                       املاضـية، قام قرابة     
  .                ماليني من األشخاص  ١٠                                                                            تدار إدارة مباشرة بتنظيم معارض يف البلدان اجملاورة ويف اخلارج، زارها ما ال يقل عن 
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                 بشأن معاقبة من     ١٩٩١                                                                             ولقد أصدرت اللجنة الدائمة التابعة للمؤمتر الوطين الشعيب لوائح إضافية يف عام       -   ٢٤٧
                                    وجعلت التعديالت املدخلة على قانون       .                          قابر أثرية ثقافية قدمية                                                 يقوم حبفريات غري مشروعة للكشف عن مواقع وم       

              ً                              والصني طرف أيضاً يف اتفاقات دولية مثل اتفاقية   .                                     التدخل يف تدبري اآلثار الثقافية جرمية     ١٩٩٧                  العقوبات يف عام    
                    د املمتلكات الثقافية                                                                                    محاية امللكية الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح، واالتفاقية املتعلقة بوسائل حترمي ومنع استريا

                                                                                                                     وتصديرها ونقل ملكيتها بالطرق غري املشروعة، واتفاقية محاية التراث الثقايف والطبيعي العاملي، واالتفاقية املتعلقة              
                                        ويف نفس الوقت، سعت الصني بنجاح إىل استرجاع   .                                   َّ                  باملمتلكات الثقافية املسروقة أو املصدَّرة بطرق غري مشروعة

  .  َّ                                                  هرَّبة إىل اخلارج ومتكنت من استردادها بفضل التعاون الدويل                    بعض حتفها الثقافية امل

                 ً     ً                                                                             وتستثمر الصني قدراً كبرياً من املوارد البشرية واملادية واملالية يف محاية الثقافات اإلثنية والشعبية والنهوض  -   ٢٤٨
    وهو   "             دبية والفنية                               اجملموعات العشر الكربى للحوليات األ "                                            والدولة توفر الدعم منذ الثمانينات ملشروع مسي    .     هبـا 

        اجملموعات  "     ً      جملداً من    ٢٧٠                          ولقد مت حىت هذا اليوم إعداد   .             مليون يوان   ١٠٠            ُ                    مشروع ضخم اسُتثمر فيه مبلغ جتاوز 
         جمموعة      ٢٠٠٤ ُ         ُ                    وُيتوقع أن ُتستكمل يف عام        .      ً   جملداً    ١٩٠                    ُ                          ومتـت املوافقة عليها، وُنشر منها حىت اآلن           "        العشـر 

   ".                                            السور الكبري للثقافة اإلثنية والشعبية الصينية "                          از العظيم الذي اعترب مبثابة                         الكاملة من هذا اإلجن       ٣٠٠              اجمللدات ال     
                              ً                                                                                 وكذلـك أنشـأت وزارة الثقافة داراً لتسجيل مؤلفات أوبرا بيجني وكونتشو، وهي تقوم بالدعاية هلا بنشاط،                 

                      ملستقبل يف تأدية مؤلفات                                                              ُ                ونظمت الوزارة مسابقة على املستوى القطري للفنانني املتفوقني الذين ُيتوقع جناحهم يف ا
                                                                                                               أوبـرا كونتشو، كما نظمت ثالثة مهرجانات لألوبرا الصينية وأوبرا بيجني، ووفرت بالتايل محاية فعلية ألوبرا                

  .                                                                                                                   كونتشو وألنواع أخرى من الفنون اإلثنية اليت أدرجتها اليونسكو يف قائمة الروائع الفنية لتراث البشرية املروى               
                                                                                   ة االقتصادية وتأثري الثقافات وأساليب املعيشة األجنبية، مازالت الثقافات اإلثنية                                         ولكـن، مع تسارع خطى التنمي     

                                                       فأصبحت مهارات تقليدية عديدة وأنواع شىت من الفنون          .                                                        والشـعبية الصينية متر مبرحلة حرجة مل يسبق هلا مثيل         
                           نقلها إىل األجيال القادمة                                                                                          الشعبية تفتقر إىل جيل جديد من املتمرسني، وهي تتصدى خلطر الزوال نتيجة استحالة              

                                                              وأوشكت بعض اللغات وأساليب الكتابة والعادات الفريدة على          .                                              حسـب ما جرت عليه العادة على مر القرون        
                                                                                                  فقامت الدولة، على ضوء هذا الوضع، بتعجيل العملية التشريعية اهلادفة إىل محاية الثقافات اإلثنية والشعبية   .       الزوال
                                                                     ق احلماية الضرورية وبيان حقوق ومسؤوليات الدولة جبالء للمعنيني من اجملموعات                   ومت، بعد توضيح نطا   .        الصينية

                                                               وتشجع تلك اآلليات على صون ونشر الثقافات اإلثنية والشعبية           .                                               واألفـراد، إنشاء آليات جديدة لتوفري احلماية      
  .                                                                     بأشكاهلا، ومنع انقراضها أو تدمريها، وحتسني مستوى التعاون الدويل يف هذا اجملال

    ...                                                        الدولة حتمي احلقوق واملصاحل املشروعة لألقليات القومية             "...                          من الدستور على أن       ٤             وتنص املادة    -  ٤٩ ٢
                                                                                                                وأن الدولـة تساعد املناطق اليت تقطنها األقليات القومية على تعجيل منوها االقتصادي والثقايف مبراعاة خصائص                

                                               إىل كافة القوميات يتمتعون حبرية استخدام وتطوير                  وأن األشخاص املنتمني    ...                              خمتلف تلك القوميات واحتياجاهتا 
                                             وينص قانون االستقالل الذايت القومي اإلقليمي         ".                                                            لغاهتم املنطوقة واملكتوبة وصون أو إصالح عاداهتم وتقاليدهم       

   ة،                                                                                                                   عـلى أن املـناطق الوطنية املتمتعة باحلكم الذايت هلا حق املبادرة يف تطوير جماالت ثقافية قومية، كنظم الكتاب                  
                                                                                                         والفـنون، وخدمات اإلعالم، وخدمات النشر، والبث اإلذاعي والتلفزيوين وخدمات صناعة األفالم، مع مراعاة              

                                                                       كما حيق هلا مجع ومقارنة وترمجة ونشر املؤلفات األدبية القومية ومحاية             .                                       معايريهـا القومـية وخصائصها اإلثنية     
                                                                 مية باإلضافة إىل آثارها الثقافية القيمة وغريها من اآلثار اليت                                                                    مواقعها اليت تتسم بأمهية قومية، وآثارها الثقافية القد       

                                                                                 وستقوم الدولة، يف نفس الوقت، بتنفيذ سياسات خاصة للتشجيع على بناء مرافق              .                               تتسـم بأمهية تارخيية وثقافية    
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          قافية مع                                                                                                        ثقافـية يف مناطق األقليات القومية، وتدريب العاملني يف جمال األدب والفن، كما ستشجع املبادالت الث               
   .                                  العامل اخلارجي ومحاية اآلثار الثقافية

  .                                                                                             وقـام السكان املنتمون إىل كافة األقليات القومية املوجودة يف الصني بإنشاء فرقهم اخلاصة لألداء الفين    -   ٢٥٠
        فرقة    ٥٨                            فرقة من هذا القبيل، و        ٥١٠                                                          ، استضافت املناطق الوطنية املتمتعة باحلكم الذايت زهاء             ٢٠٠٠           ويف عـام    

                                                                 وتنظم الدولة مسابقات موسيقية ومسابقات رقص وأداء مسرحي بصورة        .       ً   مسرحاً    ١٨٢                     ة للرقص والغناء، و       وطني
 ُ             وُتمنح جوائز    .     ٢٠٠٢                                      مسابقة من هذا النوع حبلول عام          ١٢                ؛ ولقد أجريت     "              جوائز الطاووس  "                 منـتظمة ملـنح     

                                   املسابقات التسع اليت أجريت حىت               ولقد مسحت   .                                               للمؤلفات األدبية واألفالم والربامج التلفزيونية      "              اجلواد املندفع  "
                       ، بإجناز عدد كبري من      "              جوائز الطاووس  "                                                              ملنح تلك اجلوائز، باإلضافة إىل املسابقات اليت أجريت ملنح               ٢٠٠٢     عام  

  .                                                        َّ                              ّ                           األعمال البارزة اليت تناولت مواضيع هتم األقليات القومية، ومنَّت مواهب العديد من الفنانني والكّتاب املتألقني              
                                                                                       ميـية من أكادمييات الفنون اجلميلة العليا على الصعيد القطري دورات متخصصة هتدف، بصفة                أكاد   ٢٤         وتوفـر   

                                                                            ُ   ِّ                                   خاصـة، إىل تنمـية املواهب الفنية بني السكان املنتمني إىل أقليات قومية، ويف نفس الوقت ُتوفِّر بعض املدارس                   
                                     على غرار أكادمييات وطنية أخرى،                                                                             املتوسـطة واألكادمييات املوجودة يف املناطق احلاصلة على االستقالل الذايت،         

    ً                                                                                                       فرصاً للتخصص يف أدب وموسيقى ورقص األقليات وفنوهنا اجلميلة، مما يساعد إىل حد كبري للغاية على النهوض                 
  .                                                           بالعديد من الفنانني املوهوبني يف تلك اجملتمعات والسماح هلم بالتقدم

                          لبناء وتوسيع وترميم عدد     ١٩٩٠               خاصة منذ عام                                                 ً ولقد رصدت اإلدارات املالية املركزية واإلقليمية أمواالً -   ٢٥١
                                املسارح املوجودة يف مناطق األقليات،  /                                                                          كبري من املكتبات واملراكز الثقافية ومراكز الفنون واملتاحف ودور السينما        

                                  كانت املناطق الوطنية املتمتعة         ٢٠٠٠            وحبلول عام     .                                                              فعززت إىل حد كبري ما يوجد فيها من مرافق أساسية ثقافية          
                حمطة ثقافية،   ٧     ٠٧٨      ً       ً        مركزاً ثقافياً، و      ٦٥٥      ً                       مركزاً للفنون الشعبية، و      ٧٩             ً                     كم الـذايت مقـراً ملـا يعادل              بـاحل 

                                                  ، بتنفيذ الربنامج الوطين للرواق الثقايف الكبري املتاخم     ١٩٩٢                      وتقوم الدولة، منذ عام   .       ً  متحفاً   ١٥١          مكتبة، و   ٥٦٣ و
                                                 سع اليت يوجد فيها أكرب عدد من األقليات القومية، وهي                                                   للحدود، يف املقاطعات واملناطق املتمتعة باحلكم الذايت الت

                                                                                                             غوانغشي، ويونان، وتيبت، وشينجيانغ، ومنغوليا الوسطى، وغانسو، وهايلونغجيانغ، وجيلني، ولياونينغ؛ ومت يف            
  ُ          وأُنفق حبلول   .                                                                             توسيع نطاق الربنامج ليشمل تسع مقاطعات ساحلية وبلديات أخرى تدار إدارة مباشرة    ١٩٩٤    عام 
                                                                                                      من مليارات اليوان يف إطار هذا الربنامج لبناء عدد كبري للغاية من املرافق الثقافية األساسية                 ٥         زهاء       ١٩٩٩     عام  

                                                                                                    ومسـارح أخـرى جعلـت من الرواق الثقايف الكبري شبكة دائرية واسعة أفادت يف حتسني وإثراء احلياة الثقافية      
                           وكذلك بادرت احلكومة بوضع      .              ماليني نسمة    ١٠                                                           للسكان املقيمني يف املناطق احلدودية والذين يتجاوز عددهم         

                 مقاطعة وبلدة     ١٤                                                                                                 خطـة لتقدمي املساعدة للتيبت يف جمال الثقافة، مسحت لوزارة الثقافة بتنظيم الدعم املقدم من                
                                                             واختذت الوزارة الترتيبات الالزمة خالل السنوات األخرية لرصد          .                                               داخلـية ملنطقة التيبت املتمتعة باحلكم الذايت      

     من      ١١,٥١      ً       ً                     ً       ً           مرفقاً ثقافياً يف التيبت وخصصت مبلغاً إضافياً قدره   ٣٢                              ماليني اليوان للمساعدة على بناء      من     ٥,٤٨
  .                                                                                          ماليني اليوان ملساعدة التيبت على محاية وترميم آثارها، كما رصدت مبالغ خاصة لتشجيع املواهب الفنية

                                        ية لألقليات القومية ولقد أعدت برامج                                                                           وتـويل الدولـة أمهـية كبرية للتنقيب عن اآلثار الثقافية التقليد            -   ٢٥٢
                                                                                                       لتجميعها وتصنيفها وترمجتها ونشرها وحلماية املواقع األثرية اهلامة، والتحف الثقافية الثمينة، وغري ذلك من اآلثار 

                                                                              واستثمرت مبالغ كبرية يف ترميم مواقع هامة يف التيبت وتشينغهاي وشينجيانغ             .                                  ذات األمهـية التارخيية والثقافية    
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       وستوفر   .                                                   مليون يوان على خطة مخسية لترميم قصر بوتاال          ٥٠                  ُ                      أخص يف التيبت حيث أُنفق مبلغ قدره                 وبصـفة   
                       ُ                مليون يوان كتمويل خاص ُيقدم إىل          ٣٣٠      ً       ً           مبلغاً إضافياً قدره         ٢٠٠٦    و     ٢٠٠٢                                 الدولـة خالل الفترة بني عامي       

                          يع وتصنيف ودراسة املالحم                             ويتم، يف نفس الوقت، جتم      .                                                        التيبـت لصيانة قصر بوتاال ونوربولينغكا ودير ساكيا       
      ملحمة  "            املنغولية، و   "              ملحمة يانغار  "            التيبتية، و   "                قصة امللك غيزر   "                                                التارخيية الثالث الكربى لألقليات القومية، وهي       

                                         من ماليني األسطر، أطول قصيدة ملحمية          ١,٥                اليت تتألف من      "                قصة امللك غيزر   " ُ       وُتعترب    .            القريغـيزية   "        مانـاس 
                                                           شريط مسعي وعدة مئات من أشرطة الفيديو ملنشدي القصص           ٥     ٠٠٠                تسجيل زهاء           ولقد مت   .                   بطولـية يف العامل   

  .                                    مليون كلمة من النص حىت اليوم        ٤٠                                                                            التقلـيديني الذين تناقلوا تلك القصص على مر األجيال، ولقد متت كتابة             
                                      رسالة حبث، وبفضل مجيع تلك اجلهود         ٣٠                               ونيف من املقاالت العلمية و      ١     ٠٠٠                             وكـان هـذا العمل موضوع       

         ً        ومتت، أيضاً، ترمجة   .                                        ً               ّ                            حتولت هذه امللحمة املتناثرة املتناقلة شفوياً إىل عمل أديب منظّم بإحكام يعد من روائع األدب
   ).        املاندرين (                          إىل اللغة الصينية الرئيسية   "            ملحمة ماناس "

        التعليم                  وتوجد يف معاهد      .                                                                         وتشـجع الصني بنشاط تعليم وتدريب احملترفني وغري احملترفني يف جمال الفنون            -   ٢٥٣
                                                                                                               العـايل النظامية كليات للفنون اجلميلة أو تؤهل للحصول على شهادات يف جمال الفنون اجلميلة، كما توجد يف                  

                                            وتشكل األكادمييات واملدارس العليا واملتوسطة       .                                                                  املعـاهد العليا واملتوسطة لتدريب املعلمني أقسام للفنون اجلميلة        
                           ومت، خالل الفترة بني عامي       .                                      يني العاملني يف جمال الفنون والثقافة                         ً                            للفـنون اجلمـيلة أركاناً أساسية لتدريب املهن       

      ً      ً                                                                   طالباً جديداً يف أكادمييات الفنون اجلميلة على الصعيد القطري، وخترج منها             ٧     ٧٩٣           ، قـبول        ٢٠٠١    و     ١٩٩٧
       وتوجد،   .       ً   طالباً   ٨٠     ٦٣٧      ً               طالباً خترج منها        ١١٣     ٨٤٢      ً                                              طالـباً؛ ومت يف املدارس املتوسطة للفنون قبول           ٥     ١٣٧

                                                                                                                   بالتايل، شبكة متفرعة يف مجيع أرجاء الوطن من األكادمييات العليا واملدارس املتوسطة اليت توفر التعليم والتدريب                
      ً                                      معهداً لألحباث يف جمايل الثقافة والفنون، ويعمل    ٢٥٢           ً         ويوجد حالياً يف الصني   .                                والتقييم للطالب النظاميني وللهواة

             ً     ً                                        لك اجلهات هيكالً شامالً متعدد املستويات لتعليم الفنون يف                       وتشكل كافة ت    .      ً   شخصاً  ٦     ٤٥٧                  يف تلـك املعاهد     
                                     كلية متنح يف الوقت احلاضر شهادة         ١٨                                وتوجد بني خمتلف كليات الفنون        .                                جمموعـة واسـعة من االختصاصات     

                            كلية شهادات املاجستري بينما   ٩٠                                                   كلية دورات إعداد لنيل شهادة الدكتوراه؛ ومتنح        ٢٣                           الدكـتوراه، بينما تتيح     
                ويف نفس الوقت،     .                               كلية اختصاصات قبل التخرج      ٨٠                                             كلية دورات على مستوى املاجستري، وتتيح          ٥٢ ١        توفـر   

                                                                  ً                              توفر رياض األطفال واملدارس االبتدائية واملتوسطة على املستوى القطري حصصاً يف املوسيقى والفنون والصناعات 
                                       املوسيقية بأنواعها، ويتعلمون الغناء،                                                                                التقلـيدية، ويوجد املاليني من الشبان الذين يتعلمون العزف على األدوات            

                                                                                                         والفـن املسـرحي، واألدب، والفنون اجلميلة، وما شابه ذلك؛ ويتقدم أكثر من مليون شخص كل عام الجتياز              
  ،         الثقافية  )      احملطات (                                         وتوفر مراكز الفنون الشعبية، واملراكز        .                                                          مسـابقات الدراسـات غري املهنية يف اجملاالت اليت خيتاروهنا         

                                                                                                  ثقافية اجملتمعية، ومراكز الشبيبة، واجلامعات املخصصة للمسنني، واملدارس غري املهنية بشىت أنواعها،                         واملراكـز ال  
                                                                 ّ                                            التدريـب على املوسيقى والرقص والفنون املسرحية والفنون اجلميلة وفن اخلطّ وعلى عدد ال حيصى وال يعد من                  

  .                             الفنون واحلرف التقليدية يف الصني

                وتوجد، باإلضافة    .                                   حمطة تلفزيونية يف الوقت احلاضر        ٤٣٢                   ة إذاعية وطنية و        حمط    ٢٨٨                وتوجد يف الصني     -   ٢٥٤
                                            من أجهزة اإلرسال واحملطات الوسيطة للبث         ٧٠     ٠٩٩                                        حمطة إذاعية على املستوى اإلقليمي، و       ١     ٢٦٣          إىل ذلك،   

      حمطة   ٢٠ ٥     ٠٠٠      ً                           جهازاً لإلرسال بواسطة السواتل، و  ٣٤                                               اإلذاعي والتلفزيوين على املوجات املتوسطة والقصرية، و
                          ً  وتشكل مجيع تلك املرافق نظاماً   .                                        ماليني كيلومتر من شبكات التلفزة السلكية ٣                              استقبال بواسطة السواتل، وزهاء 
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                                                                                                                  يربط املركز باملناطق مبجموعة كاملة من الوسائل اإللكترونية املتجانسة واملتصلة ببعضها البعض واليت توفر تغطية               
                ولقد قامت حكومة   .                             ً       ً           ً    ية العظمى من سكان الصني جهازاً إذاعياً وتلفزيونياً             ومتتلك األغلب   .                          إذاعية وتلفزيونية شاملة  

  "                 كل قرية موصولة   "             وكان مشروع     .                                                                         الصني بتنفيذ مشاريع كربى لتوسيع نطاق تغطية البث اإلذاعي والتلفزيوين         
ِ                             الـذي ُشـِرع يف تطبيقه يف عام           ُ          لغ قدره                      وبعد استثمار مب       ٢٠٠٢       ً       ً     ً                     ، إجنازاً هندسياً هاماً مسح، حبلول عام            ١٩٩٨     

َ                                                                           مـن ملـيارات الـيوان، حبل املشاكل املواَجهة من حيث استقبال الربامج اإلذاعية والتلفزيونية يف زهاء                     ١,٧٧                                    
                                                   وازدادت تغطية البث اإلذاعي والتلفزيوين يف القطر         .               مليون نسمة    ٧٠                                قـرية عـدد سكاهنا اإلمجايل           ١٠٠     ٠٠٠

       ومت حتسني   .                      يف املائة، على التوايل    ٩٤,٥              يف املائة و      ٣,٢ ٩                 يف املائة إىل       ٨٩              يف املائة و       ٨٨,٣                      خالل تلك الفترة من     
   ١     ٧٧٧           ً        ويتم، حالياً، بث      .                                                                                           الـربامج اإلذاعية والتلفزيونية املنتجة بشكل ملموس، وازداد عددها بسرعة يف نفس الوقت            

          ساعة من   ٢١    ٧٨ ٣                                   وتبث خمتلف احملطات اإلذاعية ما جمموعه     .        ً          ً             برناجماً تلفزيونياً يف اجملموع     ١     ٠٤٧      ً       ً         بـرناجماً إذاعـياً، و    
  .                       ً  ساعة من الربامج أسبوعياً   ١٥٥     ٨١٩                                      الربامج كل يوم؛ وتبث احملطات التلفزيونية 

                                                                من كتب وصحف ومنشورات دورية ومنتجات مسعية وبصرية ومنشورات       -                            وتـنمو كافة فروع النشر       -   ٢٥٥
 ً      ً                 اً خمتلفاً، ويبلغ جمموع           مؤلف    ١٥٤     ٥٢٦     ً                 داراً للنشر تطبع        ٥٦٥                فتوجد يف الصني      .     ً      ً           منواً سريعاً للغاية   -           إلكترونية  

    ١٧     ٦٤٦      ً                                              ناشراً للمواد السمعية والبصرية، تضم فهارسهم           ٢٩٠       ويوجد    .               مليار نسخة      ٦,٣١                  النسـخ املطبوعة    
                    ويبلغ عدد النشرات     .                                    األقراص املضغوطة املتداولة يف اجملموع     /                   من ماليني األشرطة      ٢٠٢  َ   ً      ً                 منـَتجاً خمـتلفاً، وزهاء      

        ُ              جريدة ُتطبع منها    ٢     ١١١                                ار نسخة يف اجملموع، كما توجد             ملي     ٢,٨٩                         نشـرة تـوزع منها        ٨     ٨٨٩           الدوريـة   
                                   ً      ً                            ولقد تطورت تكنولوجيا املعلومات تطوراً سريعاً للغاية خالل السنوات           .                      نسـخة يف اجملمـوع       ٣٥     ١٠٦     ٠٠٠

                                                                                                        األخـرية يف الصني، وخباصة شبكة اإلنترنت اليت أتاحت للسكان إمكانية سريعة وعملية للحصول على خدمات                
              مستفيد إىل      ٦٢٠     ٠٠٠       من       ١٩٩٧                                                         د عدد املستفيدين من شبكة اإلنترنت يف الصني منذ عام                وازدا  .           املعلومـات 

    وما   .                                          ضعف العدد السابق يف غضون مخس سنوات         ٧٤                                                      من ماليني املستفيدين، أي ما يعادل زيادة مبقدار              ٤٥,٨
                     دمة مباشرة، واحلواسيب                                                                                     زال هذا اجملال من النشاط يتميز بنمو وتطور سريعني، فما انفك عدد املوارد الفورية املق      

  .                                                                               املوصولة بالشبكات، وعدد مستخدمي شبكة إنترنت، والنطاق املوجي للنواتج املتاحة، يزداد

                              وقامت منذ ذاك الوقت بسن جمموعة   .                                    إىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية    ١٩٨٠                  وانضمت الصني يف عام  -   ٢٥٦
                                                   وتشمل تلك القوانني والتنظيمات قانون العالمات        .                                                           مـن القوانـني والتنظـيمات حلماية حقوق امللكية الفكرية         

                                                                                                                الـتجارية، وقانون الرباءات، وقانون حقوق التأليف والنشر، واملبادئ العامة للقانون املدين، وهي تنص بوضوح               
                                           ً                                                                     عـلى حقـوق امللكـية الفكرية اليت يتمتع هبا قانوناً كل مواطن أو شخص اعتباري على منتجات من ابتكاره                    

                                                                                          در جملس الدولة تنظيمات بشأن إعمال قانون العالمات التجارية، وقانون الرباءات وقانون                    ولقد أص   .         الفكـري 
                                                   وكذلك انضمت الصني إىل عدد من االتفاقات الدولية          .                                                        حقـوق التأليف والنشر وقانون محاية الربامج احلاسوبية       

                                  ية، واتفاق مدريد بشأن التسجيل                                                                                     اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية، ومن بينها اتفاقية باريس حلماية امللكية الصناع          
                                                                                                                  الـدويل للعالمـات، واتفاقية برن حلماية اإلنتاج األديب والفين، واالتفاقية العاملية حلقوق املؤلف، واتفاقية محاية                

                                       واعتمدت اللجنة الدائمة التابعة للمجلس    .                                                               منـتجي التسـجيالت الصوتية من استنساخ تسجيالهتم دون تصريح         
                                                                           بشأن معاقبة من يتعدى على حقوق التأليف والنشر، كما قامت يف عام                 ١٩٩٤        عام                    ً         الوطـين الشـعيب قراراً يف     

                     وكذلك مت يف السنوات      .                                                                                  بـتعديل قـانون العقوبات ليشمل اجلرائم املرتكبة ضد حقوق امللكية الفكرية                ١٩٩٧
             ل حتسينات على                                                                                          األخرية تنقيح قانون الرباءات، وقانون العالمات التجارية، وقانون حقوق التأليف والنشر، إلدخا     
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           تنظيمات      ٢٠٠١                            وأصدر جملس الدولة يف عام        .                                                                    آلـيات التظلم القانوين يف القضايا املتصلة حبقوق امللكية الفكرية         
      ومتكنت   .                                                                                                       حلماية تصاميم لوحات الدوائر املتكاملة، ونقح بعض التنظيمات اإلدارية املتصلة حبقوق امللكية الفكرية            

                                                             تشريعي وتنظيمي واسع حلماية حقوق امللكية الفكرية، وهو نظام مالئم                          سنة بالكاد من وضع نظام   ٢٠         الصني يف   
                                    وبالتايل، تفوقت الصني على بعض البلدان   .                                                            لظروف الصني الوطنية ومطابق ألحكام املعاهدات واالتفاقيات الدولية

   .    عية                                                                                  املتقدمة اليت احتاجت يف أحيان كثرية إىل عقود بل وإىل قرون الستكمال مثل هذه العملية التشري

                             وأصدرت احملكمة العليا جمموعة      .                  ً                                                    وأنشأت الصني نظاماً لتعزيز القوانني اليت حتمي حقوق امللكية الفكرية          -   ٢٥٧
    ٢٠          ، أكثر من     ١٩٩٢                                                                                         مـن اإليضاحات القضائية يف الدعاوى املتصلة حبقوق امللكية الفكرية، وأنشأت، منذ عام              

                                                           نحت الدوائر اإلدارية احلكومية سلطة فرض عقوبات إدارية؛          ُ وُم  .                                                 حمكمة للبت يف القضايا املتصلة بامللكية الفكرية      
                               وجيوز للدائرة اإلدارية املعنية أن   .                                                                     وتلك هي مسة بارزة يف األساليب اليت تتبعها الصني حلماية حقوق امللكية الفكرية

            ا جيوز هلا أن                                                                                   تصادر األرباح غري املشروعة اليت جينيها الطرف املذنب يف حال وقوع انتهاكات خطرية للقوانني، كم
      ً              مركزاً من مراكز       ٢٧٧       ، حنو       ١٩٩٩                         وأغلقت الصني، منذ عام       .                                              تفـرض غرامات أو أنواع أخرى من العقوبات       

                مؤسسة جتارية    ٨     ٦٠٠                                                                                     تـداول وتوزيع سلع مسعية وبصرية بصورة غري مشروعة، كما منعت عمليات جتارية يف               
                          مليون نسخة من السلع        ١٠٠             ادرة وإتالف        ، مبص     ٢٠٠١                         وقامت السلطات، يف عام       .                             أخرى أو أوقفتها أو حظرهتا    

                   مليون نسخة من        ٤,١٢                                  من ماليني املنشورات املنتحلة، و          ١٢,٢٣                                           السـمعية والبصرية غري املشروعة، وصادرت       
   .                                                       قضية تتعلق بعدم مراعاة العالمات التجارية وتقليد السلع  ٢٢     ٨١٣                                  الربامج احلاسوبية املنتحلة، كما سجلت 

              وهي تلجأ إىل     .     ً                                                            كبرياً للدعاية ولتدريب املوظفني على محاية حقوق امللكية الفكرية                         ً    وتويل الصني اهتماماً     -   ٢٥٨
                                                                                                        وسـائط اإلعالم، واحملاضرات، والتقارير، واالختبارات املوجزة، واملقاالت الصحفية، ووسائط اإلعالم اإلذاعية،            

     ولقد   .       ً               تدرجيياً هبذا اجملال اهلام                                                                              للـتعريف بـالقوانني والتنظيمات املتصلة حبقوق امللكية الفكرية، وتوعية اجلماهري       
                                                                                                          أنشـأت جامعـة بيجني، وجامعة الصني الشعبية، وجامعات عديدة أخرى، واملعهد الصيين للعلوم االجتماعية،               
                                                                                                              مـدارس خمصصـة حلقـوق امللكية الفكرية أو مراكز للتدريب على حقوق امللكية الفكرية، بغية تثقيف اخلرباء                  

                                                                             كومة بنشاط كافة األنشطة اليت تعزز محاية حقوق امللكية الفكرية أو تساعد                     وتدعم احل   .                       وتدريبهم يف هذا اجملال   
َ                         ولقد أُسَِّست، يف شهر كانون األول    .                           عـلى نشـر هذه الثقافة                                    ، اجلمعية الصينية حلقوق التأليف     ١٩٩٢      ديسمرب  /      ُ ِّ

           هي تضم اآلن                                                                                          املوسـيقي والنشـر، وهي املؤسسة الصينية األوىل إلدارة حقوق امللكية الفكرية بصورة مجاعية، و       
                                                                                   ومت بتأسـيس مثل هذه اجلمعيات واملؤسسات املتخصصة اختاذ اخلطوة األوىل إلنشاء نظام عام           .         عضـو   ١     ٢٠٠

  .                                     إلدارة شؤون وخدمات حقوق امللكية الفكرية

     ً                  بلداً بشأن التعاون       ١٤٥                                                                             ووقعـت الصني، حىت اليوم، على اتفاقات حكومية دولية ثنائية األطراف مع              -   ٢٥٩
                 ً           وتقيم الصني أنواعاً شىت من       .                                       من برامج التبادل الثقايف السنوية        ٧٠٨                         قعت على اتفاقات خبصوص                    الثقايف، كما و  

  .      ً        ً                                                                   بلداً وإقليماً، كما تقيم عالقات مع عدة آالف من املنظمات الثقافية األجنبية والدولية   ١٦٠                    املبادالت الثقافية مع 
   .         دان أخرى                        مشروع تبادل ثقايف مع بل ٥     ٠٠٠                            ويتم يف كل سنة إجناز ما يعادل 

                                                                                                       وتقوم حكومة الصني، مبوجب اتفاقات التبادل الثقايف العديدة اليت وقعت عليها مع بلدان أخرى، برصد                -   ٢٦٠
                  ولقد أوفدت الصني     .                                                                                        أموال خاصة كل سنة، وتوظيف اعتمادات فعلية للمشاريع ذات الصلة يف خططها السنوية            

     ٦٩٠                                    أداء فين إىل اخلارج، ونظمت ما ال يقل عن         فرقة   ٢     ٦٨٠                        ، ما يساوي يف املعدل          ١٩٩٥     ً                سـنوياً، منذ عام     
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               وقامت الصني منذ   .       ً     ً             معرضاً فنياً من اخلارج     ٥٧٠                    فرقة أداء فين و     ١     ٧٦٠     ً     ً                             معرضـاً فنياً؛ واستضافت، يف املعدل،       
                                                                                                     بتنظـيم جولة ثقافية صينية يف الواليات املتحدة األمريكية، ومهرجان ثقايف صيين يف فرنسا؛ ولقد                    ٢٠٠٠       عـام   

                                                         ً       ً      ً              ف يف األسبوع اآلسيوي املنظم يف برلني يف أملانيا، كما نظمت مهرجاناً ثقافياً صينياً يف الربازيل              كانت ضيف الشر
                          يابانية، وبتنظيم سنة    -                                                          وقامت باالشتراك مع اليابان بإعداد سنة ثقافية صينية           .        ً       ً      ً            وأسـبوعاً ثقافياً صينياً يف مصر     

  .                                      تبادل بني الشعبني الصيين والكوري مع كوريا

                                                                                       ت الصني توفر الدعم املايل وغريه من أشكال الدعم ملشتركني صينيني خمتارين يف املسابقات                         ومـا انفك   -   ٢٦١
                                                                                     ولقد شارك فنانون صينيون معروفون وناشئون يف مسابقات دولية متنوعة هامة حققوا              .                         الدولية الرفيعة املستوى  

                                 شايكوفسكي، ومسابقة ميونخ الدولية                                                                       فيها نتائج باهرة، ونذكر من بينها املسابقة الروسية الدولية ألداء مؤلفات ت
                                                                                                           للموسيقى يف أملانيا، ومسابقة بولندا ألداء مؤلفات شوبان على البيانو، ومسابقة فيينا الدولية للعزف على القيثارة، 
                                                                                                              يف النمسـا، ومسابقة رومانيا الدولية للعازفني الشباب على الكالرينت، ومهرجان مونيت كارلو الدويل لأللعاب               

  .                                                                             موناكو، ومهرجانات السينما الدولية يف كان وبرلني والبندقية وهاواي وسيدين وطوكيو            البهلوانية يف

                                             ، بتنظيم واستضافة السنة الدولية الصينية          ١٩٩٩    و     ١٩٩٦                 ً                             وقامت الصني، تباعاً، خالل الفترة بني عامي         -   ٢٦٢
                             لدولية للفنون اجلميلة، والسنة                                                                                          للموسـيقى السـمفونية، والسنة الصينية الدولية لألوبرا والباليه، والسنة الصينية ا           

  ،     ٢٠٠٠                        وكذلك قامت، منذ عام       .                                                                                  الصينية الدولية للغناء والرقص الشعيب، وغري ذلك من االحتفاالت الدولية الفنية          
                                             ، وهي تستمر يف تنظيم مهرجان بيجني الدويل         "             لقاء يف بيجني   "                                             بتنظـيم ثـالث احـتفاالت كبرية حتت عنوان          

                                                                         و لأللعاب البهلوانية، ومهرجان شنغهاي الدويل للفنون واألفالم، ومهرجان                                          للموسيقي، ومهرجان هيباي ووتشيا   
  .                                                              تشناغتشون لألفالم، وغري ذلك من التظاهرات الدولية الثقافية والفنية

                                                                                                 وتشـجع الصـني العاملني يف جمايل الثقافة والفنون على السفر إىل اخلارج وحضور املؤمترات والندوات              -   ٢٦٣
                    ، واملنظمة العاملية    )        اليونسكو (                                                           عضو يف منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة               والصني  .                      الثقافـية الدولـية   

                                                      منظمة ومؤسسة دولية هامة يف جمال الثقافة وكافة           ٣٠                       أوروبا، وأكثر من     -                                   للملكـية الفكرية، ومؤسسة آسيا      
                         للثقافة والتنمية، الذي                                                            ، حضر وفد ثقايف من حكومة الصني املؤمتر الدويل الثاين               ٢٠٠١         ويف عام     .               فـروع الفـن   

       ، مؤمتر     ٢٠٠٢                                     وحضرت الوفود الثقافية الصينية، يف عام   .                                                        اشـتركت يف تنظيمه وزارة الثقافة الكوبية واليونسكو       
                                                                                                                       عمـان الـدويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية، واجتماع الدائرة املستديرة الثالث لوزراء الثقافة الذي عقدته                

  .                                                                    اخلامس للشبكة الدولية املعنية بالسياسة الثقافية، املعقود يف جنوب أفريقيا                           اليونسكو، واالجتماع الوزاري 

                                   ً                                                                   ويعتـرب تطويـر العلم والتكنولوجيا حامساً لتحسني نوعية احلياة ولتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وحتقيق                -   ٢٦٤
  "                          تطوير العلوم والتكنولوجيا                                  يف تأسيس االشتراكية احلديثة األولوية ل "               والشعار القائل   .                          املساواة على الصعيد العاملي

                               خالل الدورة الثانية اليت عقدهتا     ١٩٩٣      يوليه  /     متوز ٢                                                   هو اخليار الرشيد الذي اختارته حكومة الصني، ولقد مت، يف 
  .                                                                                                    اللجنة الدائمة للمؤمتر الوطين الشعيب الثامن، االعتراف هبذه السياسة بإصدار قانون التقدم العلمي والتكنولوجي

                                                                                    هبمة ونشاط على خلق مناخ اجتماعي مؤات للعلوم، وتسعى إىل استئصال أي نوع من                           وتشجع الصني    -   ٢٦٥
                              فتضمن هبذا األسلوب اتباع هنج       .                                                                               أنواع اإلحساس املناوئ للعلم الذي قد يؤثر يف األنشطة العلمية والتكنولوجية          

                         لوم والتكنولوجيا الصينية                                                                               علمي يف ميدان العلوم والتكنولوجيا وتنويع أساليب البحث، مما يساعد على النهوض بالع
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 ُ   َّ                                                                          وُيعزَّز الوعي العلمي والتكنولوجي على الصعيد الوطين ملا له من أمهية يف التشجيع على   .                      إىل مستوى العامل الراقي
  .                                              إحراز تقدم ورفع مستوى الثقافة العامة بني العمال

                         ية، باالستقالل يف أحباثها ويف                                                                   وتتمتع معاهد البحث والتطوير، على النحو املنصوص عليه يف القوانني الوطن -   ٢٦٦
     وجيوز   .                                                                                                       إدارة منـتجاهتا واستخدام أمواهلا وكذلك يف هياكلها املؤسسية واملمارسات اليت تتبعها لتعيني موظفيها             

                                                                               ُ  َ َّ                             لـتلك املؤسسات أن تتخذ، باإلضافة إىل ذلك، أي إجراء جتيزه القوانني جلمع أموال من اجملتمع ُتكَرَّس للبحث                  
                              وينص القانون الصيين على أن       .                                                           وصون التقدم يف جمال العلوم والتكنولوجيا بدون أي عائق                                والتطوير، بغية تعزيز    

                                                                                                                 العـاملني يف جمـال العلوم والتكنولوجيا يتمتعون حبق تأسيس منظمات علمية وتقنية قانونية أو االلتحاق بتلك                 
                                 شر املعلومات العلمية والتقنية،                                                                         وقد يكون هلذه املنظمات أثر إجيايب يف تنمية االختصاصات العلمية، ون            .        املنظمات

                                                                                            وتدريب املوظفني املتخصصني، وتنمية اخلدمات االستشارية، وتعزيز املبادالت األكادميية، ومحاية احلقوق واملصاحل 
  .                             القانونية للعاملني يف تلك اجملاالت

     ً            حقوقاً معينة مثل                                                                                      ويبني الدستور الصيين وقانون التقدم العلمي والتكنولوجي بوضوح املركز االجتماعي و           -   ٢٦٧
                                     وتسعى احلكومة واملؤسسات واملنظمات بكافة   .                                                     ظروف العمل واملعيشة الواجب توفريها للعاملني يف تلك اجملاالت

                                                                                                            مسـتوياهتا إىل زيادة معاشات واستحقاقات العاملني يف جمال العلوم والتكنولوجيا زيادة تدرجيية وحتسني ظروف               
                       وتسعى تلك اجلهات خللق      .                                      قات سخية للعاملني املتفوقني يف عملهم                                             عملهم ومعيشتهم، وتقدمي معاشات واستحقا    

                                                                                                    الظـروف املؤاتية إلتاحة الفرصة هلؤالء العاملني بالتنقل بصورة معقولة بغية االستفادة إىل أكرب حد من مؤهالهتم    
      لعلوم                                                                                      ومتـنح، يف الوقت نفسه، عالوات خاصة، مبوجب التنظيمات احلكومية، للعاملني يف جمال ا               .          وختصصـاهتم 

                                                                                                             والتكنولوجـيا الذيـن يسهمون يف األحباث النظرية واألحباث التطبيقية واألحباث يف جمال التكنولوجيا املتقدمة؛               
                                                                                                        وللعـاملني يف مشـاريع اهلندسة والبناء الكربى؛ والعاملني يف جمال األحباث والدراسات الريادية اليت تعود مبنفعة        

                                                                كلفون بالعمل يف املناطق الريفية الفقرية أو يف مناطق األقليات القومية                                      كبرية على اجملتمع؛ وكذلك للعاملني الذين ي
  .                                                        أو الذين يقومون بعملهم يف بيئة غري مؤاتية أو حمفوفة باملخاطر

                                                                                         وقامت الصني منذ بداية عهد اإلصالحات الليربالية بإصدار وتنقيح جمموعات عديدة من التنظيمات لتقدمي  -   ٢٦٨
                                         تنظيمات بشأن مكافأة االختراعات، وبشأن منح   :                                 ال العلوم والتكنولوجيا، وهي تشمل                       حوافز مادية للعاملني يف جم

                                                                                                      مكافآت يف جمال العلوم الطبيعية، والتقدم احملرز يف ميدان العلوم والتكنولوجيا، واالقتراحات املنطقية واالبتكارات 
                                     وجيا املمارسة اليت تتبعها الصني مبنح مثل                                         ويقنن قانون التقدم يف جمال العلوم والتكنول  .                          التكنولوجية، وما شابه ذلك

                               تنظيمات بشأن املكافآت الوطنية     ١٩٩٩                       وأصدر جملس الدولة يف عام   .                                      تلك احلوافز، ويكرس هذا املبدأ يف القانون
                                    َّ                                                                           املقدمـة يف جمـال العلوم والتكنولوجيا، عدَّلت نظام املكافآت وزادت املكافآت املقدمة لألفراد الذين حيققون                

                          فيمنح كل فائز بأعلى جائزة   .                                                               ة تنهض بالعلوم والتكنولوجيا أو ينشرون املعرفة يف هذين اجملالني                    إجنـازات كـبري   
                                                                     ماليني يوان، على سبيل املثال، بينما تبلغ املكافآت الوطنية من            ٥                                               وطنـية متـنح يف جمال العلوم والتكنولوجيا،         

                                   كنولوجية، ومكافآت التقدم العلمي                                                                             الدرجـة األوىل املمـنوحة للعلـوم الطبيعـية، ومكافآت االختراعات الت           
  .                                        يوان للمكافآت النظرية من الدرجة الثانية  ٦٠     ٠٠٠                                 يوان لكل مكافأة من بينها، ومينح   ٩٠     ٠٠٠             والتكنولوجي، 

                                                                                                       ويعتـرب التبادل والتعاون يف اجملالني العلمي والتكنولوجي مع احلكومات األجنبية واملنظمات الدولية من               -   ٢٦٩
                                                                                سسات البحث والتطوير ومعاهد التعليم العايل واملنظمات االجتماعية والعاملني يف                                     أفضـل الوسائل لتشجيع مؤ    
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                         ولقد أنشأت احلكومة مكافأة   .                                                                             اجملـاالت العلمية على إقامة شىت أنواع العالقات التعاونية مع نظائرهم يف اخلارج      
َ                            دولـية يف جمـال التعاون العلمي والتكنولوجي ُتْمَنح لعامل أجنيب أْسَهَم مسامهة                َ  ْ               َ ْ                               كبرية يف تطور العلم واحلضارة                                            ُ 

  .                                                        البشرية يف إطار التبادل والتعاون العلميني على الصعيد الدويل

                                                                                         ولقد استثمرت حكومة الصني موارد لبناء عدد كبري من املرافق األساسية وجعل العلوم يف متناول مدارك  -   ٢٧٠
                     ، وذلك يشمل املركز        ٢٠٠٠           حبلول عام         ً    مركزاً      ٤٢٥                                                   فبلغ عدد املراكز العلمية والتكنولوجية يف الصني          .       اجلمهور

              من املراكز      ١٠٠                ومت تعيني زهاء      .                                      مؤسسة مشاهبة على مستوى املقاطعات       ٢٩                                 الوطـين للعلوم والتكنولوجيا، و    
  .                                                 مركز وطين شعيب للتثقيف يف جمال العلوم والتكنولوجيا   ٢٠٠                                              لتعليم العلوم والتكنولوجيا للشباب، كما مت تعيني 

                                                                                    ون مع املؤسسات الكربى على إعداد املعارض وتقدمي التقارير وعقد احللقات الدراسية                                     وتعمل تلك اجلهات بالتعا   
                                                   ولقد كان هلا أثر بارز يف جعل املعارف العلمية يف متناول   .                                                 والدورات التدريبية والقيام بالتجارب وبأنشطة أخرى
ُ            مدارك اجلمهور ويف نشر الفكر العلمي والُنُهج العلمية        ً     ً                  شر عدداً كبرياً للغاية من اجملالت                    وكذلك تنتج الصني وتن  .                                     ُ 

                                       جملة دورية علمية وهندسية وزراعية         ٣٠٠                                     فيتم على الصعيد الوطين نشر زهاء         :                                  الدورية والكتب العلمية الشعبية   
                                  ونشرت الصني يف غضون الثمانينات زهاء   .                                                              وطبـية ذات فائدة عامة موجهة ملختلف الطبقات االجتماعية واملهن    

                                             يف املائة من تلك املؤلفات يتصل بالعلوم          ٢٣                          مؤلف يف السنة، وكان       ٢     ٠٠٠   ل                   ّ      مؤلف علمي أي مبعدّ      ٢٠     ٠٠٠
             يف املائة،     ٢٠                                           يف املائة، وحصة التكنولوجيا الزراعية         ٢٩                                                       األساسـية، بينما كانت حصة تكنولوجيا اهلندسة تبلغ         

              صات واملتعددة                                                 يف املائة، ونسبة املواد املشتركة بني االختصا         ١٢                                              وبلغـت نسـبة املنشـورات الطبية والصحية         
           ً       مؤلف سنوياً يف     ٤     ٠٠٠                                  ، عدد املنشورات العلمية ليبلغ          ١٩٩٠                   وازداد، بعد عام      .              يف املائـة     ١٦            التخصصـات   

                صحيفة علمية      ٢٠٠          ً         ويوجد أيضاً زهاء      .            ً    مؤلف سنوياً   ٨     ٠٠٠    و  ٧     ٠٠٠                                      املعـدل، وهـو يـتراوح اآلن بـني          
                                   دورية أخرى عديدة إىل أعدادها                                                جملة؛ ويف نفس الوقت، أضافت صحف وجمالت          ٣٠٠                       وتكنولوجية وأكثر من    

    ،                                       وبدأت صحف عديدة كبرية احلجم تنشر من جديد  .     ً                                                   أجزاًء علمية مفعمة باحلياة ومثرية لالهتمام ومفيدة مبعلوماهتا
                                         ووسعت بعض الصحف العلمية واملهنية حجم        .                                               ً               أو تشرع يف نشر ملحقات علمية خاصة، بل وحىت أعداداً خاصة          

                                                               ً     ً               ادت األعداد املنشورة، وميكن لكل واحدة من بينها أن تفتخر بأن هلا مجعاً غفرياً                                            ملحقاهتا املخصصة للعلوم أو ز    
  .                         من القراء املتحمسني واملخلصني

                                                                                                      ولقـد ازدادت الـربامج اإلذاعية العلمية من حيث العدد واملدة املكرسة هلا، فغريت عناوينها ووسعت                 -   ٢٧١
                                               اخلطوط اهلاتفية املباشرة واخلدمات االستشارية، فحولت                               ً           وأنشأت، باإلضافة إىل ذلك، أنواعاً عديدة من   .       مضموهنا

                                                                                        ً         بالتايل أسلوب االتصال األحادي االجتاه إىل تدفق ثنائي االجتاه للمعلومات، ووفرت إيضاحات أكثر تعمقاً وحيوية 
َ                                      وأصبحت بعض الربامج برامَج مفضلة لدى املستمعني، حيث تبدأ           .                                           ملسـائل علمـية موضوعية ذات أمهية عامة                              

                                   ويف غضون السنوات العشرين والنيف       .                                                                    ف بالرنني كل بضع ثواين فور مباشرة البث وتنهال أسئلة املستمعني               اهلوات
                                                                            ً                       منذ الشروع يف اإلصالحات، بدأت القنوات الرئيسية يف كافة احملطات التلفزيونية، تقريباً، يف املقاطعات واملدن أو 

                                                   إنتاج اآلالف من األفالم العلمية التثقيفية على          ومت  .                                                           عـلى مستويات أوسع تبث برامج علمية وتكنولوجية شعبية        
      ً      ً        ً      فيلماً علمياً تثقيفياً؛  ١     ٣٢٨           ، ما يعادل     ١٩٧٨   و    ١٩٥٠                               وأنتجت الصني خالل الفترة بني عامي   .             املستوى الوطين

                                 وأنتج ستوديو بيجني لألفالم العلمية    .        فيلم  ٢     ٥٠٠              ما يعادل        ١٩٩٣    و     ١٩٧٩                                 وأنتجـت خالل الفترة بني عامي       
       موقع    ١٠٠                    وأنشأت الصني أكثر من   .     ١٩٩٦   و    ١٩٦٠                          فيلم خالل الفترة بني عامي    ٩٠٠           ده أكثر من             التثقيفية وح

  .                                                                   علمي شعيب على شبكة اإلنترنت والعشرات من األفالم األخرى ذات الطابع املتخصص
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                                                                                                      وأصبحت األحياء يف مجيع أرجاء البلد تزود نفسها بصورة متزايدة بشوارع جتارية لبيع منتجات تتعلق                -   ٢٧٢
                                                                                                                العلوم، وتنشئ حدائق تثقيفية يف جمال العلوم واحلضارات، وشوارع للترفيه بتناول مواضيع علمية، وجلان مؤلفة                ب

                                                                                                              مـن املقيمني يف تلك األحياء معنية مبسائل علمية وحضارية، وشوارع لنشر املعلومات العلمية، ولوحات لتعليق                
  ُ                                                       أُدرج التوجه العلمي لبعض األحياء يف أعمال احلكومة             ولقد  .                            ً                         النشرات العلمية، وتشجع أسراً مثالية هتتم بالعلوم      

  .                                                                                                         بالتخطيط املوحد واملوافقة، بأسلوب مسح بتغلغل تعميم العلوم يف كل شبكة من شبكات اخلدمات االجتماعية              
    يف  ُ َ  َّ                  ِّ                                               ً      ً                          وُتَنسَّـق تلك التدابري املشجِّعة للعلوم واملتخذة على صعيد األحياء احلضرية تنسيقاً دقيقاً مع دراسات املقيمني   

ِ                                                                  تلك األحياء ومع أساليب معيشتهم وعملهم؛ وُتشِرك احملاضرات واملعارض والدورات التدريبية واملسابقات ذات                ُ                                       
  .                                                                         ً     ً                                 الصـلة والرحالت العلمية، وما شابه ذلك من أنشطة، املقيمني يف تلك األحياء إشراكاً كبرياً يف إشاعة العلوم                 

                                                      ة على أساس علمي للمتقاعدين لكي يكون هلم دور يف                                                                 ويتم، يف نفس الوقت، إعداد صفوف علمية ومتارين قائم        
  .                                     التشجيع على وضع العلوم يف متناول اجلميع

       ، اخلطة     ١٩٨٦                                                                                 ولرفع مستوى املعايري العلمية بني املزارعني الصينيني أعملت اللجنة الوطنية للعلوم، يف عام  -   ٢٧٣
            وشجعت اخلطة،    ".            خطة الشهاب  "              نولوجيا وهي                                                                       األوىل للتنمية االقتصادية الريفية القائمة على أساس العلوم والتك        

                                                                                                             عـندما جلبـت التكنولوجـيا املـتطورة إىل اجملتمعات الريفية، مئات املاليني من الفالحني على االعتماد على                  
                                                                                                         التكنولوجيا لتنمية االقتصاد الريفي، كما ساعدت على توجيه التقدم التكنولوجي يف املؤسسات الريفية، وعززت        

   ومت   .                                                                               عمال الريفيني، وشجعت التنمية الزراعية املستدمية والسريعة والسليمة واالقتصاد الريفي                  بصفة عامة قدرات ال
       ً                                        مشروعاً يف إطار خطة الشهــاب على الصعيد          ٦٦     ٧٣٦                 ، يف تطبيق حنو         ١٩٩٥                            الشـروع، حبلول هناية عام      

                   مليارات اليوان        من      ٩٣,٧٦                            وبلغت االستثمارات اإلمجالية      .        ًَ   مشروعاًَ   ٣٥     ٢٥٤                                الوطـين، واسـتكمل من بينها       
                                       وبلغت قيمة اإلنتاج بفضل مشاريع خطة        .                               يف املائة من أقاليم البلد       ٨٥                                           وكانت املشاريع قيد التنفيذ يف أكثر من        

                           من مليارات اليوان من          ٤٧,٣٩                                     من مليارات اليوان، مما مسح جبين              ٢٦٨,٢٧              ما يعادل        ١٩٩٥                  الشـهاب يف عام     
    ١٠      وقامت   .                                              مليارات دوالرات الواليات املتحدة بالعملة األجنبية     من     ٨,٨٩                                 اإليرادات الضريبية وحتقيق ربح قدره 

                                                                                                               إدارات حكومية بتنظيم محلة مشتركة يف جماالت الثقافة والتكنولوجيا واملرافق الصحية يف املناطق الريفية، مجعت               
                   الصينية للعلوم                                                                                                    بـني علماء التكنولوجيا من مجيع األنواع واملستويات، وبني اإلدارات التقنية والزراعية، واجلمعية            

                                        َّ                                             ولقد مشلت هذه احلملة مناطق ريفية نائية وعلَّمت املزارعني أساليب تكنولوجية، ووفرت التدريب،   .             والتكنولوجيا
                               وتفيد إحصاءات غري كاملة بأنه      .    َّ                                    َّ                                   وعلَّمـت السكان كيف يعيشون حياة منتجة، وروَّجت املعارف العلمية بينهم          

        مليون      ٤٧,٧٩                                                رة تكنولوجية إىل املناطق الريفية، وأنه مت توزيع          زيا    ٩٦٢     ٠٠٠         ، زهاء       ١٩٩٨                  أجري، حبلول عام    
                مليون مزارع     ٩٥                                اجتماع تقين، وأن أكثر من          ٤٩٦     ٠٠٠                               ً                        وحـدة من املعدات التكنولوجية جماناً، وبأنه مت عقد          

                    وارتفع إسهام تقدم     .                                                                                       حضـروا دورات التدريب التكنولوجي، وأنه مت تدريب مليون شخص من التقنيني الريفيني            
                    يف املائة يف عام       ٤٠              إىل قرابة        ١٩٩٥                     يف املائة يف عام           ٣٤,٢٨                                                ولوجـيا الزراعة يف منو االقتصاد الزراعي من            تكن

١٩٩٨    .  

                                                                          اقتراحات لتكثيف اجلهود املبذولة جلعل العلوم والتكنولوجيا يف متناول              ١٩٩٤                       وقدمت احلكومة يف عام      -   ٢٧٤
                                                         ة والثقافية وإرشاد السكان إىل استخدام أساليب علمية                              تعميم التربية العلمي   "                                   اجلمهور، مبينة بوضوح عزمها على      

                                                           مناصرة بناء حضارة مادية اشتراكية وحضارة روحية باالعتماد على  "        ، وجعلت  "                             يف جمـال اإلنتاج وطرق املعيشة    
     َّ               ً       ً                           ونظَّمت احلكومة مؤمتراً مشتركاً لتعميم العلوم مبسامهة        .      ً     ً  واجباً هاماً   "                                          التقدم العلمي والتكنولوجي ونشر املعارف    
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                                                                                                   إدارة، ووضع هذا املؤمتر الربنامج املعين بتعميم العلوم والتكنولوجيا ليدرج يف اخلطة اخلمسية التاسعة، ويذكر   ١٩
                                     واملخصص لتعميم العلوم والتكنولوجيا،     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٠                                                  يف مجلة الصكوك الرئيسية، برنامج العمل املوضوع للفترة 

                      وقررت احلكومة يف عام      .                              ، خالل اخلطة اخلمسية العاشرة                                                            وبـرنامج التطوير من أجل تعميم العلوم والتكنولوجيا       
                    األسبوع الوطين للعلوم  "            ً                مايو اعتباراً من ذلك العام   /                                                      أن يكـون األسـبوع الثالـث مـن شـهر أيـار                 ٢٠٠١

                        وعقدت احلكومة يف األعوام     .                                                                 ، وهو أسبوع سيتم فيه االضطالع بأنشطة مجاعية ذات طابع علمي           "            والتكنولوجيا
                                                                                    مترات وطنية خمصصة لتعميم العلوم والتكنولوجيا، لتحديد ما ينبغي إجنازه من عمل                 مؤ     ٢٠٠٢    و     ١٩٩٩    و     ١٩٩٦

                                                                                                على الصعيد الوطين، وتعيني األهداف واألغراض املنشودة، وتسمية السلطات املسؤولة، واحلث على التنفيذ باتباع 
                  لوم والتكنولوجيا                               ، القانون اخلاص بتعميم الع        ٢٠٠٢       يونيه   /         حزيران   ٢٩                    وأصدرت احلكومة، يف      .              أسـلوب موحد  

                                                                                     ً                        إلضـفاء طابع قانوين على اجلهود املبذولة يف ذلك اجملال وتعزيز وضبط تنظيم األنشطة ذات الصلة وفقاً ألحكام                
  .       القانون

                                                                                    ً         ولقد زادت اإلدارة املالية املركزية استثماراهتا لتعميم العلوم، كما خصصت إدارات أخرى أمواالً لتحقيق  -   ٢٧٥
                                                            وزادت احلكومات احمللية ميزانياهتا املخصصة هلذا الغرض بصورة          .                    شمولة يف مسؤولياهتا                          هذا الغرض يف اجملاالت امل    

                                                                                                                ملموسـة، وزادت احلكومات بكافة مستوياهتا استثماراهتا يف بناء مراكز للعلوم والتكنولوجيا وما يتصل هبا من                
                          ليوان يف بناء مراكز للعلوم                    مليارات ونيف من ا ٣                                              واستثمرت حكومة الصني، منذ اخلطة اخلمسية السابعة،   .      مرافق

                                                                   وبعض هذه املراكز، مثل املركز الصيين للعلوم والتكنولوجيا ومركز تيان جني   .                                   والتكنولوجيا يف مجيع أرجاء البلد    
   .                                           للعلوم والتكنولوجيا، مطابق للمعايري الدولية

                  ة احلالية للعلوم                           وهي سلف اجلمعية الصيني      (    ١٩٥٠                                                      ومـنذ تاريخ تأسيس مؤسسة العلوم الصينية يف عام           -   ٢٧٦
         ولقد مشلت   .                                                                              ، قامت املنظمات العلمية الصينية بعدد متنوع من احلمالت لتعميم العلوم والتكنولوجيا )            والتكنولوجيا

                نقل التكنولوجيا  "                     مليون نسمة، كربنامج    ٩٠٠                                                       تلك احلمالت برامج خمصصة لسكان البلد الريفيني، البالغ عددهم 
           ، ومسابقة   "                محلة نشر العلوم   "                                       ، كما مشلت برامج خمصصة للشباب مثل         "            شتاء العلوم  "           وبـرنامج     "             إىل األريـاف  

                                                                                                           االبـتكارات العلمـية والتكنولوجية، واملخيمات الصيفية والشتوية املخصصة ملواضيع علمية، وبرامج حماضرات             
  ة                                 ، وغري ذلك من احللقات الدراسي      "                             مائة تقرير من مائة أكادميي     "                                            خمصصـة لكبار املسؤولني يف الدولة، كسلسلة        

                                                                                              وتناولت محلة األلف مصنع واأللف ناد االبتكارات التكنولوجية يف املؤسسات الصناعية الكبرية يف               .         واحملاضرات
                                                                                                البلد، بينما أنشأت األكادمييات الوطنية خدمات استشارية وتشخيصية ولتحديد مواطن اخللل وإصالحها، تستفيد 

   ً                                            يعاً مسامهة كبرية يف زيادة الوعي العلمي لدى                                     ولقد أسهمت هذه املبادرات مج      .                               مـنها شـركات القطاع العام     
  .                                               ً                                  اجلماهري، كما ساعدت على خلق جو اجتماعي مؤايت عموماً ومفعم باالحترام للعلوم وبالثقة هبا

                                                           ً     ً                                           ولقد أوىل اجملمع العلمي الصيين خالل السنوات اخلمسني املاضية اهتماماً كبرياً لتعميم العلوم، كما باشر مشاريع             -   ٢٧٧
       وتنطوي   .                                                                                            اندجمت يف نظام يشمل التدبري واألحباث ونشر املعلومات والتثقيف يف اجملاالت املتصلة بالعلوم                             عديـدة للغايـة   

                             ودراسات ومناذج لتعميم العلوم     " "                                                      مؤشرات ومناذج ملرافق األحباث اليت تسعى لتعميم العلوم        "                           مـبادرات اجملمع على وضع      
                                   وقدم اقتراحات بشأن إنشاء مرافق       .                           لك من املشاريع التجريبية            ، وغري ذ   "                                              يف أمـاكن السفر املقصودة على الصعيد الوطين       

                                                                                                                         عامة للعلوم يف اجملامع العلمية الصينية واحلدائق املخصصة ملختلف أنواع النباتات، وغري ذلك من صكوك السياسة العامة،                 
                       ات يف بيجني ويف ووهان                                       وأنشأ حدائق ملختلف أنواع النبات      .    َّ                                                           ودرَّب العديـد من العلماء الذين يعملون على تعميم العلوم         
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                                                                    ملا قبل التاريخ املوجود يف جوكوديان، واحلوض املائي للدلفني األبيض            "         رجل بكني  "               ً                    وكومنيـنغ، ومتحفاً يف جوار موقع       
                                                                                                    يف ووهان، ومركز اجملمع العلمي لبيانات الشبكة احلاسوبية، ومرصد تشانغ تشون للسواتل االصطناعية،               "                الراية البيضاء  "

          دخول قصر   "                                        وبدأ اجملمع العلمي يضطلع بأنشطة مثل         .                                            تفيد يف تثقيف عامة الناس يف جمال العلوم          ة                    ومواقـع أخرى عديد   
      احلياة  "                                                                                                   الـنهوض بالعلوم، والقضاء على اخلرافات، والعبادات املؤذية، ونظم معارض وحلقات دراسية بشأن               " و  "         العلـوم 

  "                    ناسيونال جيوغرافيك  "                         وم بنشر جمالت مثل جملة         ويق   ".                     عامل اجلزيئات الغامض   " و  "                      والكون واألرض واحلياة   "   ،   "         والـتطور 
       كتاب  ٤     ٠٠٠                                        وغريها من اجملالت الدورية، وهو ينشر أكثر من   "                 عامل نيوتن العلمي "   ، و "              املتحمس للحاسوب "           بالصينية، و

                                                                               ويشجع اجملمع العلماء، يف نفس الوقت، على املشاركة يف عدد متنوع من األنشطة               .                                 علمي شعيب، ومنتجات مسعية بصرية    
            مدن خالل     ١٠                               ُ  ْ َ                                                                      لثقافـية الشعبية وينظم أمورهم، وُيذْكَر من بني تلك األنشطة سلسلة احملاضرات العلمية اليت ألقيت يف                  ا

                                                        ، ونشر سلسلة كتب األكادمييني العلمية، اليت صدر منها          "             املائة أكادميي  "              حتت عنوان        ١٩٩٨    و     ١٩٩٦                    الفـترة بني عامي     
                       ً                                               ة الصيفية والشتوية، فضالً عن العطل الرمسية، لتنظيم خميمات للعلوم                                             ويسـتغل اجملمع فرصة العطل املدرسي       .       ً     كـتاباً    ٥٠

ِ  ُّ                                                          والتكنولوجيا خمصصة للشباب، كما ُيِعدُّ معارض وحلقات دراسية ومسابقات وينظم زيارات للمرافق العلمية  ُ                               .   

     هريية                                                                                               وحيفـز ربط التثقيف العلمي الشعيب بالتدريب املهين، وببناء ثقافات مؤسسية، وإقامة محالت مجا              -   ٢٧٨
                                                                                                                 لالبـتكارات التكنولوجـية، ورفـع مستوى املعايري العلمية والتقنية بني العاملني، قدرة اإلبداع التكنولوجي يف                

                                                                                 َّ                     ويفيد دعم كافة أنواع العلوم الشعبية يف اجملتمع واللجوء إىل احلمالت اإلعالمية العلمية املوجَّهة إىل                 .        املؤسسات
  .                                                 سات وزيادة تقبل السكان ملنتجات التكنولوجيا املتقدمة                                     عامة الناس، يف تكوين صورة جيدة عن املؤس

                       الذي مسي اآلن الصندوق     (                                                         إنشاء الصندوق الصيين إلنعاش العلوم واإلنعاش الوطين             ١٩٨٨                     ولقـد مت يف عـام        -   ٢٧٩
   م،        ً     ً                                        صندوقاً خاصاً، من بينها صندوق غاو شيتشي الشعيب للعلو   ٦٤                  ، كما مت إنشاء      )                                     الصـيين للنهوض بالعلم والتكنولوجيا    

                                                                                                                    وصـندوق مـاو ييشـنغ للنهوض بالعلم والتكنولوجيا، وصندوق سون يويتشي للتثقيف يف جمال العلم والتكنولوجيا،                 
     من  ٣     ٥٥٥                         ووفرت هذه الصناديق جمتمعة   .                                                                       وصـندوق القـرن احلادي والعشرين الصيين لتثقيف الشباب يف جمال العلوم        

                         يف املائة من التمويل      ٧                                   لتعميم العلوم، أي ما يعادل         ٠٠  ٢٠                                من املشاريع املخصصة يف عام         ١٢                          ماليـني الـيوان لكفالة      
                                                                                وتكشف تنمية الصناديق املخصصة لتعميم العلوم يف الصني عن ظهور بعض االجتاهات              .                               اخلـاص املقـدم يف تلك السنة      

          العلمية                                                                                              أحدهـا أن االستثمار الوطين يف الصناديق اهلامة املخصصة للعلوم والتكنولوجيا يزيد من عدد املشاريع       .         اجلديـدة 
                  أما الثالث، فهو     .                                                                                           والثاين هو سعي احلكومات احمللية بنشاط إىل تشجيع تطوير الصناديق املخصصة لتعميم العلوم              .        الشعبية

                     ويف نفس الوقت، يبني      .                                                                                              أن كافة فئات اجملتمع وفروع املؤسسات احمللية واألجنبية تستثمر بصورة نشطة يف تلك الصناديق             
       ً     ً                           إقليماً فقرياً من أقاليم الصني أن تلك       ١٥٠                                           حلمالت التثقيف الشعبية يف جمال العلوم يف                                           الدعـم الـذي تقدمه اليونيسيف       

  .                                                                                    احلمالت قادرة على أن تصل إىل عدد يساوي املليون من الشاب املقيمني يف األرياف وتفيدهم يف كل سنة

                        ات العلمية والتكنولوجية                                                                        وسنت اهليئات التشريعية الصينية قوانني خاصة للتشجيع على تطبيق نتائج التطور -   ٢٨٠
                                                                                           وتشمل تلك القوانني قانون تعزيز التكنولوجيا الزراعية، وقانون حتويل التطورات العلمية             .       ً           ً     تطبـيقاً أوسع نطاقاً   

                                                                                           ومتـنح احلكومـة مكافآت مادية لألفراد الذين يسامهون مسامهة ملموسة يف التطور العلمي أو               .               والتكنولوجـية 
         ً                                               ويتم أيضاً تشجيع حتويل التكنولوجيا املتطورة باتباع سياسات   .             لى نطاق أوسع                             التكنولوجي أو يف حتويله ليطبق ع

                                                                                                                  ضـريبية تفضيلية، كإعفاء هيئات األحباث العلمية ومعاهد التعليم العايل من الضرائب التجارية املقتطعة عن أي                
ْ َ                                         وكذلك ُتْمَنح هيئات األحباث واملعاهد العليا إع        .     ُ   َّ                             دخل ُيحقَّق بفضل حتويل التكنولوجيا                              فاءات ضريبية مؤقتة عن          ُ 
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                                                                                                               الدخـل احملقق نتيجة تقدمي خدمات من قبيل نقل التكنولوجيا، والتدريب التقين، وإسداء املشورة التكنولوجية،               
  .                                                                                                والتعاقد من الباطن على توفري التكنولوجيا، وما شابه ذلك من خدمات ميكن لتلك اهليئات أن توفرها للصناعة

                                                                         س التعليم العايل وللموظفني العاملني فيها أن يبحثوا بصفة مستقلة عن                                     وميكن ملؤسسات األحباث ومدار    -   ٢٨١
         وجيب على    .                                                                                                  مؤسسـات التكنولوجـيا املتقدمة أو أن حيولوا التكنولوجيا لكي تستفيد منها الشركات املوجودة             

      بردهم                  ُ  ِّ                                                                                  مؤسسات األحباث اليت ُتعِّني موظفيها عن طريق املسابقات أن تسمح للذين يتركون املؤسسة بتقدمي طلب                
                                            وجيب أن يتقاضوا نفس املعاش الذي يتقاضاه         )            سنتان عادة  (                                                     إىل وظيفتهم األصلية يف غضون مدة معينة من الزمن          

                 ِّ              وتكون املؤسسة املوظِّفة مسؤولة      .                                                                             زمالؤهـم الذين مل يغادروا املؤسسة وأن يتعاقدوا على العمل بنفس الشروط           
                                              وضد احلوادث، وغري ذلك من البدالت املدفوعة للموظفني       ً                                           مبدئياً عن دفع األجور، واشتراكات التأمينات الصحية 

  .                                                                                العاملني يف جمال التكنولوجيا عندما يشغل هؤالء وظائف يف مؤسسة منافسة أو يغادرون املؤسسة

 ُ                  وُيسمح هلم بإثبات     .                                                                             اخلرباء يف جمال العلوم والتكنولوجيا على تأسيس شركات التكنولوجيا املتقدمة             َّ    ويشجَّع   -   ٢٨٢
                                                             َ   ُّ                                       ة أن يقوموا بتأسيس املؤسسة بصورة طوعية ومببادرهتم اخلاصة، وشريطة َتمكُّنهم من جتميع الرأس املال                           جدارهتم شريط 

                                         ً                                     ً                              الضـروري وتشـغيل املؤسسة حسب ما يرونه مناسباً، وكذلك، شريطة أن يكونوا مسؤولني شخصياً عن األرباح                 
َ          وُيسَمح لشرك   .                                                          واخلسائر، وقادرين على ضبط النفس وحتقيق تطورهم الشخصي                                           ات القطاع العام والشركات اجلماعية    ُ  

                                                                                      ُ                           للتكنولوجـيا املتقدمة باالعتماد على أصوهلا األساسية؛ وعندما تشكل تلك الشركات مؤسسة تعاونية ُيسمح ملوظفي               
                                     وذلك يضمن استغالل الكفاءة الشخصية       .                                                                        املالك بأن يصبحوا من األعضاء املؤسسني للشركة النامجة عن تلك العملية          

 ُ   َ                                                    وُيطلَب إىل احلكومات اإلقليمية أن تقوم، بالتعاون مع          .                                       يف جمال التكنولوجيا إىل أقصى حد ممكن                        هلـؤالء املختصـني     
                                                                                                           املؤسسـات ذات الصـلة، بتدعيم مراكز توفري اخلدمات لتنمية املؤسسات التجارية املعتمدة على التكنولوجيا املتقدمة      

                                             ات األحباث، ومدارس التعليم العايل، واملوظفني                  ملساعدة مؤسس    ")                                    حباضنات شركات التكنولوجيا املتقدمة    "           املعـروفة    (
  .                                                                                             العاملني فيها، على تأسيس شركات لتحويل التكنولوجيا، وذلك بإتاحة املواقع واملرافق واخلدمات الضرورية

                                                                                            وتستخدم احلكومة آليات تنافسية الختيار أفضل املرشحني لتدعيمهم وتوفر، من مث، االستثمارات واالئتمانات  -   ٢٨٣
                                                    وجيوز ملناطق حملية أن تقوم بتأسيس صناديق لتحويل          .                                                        ت الرأمسالية ورساميل املشاريع لتدعيم مشاريع التحويل             واإلعانا

  ُ   َّ                          وُيتوقَّع من املصارف التجارية      .                                                                                        التكنولوجيا أو لتدعيم املشاريع، شريطة مراعاة بعض الشروط واالمتثال لقوانني الدولة          
  .                                         تستويف الشروط املطلوبة للحصول على االئتمان                                          أن توفر القروض لشركات حتويل التكنولوجيا اليت
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١٩٩٠  ٩     ٤٨٦     ٨٧٠   ١٨     ١٩١     ٣٠٣    ٧٨٢     ٤٣٧    ٨٠٠     ٠٣٧    ١,٤     

١٩٩١  ٩     ٥٠٩     ٨٤٩   ١٨     ٢٠٣     ٢٢٦    ٨١٦     ٤٧٢    ٨٢٩     ٤٤٩    ١,٤     

١٩٩٢  ٩     ٥٤٥     ٠٤٧   ١٨     ٣٢٠     ٩٥٧    ٧٦٩     ١٣٧    ٨٤٩     ٦١١    ١,٥     

١٩٩٣  ٩     ١٢١     ٦٢٢   ١٧     ٤٧٠     ٠٩٢    ٧٧٣     ١٥٢    ٩٠٩     ١٩٥    ١,٥     

١٩٩٤  ٩     ٢٩٠     ٠٢٧   ١٧     ٧٩٣     ٣٠٦    ٧٨٦     ٧٤٨    ٩٨٠     ٩٨٠    ١,٦     

١٩٩٥  ٩     ٢٩٧     ٠٦١   ١٧     ٧٦٠     ٦٥٧    ٨٣٣     ٤٦٥  ١     ٠٥٥     ١٩٦    ١,٨     

١٩٩٦  ٩     ٣٣٩     ٦١٥   ١٧     ٨١٧     ٢٤٠    ٨٦١     ٩٩٠  ١     ٣٣٢     ٢١٥    ١,٨     

١٩٩٧  ٩     ٠٩٠     ٥٧١   ١٧     ٢٥٩     ٥٠٤    ٩٢١     ٦٣٨  ١     ١٩٧     ٧٥٩    ١,٩     

١٩٩٨  ٨     ٨٦٦     ٥٩٣   ١٦     ٧٥٣     ٧٤٩    ٩٧٩     ٤٣٧  ١     ١٩٠     ٢١٤    ١,٩     

١٩٩٩  ٨     ٧٩٩     ٠٧٩   ١٦     ٥٨٣     ٥٩٣  ١     ٠٠٤     ٥٦٥  ١     ٢٠١     ٥٤١    ١,٩     

٢٠٠٠  ٨     ٤٢٠     ٠٤٤   ١٥     ٨١٣     ٩٣٣  ١     ٠٢٦     ١٥٥  ١     ٢١٢     ٨٦٣    ١,٩     

  .    ٢٠٠١                                                    مكتب اإلحصاء الوطين، احلولية اإلحصائية الوطنية الصينية،   :      املصدر 
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 ٢اجلدول 

 محاية النساء العامالت أثناء محلهن وأثناء فترة اإلرضاع الطبيعي،

٢٠٠٠-١٩٩٦ 

٢٠٠٠ 
 )نسبة مئوية(

١٩٩٦ 
 )نسبة مئوية(

 
 معيار الدراسة االستقصائية

                                 د فيها مواد مسية أو خطرة أو حمظورة                          جيوز تفادي العمل يف بيئة توج ٩٦,٨ ٩٧,٦

                                                         جيوز تفادي العمل لساعات إضافية والعمل خالل النوبات الليلية ٩١,٨ ٩٥,٨

      ً                             يوماً من إجازة األمومة بعد الوالدة  ٩٠                   التمتع مبا ال يقل عن  ٩٢,١ ٨٨,٢

                                   التمتع بالوقت الالزم لإلرضاع الطبيعي ٩٦,٤ ٩٤,٥

                                                  ت إضافية والعمل خالل النوبات الليلية يف حالة                                    جيـوز تفـادي العمل لساعا      ٩٢,٥ ٩٣,٧
               الرضاعة طبيعية

                                                         احلصول على تسديد كلي أو جزئي لنفقات الفحص الطيب قبل الوالدة ٦٠,٠ ٧٥,٨

                                           احلصول على تسديد كلي أو جزئي لتكاليف الوالدة ٨١,٧ ٧٧,٢

                                     احلصول على معاش خالل فترة إجازة األمومة ٩١,٩ ٨٥,٣

  .                                 لوطنية لشؤون السكان و تنظيم األسرة        اللجنة ا  :     املصدر 



E/1990/5/Add.59 
Page 106 

 

 ٣اجلدول 

 الوضع السكين للمقيمني يف املدن

متوسط املساحة املعيشية 
 املخصصة لكل فرد يف املدن

 )باألمتار املربعة(

متوسط املساحة األرضية 
 املخصصة لكل فرد يف املدن

 )باألمتار املربعة(

العدد اإلمجايل للمباين 
 السكنية اجلديدة

 )ار املربعةباألمت(

 
 
 السنة

١٩٧٨ ٠,٣٨ ٠٠٠ ٠٠٠ 
١٩٨٠ ٠,٩٢ ٧,٢ ٠٠٠ 
١٩٨٥ ١,٨٨ ١٠,٠ ٠٠٠ 
١٩٨٦ ٢,٢٢ ١٢,٤ ٨,٨ 
١٩٨٧ ٢,٢٣ ١٢,٧ ٩,٠ 
١٩٨٨ ٢,٤٠ ١٣,٠ ٩,٣ 
١٩٨٩ ١,٩٧ ١٣,٥ ٩,٧ 
١٩٩٠ ١,٧٣ ١٣,٧ ٩,٩ 
١٩٩١ ١,٩٢ ١٤,٢ ١٠,٣ 
١٩٩٢ ٢,٤٠ ١٤,٨ ١٠,٧ 
١٩٩٣ ٣,٠٨ ١٥,٢ ١١,٠ 
١٩٩٤ ٣,٥٧ ١٥,٧ ١١,٤ 
١٩٩٥ ٣,٧٥ ١٦,٣ ١١,٨ 
١٩٩٦ ٣,٩٥ ١٧,٠ ١٢,٣ 
١٩٩٧ ٤,٠٦ ١٧,٨ ١٣,٠ 
١٩٩٨ ٤,٧٦ ١٨,٧ ١٣,٦ 
١٩٩٩ ٥,٥٩ ١٩,٤ ١٢,٣ 
٢٠٠٠ ٥,٤٩ ٢٠,٣ ١٤,٩ 
٢٠٠١ ٥,٧٥ ٢٠,٨ ١٥,٥ 

  .    ٢٠٠٢                                 احلولية اإلحصائية الوطنية الصينية،   :     املصدر 
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 ٤اجلدول 

 )٢٠٠٠(عدد الغرف املخصصة لكل أسرة يف املدن 

 )نسبة مئوية(عدد الغرف 

 صفر ١ ٢ ٣ ٤ ٥ +٦

 
املعدل املتوسط 
 لكل أسرة

 
عدد األسر 
 باآلالف

 

     الصني ٨٤ ٨٩٠ ٢,٢٧ ٠,١ ٢٥ ٤٣ ٢١ ٦ ٢ ٣

               املنطقة الشرقية ٤٤ ٩٩٠ ٢,٢٦٩ ٠,١ ٢٦ ٤٠ ٢١ ٧ ٢ ٣

              املنطقة الوسطى ٢٦ ٢٧٠ ٢,٢١٤ ٠,١ ٢٤ ٤٧ ٢١ ٥ ١ ٢

               املنطقة الغربية ١٣ ٦٣٠ ٢,٢٥٤ ٠,٠٥ ٢٥ ٤٤ ٢٢ ٥ ٢ ٢

  .    ٢٠٠٠                                           بيانات مستمدة من التعداد السكاين الصيين لعام   :     املصدر 

 ٥اجلدول 

 الوضع السكين للمقيمني يف األرياف

 البند ١٩٨٥ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠١

 
٠,٨٤     

٢٦٣,٤٥       

 
٠,٨٧     

٢٦٠,٢٣       

 
٠,٧٨     

٢٠٠,٣٠       

 
٠,٨٢     

٩٢,٣٢      

 
١,٠٨     

٤٠,١٧      

                                 املساكن اجلديدة يف العام املشار إليه

  )                   باملتر املربع لكل فرد (       األرضية       ملساحة  ا 

  )        متر مربع /    يوان (       القيمة  

 
٠,٤٥     

٠,٣٤     

 
٠,٤٧     

٠,٣٦     

 
٠,٣٣     

٠,٣٧     

 
٠,٢٣     

٠,٤٧     

 
٠,٠٩     

٠,٧٠     

            مواد البناء

      املسلح    مسنت   اإل 

      واخلشب        القرميد  

 
٢٥,٣٧      

١٩٦,١٢       

 
٢٤,٨٢      

١٨٧,٤١       

 
٢١,٠١      

١٠١,٦٤       

 
١٧,٨٣      

٤٤,٦٠      

 
١٤,٧٠      

٢٦,٢٧      

    عام                     الوضع السكين يف هناية ال

  )                   باملتر املربع لكل فرد (       األرضية        املساحة  

  )        متر مربع /    يوان (       القيمة  

 
٦,٩٤     

١٣,٨٢      

 
٦,١٥     

١٣,٦١      

 
٣,١٠     

١١,٩١      

 
١,٢٢     

٩,٨٤     

 
٠,٣١     

٧,٤٧     

            مواد البناء

      املسلح    مسنت  إل ا 

      واخلشب        القرميد  

  .    ٢٠٠٢                                 احلولية اإلحصائية الوطنية الصينية،   :     املصدر 
  .                                          دراسة استقصائية لعينة من اجملتمعات الريفيةُ                        ُنقل هذا اجلدول عن بيانات  :     مالحظة
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 ٦اجلدول 

 تغريات املستوى املعيشي لسكان املدن

 استهالك املنتجات احليوانية
 )للفرد الواحد/كيلوغرامات(

 استهالك احلبوب
 )للفرد الواحد/كيلوغرامات(

 ُ           م عامل إنغلس
 )نسبة مئوية(

 الدخل املتوافر
 السنة )يوان(

١٩٩٦ ٤ ٨٣٩ ٤٨,٦ ١٢٥ ٤٣,٢ 
١٩٩٧ ٥ ١٦٠ ٤٦,٤ ١١٧ ٤٤,٤ 
١٩٩٨ ٥ ٤٢٥ ٤٤,٥ ١١٤ ٤٤,٥ 
١٩٩٩ ٥ ٨٥٤ ٤١,٩ ١١٢ ٤٦,٨ 
٢٠٠٠ ٦ ٢٨٠ ٣٩,٢ ١٠٨ ٤٦,٦ 

  .    ٢٠٠١-    ١٩٩٦  ،                                احلولية اإلحصائية الوطنية الصينية  :     املصدر 

 ٧اجلدول 

 ٢٠٠٠-١٩٩٥الدخل واالستهالك الغذائي يف األرياف، 

 )غرامات للفرد الواحدبالكيلو(استهالك املواد الغذائية 
 احلبوب الزيت اخلضار اللحوم البيض

صايف دخل الفرد
 السنة )يوان(

١٩٩٥  ١        ٥٧٧,٧٤       ٢٥٨,٩٢     ٥,٨٠       ١٠٤,٦٢      ١٣,١٢     ٣,٢٢ 
١٩٩٦  ١       ٩٢٦,١       ٢٥٦,١٩     ٦,٠٧       ١٠٦,٢٦      ١٤,٨٣     ٣,٣٥ 
١٩٩٧  ٢       ٠٩٠,١       ٢٥٠,٦٧     ٦,١٦       ١٠٧,٢١      ١٥,٠٨     ٤,٠٨ 
١٩٩٨  ٢       ١٦٢,٠      ٢٤٩,٣     ٦,١٣       ١٠٨,٩٦      ١٥,٥٣     ٤,١١ 
١٩٩٩  ٢       ٢١٠,٣       ٢٤٧,٤٥     ٦,١٧       ١٠٨,٨٩      ١٦,٣٥     ٤,٢٨ 
٢٠٠٠  ٢       ٢٥٣,٤      ٢٤٩,٥     ٧,٠٦      ١٠٦,٧      ١٧,٤٨    ٥,٠ 

  .    ٢٠٠١-    ١٩٩٦  ،                                احلولية اإلحصائية الوطنية الصينية  :     املصدر 
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 ٨اجلدول 

 ٢٠٠٠-١٩٩٥احلد من نسبة الفقراء يف األرياف، 

 السنة ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠

  )          نسبة مئوية (                    نسبة السكان الفقراء  ٦,٣ ٥,٤٤ ٥,٤٠ ٤,٦ ٣,٥ ٢,٥
  )     باآلالف (                   عدد األشخاص الفقراء  ٦٥ ٠٠٠ ٥٨ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٤٢ ٠٠٠ ٣٤ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠

  .                              تقرير عن الفقر يف األرياف يف الصني                   مكتب اإلحصاء الوطين،   :     املصدر 

 ٩اجلدول 

 االجتاهات املسجلة من حيث عدد اإلصابات باألمراض املعدية
 )نسمة ١٠٠ ٠٠٠لكل (

 تغري النسبة املئوية
 املرض ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠-١٩٨٠

 اجملاميع  ٢        ٠٧٩,٧٩       ٢٩٢,٢١       ١٨٥,٩٨      ٩١,٠٦-
  )       الكولريا (      اهليضة      ٤,١٦     ٠,٠٦     ٠,١٥      ٩٦,٣٩-
      اخلناق  ١     ٠,٠٤    صفر       ١٠٠,٠٠-
               التهاب السحايا      ٢٣,٤٤     ٠,٨٧     ٠,١٩      ٩٩,١٩-
       الشهاق      ٦٢,٨٢     ١,٧٦     ٠,٤٥      ٩٩,٢٨-
              احلمى القرمزية   ٩٥ ,  ١٠     ٢,٦٦     ١,٠٣      ٩٠,٥٩-
      احلصبة       ١١٤,٨٨     ٧,٥٩     ٥,٧٤      ٩٥,٠٠-
ُ     الُزحار       ٥٦٨,٩٩       ١٢٥,٢٨      ٣٩,٦٥      ٩٣,٠٣-    
                          احلمى التيفية وشبه التيفية      ١١,٩٤      ١٠,١٤    ٣,٩      ٦٧,٣٤-
                     التهاب الكبد الفريوسي       ١١١,٤٧       ١١٥,٥٨      ٦٣,٠٤      ٤٣,٤٥-
                            التهاب الدمـاغ الوبائي من        ٣,٣١     ٣,٣٧     ٠,٩٣      ٧١,٩٠-

                النوع باء
  )      املالريا (       الربداء        ٣٣٧,٨٣      ١٠,٣٨     ١,٩٤      ٩٩,٤٣-
                     احلمى الرتفية الفريوسية     ٣,١٢    ٣,٦     ٢,٨٩     ٧,٣٧-
              داء اللولبيات     ٣,٦٧     ٢,٥٥     ٠,٣١      ٩١,٥٥-
ُ     الُسعار     ٠,٦٨     ٠,٣١     ٠,٠٤      ٩٤,١٢-    

       السيالن    ...     ٦,٨٤      ١٨,٣١       ١٦٧,٦٩
ُ     الُزهري    ...     ٠,٠٩     ٤,٧٣  ٥        ١٥٥,٥٦    

  .    ٢٠٠٠                       إحصاءات الصحة الصينية،   :     املصدر 
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 ١٠دول اجل

 )أرقام جزئية(، ٢٠٠١أسباب الوفاة اخلمسة الرئيسية، 

 )أرقام جزئية(املدن  )أرقام جزئية(املناطق الريفية 

نسبة مئويـة من 
 الوفيات اإلمجالية

عدد الوفيات لكل 
 سبب الوفاة  نسمة١٠٠ ٠٠٠

نسبة مئويـة من 
 الوفيات اإلمجالية

عدد الوفيات لكل 
 سبب الوفاة  نسمة١٠٠ ٠٠٠

              األورام اخلبيثة       ١٣٥,٥٩      ٢٤,٩٣                    أمراض اجلهاز التنفسي       ١٣٣,٤٢      ٢٢,٤٦

                 أمراض خمية وعائية       ١١١,٠١      ٢٠,٤١                 أمراض خمية وعائية       ١١٢,٦٠      ١٨,٩٥

            أمراض القلب      ٩٥,٧٧      ١٧,٦١              األورام اخلبيثة       ١٠٥,٣٦      ١٧,٧٣

                    أمراض اجلهاز التنفسي      ٧٢,٦٤      ١٣,٣٦            أمراض القلب      ٧٧,٧٢      ١٣,٠٨

                    احلوادث وحاالت التسمم      ٣١,٩٢     ٥,٨٧                دث وحاالت التسمم    احلوا      ٦٣,٦٩      ١٠,٧٢

  .    ٢٠٠١                       إحصاءات الصحة الصينية،   :     املصدر 

 ١١اجلدول 

 األمراض واإلصابات الرئيسية الستة من حيث أمهيتها
 )نسبة مئوية(يف إمجايل األمراض واإلصابات 

 ١٩٩٠تقديرات عام  ٢٠٢٠إسقاطات عام 

 موعاجمل ذكور إناث اجملموع ذكور إناث

 

                              املشاكل العقلية وحماوالت االنتحار     ١٨,٠     ١٥,٦     ٢٠,٧     ٢٠,٠     ١٥,٠     ٢٦,٨
                        اإلصابات النامجة عن حوادث     ١٢,٩     ١٥,٧    ٩,٩     ١١,٠     ١١,٦     ١٠,٢
                            أمراض القلب واألوعية الدموية     ١١,٠     ١١,٢     ١٠,٧     ١٦,٣     ١٩,١     ١٢,٦
                    أمراض اجلهاز التنفسي     ١٠,٧     ١١,١     ١٠,٢     ١٦,٣     ١٦,٢     ١٦,٥
              األورام اخلبيثة    ٨,٧     ١٠,٤  ٨ , ٦     ١٨,٧     ٢٢,٧     ١٣,٣
                 الطفيليات املعدية    ٧,٥    ٧,٧    ٧,٢    ١,٤    ١,٣    ١,٥

  .           وزارة الصحة  :     املصدر 
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 ١٢اجلدول 

 )نسمة١ ٠٠٠لكل (معدل الوالدات، ومعدل الوفيات، ومعدل النمو السكاين 

  اجملموع املدن األقاليم

معدل النمو
 الطبيعي

معدل 
 الوفيات

معدل 
 الوالدات

معدل النمو
 يعيالطب

معدل 
 الوفيات

معدل 
 الوالدات

معدل النمو
 الطبيعي

معدل 
 الوفيات

معدل 
  الوالدات

...    ...    ...    ...    ...    ...    ١٩٤٩      ٣٦,٠٠      ٢٠,٠٠      ١٦,٠٠     

...    ...    ...    ...    ...    ...    ١٩٥٢      ٣٧,٠٠      ١٧,٠٠      ٢٠,٠٠     

١٩٥٧      ٣٤,٠٣      ١٠,٨٠      ٢٣,٢٣      ٤٤,٤٨     ٨,٤٧      ٣٦,٠١      ٣٢,٨١      ١١,٠٧      ٢١,٧٤     

١٩٦٥      ٣٧,٨٨     ٩,٥٠      ٢٨,٣٨      ٢٦,٥٩     ٥,٦٩  ٠    ٢٠,٩      ٣٩,٥٣      ١٠,٠٦      ٢٩,٤٧     

...    ...    ...    ...    ...    ...    ١٩٧٠      ٣٣,٤٣     ٧,٦٠      ٢٥,٨٣     

١٩٧٥      ٢٣,٠١     ٧,٣٢      ١٥,٦٩      ١٤,٧١     ٥,٣٩     ٩,٣٢      ٢٤,١٧     ٧,٥٩      ١٦,٥٨     

١٩٨٠      ١٨,٢١     ٦,٣٤      ١١,٨٧      ١٤,١٧     ٥,٤٨     ٨,٦٩      ١٨,٨٢     ٦,٤٧      ١٢,٣٥     

١٩٨٥      ٢١,٠٤     ٦,٧٨      ١٤,٢٦      ١٤,٠٢     ٥,٩٦     ٨,٠٦      ١٩,١٧     ٦,٦٦      ١٢,٥١     

١٩٩٠      ٢١,٠٦     ٦,٦٧      ١٤,٣٩      ١٦,١٤     ٥,٧١      ١٠,٤٣      ٢٢,٨٠     ٧,٠١      ١٥,٧٩     

١٩٩٥      ١٧,١٢     ٦,٥٧      ١٠,٥٥      ١٤,٧٦     ٥,٥٣     ٩,٢٣      ١٨,٠٨     ٦,٩٩      ١١,٠٩     

١٩٩٦      ١٦,٩٨     ٦,٥٦      ١٠,٤٢      ١٤,٦٧     ٥,٦٥     ٨,٨٢      ١٨,٠٢     ٦,٩٤      ١١,٠٨     

١٩٩٧      ١٦,٥٧     ٦,٥١      ١٠,٠٦      ١٤,٥٢     ٥,٥٨     ٨,٩٤      ١٧,٤٣     ٦,٩٠      ١٠,٥٣     

١٩٩٨      ١٦,٠٣     ٦,٥٠  ٣   ٩,٥      ١٣,٦٧     ٥,٣١     ٨,٣٦      ١٧,٠٥     ٧,٠١      ١٠,٠٤     

١٩٩٩      ١٥,٢٣     ٦,٤٦     ٨,٧٧      ١٣,١٨     ٥,٥١     ٧,٦٧      ١٦,١٣     ٦,٨٨     ٩,٢٥     

...    ...    ...    ...    ...    ...    ٢٠٠١      ١٣,٣٨     ٦,٤٣     ٦,٩٥     

                 التقرير اإلحصائي                 مستمدة من        ٢٠٠١               ؛ أرقام عام        ٢٠٠٠   ،                                      احلولـية اإلحصائية الوطنية الصينية      :     املصدر
  .       الوطنية                                    بشأن التنمية االقتصادية واالجتماعية     ٢٠٠١     لعام 
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 ١٣اجلدول 

 النفقات الصحية يف الصني

 الناتج احمللي اإلمجايل النفقات الصحية اإلمجالية

متوسط اإلنفـاق 
الصحي على الفرد 

 )باليوان(الواحد 

النفقــات 
الصحيــة 
كنسبة مئوية 
من الناتج احمللي
 اإلمجايل

معدل التغري السنوي
 يف النمو

 القيمـة الثابتة

١٠٠=١٩٧٨ 

 )مبليارات اليوان(

 القيمة السنوية

 )مبليارات اليوان(

معدل التغري السنوي
 يف النمو

 القيمـة الثابتة

١٠٠=١٩٧٨ 

 )مبليارات اليوان(

 القيمـة السنوية

 السنة )مبليارات اليوان(

١٩٩٠  ١        ٨٥٤,٧٩  ١        ٠٢٠,٩١    ٣,٨      ٧٤,٣٠      ٤٠,٩٠     ١٤,٣    ٤,٠     ٦٥,٦ 
١٩٩١  ٢      ١,٧٨  ١٦  ١        ١١٤,٧٧    ٩,٢      ٨٨,٨٦      ٤٥,٨٢     ١٢,٠    ٤,١     ٧٦,٧ 
١٩٩٢  ٢        ٦٦٣,٨١  ١        ٢٧٣,٥١     ١٤,٢       ١٠٩,٠٧      ٥٢,١٤     ١٣,٨    ٤,١     ٩٣,١ 
١٩٩٣  ٣        ٤٦٣,٤٤  ١        ٤٤٥,٢٩     ١٣,٥       ١٣٧,٠٤      ٥٧,١٩    ٩,٧    ٤,٠      ١١,٥٦ 
١٩٩٤  ٤        ٦٧٥,٩٤  ١        ٦٢٨,٣١     ١٢,٧       ١٧٦,٨٦      ٦١,٥٩    ٧,٧    ٣,٨      ١٤,٧٦ 
١٩٩٥  ٥        ٨٤٧,٨١  ١        ٧٩٩,٣٧     ١٠,٥       ٢٢٥,٧٨      ٦٩,٤٧     ١٢,٨    ٣,٩      ١٨٦,٤ 
١٩٩٦  ٦        ٧٨٨,٤٦  ١        ٩٧١,٨٧    ٩,٦       ٢٨٥,٧٢   ٠٠ ,  ٨٣     ١٩,٥    ٤,٢      ٢٣٣,٥ 
١٩٩٧  ٧        ٤٤٦,٢٦  ٢        ١٤٦,١٩    ٨,٨       ٣٣٨,٤٩      ٩٧,٥٦     ١٧,٦    ٤,٥      ٢٧٣,٨ 
١٩٩٨  ٧        ٨٣٤,٥٢  ٢        ٣١٣,٩٩    ٧,٨       ٣٧٧,٦٥       ١١١,٥٤     ١٤,٣    ٤,٨      ٣٠٢,٦ 
١٩٩٩  ٨        ٢٠٦,٧٤  ٢        ٤٧٩,٢٥    ٧,١       ٤١٧,٨٦       ١٢٦,٢٤     ١٣,٣    ٥,١      ٣٣١,٩ 
٢٠٠٠  ٨        ٩٤٠,٣٦  ٢        ٦٧٧,٤٨    ٨,٠       ٤٧٦,٤٠       ١٤٣,١٦     ١٣,٥    ٥,٣      ٣٧٦,٤ 

  .                                        معهد اقتصاديات الصحة التابع لوزارة الصحة  :     املصدر 
   ُ             واسُتمدت مبالغ    .     ٢٠٠١         ، لعام                                     احلولية االحصائية الوطنية الصينية     ُ                                       اسُتمدت أرقام الناتج احمللي اإلمجايل من         :      مالحظات

  .                                                                  النفقات الصحية السنوية من معهد اقتصاديات الصحة التابع لوزارة الصحة
  .   ١٠٠              الثابتة وهي     ١٩٧٨                                                         ي اإلمجايل ومعدالت منو اإلنفاق على الصحة باالعتماد على قيمة عام ُ               ُحسب الناتج احملل 
  .                                                               متوسط النفقات الصحية احملسوبة للفرد الواحد باليوان يف العام املذكور 

 ١٤اجلدول 

 اإلنفاق على الصحة يف ميزانيات احلكومة

اإلنفاق على الصحة كنسبة مئوية 
 ومةمن إمجايل ميزانية احلك

 حصة احلكومة من اجملموع
 )نسبة مئوية(

 اإلنفاق احلكومي على الصحة
 )مبليارات اليوان(

إمجايل اإلنفاق على الصحة 
 السنة )مبليارات اليوان(

١٩٩٠      ٧٤,٣٠      ١٨,٥٧     ٢٥,٠     ٦,٠٢ 
١٩٩١      ٨٨,٨٦      ٢٠,٢٣     ٢٢,٨     ٥,٩٧ 
١٩٩٢       ١٠٩,٠٧      ٢٢,٦٥     ٢٠,٨     ٦,٠٥ 
١٩٩٣       ١٣٧,٠٤      ٢٦,٩٤     ١٩,٧     ٥,٨٠ 
١٩٩٤       ١٧٦,٨٦      ٣٣,٨٤  ١ ,  ١٩     ٥,٨٤ 
١٩٩٥       ٢٢٥,٧٨      ٣٨,٣١     ١٧,٠     ٥,٦١ 
١٩٩٦       ٢٨٥,٣٥      ٤٦,١٠     ١٦,٢     ٥,٨١ 
١٩٩٧       ٣٣٨,٤٩      ٥٢,٢١     ١٥,٤     ٥,٦٥ 
١٩٩٨       ٣٧٧,٦٥      ٥٨,٧٢     ١٥,٦     ٥,٤٤ 
١٩٩٩       ٤١٧,٨٦      ٦٤,١٠     ١٥,٣     ٥,٠٠ 
٢٠٠٠       ٤٧٦,٤٠      ٧٠,٩٥     ١٤,٩     ٤,٥٠ 

  .                               احلولية اإلحصائية الوطنية الصينية  :     املصدر 
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 ١٥اجلدول 

 يات اليت ختصصها احلكومة للصحة ونفقات الرعاية الصحية األوليةامليزان
 )مبليارات اليوان(

١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  

                                امليزانية اليت ختصصها احلكومة للصحة   ٢٠     ٢٢٩   ٢٢     ٦٥٣   ٢٦     ٩٤٢   ٣٣     ٨٤٣   ٣٨     ٣٠٩   ٤٦     ٠٩٥   ٥٢     ٢٠٨   ٥٨     ٧٢٣   ٦٤     ٠٩٦   ٧٠     ٩٥٢

                                         املـبالغ املـنفقة على الرعاية الصحية         ٨     ٧٩٨   ١٠     ١٠٤   ١٢     ٢٥٦   ١٥     ٢٣٢   ١٧     ٩٠٩   ٢١     ٠٦٥   ٢٤     ١٢٥  ٦ ٢     ٢٨٥   ٢٨     ٥٤٨   ٣١     ١٦٥
       األولية

                                 املبالغ املنفقة على الصحة يف األرياف  ٣     ٧٥٧  ٤     ٢٩٤  ٤     ٦٢٣  ٦     ٠٣٠  ٦     ٦٨٠  ٧     ٤٦٦  ٨     ١٤٩  ٨     ٦١٠  ٩     ٤٢١   ١٠     ٠٦٥

                      النفقات الطبية العامة  ٥     ٠٤١  ٥     ٨١٠  ٧     ٦٣٣  ٩     ٢٠٢   ١١     ٢٢٩   ١٣     ٥٩٩   ١٥     ٩٧٦   ١٧     ٦٧٥   ١٩     ١٢٧   ٢١     ١٠٠

                                      نفقات الرعاية الصحية األولية كنسبة           ٤٣,٤٩      ٤٤,٦٠      ٤٥,٤٩      ٤٥,٠١      ٤٦,٧٥      ٤٥,٧٠      ٤٦,٢١      ٤٤,٧٦      ٤٤,٥٤      ٤٣,٩٢
                                مئوية من اإلنفاق اإلمجايل على الصحة

  .                                        معهد اقتصاديات الصحة التابع لوزارة الصحة  :      املصدر 

 ١٦اجلدول 

 )لكل ألف طفل (٢٠٠٠-١٩٩١معدل الوفيات يف مرحلة الطفولة، 

 على صعيد البالد يف املدن يف األرياف

معدل وفيات 
األطفال دون 
 سن اخلامسة

معدل وفيات 
ُ   الر ضع    

معدل وفيات 
املولودين 
 اجلدد

معدل وفيات 
األطفال دون 
 سن اخلامسة

معدل وفيات 
ُ   الر ضع    

معدل وفيات 
املولودين 
 اجلدد

معدل وفيات 
األطفال دون 
 سن اخلامسة

ات معدل وفي
ُ   الر ضع    

معدل وفيات 
املولودين 
 اجلدد

 

١٩٩١ ٣٣,١ ٥٠,٢ ٦١,٠ ١٢,٥ ١٧,٣ ٢٠,٩ ٣٧,٩ ٥٨,٠ ٧١,١     

١٩٩٢ ٣٢,٥ ٤٦,٧ ٥٧,٤ ١٣,٩ ١٨,٤ ٢٠,٧ ٣٦,٨ ٥٣,٢ ٦٥,٦     

١٩٩٣ ٣١,٢ ٤٣,٦ ٥٣,١ ١٢,٩ ١٥,٩ ١٨,٣ ٣٥,٤ ٥٠,٠ ٦١,١     

١٩٩٤ ٢٨,٥ ٣٩,٩ ٤٩,٦ ١٢,٢ ١٥,٥ ١٨,٠ ٣٢,٣ ٤٥,٦ ٥٦,٩     

١٩٩٥ ٢٧,٣ ٣٦,٤ ٤٤,٥ ١٠,٦ ١٤,٢ ١٦,٤ ٣١,١ ٤١,٦ ٥١,١     

١٩٩٧ ... ٣٣,١ ٤٢,٣ ... ١٣,١ ١٥,٥ ... ٣٧,٧ ٤٨,٥     

١٩٩٨ ٢٢,٣ ٣٣,٢ ٤٢,٠ ١٠,٠ ١٣,٥ ١٦,٢ ٢٥,١ ٣٧,٧ ٤٧,٩     

١٩٩٩ ٢٢,٢ ٣٣,٣ ٤١,٤ ٩,٥ ١١,٩ ١٤,٣ ٢٥,١ ٣٨,٢ ٤٧,٧     

٢٠٠٠ ٢٢,٨ ٣٢,٢ ٣٩,٧ ٩,٥ ١١,٨ ١٣,٨ ٢٥,٨ ٣٧,٠ ٤٥,٧     

  . ة          وزارة الصح  :      املصدر 
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 ١٧اجلدول 

             ُ                                            التحسينات امل دخلة على شبكات توزيع املياه يف مجيع أرجاء البلد

هناية عام 
٢٠٠١ 

هناية عام 
١٩٩٣ 

هناية عام 
١٩٩١ 

هناية عام 
١٩٨٩ 

هناية عام 
 الوحدة ١٩٨٧

 

                                                         عدد السكان املنتفعني من التحسينات املدخلة على شبكات              باملاليني       ٥٠٩,٩٤       ٦١٥,٤٣       ٧٠٥,٥٥       ٧٦٢,١١       ٦٨١,١٣
            توزيع املياه

           بالنســـبة      ٦٠,٢     ٧٠,٣     ٧٧,٠     ٨٢,٩     ٩١,٠
       املئوية

                          نسبة مئوية من سكان األرياف

  :                ُ                           نوع التحسينات املُدخلة على شبكات توزيع املياه      
                                    حمطات املياه اليت تضح املياه إىل احلنفيات -          بالوحدات    ٢٠٤     ١٠٧    ٣٠٢     ٠٩٦    ٥٢٢     ٦٩١    ٥٩١     ٢٥١    ٦٩٤     ١٣٨

                 السكان املستفيدين    عدد          باملاليني       ١٧٤,١٥     ٧,٢٥  ٢٢       ٣٠٠,٩٢       ٣٥٠,٠٧       ٥٢١,٤٦
           بالنســـبة      ٣٤,٢     ٣٦,٩     ٤٢,٧     ٤٥,٩     ٥٥,١

       املئوية
                                كنسبة مئوية من عدد السكان اإلمجايل  

                      اآلبار واملضخات اليدوية -        باملاليني       ٤٨,٢٣٠       ٣٠,٤١٠       ٣٦,٠٧٠       ٣٩,٧٦٠       ٦٧,٢٥٠
            املستفيدين          عدد السكان         باملاليني       ١٣٧,٧٢       ١٨٣,٩٨       ١٩٨,٩٨       ٢٠٦,٦٢       ٢١٢,١٤
           بالنســـبة    ٢٧               ٢٩,٩     ٢٨,٢     ٢٧,١     ٢٢,٤

       املئوية
                                كنسبة مئوية من عدد السكان اإلمجايل  

            حتسينات أخرى -        باملاليني       ١٩٨,٠٧       ٢٠٤,٢٢       ٢٠٥,٦٥       ٢٠٥,٤٢       ١٢٧,٥٣
           بالنســـبة      ٣٨,٨     ٣٣,٢     ٢٩,١     ٢٧,٠     ١٤,٨

       املئوية
                                كنسبة مئوية من عدد السكان اإلمجايل  

  .           وزارة الصحة  :      املصدر 
  .                        مجيع األرقام جماميع تراكمية  :      مالحظة 

 ١٨اجلدول 
 معدالت التلقيح على الصعيد الوطين ومعدالت اإلصابة باألمراض ذات الصلة

  )١٠٠ ١/٠٠٠(معدل اإلصابات  )نسبة مئوية(     ً           شهرا  من العمر ١٢معدل التلقيح حىت بلوغ 

لقاح ضد 
 احلصبة

لقاح ضد 
 شلل األطفال

لقاح ضد الدفتريا 
 ال الديكي والكزازوالسع

لقاح ضد 
 احلصبة مرض التدرن

شلل 
 األطفال

السعال 
 الدفتريا الديكي

 

...    ...    ...    ...    ١٩٨٠ ١,٠٠      ٦٢,٨٢ ٠,٧٦       ١١٤,٨٨ 

...    ...    ...    ...    ١٩٨٥ ٠,١٤      ١٤,٢٢ ٠,١٥      ٤٠,٣٧ 
١٩٨٧ ٠,٠٤     ٥,٦١ ٠,١٨     ٩,٨٨   ٨٥   ٧٤   ٧٨   ٧٧ 
...    ...    ...    ...    ١٩٨٩ ٠,٠٣     ٢,٤٦ ٠,٤٢     ٧,٧٧ 
١٩٩١ ٠,٠٢     ٠,٩٤ ٠,١٧     ١٠,٩   ٩٦   ٩٥   ٩٦   ٩٥ 
١٩٩٤ ...    ... ...    ...   ٩٤   ٩٣   ٩٤   ٨٩ 
١٩٩٥ ...    ... ...    ...   ٩٢   ٩٢   ٩٤   ٩٣ 
١٩٩٦ ...    ... ...    ...   ٩٧   ٩٥   ٩٦   ٩٧ 
١٩٩٧ ...    ... ...    ...   ٩٦   ٩٦   ٩٧   ٩٦ 
١٩٩٩ ...    ... ...    ...     ٩٧,٢     ٩٢,٠     ٩٢,٧     ٩٣,٦ 
٢٠٠٠ ...    ... ...    ...     ٩٧,٨     ٩٧,٩     ٩٨,٠     ٩٧,٤ 
٢٠٠١ ...    ... ...    ...     ٩٧,٦     ٩٨,٣     ٩٨,٣     ٩٧,٧ 

  .           وزارة الصحة  :      املصدر 
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 ١٩اجلدول 

 املرافق الصحية يف القرى الزراعية على الصعيد الوطين

  الوحدات ١٩٨٥ ١٩٨٨ ١٩٩٠ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٥ ٢٠٠١
              القرى اإلدارية     قرية    ٧١٦     ٦٣٩    ٧٣٤     ٠٩٥    ٧٤٩     ٩٦٣    ٧٣٥     ٣٥٥    ٧٣١     ٧٥٥    ٧٣٦     ٦٧١    ٧١٠     ٠١٢
                           القـرى الـيت توجد فيها           قرية    ٦٢٥     ٩٩٢    ٦٤١     ٠٧٦    ٦٤٦     ٥٢٩    ٦٥١     ٠٣١    ٦٥١     ٨٦١    ٦٥٥     ١٠٥    ٦٣٧     ٠٨٤

       عيادات
     نسبة      ٨٧,٣٥      ٨٧,٣٣      ٨٦,٢١     ٨٨,٥     ٨٩,١     ٨٨,٩     ٨٩,٧

      مئوية
                          نسـبة مـئوية من إمجايل      

              القرى اإلدارية
                     عدد العيادات الريفية      عيادة    ٧٧٧     ٦٧٤    ٨٠٦     ٤٩٧    ٨٠٣     ٩٥٦    ٧٩٦     ٥٢٣    ٨٠٦     ٩٤٥    ٨٠٤     ٣٥٢    ٦٩٨     ٩٦٦
                          العـيادات الـيت تؤسسها           عيادة    ٣٠٥     ٥٣٧    ٢٨٧     ٥٨٦    ٢٦٦     ١٣٧    ٢٩٤     ٤١٧    ٢٧٩     ٣٨٢    ٢٩٧     ٤٦٢    ٢٨٩     ٠٩١

                  القرية أو اجلماعية
                         الـيت يشترك يف تأسيسها            عيادة    ٨٨     ٨٠٣   ٧٨     ٨٧٣   ٨٧     ١٤٩   ٨٣     ٧٤٢   ٩٤     ٧٠٠   ٩٠     ٦٨١   ٩٢     ٥٥٥

          أو عاملو   /                 أطـباء القرى و   
              القرى الصحيون

                  مستشفيات البلدات        مستشفى   ٢٩     ٧٦٩   ٢٩     ٨٤٥   ٢٩     ٩٦٣   ٣٤     ٢١٣   ٣٤     ٩١٤   ٣٦     ٣٨٨   ٤٤     ٨٥٧
                  اليت يؤسسها أفراد        مستشفى    ٣٢٣     ٩٠٤    ٣٦٩     ٢٠٩    ٣٨١     ٨٤٤    ٣٥٠     ٦٣٣    ٣٧٤     ٢٩٦    ٣٥٤   ١  ٩٨    ٢٥٥     ٤٢٣
           مرافق أخرى       مستشفى   ٢٩     ٦٦١   ٤٠     ٩٨٤   ٣٨     ٨٦٣   ٣٣     ٥١٨   ٢٣     ٦٦٣   ٢٢     ٨٧٦   ١٧     ٠٤٠
                       األطـــباء والعـــاملون       أفراد  ١     ٢٩٣     ٠٩٤  ١     ٢٤٧     ٠٤٥  ١     ٢٣١     ٥١٠  ١     ٢٦٩     ٠٦١  ١     ٣٢٥     ١٠٦  ١     ٣٣١     ٠١٧  ١     ٢٩٠     ٥٩٥

                الصحيون يف القرى
             أطباء القرى       أفراد    ٦٤٣     ٠٢٢    ٧٣١     ٦٥٣    ٧٧٦     ٨٥٩    ٨١٦     ٥٥٧    ٩١٠     ٦٦٤    ٩٥٥     ٩٣٣  ١     ٠٢١     ٥٤٢
                 العاملون الصحيون      أفراد    ٦٥٠     ٠٧٢    ٥١٥     ٣٩٢    ٤٥٤     ٦٥١    ٤٥٢     ٥٠٤    ٤١٤     ٤٤٢    ٣٧٥     ٠٨٤    ٢٦٩     ٠٥٣
                          عــدد األطــباء والعــاملني       أفراد    ١٥٥    ١٤٤    ١٣٨    ١٤١    ١٤٧    ١٤٨    ١٤١

                          الصـحيني يف القـرى لكل      
                    سـاكن من سكان      ١     ٠٠٠
   اف    األري

  .           وزارة الصحة  :     املصدر 
  .                                                                      هم موظفون اجتازوا امتحانات إدارة الصحة يف األقاليم وحصلوا على شهادة منها  "            أطباء القرى   : "     مالحظة 

 ٢٠اجلدول 

 النساء اللوايت حيصلن على رعاية صحية من موظفني مدربني أثناء فترة احلمل
 ٢٠٠١-١٩٩٦وعند الوالدة، 

 السنة )نسبة مئوية( فترة احلمل خالل )نسبة مئوية(عند الوالدة 
١٩٩٦ ٨٣,٦٩ ٨٠,٠٦ 
١٩٩٧ ٨٥,٨٩ ٨٢,٨٥ 
١٩٩٨ ٨٧,١٣ ٨٣,٩١ 
١٩٩٩ ٨٩,٢٥ ٨٥,٨٦ 
٢٠٠٠ ٨٩,٣٦ ٨٦,١٥ 
٢٠٠١ ٩٠,٣١ ٨٧,١٥ 

  .           وزارة الصحة  :      املصدر 
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 ٢١اجلدول 

 )على الصعيد الوطين، يف املدن واألرياف (٢٠٠١-١٩٩٦معدل وفيات األمهات، 

  )١٠٠ ١/٠٠٠(معدل وفيات األمهات  )ويةنسبة مئ(النسبة 
 السنة على الصعيد الوطين يف املدن يف املناطق الريفية قبل الوالدة بعد الوالدة
١٩٩٦ ٦٣,٩ ٢٩,٢ ٨٦,٤ ٢٠,٠ ٨٠,٠ 
١٩٩٧ ٦٣,٦ ٣٨,٣ ٨٠,٤ ٢٢,٦ ٧٧,٤ 
١٩٩٨ ٥٦,٢ ٢٨,١ ٧٥,٥ ٢٤,٩ ٧٥,١ 
١٩٩٩ ٥٨,٧ ٢٦,٢ ٧٩,٧ ٢٢,٧ ٧٧,٣ 
٢٠٠٠ ٥٣,٠ ٢٨,٩ ٦٧,٢ ٢٢,٠ ٧٨,٠ 
٢٠٠١ ٥٠,٢ ٣٣,١ ٦١,٩ ١٩,٢ ٨٠,٨ 

  .           وزارة الصحة  :      املصدر 

 ٢٢اجلدول 

 مؤسسات الرعاية الصحية املوفرة للنساء واألطفال على الصعيد الوطين

١٩٤٩ ١٩٥٧ ١٩٦٥ ١٩٧٥ ١٩٨٥ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠١  

                        مستشفيات النساء واألطفال   ٨٠   ٩٦    ١١٥    ١٠٣    ٢٧٢    ٣٢٨    ٣٩٦    ٥٨٤
ِ  َّ   عدد األِسرَّة  ١     ٧٦٢  ٦     ٧٩٤  ٩     ٢٣٣  ٨     ٣٠٧   ٢٤     ٤٤٣   ٣٢     ٣٠٤   ٣٨     ٣٦٨   ٤١     ٤٣١        
                   مستشفيات طب األطفال  ٥   ١٦   ٢٨   ٢٣   ٢٦   ٣٣   ٣٥   ٣٧
ِ  َّ   عدد األِسرَّة    ١٣٩  ٢     ٢٩٥  ٤     ٥٢٧  ٤     ٥٤٦  ٦     ٢٠٩  ٧     ٨٦٦  ٩     ٤٠٧  ٩     ٩٠٧        
                           مراكـز الـرعاية الصحية       ٩  ٤     ٥٩٩  ٢     ٧٩٥  ٢     ٠٢٥  ٢     ٧٢٤  ٢     ٨٢٠  ٢     ٨٣٢  ٢     ٥٤٨

               للنساء واألطفال
ِ  َّ   عدد األِسرَّة    ١٣٩  ٢     ٢٩٥  ٤     ٥٢٧  ١     ٤٠٦   ١٠     ١١٠  ٤ ١     ٢٦٣   ٢١     ٦١٨   ٣٢     ٥٦٠        
                         األطباء املختصون يف التوليد    ...  ٤     ١٩٤  ٩     ٢١٨    ...   ٤٤     ٦٨٠   ٩٢     ٣٥٩    ...    ١٢٧     ٨٦٤
                       األطباء املختصون يف أمراض     ...  ٤     ٥٣٩   ١٠     ٢٨١    ...   ٣٦     ١٦٢   ٥٦     ٦٦١    ...   ٦٥     ٩٩٥

       األطفال
        القابالت  ٣ ١     ٩٠٠   ٣٥     ٧٧٤   ٤٥     ٦٣٩   ٦٤     ٨٧٥   ٧٥     ٥١٧   ٥٨     ٣٩٧   ٤٨     ٩٩٧   ٤٢     ١٤٠
                 القابالت يف األرياف    ...    ٦٥٧     ٣٣٥    ٦٨٥     ٧٤٠    ٦١٥     ١٨٤    ٥١٣     ٩٧٧    ٤٧٠     ٩٨٢    ٣٥٩     ٠٥٢    ٢٢٦     ٩٣٤

  .           وزارة الصحة  :      املصدر 
      ٢٠٠٠         وعام       ١٩٩٥                ُ                                                            ألغـراض إحصائية، أُدرجت حتت بند مستشفيات النساء واألطفال، أرقام عام              :     مالحظة

ِ  َّ    اخلاصة مبستشفيات التوليد وبعدد أِسرَّهتا                               .  
                                                                  بشأن األطباء املختصني يف التوليد ويف أمراض األطفال، هي يف الواقع أرقام     ١٩٦٥                  املدرجة يف إطار عام        األرقام  

  .    ٢٠٠٠                                        بشأن الفئتني املذكورتني من األطباء ختص عام     ٢٠٠١                                   ، وباملثل، األرقام املدرجة يف إطار عام     ١٩٦٣    عام 
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 ٢٣اجلدول 

 ة اهلواء ونقاط مراقبة األمراض املوجودة يف الصني لرصد نوعي٢٨توزيع احملطات ال  

 حمطات رصد نوعية اهلواء حمطات مراقبة األمراض حمطات رصد نوعية اهلواء حمطات مراقبة األمراض

      جنغجو            مدينة جنغجو    السا              دائرة شنغغوان /         مدينة السا

        يينشوان              مدينة يينشوان    الجنو              دائرة شنغغوان /         مدينة الجنو

       شينينغ           وسط املدينة /            مدينة شينينغ   نغ    كومني              دائرة بانلونغ /            مدينة كومنينغ

      شي آن           دائرة بيلني /           مدينة شي آن          هوهيهاوته           دائرة هوميني /               مدينة هوهيهاوته

          وولوموتشي              دائرة تيانشان /               مدينة وولوموتشي      هيفاي             دائرة جونغشي /           مدينة هيفاي

      ووهان               دائرة جيانغ آن /           مدينة ووهان       هانغجو             دائرة شياشنغ /            مدينة هانغجو

      تياجنني             دائرة هيبينغ      هايكو            دائرة بو آي /           مدينة هايكو

        تاييوان             دائرة بيشينغ /             مدينة تاييوان      هاربني              دائرة نانغانغ /           مدينة هاربني

           شيجياجوانغ              دائرة شانغ آن /                مدينة شيجياجوانغ       غويانغ             دائرة نامنينغ /            مدينة غويانغ

        شانغهاي            دائرة لووان        غوانغجو             دائرة يويشيو /             مدينة غوانغجو

       نانينغ             مدينة نانينغ     فوجو             ائرة سانغشان د /          مدينة فوجو

       ناجنينغ             دائرة شوانوو /            مدينة ناجنينغ       شينغدو                دائرة تشينغيانغ /            مدينة شينغدو

         نانتشانغ             دائرة دونغهو /              مدينة نانتشانغ        تشانغشا                الدائرة الشرقية /             مدينة تشانغشا

       بيجينغ               دائرة دونغشينغ        شانغشون              دائرة نانغوان /             مدينة شانغشون

  .          زارة الصحة و  :     املصدر 
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              األرقام املدرجة   .     ٢٠٠١-    ١٩٩٠    طين،                                                    املباين السكنية اجلديدة يف املدن والبلدات على الصعيد الو  :  ١             الرسم البياين 

  )  ١٠     ٠٠٠  ×    . (                 ّ                                 على يسار الرسم معّبر عنها بعشرات آالف األمتار املربعة
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  .     ٢٠٠١-    ١٩٩٠                                                                  املبالغ املستثمرة يف املباين السكنية يف املدن والبلدات على الصعيد الوطين،   :  ٢                رسـم البـياين      ال

  .                               ّ                         األرقام املدرجة على يسار الرسم معّبر عنها مبئات ماليني اليوان
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       األرقام   .     ٢٠٠١-    ١٩٩٠                                                          متوسط املساحة األرضية املخصصة للفرد الواحد من املقيمني يف املدن،   :  ٣             الرسم البياين 

  .  ُ                      ّ                        املُدرجة على يسار الرسم معّبر عنها باألمتار املربعة

 

                               ّ               األرقام املدرجة على يسار الرسم معّبر عنها         .     ٢٠٠١-    ١٩٩٥   ،                      منو األموال املتراكمة    :  ٤                   الرسـم البـياين     
  .              مبليارات اليوان
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                               ّ                                األرقام املدرجة على يسار الرسم معّبر عنها بعشرات آالف من            .                        إنـتاج احلبوب يف الصني      :  ٥                   الرسـم البـياين     
  )  ١٠     ٠٠٠  ×    . (      األطنان

 
 

        واألرقام   .    ِّ                   يبيِّن اخلط صايف الواردات   ).        ري مظللة غ (         وصادراهتا   )    َّ   مظلَّلة (                     واردات الصني من احلبوب   :  ٦             الرسم البياين 
  )  ١٠     ٠٠٠  ×    . (           ّ                          العمودية معّبر عنها بعشرات آالف األطنان

  .             وزارة الزراعة  :  ٦   و ٥                               وزارة التعمري؛ الرمسان البيانيان   :  ٤     إىل  ١                     الرسوم البيانية من  :     املصدر 
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 اجلزء الثاين

 منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة

 مقدمة

                من منطقة هونغ     )                                 ويشار إليها فيما يلي باللجنة     (                                             نة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية               طلبـت جل   -   ٢٨٤
                على التقرير       ٢٠٠١      مايو   /       أيار   ٢١                                         من مالحظاهتا اخلتامية اليت قدمتها يف          ٤٨                                    كونـغ اإلدارية اخلاصة، يف الفقرة       

      ٢٠٠٣       يونيه   /         حزيران   ٣٠            تقدم حبلول          ، أن    ) ٧ (                                                               األويل ملـنطقة هونـغ كونغ اإلدارية اخلاصة املقدم مبوجب العهد          
ٍ                                                    معلومات عما أحرزته من تقدٍم يف تنفيذ توصية اللجنة الواردة يف الفقرة                          من املالحظات    )                 التمييز العنصري    (  ٣٠                         

    ً                         وفقاً للتواريخ احملددة لتقدمي     "                                          أن تقدم تقريرها الدوري الثاين الكامل         "       املنطقة "                       كما طلبت اللجنة من       .          اخلتامـية 
   ".        التقارير

                                               فقد أودعت مجهورية الصني الشعبية صك تصديقها         .                                             لقد جتاوزت األحداث بعض الشيء هذين الطلبني       -   ٢٨٥
                 ً                      وأصبح العهد نافذاً يف الصني بعد ذلك         .     ٢٠٠١      مارس   /       آذار   ٢٧                                                 عـلى العهد لدى األمني العام لألمم املتحدة يف          

ٍ    بثالثة أشهٍر              الذي عدل     (  ٨٨ /    ١٩٨٤        جتماعي      ً                            وعمالً بقرار اجمللس االقتصادي واال       ).     ٢٠٠١       يونيه   /         حزيران   ٢٧ (         
     وهلذا   .    ُ                                                                   ، طُلب من الصني أن تقدم تقريرها األويل مبوجب العهد بعد سنتني من هذا التاريخ )          من العهد  ١٦         املـادة   

  .                                                               ً                      السبب، فإن التقرير احلايل ملنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة يشكل جزءاً من التقرير األويل للصني

                                                     ً                مات مفصلة عن القوانني والسياسات واملمارسات املطبقة ضماناً المتثال                                       وقد تضمن التقرير األويل معلو     -   ٢٨٦
           أو إىل أن -                                                                ويعد الكثري منها قدمي العهد ومييل، حبكم طبيعته، إىل أن يبقى دون تغيري   .                      هونغ كونغ ألحكام العهد

                 ّ       هذا التقرير وسنبّين يف                                             وال نعتزم هنا تكرار وصف أو توضيح هذه املسائل يف  .                مع مرور الزمن-         ً      ً   يتغري تغرياً طفيفاً 
                      ً            وأن الوضع ال يزال أساساً كما توضحه   ]                      بشأن املوضوع قيد البحث [                  مل حتدث تغيريات هامة  "                 مناسبات كثرية أنه 

                          ً                                      ً   ولقد اختذنا هذا النهج حتاشياً للتكرار واملبالغة يف طول التقرير وتقيداً    ".                من التقرير األويل  ]          من خ إىل ذ [        الفقرات 
   ).              ، الفقرة األخرية  ٦٧       الصفحة  (                                                 لواردة يف دليل األمم املتحدة اإلرشادي إلعداد التقارير                    باملبادئ التوجيهية ا

  :                   وهو يركز على ما يلي  .              ُ                                                       هلذه األسباب، أُعد هذا التقرير الدوري الثاين ليكون أقصر من التقرير األويل -   ٢٨٧

              التقرير األويل؛                                                               تقدمي معلومات وتوضيحات بشأن التطورات اهلامة اليت حدثت منذ النظر يف   ) أ ( 

                                                                                            حتديث املعلومات الواردة عن أي تطورات كانت جتري وقت النظر يف التقرير األويل الذي قدم                 ) ب ( 
                                                                                                   ، وهـي تطورات تعهدنا بصددها بأن نبلغ اللجنة مبا سنحرزه من تقدم أو ما سنخلص إليه من                      ٢٠٠١          يف عـام    

                     استنتاجات يف املستقبل؛

ٍ                     تقدمي ردوٍد على الشواغل والتوص  ) ج (     .                                       يات اليت أبدهتا اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية        
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  األرض والسكان-   ً أوال  

                                                                  ً                                  تـرد أدناه بيانات إحصائية عن سكان منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة فضالً عن مؤشرات اجتماعية               -   ٢٨٨
  .                واقتصادية منتقاة

                السكان حبسب اجلنس

هناية 
٢٠٠٢* 

 )باملاليني(

منتصف
٢٠٠٢ 

 )باملاليني(

هناية 
٢٠٠١ 

 )باملاليني(

منتصف 
٢٠٠١ 

 )باملاليني(

هناية 
٢٠٠٠ 

 )باملاليني(

منتصف
٢٠٠٠ 

 )باملاليني(

منتصف
١٩٩٩ 

 )باملاليني(

منتصف
١٩٩٢ 

 )باملاليني(

منتصف
١٩٨٧ 

 )باملاليني(

 
 

 اجلنس

 الذكور ٢,٩ ٢,٩ ٣,٣ ٣,٣ ٣,٣ ٣,٣ ٣,٣ ٣,٣ ٣,٣
 اإلناث ٢,٧ ٢,٩ ٣,٣ ٣,٤ ٣,٤ ٣,٤ ٣,٥ ٣,٥ ٣,٥
 اجملموع ٥,٦ ٥,٨ ٦,٦ ٦,٧ ٦,٧ ٦,٧ ٦,٨ ٦,٨ ٦,٨

  .           أرقام أولية  * 

                               السكان حبسب الفئة العمرية واجلنس

      العمر     اجلنس النسبة املئوية من جمموع عدد السكان

هناية 
٢٠٠٢* 

منتصف 
٢٠٠٢ 

 هناية
٢٠٠١ 

منتصف 
٢٠٠١ 

هناية 
٢٠٠٠ 

منتصف 
٢٠٠٠ 

منتصف 
١٩٩٩ 

منتصف 
١٩٩٢ 

منتصف 
١٩٨٧ 

  

   ١٥        دون ال       ذكور     ١١,٧     ١٠,٦    ٩,١  ٨ , ٨    ٨,٦    ٨,٥    ٨,٤    ٨,٣    ٨,٢
      إناث     ١٠,٨    ٩,٩    ٨,٤    ٨,٢    ٨,٠    ٧,٩    ٧,٩    ٧,٨    ٧,٧
   ١٨-  ١٥     ذكور    ٣,٣    ٢,٩    ٢,٩    ٢,٩    ٢,٨    ٢,٧    ٢,٧    ٢,٦    ٢,٦
      إناث    ٣,٠    ٢,٧    ٢,٧    ٢,٧    ٢,٦    ٢,٦    ٢,٥    ٢,٥    ٢,٥
  )  ١٨-   صفر (     ذكور     ١٥,٠     ١٣,٥     ١١,٩     ١١,٦     ١١,٤     ١١,٢     ١١,١     ١١,٠     ١٠,٨
      إناث     ١٣,٨     ١٢,٦     ١١,١  ٨ ,  ١٠     ١٠,٦     ١٠,٥     ١٠,٤     ١٠,٣     ١٠,٢
   ٦٤-  ١٩     ذكور     ٣٣,١     ٣٣,٣     ٣٢,٥     ٣٢,٥     ٣٢,٥     ٣٢,٥     ٣٢,٥     ٣٢,٤     ٣٢,٣
      إناث     ٣٠,٢     ٣١,٦     ٣٣,٦     ٣٤,١     ٣٤,٤     ٣٤,٦     ٣٤,٨     ٣٤,٩     ٣٥,٠
          وما فوق  ٦٥     ذكور    ٣,٤    ٤,٠    ٤,٩    ٥,٠    ٥,١    ٥,٢    ٥,٢    ٥,٣    ٥,٤
      إناث    ٤,٥    ٥,٠    ٥,٨    ٥,٩    ٦,٠    ٦,٠    ٦,١    ٦,٢    ٦,٣
     ذكور     ٥١,٤     ٥٠,٨     ٤٩,٤     ٤٩,٢     ٤٩,٠     ٤٨,٩     ٤٨,٨     ٤٨,٦   **    ٤٨,٥
     إناث     ٤٨,٦     ٤٩,٢     ٥٠,٦     ٥٠,٨     ٥١,٠     ٥١,١     ٥١,٢     ٥١,٤     ٥١,٥

             مجـيع الفئات  
              العمرية

  .           أرقام أولية  * 
   ".                    عدد السكان املقيمني   "              على أساس        ٢٠٠٠       أغسطس   /                                          ً                أصـبح حساب تقديرات عدد السكان يرتكز اعتباراً من آب            ** 

                                                                       الذي حيسب مبوجبه عدد مجيع املقيمني الدائمني وغري الدائمني والزائرين املوجودين يف   "     شامل          الواقعي ال "                              وكان يعتمد يف السابق على النهج 
                                                                                     وقد أعدنا على هذا األساس النظر يف اإلحصائيات السكانية ويف إحصائيات أخرى متصلة هبا كانت قد   .                ٍ               هونغ كونغ يف فترٍة زمنية مرجعية

  .          وما بعده    ١٩٩٦          أعدت لعام 
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   )*                              ى السكان يف اخلامسة عشرة وما فوق  لد (                املستوى التعليمي 
 النسبة املئوية

١٩٨٦ ١٩٩١ ١٩٩٦ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

                املستوى التعليمي

     روضة  /          ال تعلـيم      ٧,٠     ٢١,٦    ٧,١     ١٨,٥    ٥,١     ١٣,٨    ٤,٦     ١٢,٠    ٣,٤     ١٠,٢
      أطفال

        ابتدائي     ٣٠,٨  ٧ ,  ٢٧     ٢٦,١     ٢٤,٣     ٢٢,٧     ٢٢,٦     ٢٠,٤     ٢٠,٦     ٢٠,٧     ٢١,٣
٦٢,٢     ٥٠,٧     ٦٦,٨     ٥٧,٢     ٧٢,٢     ٦٣,٦     ٧٥,٠     ٦٧,٤     ٧٥,٩     ٦٨,٥     
١٠٠,٠      ١٠٠,٠      ١٠٠,٠      ١٠٠,٠      ١٠٠,٠      ١٠٠,٠      ١٠٠,٠      ١٠٠,٠      ١٠٠,٠      ١٠٠,٠      

              ثانوي وما فوق

                                             ُ                    عن اإلحصاء السكاين الذي أجري يف هاتني السنتني؛ وأُخذت األرقام للعامني     ٢٠٠١   و    ١٩٩١ ُ                   أُخذت األرقام للعامني   * 
   .                                            عن الدراسة االستقصائية العامة لألسر املعيشية    ٢٠٠٢                       بينما أخذت األرقام لعام   .                                 عن اإلحصاءات الثانوية ذات الصلة   ٩٩٦ ١   و    ١٩٨٦

  *                            معدل اإلملام بالقراءة والكتابة

١٩٨٤ ١٩٩٦ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

٨٥,٧ ٪٩٠,٤ ٪٩٢,٤ ٪٩٢,٧ ٪٩٣,٠٪ 

     ص يف                                                         يشـري معدل اإلملام بالقراءة والكتابة إىل نسبة األشخا          * 
                                                                             سـن اخلامسة عشرة وما فوق الذين بلغوا مستوى التعليم االبتدائي أو ما             

  .     ُ                                                     وقد أُخذت األرقام عن الدراسة االستقصائية العامة لألسر املعيشية  .    فوق

                                                            ً يف اخلامسة من العمر وما فوق حبسب اللغة أو اللهجة املستعملة عادةً  )               باستثناء البكم (                     النسبة املئوية للسكان 

 يةالنسبة املئو

١٩٩١ ١٩٩٦ *٢٠٠١ 
                              اللغة أو اللهجة املستعملة عادة

           الكانتونية ٨٨,٧ ٨٨,٧ ٨٩,٢
         بوتونغوا ١,١ ١,١ ٠,٩
                هلجات صينية أخرى ٧,١ ٥,٨ ٥,٥
          اإلنكليزية ٢,٢ ٣,١ ٣,٢
     غريها ١,٠ ١,٣ ١,٢
١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠  

  .           غري متوفرة    ٢٠٠٢              األرقام عن عام   *   

             دات والوفيات                   املعدالت اإلمجالية للوال

١٩٨٧ ١٩٩٢ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ *٢٠٠٢  
  )      نسمة ١     ٠٠٠    لكل  (                         املعدالت اإلمجالية للوالدات    ١٢,٦ ١٢,٣ ٨,١ ٧,٨ ٨,١ ٧,٢ ٧,١
  )      نسمة ١     ٠٠٠    لكل  (                       املعدالت اإلمجالية للوفيات  ٤,٨ ٥,٣ ٥,٠ ٥,٠ ٥,١ ٥,٠ ٥,٠

  .           أرقام أولية  * 
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  )       السنوات    عدد  (                              متوسط العمر املتوقع عند الوالدة 

 اجلنس ١٩٨٧ ١٩٩٢ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ *٢٠٠٢

 الذكور ٧٤,٢ ٧٤,٨ ٧٧,٤ ٧٧,٧ ٧٨,٠ ٧٨,٤ ٧٨,٧
 اإلناث ٧٩,٧ ٨٠,٧ ٨٣,٠ ٨٣,٢ ٨٣,٩ ٨٤,٦ ٨٤,٧

  .           أرقام أولية  * 

ّ    معدل وفيات الرّضع    )          مولود حي ١     ٠٠٠    لكل  (              

١٩٨٧ ١٩٩٢ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ *٢٠٠٢ 

٧,٤ ٤,٨ ٣,٢ ٣,١ ٣,٠ ٢,٦ ٢,٤ 
  .           أرقام أولية  *  

  )               مولود حي مسجل   ١٠٠     ٠٠٠                عدد الوفيات لكل  (                  معدل وفيات األمهات 

١٩٨٧ ١٩٩٢ ١٩٩٨ ١٩٩٩ *٢٠٠٠ ٢٠٠١ **٢٠٠٢ 
٤,٣ ٥,٥ ١,٩ ٢,٠ ٥,٦ ٢,٠ ٤,٢ 

  ،     ١٩٩٩  م       ففي عا  .       ً                                   نتيجةً لالخنفاض الشديد يف عدد الوفيات          ٢٠٠٠                         ً                            تعـد الـزيادة الكبرية ظاهرياً اليت طرأت يف عام                                *      
        ويف عام    .                                 حالة والدة وثالث حاالت وفيات       ٥٣     ٧٢٠         ، سجلت       ٢٠٠٠         ويف عام     .                     ٍ             حالة والدة وحالة وفاٍة واحدة       ٥٠     ٥١٣      سجلت  
  .                       حالة والدة وحالتا وفاة  ٤٨     ١١٩       ، سجلت     ٢٠٠٢       ويف عام   .                     ٍ        حالة والدة وحالة وفاٍة واحدة  ٤٩     ١٤٤       ، سجلت     ٢٠٠١

  .           أرقام أولية                     **     

            معدل اخلصوبة

١٩٨٧ ١٩٩٢ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ *٢٠٠١  
 معدل اخلصوبة العام ٤٧,٩ ٤٦,٣ ٢٩,٣ ٢٨,١ ٢٩,٥ ٢٦,٢

 باسـتثناء اخلادمـات - امـرأة ١ ٠٠٠لكـل (
 ) سنة٤٩ و١٥ تبلغ من العمر ما بني -األجنبيات 

ٍ                                بعدٍد من العوامل مثل تأجيل ال          ٢٠٠١-    ١٩٨٧                                                        ارتـبط االخنفـاض يف معدل اخلصوبة العام خالل الفترة             *                زواج، وإرجاء      
  .               ، فهي غري متوفرة    ٢٠٠٢                  أما األرقام عن عام   .                                                            الوالدات وختفيض عددها ووترية الوالدات، واملناخ االقتصادي غري املوايت

                                           النسبة املئوية ألرباب األسر املعيشية حسب اجلنس 

 اجلنس ١٩٨٦ ١٩٩١ ١٩٩٦ *٢٠٠١

       الذكور ٧٣,٠ ٧٤,٣ ٧٢,٨ ٧١,٢
      اإلناث ٢٧,٠ ٢٥,٧ ٢٧,٢ ٢٨,٨

  .           غري متوفرة    ٢٠٠٢                األرقام عن العام   * 
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).-,+*(")א&%$#" (             معدل البطالة  ( ( ( ( ( (( ( ( ( (( (*(   

١٩٨٧ ١٩٩٢ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

١,٧ ٢,٠ ٤,٧ ٦,٢ ٤,٩ ٥,١ ٧,٣ 
                                                                                             متوسـطات التقديرات املستقاة من الدراسة االستقصائية الفصلية العامة لألسر املعيشية اليت تشمل                  * 

  .                 فصول السنة األربعة

       التضخم     معدل 

 *الرقم القياسي املركب لألسعار االستهالكية

 السنة )٪(معدل التغري السنوي يف الرقم القياسي لألسعار االستهالكية 
١٩٩٠     ١٠,٢ 
١٩٩١     ١١,٦ 
١٩٩٢    ٩,٦ 
١٩٩٣    ٨,٨ 
١٩٩٤    ٨,٨ 
١٩٩٥    ٩,١ 
١٩٩٦    ٦,٣ 
١٩٩٧    ٥,٨ 
١٩٩٨    ٢,٨ 

-١٩٩٩    ٤,٠ 
-٢٠٠٠    ٣,٨ 
-٢٠٠١    ١,٦ 
-٢٠٠٢    ٣,٠ 

    ٩٠                                                                      حيسب الرقم القياسي املركب لألسعار االستهالكية على أساس أمناط اإلنفاق لدى نسبة      *     
   ٤     ٥٠٠              ً                                                                        يف املائة تقريباً من األسر املعيشـية يف هونغ كونغ، اليت كان متوسـط إنفاقها الشـهري يتراوح بني 

      ١٩٩٩       أكتوبر  /  ول      ً                                                                دوالراً من دوالرات هونغ كونغ يف فترة األساس املمتدة من تشرين األ             ٦٥     ٩٩٩ و
ٍ                         ويعادل ذلك تقريباً نفقاٍت شهرية تتراوح بني          .     ٢٠٠٠       سبتمرب   /         إىل أيلول          دوالر    ٦٢     ٧٠٠    و  ٤     ٣٠٠                 ً     

  .    ٢٠٠٢                               من دوالرات هونغ كونغ بأسعار عام 

 

 خمفض األسعار الضمين للناتج احمللي اإلمجايل

 سنة املخفض )١٠٠ = ٢٠٠٠( )٪(معدل التغري السنوي 
١٩٩٠ ٧١,٠ ٧,٤ 
١٩٩١ ٧٧,٥ ٩,٢ 
١٩٩٢ ٨٤,٩ ٩,٥ 
١٩٩٣ ٩٢,١ ٨,٥ 
١٩٩٤ ٩٨,٥ ٦,٩ 
١٩٩٥ ١٠١,٠ ٢,٥ 
١٩٩٦ ١٠٦,٩ ٥,٨ 
١٩٩٧ ١١٣,٠ ٥,٧ 
١٩٩٨ ١١٣,٢ ٠,٢ 

-١٩٩٩ ١٠٦,٦ ٥,٨ 
-٢٠٠٠ ١٠٠,٠ ٦,٢ 
-٢٠٠١ ٩٨,٦ ١,٠ 
-٢٠٠٢ ٩٥,٩ ٢,٧ 
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     ٢٠٠٢-    ١٩٩٠                           الناتج احمللي اإلمجايل يف الفترة 

 )٢٠٠٠(بأسعار السوق الثابتة 
 )**يني الدوالرات األمريكيةمبال(

 بأسعار السوق اجلارية
 )*مباليني الدوالرات األمريكية(

 السنة

١٩٩٠   ٧٥     ٤٤٢    ١٠٦     ٢٣٦     
١٩٩١   ٨٧     ١٥١    ١١٢     ٤٨٦     
١٩٩٢    ١٠٢     ٢٢٤    ١٢٠     ٣٥٨     
١٩٩٣    ١١٧     ٩٩٥    ١٢٨     ٠٨١     
١٩٩٤    ١٣٣     ٢٥٢    ١٣٥     ٢٤٢     
١٩٩٥    ١٤١     ٧٠٩    ١٤٠     ٣٥٢     
١٩٩٦    ١٥٦     ٥٧٢    ١٤٦     ٤٣٤     
٩٩٧ ١    ١٧٣     ٦٦٩    ١٥٣     ٧٠٣    
١٩٩٨    ١٦٥     ٢٤٩    ١٤٦     ٠٠٩     
١٩٩٩    ١٦٠     ٦٢٦    ١٥٠     ٧٤٤     
٢٠٠٠    ١٦٥     ٣٦٢    ١٦٥     ٣٦٢     
٢٠٠١    ١٦٣     ٩٩٥    ١٦٦     ٢٤١     
٢٠٠٢    ١٦٢     ٩٨٠    ١٦٩     ٩٨٢     

                                        إىل تنقيح هام لسلسلة الناتج احمللي           ٢٠٠٢       أغسطس   /                         أفضت عملية أجريت يف آب      * 
     إىل     ١٩٩٠               اإلمجايل من عام           ً                                           وقد مت أيضاً حتديث سنة األساس لألسعار الثابتة للناتج احمللي  .      اإلمجايل

  .    ٢٠٠٠    عام 
                                                                                باستخدام سعر الصرف يف السنة ذات الصلة لتحويل الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار               ** 

  .    ٢٠٠٢-    ١٩٩٠       للفترة   )     ٢٠٠٠ (              السوق الثابتة 

                 دخل الفرد الواحد

 ٢٠٠٢-١٩٩٠الناتج اإلمجايل احمللي للفرد الواحد يف الفترة 

 )٢٠٠٠(بأسعار السوق الثابتة 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 بأسعار السوق اجلارية
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 السنة

١٩٩٠ ١٣ ٢٢٥ ١٨ ٦٢٣ 
١٩٩١ ١٥ ١٥١ ١٩ ٥٥٦ 
١٩٩٢ ١٧ ٦٢٣ ٢٠ ٧٥٠ 
١٩٩٣ ١٩ ٩٩٦ ٢١ ٧٠٥ 
١٩٩٤ ٢٢ ٠٧٨ ٢٢ ٤٠٨ 
١٩٩٥ ٢٣ ٠١٩ ٢٢ ٧٩٩ 
١٩٩٦ ٢٤ ٣٢٩ ٢٢ ٧٥٤ 
١٩٩٧ ٢٦ ٧٦٢ ٢٣ ٦٨٦ 
١٩٩٨ ٢٥ ٢٥٣ ٢٢ ٣١٣ 
١٩٩٩ ٢٤ ٣١٣ ٢٢ ٨١٨ 
٢٠٠٠ ٢٤ ٨١١ ٢٤ ٨١١ 
٢٠٠١ ٢٤ ٣٨٦ ٢٤ ٧٢٠ 
٢٠٠٢ ٢٤ ٠١٤ ٢٥ ٠٤٥ 

  .                                                             ليس لدى حكومة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة أية ديون خارجية :            الدين اخلارجي
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                                التركيبة اإلثنية لسكان هونغ كونغ

 ٢٠٠١السكان حسب اإلثنية يف عام 

النسبة املئوية
 من اجملموع

          ًاجلنسان معا 
 )باآلالف(

 اإلناث
 )باآلالف(

 الذكور
 )باآلالف(

 
 اإلثنية

         الصينيون  ٣     ٢٠٢  ٣     ١٦٣  ٦     ٣٦٤     ٩٤,٩
  :                 غري الصينيني، ومنهم   ٨٣    ٢٦١    ٣٤٤    ٥,١
               الفلبينيون  ٧    ١٣٥    ١٤٣    ٢,١
                اإلندونيسيون  ١   ٤٩   ٥٠    ٠,٨
               الربيطانيون   ١٢  ٧   ١٩    ٠,٣
          اهلنود  ٩  ٩   ١٩    ٠,٣
            التايلنديون      ١   ١٣   ١٤    ٠,٢
               اليابانيون  ٨  ٧   ١٤    ٠,٢
               النيباليون  ٧  ٥   ١٣    ٠,٢
                 الباكستانيون  ٧  ٤   ١١    ٠,٢
                إثنيات أخرى   ٣١   ٣١   ٦١    ٠,٩

      اجملموع  ٣     ٢٨٥  ٣     ٤٢٣  ٦     ٧٠٨      ١٠٠,٠

  البنية السياسية العامة-     ً ثانيا  

                  الوثيقة الدستورية

           وللفقرة    ٣١     ً                  وفقاً ألحكام املادة         ١٩٩٧      وليه   ي /      متوز  ١ ُ                                                 أُنشـئت مـنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة يف           -   ٢٨٩
                                                                                   من دستور مجهورية الصني الشعبية ولقرارات اجمللس الوطين الشعيب ذات الصلة اليت               ٦٢              من املادة      ١٣           الفرعـية   

                          وأصبح قانون منطقة هونغ      .     ١٩٩٠       أبريل   /        نيسان  ٤                                                             اعتمدت يف الدورة الثالثة للمجلس الوطين الشعيب السابع يف          
                    بعدم تطبيق النظام     "                   بلد واحد ونظامان   "             ويقضي مبدأ     .     ١٩٩٧       يوليه   /      متوز  ١         ً      اصة نافذاً يف                         كونـغ اإلداريـة اخل    

                                                                                                           االشـتراكي والسياسات االشتراكية يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، وسيبقى نظام هونغ كونغ الرأمسايل               
  .                    خة عن القانون األساسي                    ويتضمن املرفق األول نس  .      ً  عاماً  ٥٠                                         السابق وطريقة احلياة فيها دون تغيري لفترة  

      ً     ً                                                     تطبيقاً كامالً، حيدد القانون األساسي اإلطار الشامل للعالقة بني           "                   بلد واحد ونظامان   "                   ولتطبـيق مـبدأ      -   ٢٩٠
                                     ؛ واحلقوق والواجبات األساسية لسكان      )            الفصل الثاين  (                                                        السـلطات املركزية ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة         

                                                 ؛ والنظم االقتصادية واملالية واالجتماعية ملنطقة       )             الفصل الرابع  (          السياسية              ؛ والبنية    )             الفصل الثالث  (              هونـغ كونغ    
         ؛ وتفسري   )             الفصل السابع  (                           ؛ وإدارة شؤوهنا اخلارجية      )                      الفصالن اخلامس والسادس   (                              هونـغ كونغ اإلدارية اخلاصة      

   ).            الفصل الثامن (                       القانون األساسي وتعديله 

ٍ             وينص القانون األساسي، بني أموٍر أخرى، على  -   ٢٩١   :      ما يلي                           
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ٍ                                                               تتمـتع مـنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة بقدٍر كبري من االستقالل الذايت، فيما عدا شؤون الدفاع                   ) أ (                                         
                                                                                                                     والشـؤون اخلارجـية، ومتـارس سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية مستقلة، مبا فيها سلطة إصدار األحكام                  

      ُ                                                  اليت أُنشئت يف املنطقة سلطة إصدار األحكام القضائية النهائية؛                              وأنيطت مبحكمة االستئناف النهائي   .                  القضائية النهائية

                                                                                                      تـتألف السـلطتان التنفـيذية والتشريعية ملنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة من سكان هونغ كونغ                  ) ب ( 
          الدائمني؛ 

ُ                                     ً                                                     ُيـبقى عـلى القوانـني الـيت كانت سارية سابقاً يف هونغ كونغ، مثل القانون العام، وقواعد           ) ج ( 
ـ                                                                                                            اف، والقوانني الوضعية، والتشريعات امللحقة، والقانون العريف، باستثناء ما خيل منها بالقانون األساسي،                   اإلنص

      ً                                                            ورهناً بأي تعديل جتريه السلطة التشريعية يف هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة؛

         يف املرفق                                                                                           ال تطبق القوانني الوطنية يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، باستثناء تلك املدرجة                ) د ( 
                                                                                                                الثالـث للقـانون األساسـي، وتطبق القوانني املدرجة يف املرفق املذكور على الصعيد احمللي عن طريق سنها أو                   

                                                                                     وجيوز للجنة الدائمة للمجلس الوطين الشعيب أن تضيف إىل قائمة القوانني الواردة يف               .                           إصـدارها من قبل املنطقة    
                                                                  عد التشاور مع جلنة القانون األساسي ملنطقة هونغ كونغ اإلدارية                                                 ً            املـرفق الثالث أو حتذف منها ما تراه مناسباً ب         

                اخلاصة وحكومتها؛

              وجيوز للمنطقة    .                                                                           ختول منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة سلطة تسيري شؤوهنا اخلارجية بنفسها              ) ه ( 
       وتنفيذ                                ، بإقامة وتطوير العالقات وإبرام  "               هونغ كونغ، الصني "                                             أن تضـطلع لوحدهـا، مسـتخدمة يف ذلك اسم        

                                                                                                           االتفاقـات مـع الدول واألقاليم األجنبية واملنظمات الدولية ذات الصلة يف اجملاالت املناسبة، مبا فيها االقتصادية         
                                                                                   والتجارية واملالية والنقدية وجماالت النقل البحري واالتصاالت والسياحة والثقافة والرياضة؛

  .         ً      ً      ً       ً      ً      ً        وإقليماً مجركياً منفصالً ومركزاً مالياً دولياً                                             ً     ً        تبقى منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة ميناًء حراً         ) و ( 
                                                            وتصدر منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة وتدير عملتها اخلاصة هبا؛   .                        ً ويكون تدفق رأس املال حراً

                                                                                                    ترسـم منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة سياساهتا اخلاصة هبا فيما يتعلق بتنمية التعليم والعلم                 ) ز ( 
                                                                     عمل واخلدمات االجتماعية، ويتمتع املقيمون يف هونغ كونغ حبرية املعتقد الديين؛                     والثقافة والرياضة وال

ٍ      يعاجل هذا املوضوع مبزيٍد     (                                                                  يتمتع املقيمون يف هونغ كونغ مبجموعة واسعة من احلريات واحلقوق             ) ح (                     
   ؛   ")                                     اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان "                                       من التفصيل يف الفرع الثالث أدناه املعنون 

                                                                                            تـبقى أحكـام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق                ) ط ( 
                                                                                                                 االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية واتفاقيات منظمة العمل الدولية، كما هي مطبقة على هونغ كونغ، سارية                

  .                                                وتنفذ من خالل قوانني منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة  .       املفعول
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     احلكم     نظام 

                التطور الدستوري 

ٍ               يـنص القانون األساسي على خمطٍط مدته         -   ٢٩٢                                                           سنوات للتطور الدستوري يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية           ١٠                         
                                                                       كما ينص على أن اهلدف النهائي هو انتخاب الرئيس التنفيذي وأعضاء             .     ٢٠٠٧    و     ١٩٩٧                     اخلاصـة بـني عامي      

   .                               للمجلس التشريعي باالقتراع العام

                           ويساعده اجمللس التنفيذي يف      .                                                           نفيذي ملنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة هو رئيس املنطقة                      والرئـيس الت   -   ٢٩٣
                                                                                    واجمللس التشريعي ملنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة هو السلطة التشريعية يف املنطقة، فهو الذي   .             رسم السياسات

        وتستشار   .                             املسائل املتصلة بعمل احلكومة                                                                               يسن القوانني أو يعدهلا أو يلغيها ويقر الضرائب والنفقات العامة ويثري            
                                                            من القانون األساسي، بشأن إدارة هذه الدوائر والشؤون           ٩٨    و   ٩٧                                            جمـالس الدوائـر، املنشـأة مبوجب املادتني         

   .                                ويوجد يف املنطقة جهاز قضائي مستقل  .      األخرى

                الرئيس التنفيذي 

                                     نغ كونغ اإلدارية اخلاصة باالنتخاب أو من                                                       ينص القانون األساسي على اختيار الرئيس التنفيذي ملنطقة هو -   ٢٩٤
                         وحتدد طريقة اختيار الرئيس   .                                                                    خالل مشاورات جتري على املستوى احمللي، وعلى تعيينه من جانب احلكومة املركزية

                                 ويتمثل اهلدف النهائي يف انتخاب       .                                                                                 التنفـيذي يف ضوء احلالة الفعلية للمنطقة ووفق مبدأ التقدم التدرجيي واملنظم           
ٍ                تنفيذي باقتراٍع عام عند ترشيحه من قبل جلنة ترشيح واسعة التمثيل وفقاً لإلجراءاٍت الدميوقراطية         الرئيس ال         ً                                                    ٍ              .  

                                     ً                                 عضو الرئيس التنفيذي لوالية ثانية وفقاً للقانون األساسي ولقانون انتخاب    ٨٠٠                   وقد انتخبت جلنة تضم  -   ٢٩٥
                                       اللجنة من قبل فئات جمتمعية ووظيفية                                   وانتخبت غالبية أعضاء هذه       .     ٢٠٠١                                     الرئيس التنفيذي الذي صدر يف عام       

                                                                                                              خمـتلفة، متثل قطاع العمال وقطاع اخلدمات االجتماعية والقطاع الشعيب والقطاعات الدينية واملهنية والتجارية              
  .                                                                         والسياسية، بني قطاعات أخرى، ومثل هؤالء األعضاء بصورة واسعة خمتلف قطاعات اجملتمع

                                                                         ساسي على أنه جيوز إدخال تعديالت على طريقة اختيار الرئيس التنفيذي                                               وينص كذلك املرفق األول للقانون األ      -   ٢٩٦
                                                                               إذا أيدهتا أغلبية ثلثي جمموع أعضاء اجمللس التشريعي ووافق عليها الرئيس                ٢٠٠٧                                          فـيا يـتعلق بالواليـات الالحقة لعام         

  .         إلقرارها                                                                   وجيب إبالغ اللجنة الدائمة للمجلس الوطين الشعيب بأي تعديالت من هذا القبيل  .         التنفيذي

              اجمللس التنفيذي 

                        من القانون األساسي بأن   ٥٦            وتقضي املادة   .                                                   يساعد اجمللس التنفيذي الرئيس التنفيذي يف رسم السياسات -   ٢٩٧
                                                                                                                   يتشـاور الرئيس التنفيذي مع اجمللس التنفيذي، قبل أن يتخذ قرارات هامة يف السياسة العامة أو يعرض مشاريع                  

                                                                                 يسن تشريعات ملحقة أو حيل اجمللس التشريعي، وذلك باستثناء املسائل املتعلقة                                            قوانـني على اجمللس التشريعي أو     
        كما يبت   .                                                                                       بتعيني املوظفني وصرفهم من اخلدمة وفرض العقوبات التأديبية حبقهم واختاذ التدابري يف حاالت الطوارئ

                         قوانني الوضعية اليت متنح                                                                                     الرئـيس التنفيذي يف اجمللس يف طلبات االستئناف وااللتماسات واالعتراضات مبوجب ال           
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                                                                                           ويف احلالة اليت ال يقبل فيها الرئيس التنفيذي رأي أغلبية أعضاء اجمللس التنفيذي، يسجل                .                       احلق القانوين يف الطعن   
   .                          األسباب احملددة واملوجبة لذلك

       كثري من                         ً                                                            وجيـتمع اجمللس التنفيذي عادةً مرة يف األسبوع، وتكون مداوالته سرية على الرغم من إعالن ال      -   ٢٩٨
     ً                ووفقاً ملا تنص عليه      .      ً   عضواً   ١٩                       ويتكون هذا اجمللس من       .                                               ويتوىل الرئيس التنفيذي رئاسة اجمللس التنفيذي       .        قراراته

                                                                                                    مـن القـانون األساسي، يعني الرئيس التنفيذي أعضاء اجمللس التنفيذي من بني املوظفني الرئيسيني                  ٥٥         املـادة   
                                              وهم مواطنون صينيون يقيمون إقامة دائمة يف         .                لشخصيات العامة                                               للسلطات التنفيذية وأعضاء اجمللس التشريعي وا     

ٍ                      مـنطقة هونـغ كونغ اإلدارية اخلاصة وال حيق هلم اإلقامة يف أي بلٍد أجنيب                                                    ويقرر الرئيس التنفيذي تعيينهم أو       .                                                      
   .                                                                   وال جيوز أن تتجاوز فترة واليتهم فترة والية الرئيس التنفيذي الذي يعينهم  .     عزهلم

              اجمللس التشريعي 

                    وحتدد طريقة تشكيله     .                                                                من القانون األساسي على أن يشكل اجمللس التشريعي باالنتخاب           ٦٨            تنص املادة    -   ٢٩٩
             ويتمثل اهلدف    .                                                          ً                                         يف ضوء احلالة الراهنة يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة ووفقاً ملبدأ التقدم التدرجيي واملنظم              

                                         وينص امللحق الثاين للقانون األساسي على        .           راع العام                                                          الـنهائي يف انـتخاب مجيع أعضاء اجمللس التشريعي باالقت         
  :                                                                      تركيبة اجمللس التشريعي أثناء فترات واليته الثالث األوىل، وهي على النحو التايل

الفتـرة الثالثـة
٢٠٠٨-٢٠٠٤ 

 )أربعة أعوام(

 الفتـرة الثانيـة
٢٠٠٤-٢٠٠٠ 

 )أربعة أعوام(

 الفتـرة األوىل
٢٠٠٠-١٩٩٨

 )عامان(

 
 
 األعضاء

                                             املنتخبون من الدوائر اجلغرافية باالقتراع املباشر ٢٠   ٢٤ ٣٠
                             املنتخبون من الدوائر الوظيفية ٣٠   ٣٠ ٣٠
                       املنتخبون من جلنة انتخاب ١٠  ٦ -
      اجملموع  ٦٠   ٦٠ ٦٠

                               وبلغت معدالت املشاركة بالنسبة      .     ٢٠٠٠       سبتمرب   /        أيلول   ١٠                                                وقد أجريت انتخابات اجمللس التشريعي الثاين يف         -   ٣٠٠
            يف املائة        ٩٥,٥٣              يف املائة و       ٥٦,٥              يف املائة و        ٤٣,٥٧                                                                  ئـرة اجلغرافية والدائرة الوظيفية وجلنة االنتخاب يف االنتخابات              للدا

  .    ٢٠٠٠       أكتوبر  /            تشرين األول ١        مبهامه يف   )               الوالية الثانية (                          واضطلع اجمللس التشريعي احلايل   .           على التوايل

                                                    جيوز إدخال تعديالت على طريقة تشكيل اجمللس التشريعي                                                     وينص املرفق الثاين للقانون األساسي على أنه         -   ٣٠١
                              وينبغي إبالغ اللجنة الدائمة      .                                                                 بأغلبـية ثلثي جمموع أعضاء اجمللس ومبوافقة الرئيس التنفيذي             ٢٠٠٧              بعـد عـام     

  .                                                            للمجلس الوطين الشعيب بأي تعديالت من هذا القبيل إلدراجها يف السجالت

                                 وهي تشمل سن القوانني وتعديلها       .                                  ي صالحيات ووظائف اجمللس التشريعي                         من القانون األساس     ٧٣             وحتدد املادة    -   ٣٠٢
               ً                                                                                                           أو إلغاءهـا وفقـاً ألحكـام القانون األساسي واإلجراءات القانونية؛ ودراسة امليزانيات اليت تقدمها احلكومة وإقرارها؛                 

                              يذي ومناقشتها؛ وطرح املسائل                                                                                                  واملوافقـة على الضرائب والنفقات العامة؛ وتلقي بيانات السياسة العامة من الرئيس التنف            
                                                                                                                 املتعلقة بعمل احلكومة؛ ومناقشة أي قضية ختص املصلحة العامة؛ وإقرار تعيني قضاة حمكمة االستئناف النهائي وكبري قضاة          

  .                                                                         احملكمة العليا وعزهلم؛ وتلقي الشكاوى من السكان املقيمني يف هونغ كونغ والبت فيها
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            اجملالس احمللية 

                           وبلغ معدل املشاركة اإلمجايل      .     ١٩٩٩       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨                          نتخابات اجملالس احمللية يف      ُ             أُجريت أوىل ا   -   ٣٠٣
               مبوجب قانون       ٢٠٠٠       يناير   /               كانون الثاين   ١     ً     ً        جملساً حملياً يف       ١٨     ُ       وقد أُنشئ     .            يف املائة       ٣٥,٨٢                   يف هذه االنتخابات    

                                      كونغ اإلدارية اخلاصة فيما يتعلق بالشؤون                                               وتسدي هذه اجملالس احمللية املشورة حلكومة منطقة هونغ   .            اجملالس احمللية
              وتتألف اجملالس    .                                                                                                    احمللية وتشجع على إقامة األنشطة الترفيهية والثقافية وعلى إدخال التحسينات البيئية يف دوائرها            

    ً                                             ً            وفضالً عن ذلك، يكون رؤساء اللجان الريفية احمللية أعضاًء يف اجملالس   .                                   احمللية من أعضاء منتخبني وآخرين معينني
                            دائرة، لكل واحدة منها عضو    ٣٩٠                                       وتقسم منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة إىل   .                        حمللية باألرياف حبكم منصبهم ا

  .     ً             عضواً حبكم منصبهم  ٢٧                    من األعضاء املعينني و   ١٠٢           وتضم اجملالس   .      منتخب

        مية إىل                                                  للمجالس احمللية، نفذت اإلدارة التوصيات الرا          ٢٠٠١     ً                ُ                   ووفقـاً لالستعراض الذي أُجري يف عام         -   ٣٠٤
                                                                                               تعزيز كل من دور اجملالس احمللية ومهامها بوصفها جهات هامة تقدم املشورة إىل احلكومة يف الشؤون احمللية وألهنا 

                             ويساعد ذلك يف ضمان مساءلة       .                                                                             متلـك قـدرة التأثري على توفري اخلدمات والتسهيالت احمللية وتقدميها وإدارهتا           
  .        املتغرية                                   احلكومة وتلبيتها الحتياجات اجملتمع احمللي

                    إلغاء اجملالس البلدية 

     ً  ، عمالً     ١٩٩٩      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١ُ                                                                   ُحل اجمللسان البلديان املؤقتان بعد انتهاء مدة والية األعضاء يف            -   ٣٠٥
  .     ١٩٩٩       ديسمرب   /                                              ، الذي أصدره اجمللس التشريعي يف كانون األول        )              إعادة التنظيم  (                               بقانون توفري اخلدمات البلدية     

                                                                                 وى التنسيق والكفاءة، أنشأت احلكومة وكاالت متخصصة جديدة تتوىل مسؤولية سالمة                                  وبغـية االرتقـاء مبست    
  .    ٢٠٠٠      يناير  /                                                             ً                األغذية ونظافة البيئة وتوفري اخلدمات الترفيهية والثقافية اعتباراً من كانون الثاين

ٍ                                                 وقـررت احملكمـة العليا، يف استعراٍض قضائي لقانون توفري اخلدمات البلدية              -   ٣٠٦            ، أن هذا    ) م             إعادة التنظي  (                            
                                                                                                               القـانون يتماشى مع القانون األساسي ومع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية كما هو مطبق على                 

  .                             منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة

            هيكل اإلدارة

                                وإذا عجز الرئيس التنفيذي عن       .                                                                     الرئيس التنفيذي هو رئيس حكومة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة          -   ٣٠٧
ـ                ٍ                      ً                                                   ً                     طالع مبهامـه لفترٍة قصرية، يضطلع هبا مؤقتاً وزير شؤون اإلدارة أو وزير املالية أو وزير العدل وفقاً هلذا                    االض
                                                                                           وتتألف حكومة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة من وزارة شؤون اإلدارة ووزارة املالية ووزارة العدل   .        الترتيب

   .                          ومن مكاتب وشعب وجلان خمتلفة

                ورؤساء اإلدارات    .       ً        ً                           ً                        مكتباً يرأس كالً منها مدير مكتب وتشكل جمتمعةً أمانة احلكومة            ١١           ً   ويوجد حالياً    -   ٣٠٨
                     وهذان االسثناءان مها     .                                                                                        احلكومـية مسؤولون جتاه أمناء الوزارات ومدبري املكاتب، ما عدا يف استثناءين حمددين            

      ٍ                  ن بصورٍة مستقلة ويكونان                                                                                    مفـوض اللجنة املستقلة حملاربة الفساد ومدير مكتب مراجعة احلسابات، اللذان يعمال           
  .                          مسؤولني جتاه الرئيس التنفيذي
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                                                                                                           وإثـر تنفيذ نظام املساءلة اجلديد للموظفني الرئيسيني، مل يعد وزير شؤون اإلدارة ووزير املالية ووزير                  -   ٣٠٩
      ً                                                                                مديراً من مديري املكاتب يعتربون موظفني مدنيني، بل أصبحوا مسؤولني بصورة مباشرة جتاه الرئيس   ١١       العدل و

                            ِ                                                                                      التنفـيذي وخيضعون للمساءلة من ِقبله عن جناحهم أو فشلهم يف أداء املهام اليت تشتمل عليها احلقائب املسندة                   
                                                           ويقومون، بالتعاون مع مخسة أعضاء غري رمسيني من أعضاء اجمللس         .                                   وهـم يعيـنون يف اجمللس التنفيذي        .        إلـيهم 

                                                      لنظام املساءلة اجلديد، تبقى اخلدمة املدنية دائمة             ً ووفقاً  .                                                      التنفيذي، مبساعدة الرئيس التنفيذي يف رسم السياسات      
  .                                                   وتستند إىل معيار اجلدارة وتتصف باملهنية واحلياد السياسي

                                             النظام القضائي ملنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة

       نفيذية                             ً      ً                                                          يستند النظام القانوين استناداً راسخاً إىل سيادة القانون، وإىل سلطة قضائية مستقلة عن السلطتني الت -   ٣١٠
  .          والتشريعية

                                                                                    مـن القانون األساسي على منح منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة سلطة قضائية                ١٩                 وتـنص املـادة      -   ٣١١
                                                           وتتمتع حماكم املنطقة باختصاص يف مجيع الدعاوى يف املنطقة،           .                                                   مسـتقلة، مبا فيها سلطة إصدار األحكام النهائية       
                                                 ً         لنظام القانوين واملبادئ اليت كانت سارية املفعول سابقاً يف هونغ                                           ولكن تبقى القيود اليت يفرضها على اختصاصها ا

     وحتصل   .                                                                                               وال تتمـتع حماكم املنطقة باختصاص فيما يتعلق بأفعال الدولة مثل الدفاع والشؤون اخلارجية               .       كونـغ 
           ون اخلارجية                                                                                            حماكم املنطقة على أمر من الرئيس التنفيذي بشأن املسائل اليت تتعلق بأفعال الدولة مثل الدفاع والشؤ

                     وقبل أن يصدر الرئيس    .                     ً            ويكون هذا األمر ملزماً للمحاكم      .                                                     مـىت ظهـرت هـذه املسائل أثناء البت يف القضايا          
ٍ                         التنفيذي هذا األمر، حيصل على ختويٍل بذلك من احلكومة املركزية                               .  

              ستئناف وحمكمة                    اليت تضم حمكمة اال    (                                                                  وتضـم احملاكم القضائية حمكمة االستئناف النهائي واحملكمة العليا           -   ٣١٢
                                                                                        واحملكمة احمللية وحمكمة الصلح وحمكمة األراضي وحمكمة العمل وحمكمة الشكاوى الصغرية وحمكمة املواد        )        البداية

                                                                        وتنظر احملاكم وتفصل يف مجيع احملاكمات اجلنائية واملنازعات املدنية، سواء            .                                    البذيـئة  وحمكمـة قاضي الوفيات      
    ".       املنطقة "    ومة                                 أحصلت بني األفراد أم بني األفراد وحك

                       ً                                                                    من القانون األساسي أيضاً على أن تناط سلطة إصدار األحكام النهائية يف منطقة هونغ                 ٨٢             وتنص املادة    -   ٣١٣
                                                                                                                كونـغ اإلداريـة اخلاصـة مبحكمـة االستئناف العليا يف املنطقة، اليت جيوز هلا، عند االقتضاء، دعوة قضاة من                    

                 على أن القانون   ٨٣              كما تنص املادة   .                        حمكمة االستئناف النهائي                                        اختصاصات أخرى يف القانون العام لالنضمام إىل
   .                                                                               حيدد بنية وصالحيات ووظائف احملاكم يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة على مجيع املستويات

                                                                                      وجيب أن يتمتع القضاة واملسؤولني القضائيني بالكفاءة كممارسني قانونيني يف هونغ كونغ أو باختصاص  -   ٣١٤
              أن يعني الرئيس  "                        من القانون األساسي على   ٨٨           وتنص املادة   .                                         ون العام وأن تتوفر لديهم خربة مهنية واسعة       يف القان

                                                       ً                                                  التنفيذي قضاة احملاكم يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة بناًء على توصية جلنة مستقلة تتألف من قضاة حمليني        
   ".      أخرى                                                 وأشخاص ميارسون احملاماة وشخصيات مرموقة تعمل يف قطاعات

               ال جيوز للرئيس    "                                  من القانون األساسي على أنه         ٨٩                إذ تنص املادة      .                                  ويضـمن للقضـاة أمنهم الوظيفي      -   ٣١٥
ٍ                                                                                       التنفـيذي أن يعزل أي قاٍض من قضاة احملاكم يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة إال لعجزه عن االضطالع                                           
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      ٍ                                      من حمكمٍة يعينها كبري قضاة حمكمة االستئناف                                                  ً                       بواجـباته أو إلساءته التصرف والسلوك، وذلك بناًء على توصية           
                                                         وال جيوز التحقيق مع كبري قضاة حمكمة االستئناف النهائي يف منطقة   .                                       النهائي وتضم ثالثة قضاة حمليني على األقل  

                                                                                                            هونـغ كونـغ اإلدارية اخلاصة إال يف حالة عجزه عن االضطالع بواجباته أو إساءة التصرف والسلوك، وتتوىل                  
                                                                                                   حمكمة يعينها الرئيس التنفيذي وتتألف من مخسة قضاة حمليني على األقل وجيوز للرئيس التنفيذي أن                             التحقيق معه   

   ".         ً                          ً                                 يعزله بناًء على توصية من احملكمة وطبقاً لإلجراءات الواردة يف هذا القانون

  اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان-     ً ثالثا  

            حكم القانون

     انظر  (                                                                    حقوق اإلنسان هو حكم القانون الذي يصونه جهاز قضائي مستقل                                      إن األسـاس اهلـام حلماية      -   ٣١٦
  :                                      واملبادئ اليت يرتكز إليها حكم القانون هي   ).       أعاله   ٣١٥     إىل    ٣١١        الفقرات 

                                    ً                                                ال جيوز معاقبة أي فرد أو إخضاعه قانوناً ملعاناة شخصية أو مالية إال إذا ثبت                 :               سيادة القانون   ) أ ( 
                                                                        وعندما يتمتع أي مسؤول أو أي هيئة، مبوجب القانون، بسلطة تقديرية             .       لقانون                                 لـلمحاكم املستقلة أنه انتهك ا     

                                       وعندما ال متارس على هذا النحو، ميكن         .                                                                     الختاذ قرار، جيب ممارسة هذه السلطة ممارسة قانونية ومنصفة وعقالنية         
                          كونغ يف رفع دعاوى أمام                                                  ويكفل القانون األساسي حق املقيمني يف هونغ          .             ً                           الطعن قانوناً هبذا القرار أمام احملاكم     

                                                        احملاكم ضد األفعال الصادرة عن السلطات التنفيذية وموظفيها؛ 

                                                 من القانون األساسي على أن مجيع املقيمني يف هونغ       ٢٥            تنص املادة     :                           املسـاواة أمـام القانون      ) ب ( 
                  منطقة هونغ كونغ             ُ                            على وجوب تقُيد مجيع املكاتب اليت تنشئها يف  ٢٢           وتنص املادة   .                          كونغ متساوون أمام القانون

                                                                       ً                           ً                    اإلداريـة اخلاصـة وزارات احلكومة املركزية أو املقاطعات أو املناطق املستقلة ذاتياً أو البلديات التابعة مباشرةً                 
            ُ                  على وجوب تقُيد أعضاء احلامية   ١٤           وتنص املادة   .                                                     للحكومة املركزية ومجيع موظفي هذه املكاتب، بقوانني املنطقة

    كما   .                                                                    ارية اخلاصة، باإلضافة إىل تقيدهم بالقوانني الوطنية جلمهورية الصني الشعبية                          بقوانني منطقة هونغ كونغ اإلد
                                                                                                 على حق املقيمني يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة يف إقامة دعاوى أمام احملاكم ضد األفعال                 ٣٥            تنص املادة   

  .                             مسؤول أو فرد فوق القانون                                           وال جيوز اعتبار أي سلطة حكومية أو          .                                          الصادرة عن السلطات التنفيذية وموظفيها    
                                                                                                        ومجـيع األشـخاص متساوون أمام القانون بصرف النظر عن عرقهم أو رتبتهم أو آرائهم السياسية أو دينهم أو         

 ُ                                                                 وُتوفر لألفراد وحلكومة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة نفس فرص الوصول   .                              جنسهم، وخيضعون للقانون ذاته   
   .                        أو للدفاع عن أي إجراء                              إىل احملاكم إلعمال احلقوق القانونية

    على   )     ١٩٩٧        يف عام    (                                                                 ُ                    وقـال بعض املعلقني إن مبدأ املساواة أمام القانون قد اهتز بسبب تعديل أُدخل                -   ٣١٧
                   ومتثل هذا التعديل      ).                                                          الفصل األول من قوانني منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة         (                                قانون التفسري واألحكام العامة     

           تنص، قبل   ٦٦               فقد كانت املادة   .             من القانون  ٦٦        يف املادة   "      التاج "             حمل اإلشارة إىل   "       الدولة "                 يف إحالل اإلشارة إىل 
     وبعد   .                                             ما مل ينص على ذلك صراحة، أو يعنيه بالضرورة     "      التاج "                                ، على أن أي قانون ال يلزم            ١٩٩٧       يوليه   /      متوز  ١
َ           ومل ُيدَخل التعدي  .   ٦٦        يف املادة   "      التاج "                      وجب تعديل اإلشارة إىل     ١٩٩٧      يوليه  /     متوز ١            من الفصل   ٦٦            ل على املادة    ُ  

   .                         واإلشارة إىل تغري السيادة    ١٩٩٧      يوليه  /     متوز ١                                    األول إال للحفاظ على جوهر القانون قبل 
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                                    ضمانات حقوق اإلنسان يف القانون األساسي

                                                                                       من القانون األساسي على أن تضمن منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة حقوق وحريات               ٤            تنص املادة    -   ٣١٨
                                    ويضمن القانون األساسي جمموعة واسعة من   .                           ً               ألشخاص اآلخرين يف اإلقليم وفقاً ألحكام القانون              سكان املنطقة وا

  :                   احلريات واحلقوق، منها

                      املساواة أمام القانون؛  ) أ ( 

                                                                                             حرية التعبري والصحافة والنشر؛ وحرية االنضمام إىل النقابات وحرية التجمع وتنظيم املسريات              ) ب ( 
                                             النقابات العمالية واالنضمام إليها ويف اإلضراب؛                         واملظاهرات؛ واحلق يف تشكيل 

                                                                                    حرية الفرد؛ وعدم اخضاعه للتعذيب أو التوقيف أو االحتجاز أو احلبس التعسفي أو غري القانوين   ) ج ( 
                                                                                      أو للتفتيش التعسفي أو غري القانوين؛ واحلق يف مقاومة احلرمان التعسفي أو غري املشروع من احلياة؛

                                                                  القتحام التعسفي أو غري القانوين ملرتل الفرد أو ملا ميلكه من عقارات أخرى؛                حظر التفتيش أو ا  ) د ( 

                    حرية االتصال وسريته؛    ) ه ( 

                                                                                                 حـرية التـنقل داخـل منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة وحرية اهلجرة إىل البلدان واألقاليم                  ) و ( 
            أو مغادرهتا؛  "       املنطقة "                             األخرى وحرية السفر والدخول إىل 

                                                                          ً   مري وحرية املعتقد الديين وحرية الوعظ والقيام بأنشطة دينية واملشاركة فيها علناً؛         حرية الض  ) ز ( 

                   حرية اختيار املهنة؛  ) ح ( 

                                                                           حرية املشاركة يف البحث األكادميي واإلبداع األديب والفين وغريها من األنشطة الثقافية؛   ) ط ( 

                                    ويف اختيار احملامني من أجل محاية                                                                   احلـق يف املشـورة القانونية السرية ويف الوصول إىل احملاكم            ) ي ( 
                                                                                                             احلقوق واملصاحل املشروعة أو التمثيل يف احملاكم واحلق يف سبل االنتصاف القضائية ويف إقامة الدعاوى يف احملاكم                 

                                     ضد أفعال السلطات التنفيذية وموظفيها؛

                             ً          احلق يف الرعاية االجتماعية طبقاً للقانون؛  ) ك ( 

  .                  أفراد األسرة حبرية                        حرية الزواج واحلق يف تنشئة  ) ل ( 

                                                                                          ويتمتع األشخاص اآلخرون غري املقيمني يف هونغ كونغ باحلقوق واحلريات املمنوحة للمقيمني واملنصوص عليها يف 
                                                                            وباإلضافة إىل ذلك، يتمتع املقيمون الدائمون يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية             .                                   الفصل الثالث من القانون األساسي    
  .     ً          وفقاً للقانون                           اخلاصة حبقوق التصويت والترشيح
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                                                                    أثر صكوك حقوق اإلنسان األخرى على قانون منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة 

  :                              من القانون األساسي على ما يلي  ٣٩          تنص املادة  -   ٣١٩

                                                                                                  تظل أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية              " 
                                                                                  واتفاقيات العمل الدولية املطبقة يف هونغ كونغ نافذة وتطبق من خالل قوانني                                      واالجتماعـية والثقافـية   

  .                             منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة

                                                                                                  وال ختضـع احلقوق واحلريات اليت يتمتع هبا سكان هونغ كونغ ألية قيود خالف تلك اليت ينص عليها                   " 
   ".   ادة                                                وال ختل هذه القيود بأحكام الفقرة السابقة من هذه امل  .        القانون

   مبا  (      ً       ً                 ً ُ                                                                          وعمومـاً، ووفقاً ملا تنص عليه عادةً ُنظم القانون العام، فإن املعاهدات اليت تنطبق على هونغ كونغ                 -   ٣٢٠
        وال جيوز    .                                                                        ليست هلا يف حد ذاهتا قوة القانون يف نظام هونغ كونغ القانوين احمللي              )                            فيها معاهدات حقوق اإلنسان   

                                           غري أن احملاكم تفسر، مىت أمكن، التشريعات احمللية   .                   مصدر احلقوق الفردية                  ً                  االستشهاد هبا مباشرةً أمام احملاكم بأهنا 
ٍ                                                                        عـلى حنٍو جينبها التعارض مع املعاهدات الدولية اليت تنطبق على هونغ كونغ                                                 والطريقة املألوفة لتنفيذ االلتزامات     .      

                         يف القوانني واملمارسات                                                    عندما تتطلب هذه االلتزامات إجراء بعض التغيري       (                                      الـتعاهدية من خالل القوانني احمللية       
                                                           وعندما يفضي ذلك إىل إنشاء أو حتديد حقوق قانونية حمددة، وعندما    . ) ٨ (                        هي سن تشريعات جديدة حمددة  )        القائمة

                                  ، يتاح يف احملاكم سبيل انتصاف من خالل  )                         أو يكون هناك هتديد مبثل ذلك (ُ                                   ُتنكر هذه احلقوق أو يتم التدخل فيها 
  .                                              ملدنية؛ أو ميكن أن ينص القانون على عقوبات جنائية                          اإلجراءات العادية للدعاوى ا

                 قانون شرعة احلقوق

  يف   )                                         من قوانني منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة   ٣٨٣      الفصل  (ُ                                 ُسن قانون شرعة احلقوق يف هونغ كونغ  -   ٣٢١
          ل القانون        ً                                                                         ، حتديداً، لتنفيذ أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من خال               ١٩٩١       يونيه   /        حزيـران 

                                                                          وهو حيقق ذلك بوضع شرعة حقوق مفصلة، تكاد أحكامها متاثل تلك املنصوص              .                            احمللي الساري يف هونغ كونغ    
  .                                                عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

                           أثرها على قانون شرعة احلقوق  :               اعتماد القوانني

                                                     القوانني اليت كانت سارية من قبل يف هونغ كونغ                                                من القانون األساسي على أن تعتمد         ١٦٠            تنص املادة    -   ٣٢٢
                                                                                               ، باسـتثناء تلك اليت تعلن اللجنة الدائمة للمجلس الوطين الشعيب أهنا تتعارض مع القانون                "         للمـنطقة  "         قوانـني   

     تتصل  (                                                                       ، رأت اللجنة الدائمة أن هناك ثالثة بنود من قانون شرعة احلقوق                 ١٩٩٧       فرباير   /        ويف شباط   .         األساسـي 
                         وعليه، فإهنا تتعارض مع      .                                                      تسود على القوانني األخرى، مبا فيها القانون األساسي         )  ٩ ( )          وتطبيقه                   بتفسـري القـانون   

  .                              القانون األساسي وال ميكن اعتمادها

                                                              على محاية حقوق اإلنسان يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة               لـه       أثر     ال                               وعـدم اعتماد هذه البنود       -   ٣٢٣
                                       لم يطرأ أي تغيري على جوانب احلماية        ف  .             ضمان دستوري     من             األساسي                 من القانون    ٣٩       املادة               ملـا تقدمه        ً    نظـراً   
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                                                                  اليت تكاد تكون مماثلة ألحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية           (                                               اجلوهرية الواردة يف اجلزء الثاين من القانون        
                   لقانون واألثر امللزم            خمالفة هذا ا   عن    ٦      البند           الواردة يف                لى سبل االنتصاف     ً   أيضاً ع    ألمر            ينسحب هذا ا و   ).          والسياسية

                                            النص الكامل لقانون شرعة احلقوق بشكله        ٢               يرد يف املرفق       ( ٧                                     كافة السلطات الرمسية مبقتضى البند       ل         لحكومة و  ل
   .  )    احلايل

                 املساعدة القضائية

                                                                                          يتلقى املؤهلون من مقدمي طلبات املساعدة القانونية مثل هذه املساعدة عن طريق توفري خدمات وكيل أو  -   ٣٢٤
                                                                                       الدعاوى أمام احملاكم، حسب االقتضاء، لضمان عدم حرمان أي شخص لديه أسباب معقولة ملتابعة إجراء       حمام يف 

                                          وتقدم خدمات املساعدة القانونية، املمولة       .                                                                           قانوين أو الدفاع عنه من القيام بذلك الفتقاره للموارد املالية الالزمة          
  .             احملامني املناوبني    ً     ً                                           متويالً عاماً، عن طريق إدارة املساعدة القانونية ودائرة 

                         إدارة املساعدة القانونية 

                                                                  التمثيل القانوين لألشخاص املؤهلني يف كل من القضايا املدنية واجلنائية       "                          إدارة املساعدة القانونية   "        توفـر    -   ٣٢٥
  ح                                                                                                           الـيت تنظر فيها حمكمة االستئناف النهائي وحمكمة االستئناف واحملكمة االبتدائية واحملاكم احمللية وحمكمة الصل              

                                                                                      وتوفر املساعدة القانونية املدنية إلجراءات تشمل جوانب هامة من حياة اجملتمع، من الرتاعات         ).              إجراءات احلبس  (
                                                        ويتعني على مقدمي الطلبات إقناع مدير إدارة املساعدة          .                                                     األسـرية إىل قضـايا اهلجرة وحتقيقات قاضي الوفيات        

   ).                               اختبار األسس املوضوعية للدعوى    (                         ومبربرات اإلجراء القانوين      )                        اختبار املوارد املعيشية   (                             القانونية بأهليتهم املالية    
                                                   ويعود للمدير، يف القضايا اجلنائية، أمر التغاضي         .                                                               وال يتوقف تقدمي املساعدة القانونية على استيفاء شرط اإلقامة        

                  أمر استعمال هذه              ً  ويعود له أيضاً   .                                                                   عن احلدود القصوى الختبار املوارد املعيشية إذا رأى أن ذلك يف صاحل العدالة
                                                                                                                   السلطة التقديرية يف الطلبات اجلديرة باالعتبار حيثما أصبح انتهاك قانون شرعة احلقوق يف هونغ كونغ أو العهد                 

     ً                                       ورهناً باختبار املوارد املعيشية، يكون منح        .                                                                   الـدويل اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسية كما يطبق فيها مشكلة          
   .                                                               لبها شخص متهم بالقتل العمد أو اخليانة أو القرصنة باستخدام العنف                         ً       املساعدة القانونية إلزامياً إذا ط

                    دائرة احملامني املناوبني

                    وتنفذ هذه الدائرة     . ُ   ِّ                                                                                     ُتكمِّـل هذه الدائرة خدمات املساعدة القانونية اليت تقدمها إدارة املساعدة القانونية            -   ٣٢٦
               برنامج املشورة   (                    واملشورة القانونية     )            مني املناوبني            برنامج احملا  (                                                      ثالثـة بـرامج توفر على التوايل التمثيل القانوين          

                                           ويوفر برنامج احملامني املناوبني التمثيل القانوين    ).                                برنامج اخلدمات القانونية اهلاتفية (                    واملعلومات القانونية   )          القانونية
ٍ   تطيعون دفع أتعاب حماٍم                                     املتهمني يف اهليئات القضائية والذين ال يس  )                األحداث والبالغني (                       ً  جلميع املدعى عليهم تقريباً                     

                                                                                                       كمـا يوفر التمثيل القانوين لألشخاص الذين من احملتمل أن خيضعوا حملاكمة جنائية نتيجة تقدميهم أدلة                  .      خـاص 
                                           وخيضع مقدمو الطلبات الختبار بشأن املوارد        .                                                                   تعرضهم للتهمة أثناء حتقيقات أجراها قاضي الوفيات املشتبه فيها        

                          من العهد الدويل اخلاص       ١٤    ً          وفقاً للمادة     "               مصلحة العدالة  "          ً             وى استناداً إىل مبدأ                                   املعيشية واألسس املوضوعية للدع   
                              ويقدم كل من برنامج املشورة       .                                         من قانون شرعة احلقوق يف هونغ كونغ         ١١                                    باحلقوق املدنية والسياسية وللمادة     
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                            خالل مقابالت فردية ومعلومات                                                                   ً            القانونية وبرنامج املعلومات القانونية اهلاتفية املشورة القانونية جماناً للجمهور من
  .                                         مسجلة عن اجلوانب القانونية للمشاكل اليومية

                            جملس خدمات املساعدة القانونية

                ويتمثل دوره يف     .     ١٩٩٦ ُ                                                                              أُنشـئ جملـس خدمـات املساعدة القانونية، كهيئة قانونية مستقلة، يف عام               -   ٣٢٧
                                         قانونية وإسداء املشورة إىل الرئيس التنفيذي                                                              اإلشـراف عـلى تقدمي إدارة املساعدة القانونية خلدمات املساعدة ال   

   .                                      بشأن السياسة اخلاصة باملساعدة القانونية

            أمانة املظامل

                  ُ           هي هيئة مستقلة، أُنشئت     -          ُ                                              اليت كانت ُتعرف فيما سبق مبفوض الشكاوى اإلدارية          -                    إن أميـنة املظامل      -   ٣٢٨
                                              نة املظامل يف املظامل الناشئة عن سوء اإلدارة                 وحتقق أمي   .  )  ١٠ ( )   ٣٩٧       الفصل   (                                    مبوجـب القانون اخلاص بأمني املظامل       

     ً                                                           أموراً مثل القرارات اإلدارية أو التصرفات أو التوصيات غري الناجعة،   "           سوء اإلدارة "      ويشمل   .                    وتقدم التقارير عنها
                                                           وميكن ألفراد اجملتمع أن يقدموا الشكاوى مباشرة إىل أمينة           .                                                   أو السـيئة، أو غري الصحيحة، أو جوانب التقصري        

                    ً      ٍ                                                                            ظـامل، الـيت تسـتطيع أيضاً مببادرٍة منها أن جتري التحقيقات وأن تنشر تقارير عن التحقيقات موضع اهتمام         امل
                                                                                          وباإلضافة إىل ذلك، فإهنا خولت سلطة التحقيق يف الشكاوى املتصلة بعدم االمتثال للقانون املتعلق باحلق   .       اجلمهور

  .                    يف احلصول على املعلومات

ٍ    ميكّن هذه األخرية من االضطالع مبهامها مبزيٍد   )        التعديل (                  اخلاص بأمينة املظامل       ٢٠٠١                 وإن سن قانون عام  -   ٣٢٩                                 ّ  
                                                                                                        فهذا القانون جيعل أمانة املظامل مبثابة هيئة تعاونية خمولة بكامل الصالحيات القانونية الالزمة إلدارة                .             من الفاعلية 

                                      و مستشاريها التقنيني والفنيني ملساعدهتا يف                                             وتتمتع أمينة املظامل بسلطة تعيني موظفيها أ       .                          شـؤوهنا اإلدارية واملالية   
                    ً                              ً                                   وقد عزز القانون أيضاً من استقاللية أمينة املظامل موضحاً أن أمينة املظامل ليست عاملة أو       .                   االضـطالع بواجباهتا  
   .                 موظفة لدى احلكومة

              وثائق من أي                         ً                                                                   وجيـوز ألميـنة املظامل، رهناً بأحكام قانون أمني املظامل، احلصول على أية معلومات أو                 -   ٣٣٠
                                                                                  وجيوز هلا استدعاء أي شخص لتقدمي معلومات مفيدة لتحقيقاهتا ودخول أي من مباين               .                ً       شـخص تـراه مناسباً    

            ً                                   وهي متلك أيضاً الوسائل الكافية لضمان اتباع         .                                                                املؤسسـات الـتابعة لواليتها القضائية إلجراء التحقيقات فيها        
  .                توصياهتا وتنفيذها

ُ                             وُمنحـت أمينة املظامل سلطة       -   ٣٣١                                                                       القيام، بعد التحقيق يف أي شكوى من الشكاوى، بإبالغ رئيس املؤسسة            
                     ويف حالة عدم تنفيذ      .                                                    ً                                        املعنـية بـرأيها وبأسباهبا، مشفوعة ببيان ما تراه ضرورياً من سبل االنتصاف والتوصيات             

                 هلا أن تفعل ذلك                                                                                      التوصية خالل فترة زمنية معقولة، جيوز ألمينة املظامل أن ترفع القضية إىل الرئيس التنفيذي وجيوز
                                    وينص القانون على وجوب تقدمي هذه        .     ً                                           ً     ً                     أيضـاً إذا اعتقدت أن خمالفة كبرية قد ارتكبت أو ظلماً خطرياً قد وقع             

  .                         التقارير إىل اجمللس التشريعي
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                                                                                                          وفـيما عدا استثناءين، تتمتع أمينة املظامل بسلطة قانونية على مجيع اإلدارات احلكومية يف منطقة هونغ                 -   ٣٣٢
  .                                                          واالستثناءان مها الشرطة واللجنة املستقلة ملكافحة الفساد        .                                          ارية اخلاصة واهليئات القانونية الرئيسية               كونـغ اإلد  

   ).       أدناه   ٣٣٧   و   ٣٣٦             انظر الفقرتني  (                                                           وتعاجل الشكاوى ضد هاتني اإلدارتني هيئات مستقلة وخمصصة هلذا الغرض 

                           اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص

     مايو  /                                                               الفرص مبوجب قانون مكافحة التمييز القائم على أساس اجلنس يف أيار                                   أنشئت اللجنة املعنية بتكافؤ      -   ٣٣٣
                                        وتتوىل هذه اللجنة املسؤولية عن إجراء        .                      سبتمرب من ذلك العام    /                      ً                 وأخـذت متارس عملها كامالً يف أيلول           ١٩٩٦

          ً   تضررين عمالً                                                                                               التحقيقات الرمسية ومعاجلة الشكاوى وتشجيع املصاحلة بني األطراف املتنازعة وتقدمي املساعدة للم           
                                                                                                    بقانون مكافحة التمييز القائم على أساس اجلنس وقانون مكافحة التمييز ضد املعوقني وقانون مكافحة التميز على 

          وقد خولت    .                                                                      وتضطلع بربامج البحث وبتثقيف اجلمهور لتعزيز تكافؤ الفرص يف اجملتمع           .                       أسـاس الوضع العائلي   
                                                             بادئ توجيهية عملية تيسر امتثال اجلمهور للقوانني املتعلقة            ً                                             أيضاً سلطة إصدار مدونات قواعد ممارسات لوضع م       

                           مدونات قواعد املمارسات        ١٩٩٦       ديسمرب   /    ً                                           وبناًء على ذلك، أصدرت اللجنة يف كانون األول         .                بـتكافؤ الفرص  
                                                                                                                 املـتعلقة باالستخدام فيما يتصل بقانون مكافحة التمييز القائم على أساس اجلنس وبقانون مكافحة التمييز ضد                

ـ                                                                      مدونة مماثلة فيما خيص قانون مكافحة التمييز على أساس الوضع               ١٩٩٨      مارس   /                 وأصـدرت يف آذار     .  ني       املعوق
                                                                           مدونة قواعد املمارسات املتعلقة بالتعليم مبوجب قانون مكافحة التمييز              ٢٠٠١       يوليه   /              وأصدرت يف متوز    .        العائلي

   .   ون                                                              ضد املعوقني ملساعدة املؤسسات التعليمية على االمتثال لشروط هذا القان

                                         مفوض شؤون اخلصوصية املعين بالبيانات الشخصية

                                                         على املراقبة القانونية جلمع وحيازة واستخدام البيانات         )        اخلصوصية (                                   يـنص قـانون البيانات الشخصية        -   ٣٣٤
          ويسري على   .                                                   ً وتستند أحكامه إىل مبادئ محاية البيانات املقبولة دولياً  .                                   الشخصية يف كل من القطاع العام واخلاص

ٍ                   ً      ً         ً                     ت الشخصـية اليت ميكن احلصول عليها بطريقٍة سهلة إىل حٍد ما، سواء اختذت شكالً حموسباً أو يدوياً                           البـيانا             ٍ                                   
                                                                            ولتعزيز وفرض االمتثال ألحكام القانون، نص هذا القانون على إنشاء هيئة             .       ً   بصرياً -       ً   أو مسعياً     )               ملفـات ورقية   (

                                  وتفوض إليها السلطات املناسبة     -        لشخصية           َّ                                        تسمى مفوَّض شؤون اخلصوصية املعين بالبيانات ا       -                 قانونية مستقلة   
                         ً                                                           وتشـمل مسؤوليات املفوض أيضاً نشر الوعي بالقانون وتفهمه وإصدار مدونات قواعد              .                     للتحقـيق واإلنفـاذ   

                                                                                                                املمارسات املتعلقة بكيفية االمتثال لـه والنظر يف التشريعات املقترحة اليت ميكن أن تؤثر على خصوصية األفراد                
   .        الشخصية                     فيما يتعلق بالبيانات 

                   الشكاوى والتحقيقات

       الشرطة

  .                                                        مجيع الشكاوى املتعلقة بتصرف وسلوك أفراد قوى الشرطة          يف     "                         مكتب الشكاوى ضد الشرطة    "     حيقق     -   ٣٣٥
  .                                                    رصد واستعراض حتقيقات مكتب الشكاوى ضد الشرطة        "                                        اجمللس املستقل املعين بالشكاوى ضد الشرطة      "       ويتوىل  

                                                                         ضاء غري رمسيني يعينهم الرئيس التنفيذي من ضمن جمموعة كبرية من أفراد                                       هيئة مستقلة تتألف من أع        هو         واجمللس  
  .                                                 ً       وتشمل أعضاء من اجمللس التشريعي وأمينة املظامل أو ممثالً عنها     اجملتمع
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                            اللجنة املستقلة حملاربة الفساد

           وتستعرض  -      ١٩٧٧                       اليت أنشئت يف عام      -                                                                 ترصـد جلنــة الشكاوى التابعة للجنة املستقلة حملاربـة الفساد           -   ٣٣٦
        ً   وهي أيضاً    .            وموظفيها                        املقدمة ضد هذه اللجنة                غري اجلنائية                                                          طريقة تناول اللجنة املستقلة حملاربة الفساد الشكاوى        

       ممثل عن    من                                                        وتتألف بصورة رئيسية من أعضاء اجمللسني التنفيذي والتشريعي و  .                              مستقلة يعينها الرئيس التنفيذي    جلنة 
                      إىل جلنة الشكاوى مباشرة                                            ضد اللجنة املستقلة حملاربة الفساد أو مسؤوليها    وى                   وميكن أن تقدم الشكا  .        املظامل  نة   أمي
ٍ                  يف أي مكتٍب من مكاتبها                                       إىل اللجنة املستقلة حملاربة الفساد        أو                                           التحقيق يف هذه الشكاوى وحدة خاصة          توىل  وت  .          

         شكوى من      أي           قاهتا يف                                   وعندما تستكمل هذه الوحدة حتقي      .                                           رة عمليات اللجنة املستقلة حملاربة الفساد       دا          تابعـة إل  
  .          للنظر فيها            جلنة الشكاوى                                      الشكاوى، تقدم استنتاجاهتا وتوصياهتا إىل 

                    اخلدمات املنظمة األخرى

     وعلى   .                معاجلة الشكاوى    بشأن                                              خدمات منظمة أخرى مبادئ توجيهية وإجراءات واضحة                لـدى إدارات     -   ٣٣٧
                                            منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، وحدة                              اليت تدير السجون يف            اإلصالحية،           اخلدمات        إدارة        تضم    ،             سـبيل املثال  

      ملوظفي     ً  أيضاً       وحيق    .                                                                                      حتقيق يف الشكاوى إلدارة النظام الداخلي لالنتصاف من املظامل اخلاص باملوظفني والسجناء           
                             وتعترب قنوات معاجلة الشكاوى      .         املظامل  ة           إىل أمين                                    ً     صالحية وللسجناء تقدمي الشكاوى مباشرةً                       دائـرة اخلدمات اإل   

  .   عاجل ت                                    لة بالنظر إىل عدد وطبيعة الشكاوى اليت            القائمة فعا

   ها    صدر                اهلجرة اليت ي         لدائرة         الثابتة        وامر    األ            الواردة يف                                        اهلجرة اإلجراءات اخلاصة بالشكاوى           إدارة       وتطبق   -   ٣٣٨
                     ن إساءة أفراد هذه     ع                                      وميكن تقدمي الشكاوى إىل مدير اهلجرة         .         اهلجرة                         مبوجب سلطة قانون دائرة                    مديـر اهلجـرة     

ـ           الدائـرة                     ً                            فيها على الفور وفقاً لإلجراءات اليت تنص عليها                          الغري فيتم التحقيق            معاملة         إساءة                     تعمال السلطة أو           اس
                                 فرقة عاملة الستعراض الشكاوى        درس                                    مجيع الشكاوى على النحو الصحيح، ت            معاجلة        ضمان   ل و  .        الثابتة        وامـر     األ

      املظامل      ينة                               وتتاح سبل الوصول إىل أم      .                مىت لزم األمر                                                            نـتائج التحقيقات، وجتري استعراضات هلا وتوصي مبتابعتها       
                  وإذا توفرت أدلة  .                             أن قضاياهم قد أسيء تناوهلا     ب       ة أو      الئق                         أهنم عوملوا معاملة غري                        الذيـن يعتقدون ب             لألشـخاص   

            ً            اهلجرة تقريراً حول هذا                       على الفور دائرة                                              اهلجرة قد ارتكب جرمية جنائية، تقدم             دائرة                        على أن أحد أفراد           ظاهرة
      اهلجرة        دائرة                                        أيضا اإلجراءات التأديبية ضد موظفي          ضع    وخت  .                                   ة إلجراء املزيد من التحقيق فيها                      املوضوع إىل الشرط  

     تعترب    ،   )   ١١٥       الفصل     (        اهلجرة             قانون دائرة        من    ٨      لبند   ل      ً وفقاً و  .         اهلجرة       لدائرة                ألوامر الثابتة    ل           اهلجرة و               لقانون دائرة 
  .         عاقب عليه     ً   جرماً ي                   سارة أو أذى بأي شخص              يؤدي إىل إحلاق خ                                         ممارسة السلطة على حنو غري قانوين أو غري ضروري 

  اإلعالم واإلعالن-     ًرابعا 

                      مبعاهدات حقوق اإلنسان     الوعي      تعزيز 

           ملام العام                   سؤولية تعزيز اإل   مب                                                                     مكتب الشؤون الداخلية حلكومة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة               ضطلع ي -   ٣٣٩
             سن قانون           يف أعقاب  و   ".       املنطقة "          ملطبقة يف                                                                   بـاحلقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف معاهدات حقوق اإلنسان ا         

                                                                         أنشأت اللجنة املعنية بتعزيز التربية املدنية التابعة ملكتب الشؤون           ،    ١٩٩١                                     شـرعة احلقـوق يف هونغ كونغ عام         
             واحترام حقوق                   لقانون شرعة احلقوق               الفهم العام    حسني                                                        الداخلـية جلـنة فرعـية معنية بتعليم حقوق اإلنسان لت       
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                                                           وكان موضوع حقوق اإلنسان على مدى السنوات الست املاضية           .                      ها يف خمتلف املعاهدات                      اإلنسان املنصوص علي  
                          ً             وقد ضاعفت هذه اللجنة مؤخراً جهودها        .                                                                            أحد جماالت التركيز الرئيسية لعمل اللجنة املعنية بتعزيز التربية املدنية         

   ".       املنطقة "              ق اإلنسان يف                                                                                 الفهم العام للقانون األساسي الذي ينص على ضمانات دستورية حلماية حقو                حسـني   لت
                                                                      جلنة توجيهية للتعريف بالقانون األساسي برئاسة املدير العام لشؤون اإلدارة     ١٩٩٨      يناير  /  ُ                   وأُنشئت يف كانون الثاين

  .                              لتتوىل توجيه استراتيجية الترويج

     عنية                          ً                                                       ، أنشأ املكتب منتدى مشتركاً بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية هو اللجنة امل                ٢٠٠٢           ويف عـام     -   ٣٤٠
                                                                                                               بتعزيز االنسجام العرقي، إلسداء املشورة إىل احلكومة بشأن تعزيز االحترام والتسامح على الصعيد الدويل وبشأن               

                          ُ      وتتوىل خدمة هذه اللجنة وحدةُ       .                                                                                 املسـائل املتعلقة باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري          
  .                               حتت إشراف مكتب الشؤون الداخلية    ٢٠٠٢                      ُ                 العالقات العنصرية اليت أُنشئت كذلك يف عام 

                 املنشورات احلكومية

                                                                                            إن احلكومة املركزية جلمهورية الصني الشعبية ملزمة بتقدمي تقارير فيما يتصل مبنطقة هونغ كونغ اإلدارية  -   ٣٤١
                              أدناه خبصوص العهد الدويل اخلاص    ٣٤٢            انظر الفقرة  (                                                اخلاصـة مبوجـب خمتلف معاهدات حقوق اإلنسان لكن       

                                                 واملكتب املعين بالصحة والرفاه واألغذية يف حكومة                                  مكتب الشؤون الداخلية        توىل  وي   ).                       قوق املدنية والسياسية     باحل
                                 مع اجمللس التشريعي واملنظمات غري              املكتبان           ويتشاور    .                                                           منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة إعداد مشاريع التقارير       

                       ويقدمان هذه التقارير                           آراءها يف التقارير      ن       ويتناوال   ".  غ         هونغ كون  "                     هذه املعاهدات يف      ذ    تنفي                     احلكومية بشأن حالة    
                                             أن تقدم احلكومة املركزية جلمهورية الصني الشعبية                         جملدة ثنائية اللغات بعد      ٍ يف نسٍخ        وتنشر -                 إىل اجمللس التشريعي 

        شبكة          نشر على  ت                                نسخ منها يف املكتبات العامة و            وتودع    .             األمم املتحدة                    اهليئات املختصة يف                           هـذه الـتقارير إىل      
  .                طالع اجلمهور عليها         اإلنترنت إل

                                                                                      تقارير منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة يف إطار العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

      اإلعالن       ً       ، متشياً مع          أهنا     ١٩٩٧       نوفمرب   /                  يف تشرين الثاين                                          احلكومة املركزية جلمهورية الصني الشعبية           أعلنت   -   ٣٤٢
                                 الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان،                      ّ                           إىل أن الصني مل توقّع بعد على العهدين            ً نظراً    و  ، ي                         املشـترك والقانون األساس   

                  منطقة هونغ كونغ                                                                                                ستشـري إىل أحكـام العهدين كما هي مطبقة يف هونغ كونغ وستقدم تقارير عن تنفيذها يف                  
                 ويل اخلاص باحلقوق                                   وقد صدقت الصني على العهد الد       .                                             إىل اهليـئات املعنية املنشأة مبوجب املعاهدات                 اإلداريـة   

                                                    ً     ، ويشكل اآلن تقرير منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة جزءاً من     ٢٠٠١                                     االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام 
  "       املنطقة   "           التقـرير عن    داد ـ                                                       فإن حكومة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة مسؤولة عن إع ،     وعليه  .           تقرير الصني
  .                                                                حلقوق املدنية والسياسية إلحالته إىل اهليئة املعنية املنشأة مبوجب املعاهدة                    بالعهد الدويل اخلاص با           فيما يتعلق 

  من العهد١٦ إىل ١املواد من  تنفيذ -     ً خامسا  
 ١ املادة -ألف 

 التقدم والتطور يف تطبيق الدميوقراطية

             على الرغم من    "        إىل أنه    ٢٠٠١     مايو  /                                   من مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف أيار  ١٣                      أشارت اللجنة يف الفقرة  -   ٣٤٣
    فإن     ...    ،   )                      من القانون األساسي     ٦٨       املادة   (                                                            هو انتخاب مجيع أعضاء اجمللس التشريعي باالقتراع العام          ̀              اهلدف النهائي ̀     أن  
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                                                                                                               الترتيـبات احلالـية النتخاب اجمللس التشريعي تشمل بعض العوامل الالدميوقراطية اليت حتول دون التمتع الكامل                
   ".                                             عية والثقافية يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة                        باحلقوق االقتصادية واالجتما

         ً                                                                  ً               وحنـيط عـلماً بدواعي قلق اللجنة وسنواصل تطوير مؤسسات هونغ كونغ الدميوقراطية وفقاً للمخطط      -   ٣٤٤
                              ٍ                                     ً      إذ ينص القانون األساسي على زيادٍة مطردة يف نسبة املقاعد املنتخبة انتخاباً      .                                  الـذي يتضـمنه القانون األساسي     

ٍ                                    اجمللس التشريعي من ثلٍث واحٍد يف فترة الوالية األوىل إىل                  ً   مباشراً يف       ٍ        وستزاد   .                                      يف املائة يف فترة الوالية الثانية        ٤٠                    
  .    ٢٠٠٤                                                يف املائة يف فترة الوالية الثالثة اليت ستبدأ يف عام   ٥٠          النسبة إىل 

                     إنشاء حكومة متثيلية يف                         ٍ                                              وانتخاب جلنة االنتخابات جلزٍء من أعضاء اجمللس التشريعي هو خطوة انتقالية حنو  -   ٣٤٥
   .                                                                                            وبانتهاء الوالية الثانية للمجلس التشريعي تنتهي مسؤولية جلنة االنتخابات عن إعادة األعضاء إىل اجمللس  .          هونغ كونغ

                                                                      َّ                                           ولقـد اقترح املعلقون أن ندرج يف هذه املادة فقرة عن تنفيذ نظام املساءلة املبيَّن يف اجلزء الثاين من هذا                     -   ٣٤٦
ٍ                                              ومن املقرر أن نتناول هذا املوضوع مبزيٍد من الدقة يف تقريرنا الدوري الثاين مبوجب العهد    ).    ٣٠٩  ة      الفقر (        التقرير                                    

                  إال أننا كنا قد      .     ٢٠٠٣        أكتوبر   /              تشرين األول    ٣١                                                             الـدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الواجب تقدميه يف          
                     ً  وقدم هذا التقرير وصفاً   .                    ديد للمجلس التشريعي       ً               تقريراً عن النظام اجل    ٢٠٠٣      يناير  /            ً               أصدرنا أساساً يف كانون الثاين

ٍ                   لطريقة تنفيذ النظام اجلديد بعد انقضاء ستة أشهٍر على وضعه                                                          وقد متثل الغرض منه يف ضمان أن تصبح احلكومة           .                                             
                                                       ً                  كما أنه يدعم األسس الالزمة لتوفري خدمة مدنية حيادية سياسياً ونزيهة             .              ً                          أكثر استعداداً لتلبية احتياجات اجملتمع    

                                                            ومنذ تطبيق هذا النظام، عمل كبار املوظفني على حنو وثيق وفعال مع   .                              ً        ية ودائمة وتعتمد اجلدارة أساساً للتعيني   وفن
              وال يزال تنفيذ   .                                                                                     موظفي اخلدمة املدنية الذين مدوا هلم يد العون يف وضع السياسات العامة وتفسريها والدفاع عنها

                        ً      ومن املقرر أن نقدم تقريراً آخر   .                        ولية موظفي اخلدمة املدنية                                          هذه السياسات وتقدمي اخلدمات إىل اجلمهور من مسؤ
  .    ٢٠٠٣      يوليه  /                      إىل اجمللس التشريعي يف متوز

  ٢ املادة -باء 

 اإلعمال التدرجيي للحقوق اليت أقرها العهد وممارسة هذه احلقوق دون متييز

 أحكام حقوق اإلنسان يف القانون األساسي وقانون شرعة احلقوق يف هونغ كونغ

      منطقة  "               عن أسفها ألن      ٢٠٠١      مايو   /                                         من مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف أيار        ١٥                          أعربت اللجنة يف الفقرة      - ٧  ٣٤
               على الرغم من     ١٩٩٦                                   ً                                             هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة مل تنفذ عدداً من التوصيات الواردة يف مالحظاهتا اخلتامية لعام 

   أن  "                                           منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة على          ٢٨    رة                           كما حثت اللجنة يف الفق       ".                                  تأكيد الوفد على ضرورة تنفيذها    
    ١٩٩٦                                                                                                       تـنفذ، باإلضافة إىل املالحظات احلالية، اقتراحات وتوصيات اللجنة الواردة يف املالحظات اخلتامية لعام               

                                    وقد مت حتديد التوصيات اليت تسترعي         ".                                                                       وعـلى أن تتخذ أي تدابري ملموسة وذات صلة جتدها ضرورية لتنفيذها           
  )  د (    إىل    )  أ (                                            والشواغل الواردة يف الفقرات الفرعية من         .   ١٥            من الفقرة     )  ز (    إىل    )  أ ( ً                           اً يف الفقرات الفرعية من             ً     اهتماماً خاص 

                                  أما الشواغل الواردة يف الفقرتني       .                                                      من العهد وسنعاجلها بالتسلسل يف الفقرات التالية        ٢                           تـندرج يف نطـاق املادة       
  .                                          لذلك فإننا سنعاجلها يف هذا الفرع من التقرير  .  ٧          مث، باملادة                               ، فإهنا تتعلق بقضايا العمل ومن  ) و ( و  )    ه   (         الفرعيتني 

  .  ١٠                                                املتعلقة حبماية األطفال، يف الفرع الذي يتناول املادة   )  ز (                                                وسنعاجل، باملثل، الشواغل الواردة يف الفقرة الفرعية 
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 الوضع القانوين للعهد: املالحظات اخلتامية

                                                         مالحظاهتا اخلتامية قلقها بوجه خاص ألن وضع العهد يف            من  )  أ (  ١٥                                   أكدت اللجنة من جديد يف الفقرة        -   ٣٤٨
                                                ً                                                                  النظام القانوين احمللي ملنطقة هونغ كونغ ما زال خمتلفاً عن وضع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                 

  .                                الذي أدرجت أحكامه يف التشريع احمللي

ٍ                                  صـحيح أنـه ليس هناك من قانون واحٍد يطابق قانون شرعة احلقو          -   ٣٤٩                                 ق يف هونغ كونغ فيما يتعلق بالعهد                               
                                                                                                          الـدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ويدرج أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية              

                                    غري أن أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق   .                                                              والثقافية يف النظام القانوين احمللي ملنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة
    ٢٧          مثل املواد  (                                                                          االجتماعية والثقافية مدجمة يف القانون احمللي من خالل مواد عدة من القانون األساسي            االقتصادية و

ٍ                    ومن خالل أحكاٍم نص عليها أكثر من   )    ١٤٩   و   ١٤٤   و   ١٣٧   و  ٣٧   و  ٣٦ و      ُ                  وقد أُدرجت هذه القوانني   .        ً  قانوناً  ٥٠            
                                            نرى أن تدابري حمددة من هذا القبيل تكون         و  .                     ألف هلذا التقرير    ٢                                      للتقرير األويل واستكملت يف املرفق        ٣          يف املرفق   

  .                                                                           أكثر فاعلية يف محاية حقوق العهد من جمرد تكرار أحكام العهد نفسها يف القانون احمللي

                                    التشريع اخلاص مبكافحة التمييز العنصري

                  تقصري منطقة هونغ    "                                              من مالحظاهتا اخلتامية، عن قلقها اخلاص إزاء          )  ب (  ١٥                             أعربـت اللجنة، يف الفقرة       -   ٣٥٠
                       وأعربت اللجنة يف الفقرة    ".                                                                        كونغ اإلدارية اخلاصة يف توسيع نطاق حظرها للتمييز العنصري ليشمل القطاع اخلاص

                                                                                         تقصري منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة يف حظر التمييز العنصري يف القطاع اخلاص يشكل               "                   عن رأيها بأن       ٣٠
                                                       نة مبنطقة هونغ كونغ بأن توسع نطاق حظرها للتمييز                   وهتيب اللج   .             من العهد   ٢    ً                             إخـالالً بالتزاماهتا مبوجب املادة      
   ".                         العنصري ليشمل القطاع اخلاص

                                                                                                        وكنا وقت إعداد التقرير نعيد النظر يف مسألة وضع تشريع ملكافحة التمييز العنصري يف القطاع اخلاص                 -   ٣٥١
                 ، آراء من األطراف     ٢٠٠١              وبداية عام    ٢٠٠٠                والتمسنا، يف عام   .                                           بغية التوصل إىل نتيجة حترز التقدم يف هذا اجملال

                                                                                                                   املهتمة ملعرفة ما إذا كانت توافق من حيث املبدأ على اعتماد تشريع ملكافحة التمييز العنصري يف القطاع اخلاص                  
                                                     ً           ويف الوقت الذي أهنينا فيه التقرير، كنا قد استكملنا حتليالً            .                                                      ومـا هي خماوفها من اعتماد تشريع من هذا القبيل         

                                                        وسوف نطلع اللجنة عند اللزوم، وقت النظر يف التقرير على ما   .                       رنا يف موازنة االعتبارات                       للردود اليت تلقيناها ونظ
   .                 استجد من معلومات

                     من التقرير األويل      ١٧       إىل     ١٣                                                                     ويف غضون ذلك، واصلنا حتسني التدابري املنصوص عليها يف الفقرات من             -   ٣٥٢
                                 وتشمل هذه التدابري، ضمن تدابري       .                   ة لألقليات اإلثنية                                                              ملكافحـة املواقف التمييزية ولتقدمي املساعدة العملية الالزم       

                                                                                                           أخرى، دورات لتعليم اللغات وخدمات معلوماتية خاصة ملساعدة املهاجرين غري الصينيني لدى وصوهلم أول مرة               
  .                                  ، إنشاء جلنة لتعزيز االنسجام العرقي    ٢٠٠٢                                ُ                   وكان من ضمن التطورات األخرية، اليت ُبدئ هبا يف عام        .          إىل املطار 

                                                                                                        جلنة مشتركة بني احلكومة واملنظمات احلكومية تسدي املشورة إىل احلكومة بشأن وضع استراتيجية للتعليم                  وهي
                                          ً                                             وتعمل وحدة خمصصة للعالقات العنصرية، تعد جزءاً من مكتب الشؤون الداخلية، كأمانة للجنة وتضع   .        واالتصال
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ٍ                                              ل خٍط هاتفي مباشر لتلقي الشكاوى عن التمييز                            وتقوم الوحدة بتشغي     ).       باء  ٢             انظر املرفق    (                       براجمها موضع التنفيذ        
    ).      جيم ٢           انظر املرفق  (                                   العنصري ورصدها واختاذ إجراءات بشأهنا 

                                    التمييز على أساس امليل اجلنسي والعمر 

ٍ                 عن قلٍق خاص إزاء          ٢٠٠١                            من مالحظاهتا اخلتامية لعام       )  ج (  ١٥                            أعربت اللجنة يف الفقرة      -   ٣٥٣             تقصري منطقة   "      
                  منطقة هونغ كونغ   ٣١              وحثت يف الفقرة    ".                                               اخلاصة يف حظر التمييز على أساس امليل اجلنسي والعمر                      هونـغ كونغ اإلدارية    
   ".                                         أن حتظر التمييز على أساس امليل اجلنسي والعمر "                  اإلدارية اخلاصة على 

  :                             وموقفنا يف هذا الصدد هو ما يلي -   ٣٥٤

                       بعيدة األمد على املؤسسات                                                      مـن احملتمل أن تترتب عن أي تشريع يف هذا امليدان آثار       :        العمـر   ) أ ( 
                            وكشفت الدراسة االستقصائية عن   .     ١٩٩٦                                               لقد حبثنا املسألة وتشاورنا مع اجلمهور بشأهنا يف عام   .              اخلاصة والعامة

          ويف كانون    .                                                                 وأخذنـا مـنذ ذلك احلني نعاجل املسألة من خالل التثقيف العام             .                                   آراء متبايـنة بشـأن التشـريع      
                 واعترب معظم أصحاب   .                                                 ستقصائية ملعرفة الرأي العام بشأن التمييز يف التعيني                ، أعددنا دراسة ا    ٢٠٠١      ديسمرب  /    األول

                                      ومل يكن هناك توافق يف الرأي بشأن فعالية   .                                ً     ً                            العمـل واألسـر املعيشية التثقيف هنجاً فعاالً مبا يكفي حلل املشكلة      
                       ف العام ومواصلة جهودنا                                                        ونعتزم مواصلة تعزيز تكافؤ فرص العمل من خالل برامج التثقي  .                      التشريع أو احلاجة إليه

                                                                       لتدريب وإلعادة تدريب العمال من مجيع األعمار من أجل تعزيز إمكانية تشغيلهم؛

  .                                     ً                                     إن هذه املسألة هي مسالة حساسة متس قيماً ومبادئ أخالقية عميقة اجلذور             :              املـيل اجلنسي    ) ب ( 
                                 تشريع مها السبيالن األكثر مالءمة                                                                 ً                    ورأيـنا املدروس هو يف هذه املرحلة أن التنظيم والتثقيف الذايت عوضاً عن ال             

                                                                                وهلذا السبب، عملنا على التخلص من املواقف العنصرية من خالل التثقيف العام              .                                 ملعاجلـة التمييز يف هذا امليدان     
                   غري أن تنفيذ هذه      .                                                                 ً         ً       ً            والوسائل اإلدارية، وذلك لكي نغذي اجملتمع بثقافة أكثر موضوعية وتساحماً واحتراماً متبادالً           

   .         ً                                                 ٍ          طلب حتماً بعض الوقت، وحنن ال نتوقع تغيري املواقف العامة بني عشيٍة وضحاها           التدابري سيت

ٍ                 عن قلٍق خاص إزاء          ٢٠٠١                            من مالحظاهتا اخلتامية لعام       )  د (  ١٥                           وأعربت اللجنة يف الفقرة      -   ٣٥٥             تقصري منطقة   "      
                   تقصريها يف اختاذ                                                                                               هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تكلف بوالية شاملة وإزاء             

                                        ويف هذا الصدد، حثت اللجنة يف الفقرة          ".                                                                       ترتيبات بديلة مالئمة لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
                                                               أن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتمشى واليتها مع مبادئ           "                                           منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة على          ٣٢

       ُ                                            وريثما ُتنشأ هذه املؤسسة، حتث اللجنة منطقة هونغ كونغ   .   ١٠       مة رقم                      ومع مالحظة اللجنة العا  )     ١٩٩١ (      باريس 
   ".                                  ً                                       على زيادة ما تتخذه من تدابري تعزيزاً للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                بيد أننا حنتفظ يف   .          ً                                                             ً      ً      وحنيط علماً مع االحترام البالغ بقلق اللجنة ونواصل استعراض املسألة استعراضاً دقيقاً     -   ٣٥٦
                                            من التقرير األويل، وهو أنه بالنظر إىل          ٣٤    و   ٣٣                                                          الراهن، بصورة أساسية، مبوقفنا الذي بيناه يف الفقرتني                  الوقـت   

  .                                                                                                وجود ضمانات فعالة عديدة يف هونغ كونغ، فإننا ال نزال غري متأكدين من ضرورة إنشاء مؤسسة من هذا القبيل
                                            للجنة من خماوف، أي تغيريات يف الظروف قد                                                                           لكن عقولنا منفتحة وسنضع يف اعتبارنا، يف ضوء ما أعربت عنه ا           

  .                                  تدل على ضرورة إعادة النظر يف موقفنا
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                    الوضع القانوين للعهد

                         بعض األحكام الصادرة عن     "                                                من مالحظاهتا اخلتامية عن أسفها البالغ ألن           ١٦                            أعربـت اللجنة يف الفقرة       -   ٣٥٧
                      موك تشي هونغ ضد         قضية   (̀      تروجيي̀           طابعه                                                                       احملكمة العليا ملنطقة هونغ كونغ تعرب عن رأي مفاده أن العهد يف           

                  تشان تو فون ضد          قضية     (̀      مطمحي̀     أو    )     ٢٠٠١       يناير   /               كانون الثاين   ٥                    ، احلكم الصادر يف                        مديـر شؤون اهلجرة   
ٍ               ووفقاً ملا أكدته اللجنة يف مناسباٍت عديدة، فإن    ).     ٢٠٠١      أبريل  /       نيسان  ١١                ، احلكم الصادر يف                مدير شؤون اهلجرة                          ً     

    َّ                    ، ذكَّرت اللجنة منطقة      ٢٧            ويف الفقرة      ".                                                   هم خاطئ لاللتزامات القانونية الناشئة عن العهد                              هذه اآلراء تستند إىل ف    
           وعليه، حتث    .                         ً        ً                             أحكام العهد تشكل التزاماً قانونياً من جانب الدول األطراف         "                                   هونـغ كونغ اإلدارية اخلاصة بأن       

        فحسب  ̀      تروجيي̀                    ة بأن العهد هو                                                                                   اللجنة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة على أال جتادل أثناء إجراءات احملكم           
    ".          يف طابعه̀      مطمحي̀    أو 

                 يف طبيعته ونقبل     "      مطمحي "          فحسب أو     "      تروجيي "         ً                                             وحنيط علماً مبالحظة اللجنة بأن العهد ليس جمرد عهد           -   ٣٥٨
  .      ُ                                     بكونه ُينشئ التزامات ملزمة على الصعيد الدويل

 محاية املعوقني

 التعليم والعمل

             يف الفقرات من   )                  من التقرير األويل  ١٩                     اليت غطيناها يف الفقرة  (            ليم للمعوقني                          متت مناقشة مسألة توفري التع -   ٣٥٩
                                            َّ                وال يزال الوضع إزاء فرص عمل املعوقني كما هو مبيَّن يف الفقرات من   .   ١٣                      أدناه، يف إطار املادة    ٧٣٤     إىل    ٧٢٨
  .                 من التقرير األويل  ٢٢     إىل   ٢٠

     ١٩٩٧                          خال من العوائق إىل املباين        دخول حر  :                            استعراض دليل التصميم اهلندسي  :           دخول املباين

                              ولكن يف ضوء التطورات الدولية يف   .                  من التقرير األويل  ٢٤     إىل   ٢٢                                  ال يزال الوضع كما تبينه الفقرات من  -   ٣٦٠
                                                                                               ً              التصميم والتكنولوجيا، وبالنظر إىل االحتياجات املتغرية للمعوقني، تستعرض اآلن إدارة اإلنشاءات احلكومية كالً             

           ومن املقرر    .     ١٩٩٧                                       دخول حر خال من العوائق إىل املباين        :                       ودليل التصميم اهلندسي              ذات الصلة                      من قواعد البناء    
  .    ٢٠٠٤                             أن يستكمل هذا االستعراض يف عام 

                         التمييز ضد املرضى العقليني

                                                       احلماية املتوفرة لألشخاص الذين يزعمون أن احلكومة قد ميزت                     وآخرون ضد وزير العدل  .    ك         تبني قضية  -   ٣٦١
ٍ          وقد حرم املشتكون من العمل يف اخلدمة العامة ألن أحد والدي كٍل          .                               مل على أساس اإلعاقة العقلية                ضدهم يف الع                                                         

ٍ             منهم كان مصاباً بانفصاٍم يف الشخصية   .     دال ٢                               وترد تفاصيل هذه القضية يف املرفق   .               ً       

  ق                                                           وجود السلطة املخولة بطلب اعتذار يف قضية متييز تتعل                                    ما بيك يونغ ضد كو شوين                      وتؤكـد قضـية      -   ٣٦٢
ٍ                  فقـد كان سائق سيارة األجرة ميانع يف تقدمي اخلدمة لراكٍب معاق             .         بفـردين                                     كما أنه قام بشتم الراكب أثناء        .                                                
  .     هاء ٢                               وتفاصيل هذه القضية ترد يف املرفق   .       الرحلة
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  )   ١٣٦      الفصل  (                                            إنشاء مكتب الوصاية مبوجب قانون الصحة العقلية 

                             ألف من قانون الصحة العقلية -               الفرع الرابع       مبوجب    ١٩٩٩      فرباير  /      شباط ١                       أنشـئ مكتب الوصاية يف    -   ٣٦٣
                                                                                والغرض منه هو تقدمي ضمانات قانونية أفضل لألشخاص املصابني باضطراب عقلي وبإعاقة عقلية    ).    ١٣٦      الفصل  (
                       وفيما يلي وظائف اجمللس     .                                            والبالغني من العمر الثامنة عشر وما فوق        )          َّ       ً              ً              الذيـن يعـرَّفون معـاً بـاملعوقني عقلياً         (

  :    يسية             وصالحياته الرئ

                                ينظر ويبت يف طلبات تعيني األوصياء؛  ) أ ( 

                     يصدر أوامر بالوصاية؛  ) ب ( 

                      يستعرض أوامر الوصاية؛  ) ج ( 

   .                                                    يعطي توجيهاته لألوصياء بشأن طبيعة ومدى أوامر الوصاية  ) د ( 

     ؤوهنم                                                        ً                                            ويتمـتع اجمللس بوالية قانونية على البالغني غري القادرين، نظراً لعجزهم الذهين، على االهتمام بش               -   ٣٦٤
             ويتألف هؤالء    .      ً            عضواً غري رمسيني     ٥٠                                        وللمجلس رئيس متفرغ لعمله وأكثر من         .                                  الشخصـية أو الطبية أو املالية     

                                                                                                   األعضاء من حمامني وممارسني يف امليدان الطيب ومصلحني اجتماعيني ومن أصحاب اخلربة يف االعتناء باألشخاص               
      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                    وقد تلقى اجمللس لغاية   .       أعضاءه                                ويعني الرئيس التنفيذي رئيس اجمللس و  .               ً العاجزين ذهنياً

   .            أمر وصاية   ٤٠٠     ً                         طلباً للوصاية وأصدر أكثر من    ٤٥٠          ، أكثر من     ٢٠٠٢

                                       استعراض دور اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص

  ،     ٢٠٠٢        ويف عام    .                     من التقرير األويل    ٤                                                                       ال يـزال دور اللجـنة املعنـية بتكافؤ الفرص كما تبينه الفقرة               -   ٣٦٥
              والغرض من ذلك   .                                   هيئة متوهلا احلكومة، مبا فيها اللجنة  ٢٢                                        ضنا جمموعات أجور كبار املوظفني التنفيذيني يف      استعر

                                      فوجدنا أن الترتيبات اخلاصة بأجر املوظفني   .                                                           هو التأكد من أن هذه اجملموعات ال تزال مناسبة يف الظروف الراهنة
ٍ                        رتيبات اخلاصة بأجر الرئيس ستخضع ملزيٍد من االستعراض يف                       يف حني أن الت     .                                         مـن املرتبتني الثانية والثالثة نظامية                                        

                       ، فقد تترتب عن هذا      )       أعاله    ٣٥١        الفقرة   (                                                                      ضـوء نتيجة االقتراح املقدم إلصدار تشريع ملكافحة التمييز العنصري           
  .                           االقتراح آثار على عمل اللجنة

                                                                    السلطة التقديرية للتخلي عن حد األهلية املالية لتلقي املساعدة القانونية

     ً                   ووفقاً ملا يبينه الفرع      .                                                                                 تـتوفر املسـاعدة القانونية يف الدعاوى املقدمة مبوجب قوانني مكافحة العنصرية            -   ٣٦٦
                                                  ، ويف القضايا اليت تتعلق بإخالل بقانون شرعة احلقوق أو  )   ٣٢٧     إىل    ٣٢٤            الفقرات من   (                            الثالـث من هذا التقرير      

                                               سياسية كما تطبق على هونغ كونغ، جيوز ملدير                                                                      بـتعارض مـع أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وال          
                                                                                             ً          املساعدة القانونية أن يتنازل عن شرط احلد األقصى من املوارد املالية لطالب املساعدة عندما جيري اختباراً للموارد 

  ل                                                              وقد طلب املعلقون من احلكومة النظر يف مسألة توسيع نطاق هذا التناز  .  )  ١١ (                               املعيشية، ولكن ال عن االختبار ذاته
   .                                                                               ليشمل اإلجراءات مبوجب قوانني مكافحة العنصرية والقضايا املتعلقة باإلخالل بأحكام العهد
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                                                                                                    والغرض من سياستنا اخلاصة باملساعدة القانونية هو ضمان عدم حرمان أي شخص لديه أسباب معقولة                -   ٣٦٧
    لكن   .                    وارد املالية الكافية                                                                        الختـاذ إجـراء قـانوين يف حمكمة من حماكم هونغ كونغ من فعل ذلك ألنه ال ميلك امل    

                                                  هلذا، جيب أن متنح األولوية يف املساعدة القانونية          .                                                                 املساعدة القانونية متول من اخلزينة العامة، وهي حمدودة املوارد        
               وإن توسيع نطاق   .            ً     ً                                                                 املمولـة متويـالً عاماً ألولئك الذين ال يستطيعون حتمل تكاليف القضية من مواردهم اخلاصة     

                                                                                    يؤدي إىل حتويل األموال العامة من أولئك الذين ال يستطيعون إىل الذين يستطيعون حتمل تكاليف                التنازل احلايل قد
  .                 ً                                          القضية، وذلك حصراً على أساس نوع اإلجراءات القانونية اليت تتخذ

                                                                                                 ولقد كنا وقت وضع اللمسات األخرية على هذا التقرير نكمل سلسلة من االستعراضات اخلاصة حبدود                -   ٣٦٨
                   وكنا نستعد للتشاور   .                                                                                      الية واملعايري املطلوب توفرها لتقييم األهلية املالية لتقدمي طلبات املساعدة القانونية                  األهلية امل 

                                                                                                                 مع جملس خدمات املساعدة القانونية بشأن استنتاجاتنا وننظر يف قائمة من املسائل ذات الصلة باملساعدة القانونية             
                   وتشمل هذه املسائل     .                                             باخلدمات القانونية التابع للمجلس التشريعي                                                       الـيت تلقيناها من الفريق املعين بإقامة العدل و        

                                                                                  ونعتزم التشاور مع الفريق بشأن االستنتاجات اليت خلصت إليها هذه االستعراضات يف            .                          تلك اليت أثارها حماورونا   
  .    ٢٠٠٣    ٍ               مرحلٍة الحقة من عام 

 ٣ املادة -جيم 

 املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة

                                                 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وجلنة شؤون املرأة              اتفاقية القضاء

                                                                                                           كـنا وقت إجناز هذا التقرير نعد يف ذات الوقت تقريرنا الثاين مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال                   -   ٣٦٩
  د     وسرتو  .                        ً                                ً                          وسيشكل هذا التقرير جزءاً من التقرير الذي تعده الصني حالياً مبقتضى هذه االتفاقية        .                   التمييز ضد املرأة  

ٍ                                 اللجنة بنسٍخ من هذا التقرير قبل أن تنظر فيه           .  

               جلنة شؤون املرأة

                                                                      ، أنشأنا جلنة خمصصة للمرأة تعمل كآلية مركزية رفيعة املستوى على               ٢٠٠١       يناير   /                    ويف كـانون الـثاين     -   ٣٧٠
      ر من               مليون دوال    ٢٠                  ً      ً               وتتلقى اللجنة متويالً سنوياً يبلغ حنو         .                                                 حتسـني وضع املرأة وتعزيز مصاحلها يف هونغ كونغ        

                                        وتتلقى الدعم من شعبة املرأة التابعة        )                                            مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة          ٢,٥٦ (                    دوالرات هونغ كونغ    
   .                                   للمكتب املعين بالصحة والرفاه واألغذية

                                                                          متكني املرأة يف هونغ كونغ من حصوهلا بالكامل على ما تستحقه من مكانة              "                           وتتمـثل مهمة اللجنة يف       -   ٣٧١
  .                                                              ووظيفتها هي حتديد احتياجات املرأة ومعاجلة خماوفها بشمولية وانتظام   ".               يع مشارب احلياة              وحقوق وفرص يف مج

          وتركز هذه   .                                                                                  وهلذه األغراض، وضعت رؤية واستراتيجية طويلة األمد لتطوير وحتسني أوضاع املرأة يف هونغ كونغ
ُ             االستراتيجية على ثالثة جماالت للعمل ُمنحت األولوية            وتتوىل فرقة   .                        ني املرأة، والتثقيف العام                مراعاة اجلنس، ومتك  :                                 

  .                                       عمل خاصة إحراز تقدم يف العمل يف هذه اجملاالت
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                           تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

                                                                                                      الغـرض من ذلك هو ضمان مراعاة احتياجات املرأة وتطلعاهتا يف التشريعات أو السياسات أو الربامج                 -   ٣٧٢
     وهلذا   .                                                موارد اجملتمع ويف االستفادة من الفرص اليت يتيحها                                                    لتحقـيق اإلنصاف بني املرأة والرجل يف احلصول على        

                           ً                                                                                    الغـرض، قامت اللجنة، اعتماداً منها على اخلربات اخلارجية، بوضع قائمة مرجعية لتيسري عمليات التحليل اليت                
               ً                    وقد أعدت أيضاً جمموعة كاملة من       .                                                                        تـراعي اجلنس ولتقييم األثر احملتمل للسياسات والربامج على صعيد اجلنس          

                        ووضعت القائمة املرجعية     .                                                                              املعلومـات إلطالع املسؤولني احلكوميني على مفهوم تعميم مراعاة املنظور اجلنساين          
                        ومن املقرر اعتمادها يف      .                                                                     ً      ً             حتت االختبار التجرييب يف مخسة من ميادين السياسة العامة وجيري تعديلها تعديالً دقيقاً            

  .                             ً                          العامة وتوسيع نطاقها تدرجيياً لتشمل ميادين أخرى                                                      يف عـدة ميادين جديدة من ميادين السياسة            ٢٠٠٣       عـام   
                                                             ً                      ً                               وإضافة إىل ذلك، يتلقى موظفو اخلدمة املدنية من مراتب خمتلفة تدريباً على مراعاة اجلنس تيسرياً ملراعاة تطلعات                 

  .                          املرأة يف عملية رسم السياسات

          متكني املرأة

                                               ها يف عملية اختاذ القرارات على صعيد اجملتمع                                                              تتمـثل إحدى اخلطوات اهلامة حنو متكني املرأة يف إشراك          -   ٣٧٣
                                                                                                         وترى جلنة شؤون املرأة أن هناك ضرورة وإمكانية ملشاركة املرأة مبزيد من الفاعلية يف اهليئات احلكومية                  .       احملـلي 

  .                                           ً     ً                                                          االستشـارية والقانونـية، وهي مشاركة تشكل جزءاً هاماً من سياسة هونغ كونغ العامة وطريقة صنع قراراهتا           
                                                                                جملس يسدي املشورة للحكومة بشأن مسائل هامة حلياة الفرد اليومية يف هونغ                ٦٠٠   ً              لـياً أكثر من                ويوجـد حا  

                                        وقد حثت اللجنة احلكومة على أن تعمل         .                                                   ً         وكانت مشاركة املرأة يف هذه اهليئات مشاركة ضئيلة نسبياً          .       كونـغ 
     ً                         رمسياً من عضوات يف كل من               ً                     واستجابةً لذلك، طلبت احلكومة     .                                             مبزيد من الفاعلية على هتيئة مرشحات حمتمالت      

                                                                                                            املنظمات غري احلكومية وغرف التجارة واهليئات املهنية أن تسجل اهتمامها يف املشاركة يف عمل اجملالس لتوسيع                
                  وباإلضافة على ذلك،   .                   ً                                 ويعد اجلنس اآلن عامالً جيب مراعاته عند البت يف التعيينات  .                     جمموعة املرشحات احملتمالت

                                                                                   نها على خربة املنظمات غري احلكومية، بتجميع كتيب عن ممارسات التمكني اجليدة اليت                                 ً       تقـوم اللجنة، اعتماداً م    
                                                                 والغرض من ذلك هو ترويج مناذج اخلدمات اجلديدة واملمارسات اجليدة واإلعالن   .                         اعتمدها القطاع غري احلكومي

  .                                                   عنها وتيسري إمكانية تقليد آخرين هلذه النماذج وتعديلها

              التثقيف العام

  .                                                                                                       ل اللجنة على زيادة وعي اجلمهور بالقضايا اجلنسانية والتقليل من القوالب النمطية املتعلقة باجلنس                تعم -   ٣٧٤
                                                                                                وهلذا الغرض، نظمت محلة تثقيفية عامة وواسعة النطاق تشمل خمتلف األنشطة، مبا فيها، ضمن مجلة أمور، برنامج 

                                     وحلقات دراسية ومؤمترات ومنتديات                                                                        إذاعـي ومسلسل تلفزيوين درامي عن موضوعي التمكني وبناء القدرات         
  .    عامة

             بناء القدرات

                                          واللجنة، إذ تضع ذلك يف االعتبار، تبحث         .     ٢٠٠٣                                                  سيكون بناء القدرات موضوع عمل اللجنة يف عام          -   ٣٧٥
                                                                                                          عـن إطار عمل لتمكني النساء يف خمتلف القطاعات، مبن فيهن ربات املرتل والاليت يضطلعن بدور مزدوج، من                  
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                                                                                      وتأمني االعتراف الالزم باملهارات اليت يكتسبنها وسنناقش هذا اجلانب وجوانب أخرى من                               اكتسـاب املهارات    
ٍ                                                                                عمل اللجنة مبزيٍد من التفصيل يف تقريرنا الثاين مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة               .  

                               ؤون املرأة قد ال متلك املوارد                                                    من مالحظاهتا اخلتامية عن القلق ألن جلنة ش          ١٧                           وأعربت اللجنة يف الفقرة      -   ٣٧٦
          ويف الفقرة   .                                                                                       الكافية وال ختول بالصالحيات املناسبة مبا يكفل مراعاة الفروق بني اجلنسني عند وضع السياسة العامة

                                                  أن ختول جلنة شؤون املرأة الصالحيات الكافية وأن         "                                                        ، حثت اللجنة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة على            ٣٣
                                                                            املوارد لتمكينها من حتسني وضع املرأة يف هونغ كونغ، وأن تراعي الفروق بني اجلنسني عند                       توفر هلا ما يكفي من    

   ."                                   ً           ً                                 وضع سياساهتا العامة، وأن تكفل مشاركةً أوسع نطاقاً للمرأة يف مجيع جماالت احلياة العامة

  .   ٣٣               واردة يف الفقرة                                      ً                                     ونعتقد أن عمل اللجنة اجلاري ينسجم متاماً مع األهداف املتوخاة يف توصية اللجنة ال -   ٣٧٧
                                                                                                                والرؤية االستراتيجية اليت وضعتها اللجنة، والطاقة اليت تصرفها يف وضع هذه الرؤية موضع التنفيذ تبينان جبالء أن           

   .                                   ً      ً                   اللجنة متلك موارد كافية وجمهزة جتهيزاً مالئماً لبلوغ تلك األهداف

  )          موضوع جديد   ) (   ٤٨٠      الفصل  (                                    استعراض قانون التمييز على أساس اجلنس 

                                                              بأن اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص قد استكملت استعراضها             ٢٠٠١       يناير   /                                 أعلمـنا اللجنة يف كانون الثاين      -   ٣٧٨
                     واقترح هذا التقرير     .  )  ١٢ (            ً             وقدمت تقريراً إىل احلكومة     )     ١٩٩٩        يف عام    (                                          لقانون مكافحة التمييز على أساس اجلنس       

  :      ً  تعديالً  ١٤

                              توضيح طريقة تطبيق بعض األحكام؛  ) أ ( 

                                                                            سيع نطاق األحكام اخلاصة بالقضاء على التحرش اجلنسي ليشمل حاالت إضافية مثل التحرش   تو  ) ب ( 
                                                                                                           اجلنسـي الـذي ميارسه مستأجرون أو مستأجرون من الباطن ضد مستأجرين أو مستأجرين آخرين من الباطن،                 

                                                                    والتحرش اجلنسي الذي ميارسه الزبائن ضد املزودين بالسلع واخلدمات واملرافق؛

               عض االستثناءات؛       إزالة ب  ) ج ( 

                                                                       تزويد اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص بصالحيات وبوسائل إضافية ملعاجلة التمييز؛  ) د ( 

  .                                     تعديل بعض عناوين وأجزاء من النص الصيين    ) ه ( 

ٍ                                                            ً        ٍ           ولقد قبلنا باقتراحاٍت كثرية من اقتراحات اللجنة الرامية إىل تعديل القانون ونبحث فعالً عن طريقٍة جتعلنا                      
  .                                                                   وسنطلع اللجنة مىت لزم األمر على آخر املستجدات عندما ننظر يف هذا التقرير  .        بشأهنا          حنرز التقدم

  "                 سياسة البيت الصغري "

           الوارد يف  ٦                 على السؤال رقم     ٢٠٠١      يناير  /                                                             ال يـزال الوضع على النحو الذي يبينه ردنا يف كانون الثاين         -   ٣٧٩
                                                  وهذا يعين أن االستعراض الذي أشار إليه التقرير         .     قرير                                                                قائمـة املسـائل اليت أرسلتها لنا اللجنة قبل نظرها يف الت           

  .                     األويل مازال قيد اإلعداد
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 ٤ املادة -دال 

 إخضاع احلقوق اليت يتضمنها العهد للقيود املقررة يف القانون

                        وهو أن حكومة منطقة هونغ   .                  من التقرير األويل  ٣٩                                                  ال يـزال الوضـع على النحو الذي ورد يف الفقرة         -   ٣٨٠
             وهذه القيود،   .                                                                          ية اخلاصة ال ختضع احلقوق اليت ينص عليها العهد ألي قيود غري تلك اليت ميليها القانون          كونغ اإلدار

                                                      ً                                           أينما وجدت، تتماشى مع طبيعة تلك احلقوق والغرض منها حصراً هو االرتقاء مبستوى الرفاه االجتماعي العام يف 
ٍ              جمتمٍع تسوده احلرية    .  

 ٥ املادة -هاء

  واحلريات املعترف هبا يف العهدحظر إهدار أي من احلقوق

                           وهو أن حكومة هونغ كونغ       .                     من التقرير األويل     ٤٠                                                     ال يزال الوضع على النحو الذي نصت عليه الفقرة           -   ٣٨١
                                                                                                                 اإلدارية اخلاصة ال تفرض أي قيد أو أي تقييد على أي من حقوق اإلنسان األساسية بذريعة أن العهد ال يعترف                    

  .                    ً     هبا أو يعترف هبا جزئياً فقط

 ٦ املادة -او و

 احلق يف اختيار املهنة واحلق يف العمل

    ٤٢    و   ٤١                                                                                                ال تزال أنواع احلماية والقوانني والسياسات الدستورية ذات الصلة كما هي مبينة يف الفقرتني                -   ٣٨٢
   .                من التقرير األويل

                       اتفاقيات العمل الدولية

  :              تقارير التالية      يف ال ٦                                                 قدمت إىل منظمة العمل الدولية معلومات تتعلق باملادة  -   ٣٨٣

   عن   )    ١٤٢               االتفاقية رقم    (                                        عن اتفاقية تنمية املوارد البشرية        )  ١٣ (  ٢٢                 ً              الـتقرير املقدم عمالً باملادة        ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ٣١     إىل     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران ١          الفترة من 

  ه     يوني /         حزيران  ١                عن الفترة من      )  ٢     رقم   (                         عن اتفاقية البطالة       ٢٢                 ً                الـتقرير املقـدم عمالً باملادة         ) ب ( 
  ؛    ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ٣١     إىل     ١٩٩٨

             االتفاقية رقم  (                                             عن االتفاقية املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي   ٢٢                     ً         التقريران املقدمان عمالً باملادة   ) ج ( 
    ٣١     إىل     ٢٠٠٠      يونيه  /         حزيران  ١        ومن       ٢٠٠٠      مايو   /       أيار   ٣١       إىل       ١٩٩٨       يونيه   /         حزيران  ١                   عـن الفترتني من       )   ٢٩
  ؛    ٢٠٠٢     مايو  /    أيار
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   عن   )    ١٢٢               االتفاقية رقم    (                                       عن االتفاقية بشأن سياسة العمالة         ٢٢            ً             املقدمان عمالً باملادة              التقريران  ) د ( 
     مايو  /      أيار  ٣١     إىل     ٢٠٠٠      يونيه  /        حزيران ١       ومن      ٢٠٠٠      مايو   /       أيار   ٣١       إىل       ١٩٩٨       يونيه   /         حزيران  ١               الفـترتني من    

  ؛    ٢٠٠٢

   عن   )    ١٠٥               االتفاقية رقم    (                                    عن اتفاقية إلغاء العمل اجلربي         ٢٢                     ً              الـتقريران املقدمان عمالً باملادة          ) ه ( 
    ٣١       إىل       ١٩٩٩       يونيه   /         حزيران  ١        ومن       ١٩٩٩      مايو   /       أيار   ٣١       إىل       ١٩٩٧       يناير   /                 كـانون الثاين    ١                 الفـترتني مـن     

  .    ٢٠٠١     مايو  /    أيار

              إحصاءات العمل

      ١٩٩٧    و     ١٩٩٢    و     ١٩٨٧                                                                ألف إحصاءات عن العمل والبطالة ونقص العمالة يف األعوام           - ٦             يقدم املرفق    -   ٣٨٤
  .    ٢٠٠٢ و

            خدمات العمل

ٍ                     ً                           تقدم إدارة شؤون العمل خدمات عمٍل جمانية ومتنوعة تلبيةً الحتياجات خمتلف فئات الشعب -   ٣٨٥           وتقدم هذه   .                               
                 دائرة، ومنها     ١١                                                                                         اخلدمـات يف الوقـت احلايل عن طريق مركز هاتفي خلدمات العمل وشبكة مراكز تشغيل يف                 

    اليت  (                             وهي خدمة اإلحالة الوظيفية                                   وتبقى ثالث من هذه اخلدمات،        .  )  ١٤ (                                      مركزان لتوظيف وإرشاد الوافدين اجلدد    
                                            وبرنامج مالءمة الوظائف مع املتقدمني وخدمة         ")                                  خدمة التوظيف الذايت شبه الكلية     "                           كانـت تدعـى يف السابق       

           وفيما يلي    .                     من التقرير األويل     ٥٠            من الفقرة     )  ج ( و  )  أ (                                                       التوظيف اخلارجي كما هي واردة يف الفقرتني الفرعيتني         
  :                        خدمات أخرى من هذه اجملموعة

                                                         متكن هذه اخلدمة الباحثني عن عمل من احلصول على إحاالت            :                           خدمـة التوظيف عرب اهلاتف      ) أ ( 
                                                وظيفية باهلاتف دون اضطرارهم لزيارة مركز التوظيف؛

                           ساعة ومتكن الباحثني عن       ٢٤                                  هي خدمة تقدم عرب اإلنترنت ملدة         :                           خدمـة التوظيف التفاعلية     ) ب ( 
                                                             شؤون العمل املتعلقة بالشواغر وتسمح ألصحاب العمل بانتقاء                                                      عمـل مـن الوصول إىل مصرف بيانات إدارة          

                                                                           ويستطيع الباحثون عن عمل، بعد أن يسجلوا أمساءهم كأعضاء يف هذه اخلدمة، احلصول      .                    املرشـحني املناسـبني   
                                        كما توفر هلم هذه اخلدمة إمكانية الوصول إىل   .                                                        بانتظام على معلومات بشأن شواغر وظيفية تنطبق على مؤهالهتم 

   .                               اقع شبكية أخرى عن التوظيف احمللي  مو

  .                                                                        وتفحص الدائرة مجيع مواصفات الوظائف الشاغرة  لضمان خلوها من أي شروط متييزية

  :                           وتشمل املبادرات األخرى ما يلي -   ٣٨٦

                                             برنامج لتقدمي معلومات عن العمل والتشجيع عليه؛  ) أ ( 
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                           ً        شورة الفردية اليت تقدم حالياً يف                                                              تقدمي املشورة للمجموعات وإقامة حلقات عمل الستكمال امل         ) ب ( 
                                      إطار برنامج مالءمة الوظائف مع املتقدمني؛

                                              تيسري نشر املعلومات عن العمل والشواغر الوظيفية؛  ) ج ( 

  .                                                                       التشجيع على العمل يف وظائف خاصة، مثل الشواغر الوظيفية ملساعدين مرتليني حمليني  ) د ( 

                              محاية العاملني من الطرد غري املربر

                                                     لتوضيح أن مشاركة العامل يف أي إضراب ليس حبجة             ٢٠٠٠        يف عام     )   ٥٧       الفصل   (              قانون العمل   ُ       ُعـدل    -   ٣٨٧
                                               ويبقى وضع التدابري األخرى كما هي واردة يف الفقرات   .             من القانون ٩                                 مشروعة إلهناء عقد العمل مبوجب الفرع 

  .                 من التقرير األويل  ٥٥     إىل   ٥٣   من 

                    إعادة تدريب العاملني

                                                                                   من التقرير األويل كيف أعاد مكتب إعادة تدريب العاملني تدريب العمال الذين              ٨ ٥                   أوضحنا يف الفقرة     -   ٣٨٨
ٍ                فقدوا وظائفهم وساعدهم على اكتساب مهارات جديدة والبحث عن عمٍل جديد                                          ويف الفترة الواقعة بني أواخر       .                                                           

     ٦٢٣   ٠  ٠٠                                           ، أعاد اجمللس تدريب متخرجني يبلغ عددهم            ٢٠٠٢            وهناية عام     )                 ً   عندما أنشئ حديثاً      (     ١٩٩٢       عـام   
  .         يف املائة  ٧٩                                   ً        وبلغ متوسط توزيعهم على الوظائف نسبةً تقارب   .             ً متخرج تقريباً

                                القادمون اجلدد من الصني الوطن األم

                             وقد أنشأت إدارة شؤون العمل يف   .                  من التقرير األويل  ٥٦                                          ال يزال الوضع بصفة أساسية كما بينته الفقرة  -   ٣٨٩
          ً                                       وتتاح أيضاً ملواطين الوطن األم السابقني إمكانية         .         ين اجلدد       ً                                 مركزاً آخر للتوظيف واإلرشاد للوافد         ١٩٩٩       عـام   

     ً                  شخصاً من هؤالء األشخاص   ١١     ١١٧         ، سجل حنو     ٢٠٠٢       ويف عام   .                                       الوصول إىل مراكز تشغيل تابعة لتسع دوائر
      وسجلت   .                    منهم على وظائف    ١     ٩٣٦                                                                      أمساءهم لدى إدارة شؤون العمل ملساعدهتم يف جمال التوظيف، وقد حصل            

     الذي  (                                    نظمها برنامج جملس إعادة تدريب املوظفني   "                                           للوافدين اجلدد على مهارات البحث عن عمل                دورة تدريبية  "
      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠   ويف   .          يف املائة  ٧٩                      معدل توظيف بلغت نسبته   )                  من التقرير األويل  ٥٩                   ترد مهامه يف الفقرة 

  .      ً      ً                 قادماً جديداً إعادة تدريبهم  ٣٣     ١٢٠               ، أكمل ما يقرب     ٢٠٠٢

  )                                   مبن فيهم الوافدون اجلدد من غري الصينيني (            ليات اإلثنية          أفراد األق

                                                                                                      يبحـث أفـراد كثريون من أفراد األقليات اإلثنية يف هونغ كونغ عن عمل يف جتارة املنتجات احلرفية،                   -   ٣٩٠
                                                                      وكان البعض قد اكتسب مهارات خارجية، بيد أهنا يف أغلب األحيان مل              .                 ً                      وبشكل أكثر شيوعاً، يف صناعة البناء     

                                    يف حني مل يكن اآلخرون يتمتعون بأي         .                                      ً                        عتراف يف هونغ كونغ ومل يكن اكتساهبا نامجاً عن تدريب منظم                 تنل اال 
  .            ً                                                                      إال أهنم مجيعاً كانوا يف حاجة إىل اكتساب مؤهالت يعترف هبا أصحاب العمل احملليون               .                  مؤهالت على اإلطالق  

                                             لتجارة واحلرف كان بأكمله باللغة الصينية،                                                                             والعقبة اليت حتول دون تنفيذ هذه العملية هي أن التدريب يف جمال ا            
  .                                     ٍ                يف املائة من أولئك الذين تعلموها بصورٍة تقليدية        ١٠٠                                يف املائة من السكان ونسبة         ٩٥                          وهي لغة تنطق هبا نسبة      
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                                                                                         ً            وعلى الرغم من أن بعض املتدربني من األقليات يتحدثون القليل من الكانتونية، مل يكن أي منهم قادراً على قراءة 
  .                                            وقد أعاق ذلك من قدرهتم على تلقي التدريب الالزم  .        املكتوبة      اللغة 

ُ                                                                               وقد ُوجه انتباهنا هلذه املخاوف أثناء اجتماعاتنا الدورية مع اجلالية النيبالية           -   ٣٩١                          ومن خالل عمل اللجنة      )  ١٥ (    
         كرب موفر      ً                                                    وبناًء على ذلك، نظم جملس التدريب املهين، الذي يعد أ           .                                             التوجيهـية املعنـية خبدمات الوافدين اجلدد      

      ً           خصيصاً للجالية     ٢٠٠٢      سبتمرب  /                                                                      للتدريـب احلريف والتقين يف هونغ كونغ، بعض دورات التدريب املهين يف أيلول      
                                               وسيواصل جملس التدريب املهين تنظيم مثل هذه الدورات   .                                           وقد نظمت هذه الدورات باللغة اإلنكليزية       .            النيبالـية 

                                                       بات تتطلب موارد كثيفة وأن تنظيم جمموعة واسعة من                                                    غري أن من الضروري معرفة أن هذه الترتي         .           حسب الطلب 
    ٢٠         ً                              تنظم عادةً دورة تدريبية واحدة لكل        (                                                     ً                الـدورات دون أن يـتوفر مستوى معني من الطلب لن يكون عملياً              

   ).      ً متدرباً

             بطالة الشباب

                                                                                                  كمـا يف اقتصادات كثرية أخرى، يرى الشباب، والسيما أولئك الذين يغادرون املدرسة دون حصوهلم               -   ٣٩٢
  ،     ١٩٩٩       سبتمرب   /                      لذا أطلقنا، يف أيلول     .                                                              ً                عـلى مؤهـالت، أن من العسري تأمني عمل يف الوضع االقتصادي املتردي حالياً             

                  ويقدم هذا الربنامج   .                                                                                 مبادرة جديدة ملعاجلة هذه املشكلة تتمثل يف برنامج تدريب الشباب يف الفترة السابقة للعمل
                         ويشتمل على فترة زمنية      .                                  سن اخلامسة عشر والتاسعة عشر                                                        التدريـب املتصل بالعمل للذين غادروا املدرسة بني       

  :                            ساعة تدريب يف اجملاالت التالية   ٣٠٠           قصوى تقارب 

  ؛ "                                               التدريب على القيادة واالنضباط والعمل يف إطار فريق "  ) أ ( 

  ؛ "                                                     التدريب على البحث عن عمل وعلى مهارات التعامل مع الناس "  ) ب ( 

  ؛ "                          التدريب على استخدام احلاسوب "  ) ج ( 

   ".                                      التدريب على املهارات الالزمة لوظائف حمددة "  ) د ( 

  .           ً                     شاب تدريباً يف إطار هذا الربنامج  ٣٥     ٠٠٠              ، أجنز أكثر من     ١٩٩٩                                  ومنذ الشروع يف تنفيذ الربنامج يف عام 

               ً                                                              ، اعتمدنا نظاماً يوفر اخلربة العملية والتدريب املتصل بالعمل للشباب الذين تتراوح     ٢٠٠٢      يوليه  /      ويف متوز -   ٣٩٣
                         وتوفر املنظمات غري احلكومية   .      ً                     ً                               عاماً، والذين تلقوا تعليماً يقل عن مستوى الدرجة العلمية  ٢٤   و  ١٥      هم بني      أعمار

                         كما أهنم يتلقون من املصلحني   .                                          ساعة عن مهارات االتصال والتعامل مع الناس  ٤٠                           للمتدربني دورة توجيهية مدهتا 
                                 ً            قضايا ويوفر هلم أصحاب العمل تدريباً على العمل                                 ساعة من املشورة وخدمات إدارة ال  ٥٠                 االجتماعيني املسجلني 

                  متدرب يف تأمني     ٦     ٠٠٠             أكثر من        ٢٠٠٢                          وقد جنح حبلول هناية عام        .  )  ١٦ (     ً   شهراً   ١٢          أشهر و   ٦                   ملـدة تتراوح بني     
  .     وظيفة
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                    شباب األقليات اإلثنية

                       من الناطقني باللغة                                                                                          مبا أن اجملموعة اليت يستهدفها برنامج تدريب الشباب يف الفترة السابقة للعمل تتكون             -   ٣٩٤
                            ً                             لكن إدارة شؤون العمل، إدراكاً منها أن تنظيم تدريب من هذا   .                                                    الكانتونـية، فقد قدم الربنامج باللغة الكانتونية     

                   ً                                                                                         القبـيل من شأنه أيضاً أن يعود بالنفع على مغادري املدرسة من الطالب الذين يتحدثون لغات غري الصينية، فقد           
                                                                     ز نصب يانغ التذكاري للخدمات االجتماعية امليثودية، لكي توفر هلم                                                كلفـت مـنظمة غري حكومية تدعى مرك       

                                 لتدريب الشباب يف الفترة السابقة     ٢٠٠٢ /    ٢٠٠١           برنامج عام  "                                        جمموعة دورات تدريبة على أساس جترييب يف إطار 
                وقد مت توفري     .                                                                                             وتتألف الدورة التدريبية من أربعة أجزاء على منط اجملموعة املعدة للناطقني باللغة الصينية               ".      للعمل

               ً      ً                  وأبلى معظمهم بالًء حسناً، وسجل سبعة        .            ً                                                        عشـرين مكاناً، إال أنه مل يتقدم هلذا التدريب سوى تسعة أشخاص           
ٍ          منهم معدل حضوٍر بلغ                                                                           واعترب مجيع املتدربني أن هذه الدورة التدريبية قد زادت من ثقتهم             .                      يف املائة أو أكثر      ٨٠             

   .   مة                                    ٍ     بنفسهم وحسنت من إمكانية توظيفهم بصورٍة عا

    ً                                                                                                    وبناًء على اخلربة املكتسبة من املشروع التجرييب، فإن إدارة شؤون العمل، اليت تعتقد أن فرص التدريب                 -   ٣٩٥
                                                                                                          هـي شـاغل هـام مـن شـواغل األقلـيات، تعتزم تنظيم جمموعة دورات تدريبية مماثلة يف إطار برنامج عام              

                                 ً            الدورات التدريبية اليت تنظم حالياً على                  ويتوقف عدد   .                                             لتدريب الشباب يف الفترة السابقة للعمل          ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢
  .                                                 توافر األموال ومستوى الطلب وتوفر القدرات التدريسية

                التقدم حنو األمام

                                                                                                            لقـد أسسـنا جلـنة لتنمية القوة البشرية إلسداء املشورة بشأن توفري التعليم والتدريب املهين والتنسيق                  -   ٣٩٦
              ً                                     ومن املقرر أيضاً أن تعيد اللجنة النظر يف نطاق           .               ملتغرية للمجتمع                                                    والتنظـيم يف هذا اجملال بغية تلبية االحتياجات ا        

  .                                                            النظام القائم إلعادة تدريب العاملني وترتيبات متويله وأسلوب عمله

                                        اإلجراءات املتخذة حبق العاملني غري القانونيني

               يني، إىل زيادة                                                 ً                                       عمـدت حكومة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، محايةً منها لفرص عمل العمال احملل              -   ٣٩٧
                                                                    ً      ً                         اإلجراءات اليت تتخذ ملكافحة العمل غري املشروع من خالل إنفاذ القوانني إنفاذاً صارماً، مبا يف ذلك تفتيش أماكن 

  .             ً                                                                                                   العمل تفتيشاً يشمل مجيع مناطق اإلقليم وتنفيذ عمليات تستهدف التجارة وتطبيق برامج تثقيفية عامة وشاملة               
               وقد أفضت هذه     .                                                رة شؤون اهلجرة والشرطة عمليات مشتركة عديدة                                                كمـا نظمـت إدارة شؤون العمل مع إدا        

  :                    وتبني اإلحصاءات ما يلي  .                                                 التدابري إىل زيادة عدد العمال املعتقلني غري القانونيني

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
         العمليات ٢ ١٧٨ ١ ٣٧٧ ٢ ٠٨٠ ٢ ٨٩٦ ٣ ٥٨٠
١١ ٩٩٠ 

+)٥٢,٩ ٪( 
٧ ٨٤١ 

+)٣٧,٢ ٪( 
٥ ٧١٥ 

+)٣٢,٥ ٪( 
٤ ٣١٤ 

)-٢٧,٥ ٪( 
               العمــال غــري   ٥ ٩٤٩

                  القانونيني املعتقلون
٩١٨ 

)-٥,٢ ٪( 
٩٦٨ 

+)٣٦,٠ ٪( 
٧١٢ 

)-٦,١ ٪( 
٧٥٨ 

)-٣٣,٥ ٪( 
١ ١٣٩ 
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                 حظر تشغيل األطفال

  .                 من التقرير األويل  ٦٤                              ال يزال الوضع كما تبينه الفقرة  -   ٣٩٨

                    استرياد اليد العاملة

                                وقد توقف منذ ذلك احلني تنفيذ        .                                              من التقرير األويل وجود نظامني هلذا الغرض         ٦٥   ة                       لقـد بينا يف الفقر     -   ٣٩٩
  :         كما يلي    ٢٠٠٢      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                 وكان الوضع لغاية   .           واحد منهما

  :                                                                                   خاص باسترياد العمالة من أجل مشروع بناء مطار جديد وما يتصل به من مشاريع                     نظـام   ) أ ( 
                                         عقد املطار اجلديد وما يتصل به من عقود عمل؛            مع انتهاء     ١٩٩٩     مارس  /           توقف يف آذار

                 من التقرير األويل؛  )  أ (  ٦٥              تبينه الفقرة                  ال يزال الوضع كما  :                            نظام اليد العاملة التكميلية  ) ب ( 

              وقد بلغ عدد     .                                                             نقبل األشخاص املوهوبني من خارج هونغ كونغ لزيادة املنافسة          :             قبول املواهب   ) ج ( 
      ً   طلباً؛   ٢٥٦           ما جمموعه     ٢٠٠٢           هناية عام                               الطلبات اليت متت املوافقة عليها يف

                                                                  نعمل على اجتذاب الفنيني املؤهلني من الصني البلد األم للعمل يف             :                             قبول الفنيني من البلد األم      ) د ( 
                 وجيب على الفنيني     .                                                                                                   هونغ كونغ، لتلبية احتياجات القوة البشرية احمللية وزيادة قدرتنا التنافسية يف السوق العاملية            

              وجيب أن يكونوا   .                                                                    ً      الغرض أن ميتلكوا مهارات ومعارف ال تتوفر يف املرحلة احلالية، أو تنقص حملياً                     املقـبولني هلذا    
    ٣١                                            وقد بلغ عدد الطلبات اليت متت املوافقة عليها حىت   .                                                   قادرين على املشاركة يف تشغيل املصانع والقطاعات املعنية

  .     ً  طلباً   ١٤١           ما جمموعه     ٢٠٠٢      ديسمرب  /          كانون األول

                  ة املعنية بالعمالة             الفرقة العامل

                                                                                 ، وسعنا عضوية الفرقة العاملة املعنية بالعمالة، اليت بينا دورها يف الفقرة                ٢٠٠٢        أكتوبر   /              يف تشرين األول   -   ٤٠٠
                                       ومن املقرر أن تواصل الفرقة العاملة        .                                                                       من التقرير األويل، لتشمل األحزاب السياسية وأعضاء اجمللس التشريعي           ٦٧

  .               ف يف القطاع اخلاص                           اكتشافها سبل تيسري إجياد وظائ

                   خماوف بشأن التمييز   :            احلق يف العمل

  .                                                           أعاله املوقف الذي يتعلق بالتمييز على أساس العرق وامليل اجلنسي   ٣٥٣   و   ٣٥١   و   ٣٥٠               تناولت الفقرات  -   ٤٠١

                                      مفادها أن النساء الاليت جتاوزن الثالثني )  ١٧ (                      من التقرير األويل خماوف  ٧٧     إىل   ٦٨                      وتناولنا يف الفقرات من  -   ٤٠٢
            وقد بقي هذا   .                                                                                  من العمر يتعرضن للتمييز يف جمال العمل، وأوضحنا أن هذه املخاوف ال تستند إىل أساس إحصائي

                                                                 ، سجلت شعبة خدمات التوظيف التابعة إلدارة شؤون العمل أمساء باحثني عن     ٢٠٠٢       ويف عام   .               الوضع على حاله
      ٤٧,٢                ، ومنهن نسبة     )           يف املائة      ٥٢,٢ (          امرأة      ١٠٩     ٠٣٠      ً                 باحثاً، كان منهم        ٢٠٨     ٨٩٥                       عمل بلغ جمموع عددهم     

                وظيفة، منها     ٢٨     ٧٣٤                                               ويف الفترة ذاهتا، أمنت شعبة خدمات التوظيف          .                                            يف املائة بلغن الثالثني أو أكثر من العمر       
    وقد   .                                                 وظيفة للنساء الاليت بلغن الثالثني أو أكثر من العمر  ١٠     ٥٨٩                                وظيفة للنساء الباحثات عن عمل و  ١٦     ١٨٨
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    يف     ١٤,٨                                                                     للباحثات عن عمل وللباحثات عن عمل الاليت بلغن الثالثني أو أكثر من العمر                   بلغت معدالت التوظيف
                                                                  وقد بلغت املعدالت ذات الصلة للفئات املماثلة من الذكور الباحثني عن عمل   .                      يف املائة على التوايل     ٢٠,٦        املائة و 
  .         يف املائة    ١٤,٦           يف املائة و    ١٢,٦

  ٦                   التحفظات على املادة 

                                     منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة          ٢٠٠١                               من املالحظات اخلتامية لعام        ٢٩              ة يف الفقرة                   أوصـت اللجن   -   ٤٠٣
   ". ٨                                                        وكذلك اإلعالن التفسريي الذي حيل حمل حتفظها السابق على املادة  ٦                         بأن تسحب حتفظها على املادة  "

                     إىل مكان الوالدة أو                                                بأهنا ال حتول دون فرض قيود، باالستناد          ٦                                      وحيـتفظ اإلعالن باحلق يف تفسري املادة         -   ٤٠٤
                                                                                                      مؤهالت اإلقامة، على احلصول على عمل يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة هبدف ضمان توفري فرص عمل                 

                                    ً                     لكننا استنتجنا أن اإلعالن مازال ضرورياً ألنه ينص على           .                                     وقد نظرنا بعناية يف توصية اللجنة        ".       املنطقة "         لعمـال   
    ً                             وبناًء عليه، نعلمكم بأننا نقترح     .                                    مصاحل العمال احملليني وفرص عملهم                                               املـرونة يف وضـع التدابري الالزمة حلماية       

  .          االحتفاظ به

 ٧ املادة -زاي 

 احلق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية

                                                    قائمة التقارير مبوجب اتفاقات العمل الدولية ذات الصلة

  :                 ظمة العمل الدولية                                                            قدمت معلومات متصلة هبذه املادة يف التقارير التالية املقدمة إىل من -   ٤٠٥

                                                         عن اتفاقية محاية العمال من املخاطر املهنية النامجة عن تلوث   ٢٢                     ً         التقريران املقدمان عمالً باملادة   ) أ ( 
     مايو  /      أيار  ٣١      إىل      ١٩٩٣       يوليه   /      متوز  ١                 عن الفترتني من      )    ١٤٨     رقم   (                                             اهلواء والضوضاء واالهتزازات يف بيئة العمل       

   ؛     ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ٣١     إىل     ١٩٩٩      يونيه  /        حزيران ١      ومن     ١٩٩٩

                                                             عن اتفاقية تطبيق الراحة األسبوعية يف املنشآت الصناعية           ٢٢                     ً              الـتقريران املقدمان عمالً باملادة        ) ب ( 
      ٢٠٠٠      يونيه  /        حزيران ١      ومن     ٢٠٠٠     مايو  /      أيار  ٣١     إىل     ١٩٩٤      يوليه  /     متوز ١              عن الفترتني من   )   ١٤             االتفاقية رقم  (

  ؛    ٢٠٠٢     مايو  /      أيار  ٣١   إىل 

  )    ١١٥             االتفاقية رقم  (                                    عن محاية العمال من اإلشعاعات املؤينة   ٢٢     ً         ن عمالً باملادة                 التقريران املقدما  ) ج ( 
     مايو  /       أيار   ٣١       إىل       ٢٠٠٠       يونيه   /         حزيران  ١        ومن       ٢٠٠٠      مايو   /       أيار   ٣١       إىل       ١٩٩٤       يوليه   /      متوز  ١                 عن الفترتني من    

  ؛    ٢٠٠٢

               جر يف الزراعة                                             عن االتفاقية بشأن اإلجازات مدفوعة األ        ٢٢                     ً                الـتقريران املقدمـان عمالً باملادة         ) د ( 
   ١        ومن       ٢٠٠٠       يونيه   /         حزيران  ١       إىل       ١٩٩٦       يناير   /               كانون الثاين   ١                     عـن الفـترتني من        )    ١٠١                   االتفاقـية رقـم      (

  ؛    ٢٠٠٢     مايو  /      أيار  ٣١     إىل     ٢٠٠٠      يونيه  /      حزيران
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                                                          عن االتفاقية بشأن تفتيش العمل يف الصناعة والتجارة           ٢٢                     ً                الـتقريران املقدمـان عمالً باملادة           ) ه ( 
      يونيه  /        حزيران ١      ومن     ١٩٩٩     مايو  /      أيار  ٣١     إىل     ١٩٩٧      يناير  /             كانون الثاين ١                عن الفترتني من  )  ٨١             االتفاقية رقم  (

  .    ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ٣١     إىل     ١٩٩٩

                         توفري ظروف عمل آمنة وصحية

  .                 من التقرير األويل   ١٠١     إىل   ٩٨                                  ال يزال الوضع كما تبينه الفقرات من  -   ٤٠٦

            القانونية            جوانب احلماية  :                                منع احلوادث واألمراض يف مكان العمل

                               لينص على دورات تدريبية إلزامية   )   ٥٩      الفصل  (                                     قانون املصانع والتعهدات الصناعية        ١٩٩٩ُ              ُعدل يف عام     -   ٤٠٧
                                     ويوسع هذا التعديل من نطاق صالحية        .                                                                    عـن سالمة األشخاص العاملني يف البناء ويف صناعات مناولة احلاويات          

                                                    اولني بوضع نظم إدارة تتعلق بسالمة املوظفني أثناء                                                                   مفـوض شـؤون العمل يف وضع قوانني تلزم املالكني أو املق           
  .                                 تأديتهم ملهامهم الصناعية ذات الصلة

  .                 من التقرير األويل   ١١١     إىل    ١٠٤                                             وفيما عدا ذلك، ظل الوضع كما تبينه الفقرات من  -   ٤٠٨

                        حقوق العمال واستحقاقاهتم  :             محاية العمالة

                           عن قلق خاص إزاء عدم          ٢٠٠١                        تامية الصادرة يف عام                    من مالحظاهتا اخل    )  أ (  ١٥                          أعربت اللجنة يف الفقرة      -   ٤٠٩
                                                                                           سبل للحماية من الفصل التعسفي من العمل وعدم وجود لوائح وافية ناظمة للحد األدىن القانوين لألجور،  "     وجود 

                                                                                                                وسـاعات العمـل، والراحة األسبوعية املدفوعة األجر، وفترات الراحة أثناء العمل، واألجر اإللزامي عن العمل                
                                                                                       تكرر اللجنة توصيتها ملنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة بأن تعيد النظر يف سياستها                "  ٣٤               ويف الفقرة      ".     اإلضايف

                                                                                                                فيما يتعلق بالفصل التعسفي من العمل، واحلد األدىن لألجور، والراحة األسبوعية املدفوعة األجر، وفترات الراحة               
                                             ايف، بغية جعل هذه السياسة متمشية مع التزامات                                                               أثناء العمل، واحلد األقصى لساعات العمل، وأجور العمل اإلض        

    على  "                              منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة             وحثت اللجنة    ".                                                   منطقة هونغ كونغ على حنو ما تنص عليه أحكام العهد    
     ووجه    ".                                                                                                           أن تسـن تشريعا بشأن األجر املتكافئ لقاء العمل املتكافئ القيمة على حنو ما تنص عليه أحكام العهد                 

  .                                                                            ليون النداءات ذاهتا، مطالبني أيضا بتوفري احلماية للعمال املوظفني لدى مقاولني حكوميني          املعلقون احمل

                                                                         من املالحظات اخلتامية، نوجه نظر اللجنة بكل احترام إىل األمر اخلاص              ٣٤    و    ) ه (  ١٥               وخبصوص الفقرة    -   ٤١٠
                     إعادة التوظيف رهنا    /          دة التعيني                                وتشمل أساليب اجلرب أوامر بإعا      .                                                بالعمل حيمي العمال بالفعل من الفصل التعسفي      

                                                              وتعد احلدود الدنيا لألجور وأجر يوم الراحة األسبوعي وفترات الراحة   .                                   برضى الطرفني، أو مدفوعات هناية اخلدمة
                                                                                                            أثـناء العمل وعدد ساعات العمل وأجور ساعات العمل اإلضافية من شروط العمل، ومتثل، باعتبارها كذلك،                

                                        وتعد هونغ كونغ منطقة اقتصادية صغرية        .                                   مل واملوظفون يف سياق شروط السوق                                     قضايا يتفاوض عليها أرباب الع    
                                                                                                        ومنفـتحة وموجهة حنو اخلارج وحتركها قوى السوق يتعني عليها أن تتسم باملرونة للتكيف مع تغريات الظروف             

  د                                                                                             ولذا، فقد يؤول فرض قيود مفرطة على سوق العمل، كوضع حد أقصى من ساعات العمل وحتدي                 .          االقتصادية
                  هلذه األسباب ال نزمع   .                                                                                        أجرة قانونية عن ساعات العمل اإلضافية، إىل احلد من تلك املرونة وزيادة تكاليف العمل          
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                                                                               بل سنعمل على النهوض تدرجييا حبقوق العمال واستحقاقاهتم بأساليب تساير نسق             .                         سن قوانني يف هذه اجملاالت    
          ويرد ملخص   .                                   مصاحل أرباب العمل ومصاحل العمال                                                             منـو هونـغ كونغ االقتصادي واالجتماعي وتقيم توازنا بني         

  .     ألف-   ٧                                                                                       التدابري املعتمدة حاليا حلماية العمال املوظفني لدى املقاولني احلكوميني من الفصل التعسفي يف املرفق 

                                                                        من املالحظات اخلتامية، أن األمر اخلاص مبنع التمييز على أساس اجلنس              ٣٥                              ونرى، يف ما يتعلق بالفقرة       -   ٤١١
                                                                                                  بـالفعل مسألة األجر املتساوي عن العمل ذي القيمة املتساوية، رغم تفويضه البت يف حاالت خاصة إىل                يعـاجل 
                                                                                          وختطط جلنة تكافؤ الفرص حلملة دعائية ترمي إىل إقناع أرباب العمل مبزايا األجر املتساوي عن العمل ذي   .      احملاكم

            ً                              للجنة، حتقيقاً لذلك اهلدف، مؤمترا يف هذا                 ، عقدت ا      ٢٠٠١        أكتوبر   /                    ويف شهر تشرين األول     .                     القـيمة املتسـاوية   
                                               وتقاسم الفريق املمارسات الدولية احلسنة بشأن        .                                                               الشأن، حبضور فريق خرباء من أستراليا وكندا واململكة املتحدة        

                                                                                              تكافؤ األجر مع أرباب العمل واملسؤولني عن املوارد البشرية وصانعي السياسات ونشطاء حقوق اإلنسان وحقوق 
                                                     إجراء دراسة للكشف عن حاالت انعدام التكافؤ يف             ٢٠٠١                                   كما طلبت جلنة تكافؤ الفرص عام         .  ني             العمـل احمللي  

                                                                                            األجور على أساس اجلنس، والتوصية، إذا وجدت هذه احلاالت، بطرائق تكفل حصول العمال على أجور متساوية 
   .                     عن عمل متساوي القيمة

                                                  يمة املتساوية مشاكل عملية يف سياق هونغ كونغ،                                                             ويثري تطبيق مفهوم األجر املتساوي عن العمل ذي الق         -   ٤١٢
                                            وال بد ألرباب العمل من وضع نظم موضوعية          .                                                         حيث مشاريع األعمال معظمها مؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم       

             وغريها من                       وتستوجب هذه املسائل    .                                                                        لتصـنيف العمـل وحتديـد األجور، فضال عن تعيني موظفني أكفاء إلدارهتا            
  .                                                            باب العمل، وال سيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، حبثا دقيقا                     التبعات احملتملة على أر

                                                                                            وأفـاد معلقـون أن بعض أرباب العمل جيربون عماهلم على العمل للحساب اخلاص بغية تفادي تسديد          -   ٤١٣
    غيري                            غري أنه ال جيوز ألرباب العمل ت   .                                 وغريها من استحقاقات العمالة     )  ١٨ (                                     مدفوعـات صـناديق االدخار اإللزامية     

         ألف من -                 وينص اجلزء السادس   .                                                               شروط توظيف عماهلم من طرف واحد دون احلصول مسبقا على موافقة العمال
                                                                                                   األمر اخلاص بالعمالة، املتعلق حبماية العمل، على أنه جيوز للعمال املوظفني مبوجب عقد دائم أن يطالبوا باجلرب عن 

                                    وتشمل سبل اجلرب هذه أوامر بإعادة        .              ة غري معقولة                                                             قـيام رب العمل بتغيري مدة التوظيف من طرف واحد بصور          
  .                            ، أو تسدد مدفوعات هناية اخلدمة )                رهنا برضى الطرفني (              إعادة التوظيف  /      التعيني

                                                                                                 كذلـك، قـد يكون إجبار العمال على تغيري مركزهم كي يعملوا للحساب اخلاص دون احلصول على                  -   ٤١٤
                                                       العام مىت شكل إخالال جوهريا وأساسيا بالعقد على حنو                                                               موافقة مسبقة منهم، مبثابة فصل ضمين مبوجب القانون         

                                                                                    وباستطاعة العمال، يف ظل ظرف مماثل أن يطالبوا بإهناء العقد واحلصول على تعويض               .                       يتعارض ومصلحة العامل  
   .                                            مبوجب كل من األمر اخلاص بالعمالة وعقود توظيفهم

  .                                           ارات بغية حتديد الطبيعة احلقيقية لعالقة العمل                                                 وتلجأ احملكمة، لدى النظر يف مثل هذه الدعاوى، إىل اختب -   ٤١٥
                     إىل عامل للحساب اخلاص،   )     قسرا (                                                                  وإذا ظلت العالقة بني رب العمل والعامل على حاهلا عقب تغيري مركز العامل 

                                                                                                             يـبقى مـن واجب رب العمل الوفاء بالتزاماته كرب عمل مبوجب األمر اخلاص بالعمالة وغريه من التشريعات                  
  .  لة              املتعلقة بالعما
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                                                                                    وحتقق وزارة العمل حبزم يف أي شكاوى تتعلق بالتحول القسري إىل مركز عامل للحساب اخلاص وتقدم  -   ٤١٦
                                      وميكن تقدمي املطالبات غري املسواة إىل حمكمة    .                                                             خدمـات املصاحلة للمساعدة على فض الرتاعات النامجة عن ذلك         

       ُ            وحيثما ُيكتشف إخالل   .    ُ           كي ُيبت فيها    )    لبة               حبسب مبلغ املطا   (                                                  العمـل أو جملس البت يف شكاوى العمل البسيطة          
                                                                                                                    باألمر اخلاص بالعمالة، تتوىل الوزارة املقاضاة، رهنا بتوافر ما يكفي من األدلة وباستعداد العمال املتضررين ألن                

  .                     يكونوا شهودا يف القضية

            ى أساس غري                                                                                              وقـال بعـض املعلقني إن األمر اخلاص بالعمالة ال يكفل ما يكفي من احلماية للعاملني عل                 -   ٤١٧
                                                                                          والواقع أنه حيق جلميع العمال، بصرف النظر عن عدد ساعات عملهم ومنط توظيفهم، أن يتمتعوا باحلماية   .      متفرغ

                                                                                                            واالسـتحقاقات األساسية، مبا يف ذلك دفع الرواتب، وفرض قيود على اخلصوم من الرواتب، والعطل القانونية                
                                                                نقابات، واحلماية من الطرد التعسفي أو غري الشرعي، وبالنسبة                                                             الرمسية، واحلماية من التمييز على أساس معاداة ال       

  .                                              للعامالت احلوامل حظر إسناد عمل شاق أو خطر أو مضر

                                                   احلصول على باقي االستحقاقات القانونية املنصوص عليها  )  ١٩ (                                وحيق للعمال املوظفني مبوجب عقد مستمر -   ٤١٨
                                 ونالحظ أن بعض حمادثينا يرون يف        .                  من شروط التأهيل                                                           يف األمـر، رهنا باستيفائهم شرط مدة اخلدمة وغري ذلك           

          ويف الربع    .                                                                                                        هذه التفرقة حيفا، لكننا نعتقد أن ذلك يقيم توازنا معقوال بني مصاحل أرباب العمال ومصاحل العمال               
                                                                             ، أجرينا استقصاء جلمع املزيد من املعلومات عن العمال الذين مل حيصلوا على عقود          ٢٠٠١                       الثالـث مـن عـام       

                           ساعة يف األسبوع آخذ يف        ١٨                                                                     مل خيلص االستقصاء إىل ما يدل على أن عدد الذين يعملون أقل من               و  .         مسـتمرة 
                                                                                                  كما مل خيلص إىل ما يدل على أن احلماية القانونية املمنوحة للعمال املوظفني مبوجب عقود مستمرة                  .          االرتفـاع 

  .             محاية غري كافية

    ية                                               العمال املستوردون والعاملون األجانب يف اخلدمة املرتل

                                                                  من مالحظاهتا اخلتامية عن قلق خاص لكون قاعدة األسبوعني املفروضة            )  و (  ١٥                          أعربت اللجنة يف الفقرة      -   ٤١٩
                                                                               يف اخلدمة املرتلية عند انقضاء فترات عقودهم حترمهم من حقهم يف حرية البحث عن عمل                             على األجانب العاملني    
  .                     ومن احلماية من التمييز

  .                                                                تتعارض مع حق العاملني يف اخلدمة املرتلية يف التماس اجلرب مبوجب القانون                       ونرى أن قاعدة األسبوعني ال -   ٤٢٠
                                                                                                         وباستطاعتهم أن يستفيدوا من خدمات الصلح اجملانية اليت تقدمها وزارة العمل يف ما يتصل بدعاوى الرواتب غري         

                    ائية احمللية كمحكمة                                                  وباستطاعتهم أيضا رفع دعاوى إىل اهليئات القض        .                                        املدفوعة وغري ذلك من استحقاقات العمل     
                                                         وحتقق وزارة العمل يف انتهاكات قانون العمل، بغرض مالحقة        .                                    جملس البت يف شكاوى العمل البسيطة               العمـل و  

                                                                       وجيوز للعاملني يف اخلدمة املرتلية الذين يلتمسون اجلرب أن يطلبوا متديد             .                                         أربـاب العمـل الذين ارتكبوا خمالفات      
                                                                                العاملني يف اخلدمة املرتلية الذين تنتهي عقودهم قبل األوان من العمل يف هونغ                                        وال متنع السياسة املتوخاة       .       اإلقامة

    ُ                                                              وقد ُيسمح هلم، حبسب الظروف اخلاصة بكل حالة، تغيري العمل دون             .                                           كونغ جمددا بعد العودة إىل مكان إقامتهم      
  .                      العودة إىل مكان إقامتهم
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                            ويتعرض أرباب العمل الذين      .           ص الرواتب                                                              وأعـرب املعلقـون عن انشغاهلم إزاء عدم دفع الرواتب ونق           -   ٤٢١
       دوالر    ٢٠٠     ٠٠٠                                                                                 يتعمدون بال أي عذر معقول عدم دفع الرواتب املستحقة للعمال للمالحقة، ولدفع غرامة مببلغ 

                                             كما جيب عليهم أن يدفعوا لعماهلم فائدة عن املبلغ   .                                                             مـن دوالرات هونـغ كونغ واحلبس مدة سنة إذا ما أدينوا           
                                                                                        كومة موقفا صارما من هذه القضايا، وتقوم وزارة العمل بزيارات تفتيش متواترة إىل                      وتتخذ احل   .  )  ٢٠ (        املسـتحق 

                          وتتوىل الوزارة التحقيق على   .                                                                            أمـاكن العمـل من قبيل حظائر البناء وخدمات املطاعم، للكشف عن خمالفات األجور    
   .        األدلة                        ىت توافر لديها ما يكفي من                                                                      الفور يف احلاالت املشتبه يف انطوائها على خرق للقانون واختاذ إجراءات املالحقة م

                                          ُ                                                              وهكـذا، فمن الضروري أن يقدم العمال الذين مل ُتدفع أجورهم شكاوى إىل الوزارة وأن يكونوا على                  -   ٤٢٢
               ّ                                                     وبناء عليه، تذكّر برامج الوزارة القائمة أرباب العمل بوجوب دفع األجور   .                                استعداد لإلدالء بشهاداهتم يف القضية

                       باء من األمر اخلاص     -    ٧٢             وحتمي املادة     .                                              على اإلسراع بتقدمي الشكاوى واملثول كشهود                           يف أواهنا وحتث العمال   
                                                                                                                    بالعمالة العمال الذين يقدمون على ذلك، إذ متنع أرباب العمل من طرد العمال أو التمييز ضدهم بأي شكل من                   

    .                                                                       األشكال على أساس تقدميهم أدلة أو معلومات يف إجراء أو حتقيق يتصل بإنفاذ األمر

                                                                                    ، كثفت الوزارة إجراءات اإلنفاذ وارتفع عدد جلسات االستماع ذات الصلة مبخالفات                ٢٠٠٢         ويف عام    -   ٤٢٣
      وبلغت   .            يف املائة     ١٠٨                                 ، وهو ما ميثل ارتفاعا بنسبة           ٢٠٠١                 جلسة يف عام       ٩٥                جلسة مقابل       ١٩٨             األجـور إىل    

     يف    ٨٥                        ا ميثل ارتفاعا بنسبة              ، وهو م      ٢٠٠١                 حالة يف عام       ٧٥          مقابل       ٢٠٠٢                 حالة يف عام        ١٣٩                حـاالت اإلدانة    
                                                                     ، أنشأت احلكومة وحدة التحقيق يف شكاوى العمل كي تقوم بتحقيقات               ٢٠٠٢       سبتمرب   /              ويف شهر أيلول    .        املائـة 

  .                                                                                            سريعة ومعمقة يف احلاالت اليت يشتبه يف انطوائها على إخالل باألمر اخلاص بالعمالة لتبدأ املالحقة دون تأخري

                                                                        قهم بشأن احتمال إساءة استعمال صندوق محاية األجور يف حالة اإلعسار،                                       وأعرب املعلقون أيضا عن قل     -   ٤٢٤
     ١١٥                        والذي نوقش يف الفقرة       )    ٣٨٠       الفصل   (                                                              الذي أنشئ مبقتضى األمر اخلاص حبماية األجور يف حالة اإلعسار           

   .                من التقرير األويل

         ، إذ بلغ     ٢٠٠٢              ىل الصندوق عام                                                                 ويبدو أن بواعث القلق نامجة عن الزيادة امللحوظة يف املطالبات املقدمة إ -   ٤٢٥
                    وتعزى هذه الزيادة     .     ٢٠٠١                           يف املائة مقارنة بعام          ٢٧,٦                                          مطالـبة، وهو ما ميثل زيادة بنسبة           ٢٣     ٠٢٣       عددهـا 

   ٢     ١٠٠                         ، وهو ما تسبب لوحده يف حنو     ٢٠٠٢      يوليه  /                                                  باألسـاس إىل إعسـار جمموعة مطاعم كبرية يف شهر متوز      
ُ                              وإذا ما ُخصمت هذه احلالة، يغدو مع        .       مطالبة                                      ومثة ارتباط وثيق بني عدد املطالبات        .            يف املائة    ١٦                   دل الزيادة حنو              

                                    بالفعل بيئة األعمال الصعبة أكثر مما     ٢٠٠٢                                                         املقدمة إىل الصندوق وحالة االقتصاد، ويعكس االرتفاع املسجل عام 
                                                             وتتخذ وزارة العمل، عدا ذلك، موقفا حازما من حاالت سوء            .                                            يعكـس زيـادة يف سـوء استعمال الصندوق        

                                     وعالوة على ذلك، أنشئ، مؤخرا، فريق عمل   .                                                        االستعمال هذه، كما تعتمد إجراءات صارمة ملعاجلة كل املطالبات
                                                                                                               خاص يضم مكتب شرطة اجلرائم التجارية ومكتب القابض الرمسي وإدارة املساعدة القانونية ووزارة العمل، بغية               

  .             منع أي جتاوزات

                                  وهذه املشورة متوفرة، يف الواقع،       .                            ة للعمال املتضررين وأسرهم                                          وطالـب املعلقون بتوفري املشورة النفسي      -   ٤٢٦
                  وباستطاعة األشخاص    .                                                                                   لدى الوحدات الطبية اخلاصة باخلدمات االجتماعية يف املستشفيات ومراكز خدمة األسرة          
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                                                      إال أن موظفي وزارة العمل يبقون على اتصال وثيق          .                                                            الذيـن يلتمسون املشورة بطبيعة احلال أن يطلبوها مباشرة        
   .                                                                                      بالعمال املتضررين وأسر العمال املتوفني ويرشدوهنم إىل املشورة إذا كانوا يف حاجة إىل هذه اخلدمات

 ٨ املادة -حاء 

 احلق يف االنضمام إىل النقابات

                        اتفاقيات العمل الدولية 

  :               العمل الدولية        إىل منظمة                                                       قدمت معلومات متصلة هبذه املادة يف التقارير التالية املقدمة  -   ٤٢٧

  )   ١١             االتفاقية رقم    ) (       الزراعة (                  اتفاقية حق التجمع            واملتعلقان ب    ٢٢             عمال باملادة   ان       املقدم  ان       التقرير  ) أ ( 
    ٣١       إىل     ١٩٩٩       يونيه   /         حزيران  ١       من           والفترة     ١٩٩٩      مايو   /       أيار   ٣١       إىل       ١٩٩٤       يوليه   /      متوز  ١                      عـن الفـترة مـن       

  ؛    ٢٠٠١     مايو  /    أيار

              االتفاقية رقم   (                                   ة حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية                   عن اتفاقي    ٢٢    ً            عمالً باملادة      ان        املقدم   ان         الـتقرير   ) ب ( 
      ١٩٩٩       يونيه   /         حزيران  ١                والفترة من        ١٩٩٩      مايو   /       أيار   ٣١       إىل       ١٩٩٧       يناير   /               كانون الثاين   ١                عن الفترة من    )   ٩٨
  ؛    ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ٣١   إىل 

      عن   )   ١٤١               االتفاقية رقم    (                                         عن اتفاقية منظمات العمال الريفيني         ٢٢                 ً              الـتقرير املقدم عمالً باملادة        ) ج ( 
  ؛    ٢٠٠٢     مايو  /      أيار  ٣١     إىل     ١٩٩٧      يناير  /             كانون الثاين ١          الفترة من 

              االتفاقية رقم     ( )                يف اخلدمة العامة   (                              عن اتفاقية عالقات العمل        ٢٢    ً            عمالً باملادة      ان        املقدم   ان       التقرير  ) د ( 
    ٩٩  ١٩      يونيه  /        حزيران ١             والفترة من     ١٩٩٩     مايو  /      أيار  ٣١     إىل     ١٩٩٦      يناير  /               كانون الثاين   ١                عن الفترة من    )    ١٥١
  ؛    ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ٣١   إىل 

              االتفاقية رقم   (                                                     عن اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم           ٢٢    ً            عمالً باملادة      ان        املقدم   ان       التقرير    ) ه ( 
      إىل      ٢٠٠٠       يونيه   /         حزيران  ١                والفترة من        ٢٠٠٠      مايو   /       أيار   ٣١       إىل       ١٩٩٨       يونيه   /         حزيران  ١                  عـن الفترة من     )   ٨٧
  .    ٢٠٠٢     مايو  /      أيار  ٣١

       نقابات             األمر اخلاص بال

  .                 من التقرير األويل   ١٢٦     إىل    ١٢٠                                            يبقى الوضع عموما كما تقدم شرحه يف الفقرات من  -   ٤٢٨

                      عدد النقابات وأعضاؤها

         كانون    ٣١                                                                                          فـيما يـلي عـدد نقابـات العمــال وعدد أعضاؤها املعلن عنهم يف هونغ كونغ حىت                    -   ٤٢٩
  :    ٢٠٠١      ديسمرب  /    األول
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٢٠٠١ 
 عدد النقابات األعضاء املعلن عنهم

 
 القطاع االقتصادي

 صفر
 صفر
٦٦ ٥٥٩ 
٢ ٣٥٣ 
٣٣ ٠١٣ 
٥٣ ١٦٨ 
١٠٢ ٣٦٠ 
٤٨ ٨٥٣ 
٣٦٤ ٧٧٠ 

 صفر
 صفر
٩٠ 
٤ 
٢٧ 
٤٥ 
٩٩ 
٢٣ 
٣٢٢ 

                   الزراعة وصيد األمساك
              املناجم واحملاجر

        الصناعة
                       الكهرباء والغاز واملياه

       البناء
                               التصدير، احلرف واملطاعم والفنادق /                           جتارة اجلملة والتجزئة االسترياد

             زين واالتصاالت           النقل والتخ
                                              اخلدمات املالية وخدمات التأمني والعقارات واألعمال

                                   اخلدمات اجملتمعية واالجتماعية والشخصية
      اجملموع ٦١٠ ٦٧١ ٠٦٧

                                                           معدل املشاركة يف النقابات من حيث املوظفني بأجر ومتقاضي الرواتب  *٪٢٢,١٠

                               إزاء العد اإلحصائي، وأفضى                  هنجا جديدا      ٢٠٠٠                                           اعتمدت وزارة التعداد واإلحصاءات يف عام         * 
                                    وهلذا السبب، ال ميكن مقارنة معدالت        .                                                                    هـذا النهج إىل تراجع طفيف يف عدد العمال براتب وأصحاب األجور           

   .                                   مقارنة تامة مبعدالت األعوام السابقة    ٢٠٠١   و    ٢٠٠٠                               املشاركة يف النقابات املسجلة عامي 

  )  ٥٧      الفصل  (                 مر اخلاص بالعمالة                                             ً     احلماية التشريعية من التمييز ضد النقابات، وفقًا لأل

  .                 من التقرير األويل   ١٣٠     إىل    ١٢٨                                            يبقى الوضع عموما كما تقدم شرحه يف الفقرات من  -   ٤٣٠

          حق اإلضراب

                               وعندما دخل هذا القانون حيز       .  )  ٢١ (                                                    من القانون األساسي أمورا من بينها حق اإلضراب          ٢٧             تكفل املادة    -   ٤٣١
                                                               القانون العريف القائم على اعتبار اإلضرابات إخالال بالعقد يربر الفصل            ، سقط مبدأ     ١٩٩٧      يوليه  /     متوز ١         النفاذ يف 

  )  ٢ ( ٩                             ، أضفنا فقرة جديدة هي الفقرة     ٢٠٠٠      يوليه   /           ويف شهر متوز  .                                       بإجراءات موجزة وفقا لألمر اخلاص بالعمالة
          عيا لطرده                                                 تبني بوضوح أن مشاركة املوظف يف إضراب ال تشكل سببا شر  )   ٥٧      الفصل  (                      إىل األمر اخلاص بالعمالة 

                                                                   ونتيجة هلذا التعديل، باتت بعض األحكام املتعلقة حبقوق معينة من            .                                          بإجراءات موجزة دون إشعار أو دفع عوض      
  . )  ٢٢ (                                  حقوق املوظفني زائدة عن اللزوم وألغيت

  )   ٢٤٥      الفصل  (                        األمر اخلاص بالنظام العام 

                        قانون النظام العام قد  "         قلق ألن                                          من مالحظاهتا اخلتامية عما يساورها من        ٢٦                            أعربـت اللجنة يف الفقرة       -   ٤٣٢
   من   )  ج   ( ٨ُ                                                                                                ُيسـتخدم لتقييد أنشطة نقابية كاحلمالت السلمية الرامية إىل تعزيز احلقوق العمالية اليت حتميها املادة      

                                                                             بإعادة النظر يف قانون النظام العام بغية تعديل أحكامه حبيث تكفل حرية               "  ٣٧                          وأوصت اللجنة يف الفقرة        ".      العهد
   .                                     وعرب معلقون حمليون عن بواعث القلق ذاهتا   ".         من العهد  )  ج   ( ٨                           على حنو ما تنص عليه املادة             العمل النقايب
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        إذ يوفر   .                                                                                      وحنيط علما مبا يشغل اللجنة لكننا خنتلف معها يف تقييم التأثري املمكن لألمر اخلاص بالنظام العام -   ٤٣٣
                                   من القانون األساسي ومن العهد        ٢٧     ادة                                                                        األمـر ضـمانات كافية من التدخل التعسفي يف احلقوق املكفولة يف امل            

                                                                       وتعكس أحكامه توازنا مناسبا بني حق الفرد يف حرية التعبري والتجمع             .                                       الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
                                                               من ذلك مثال أن مفوض الشرطة ال جيوز لـه فرض قيود على عقد االجتماعات   .                           السلمي واملصاحل اجملتمعية األعم

                                                                                                ة أو منعها، إذا رأى ضرورة لذلك، إال ألسباب تتعلق باألمن الوطين والسالمة العامة والنظام                                 والـتجمعات العام  
                                                                        ويلجأ املنظمون املتضررون من قرار صادر عن الشرطة إىل هيئة استئناف             .                                    العـام ومحاية حقوق الغري وحرياهتم     

   .    يذي                                                          ويرأس هذه اهليئة قاض متقاعد وال ينتمي أعضاؤها إىل اجلهاز التنف  .       مستقلة

       جتمع    ١١     ٣٠٠                         ، شهدت هونغ كونغ حنو          ٢٠٠٢       سبتمرب   /        أيلول   ٣٠    و     ١٩٩٧         يولـيه    /        متـوز   ١       وبـني    -   ٤٣٤
                                                                      تظاهرة ألسباب تتعلق بالسالمة العامة والنظام العام ومحاية حقوق الغري       ١٨                ومل متـنع سوى       .                 واجـتماع عـام   

                             ل منظموها مسارها أو مكان      ُ                                                                  وُنظمت الحقا سبع من التظاهرات الثماين عشرة احملظورة بعد أن عد            .          وحـرياهتم 
                                                                                            ويتضـح على هذا النحو أنه ليس مثة ما يدل على أن األمر قد حال دون أنشطة نقابية                    .                         انعقادهـا أو نطاقهـا    

   .       مشروعة

                                                                                                       وهلـذه األسباب، ال نرى، مع كامل احتراماتنا لتوصيات اللجنة، أن األمر يقتضي تعديال كيما يتوافق                 -   ٤٣٥
  .         اخلتامية            من املالحظات  ٣٧              وأهداف الفقرة 

              اإلعالن التفسريي

   ٦                                                 منطقة هونغ كونغ بأن تسحب حتفظها على املادة          "                         من مالحظاهتا اخلتامية       ٢٩                           أوصـت اللجنة يف الفقرة       -   ٤٣٦
                                                   ويرد ردنا على التوصية املتعلقة باإلعالن التفسريي          ".  ٨                                                            واإلعـالن التفسريي الذي حل حمل حتفظها السابق على املادة           

    .      أعاله   ٤٠٤   و   ٤٠٣            يف الفقرتني  ٦                                                      ينما يرد ردنا على التوصيـة املتعلقـة بالتحفظ على املادة  ب  .        أدناه   ٤٣٧          قي الفقرة 

                    ات وطنية وحق هذه     ي                                                   عـلى حق النقابات يف تشكيل احتادات أو كونفدرال          )  ب ( ١- ٨                 وتـنص املـادة      -   ٤٣٧
                  ن املقصود بعبارة                        ويبني اإلعالن بوضوح أ     .                                                                       الكونفدرالـيات يف تشـكيل رابطات نقابية دولية أو االنضمام إليها          

              وال نفسر هذه     .                                      ات منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة      ي                    احتادات أو كونفدرال    "          ات وطنية  ي                    احتادات أو كونفدرال   "
    عكس  (                                                    ات النقابية حق تشكيل منظمات أو هيئات سياسية          ي                                                   املـادة عـلى أهنـا ختول االحتادات أو الكونفدرال         

                        من القانون األساسي،       ١٤٨                                الزم لضمان التوافق مع املادة                   وهذا اإلعالن     .                        خارج منطقة هونغ كونغ     )           الـنقابات 
   .                             وهلذا السبب، ال نزمع سحب اإلعالن  .                                            الذي يعكس موقفنا التشريعي إزاء الصني القارية

                                                                  دعم االتصال الفعال والتشاور والتفاوض الطوعي بني أرباب العمل والعمال

               وهتدف الوحدة إىل    ".                           تعزيز التشاور يف مكان العمل     وحدة  "                                        أنشأت وزارة العمل منذ تقدمي التقرير األويل  -   ٤٣٨
      وقامت   .                                                                                                     دعم التفاوض الطوعي واملباشر بني أرباب العمل والعمال على مستوى املنشأة والقطاع على حد سواء              

  :                             الوحدة على صعيد املنشأة مبا يلي
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          املوارد                 موظف يف جمال    ١     ٨٠٠                                                        ناديا ملديري املوارد البشرية لفائدة ما يزيد عن            ١٨         تشـكيل     ) أ ( 
                                                                       البشرية بغرض تقاسم التجارب وترويج املمارسات احلسنة يف جمال اإلدارة البشرية؛

                                                                                        تنظـيم حلقـات دراسية ودورات تدريبية وحلقات عمل ومعارض ونقاشات لترويج االتصال               ) ب ( 
                                                   الفعال واملمارسات احلسنة يف جمال إدارة املوارد البشرية؛

  .                    ى تنفيذ هذه املمارسات                              اعتماد خطة منح خاصة للتشجيع عل  ) ج ( 

                                                                                                    وعـالوة عـلى ذلك، تدعم الوحدة احلوار املباشر بني ممثلي أرباب العمل واملوظفني من خالل اللجان                  -   ٤٣٩
  :                            ومن بني ما قامت به هذه اللجان  .                                       وقد أنشئت حىت اآلن تسع جلان من هذا القبيل  .                         الثالثية على مستوى القطاع

              لعمل والعمال؛                               مناقشة مسائل تثري انشغال أرباب ا  ) أ ( 

                                                                      وضع عقود عمل منوذجية لقطاعات خدمات املطاعم ونقل البضائع وصناعات البناء؛  ) ب ( 

                                                       إعداد دليل بشأن مسائل العمالة يف قطاعي الفنادق واألسفار؛  ) ج ( 

  .                                             وضع دليل بشأن فرص التدريب املتاحة لعمال املطابع  ) د ( 

                                                     بإعادة إقرار األمر اخلاص حبق العمال يف التمثيل                                                               ورغـم هـذه املـبادرات، ما انفك املعلقون يطالبون          -   ٤٤٠
                              لألسباب املشار إليها يف الفقرة     ١٩٩٧        أكتوبر   /                                                               والتشـاور واملفاوضة اجلماعية، الذي ألغي يف شهر تشرين األول         

      يناير  /                                                                             وقد أفضنا شرح موقفنا بشأن املفاوضة اجلماعية يف ردنا املؤرخ كانون الثاين             .                  من التقرير األويل    )  ج (   ١٢٣
  . )  ٢٣ (                                   من قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة  ١٥             على النقطة  ١   ٢٠٠

                                                                                                    وحنن، كما أشرنا يف ذلك الرد، ملتزمون بدعم املفاوضة اجلماعية على أساس طوعي كما نعمل بنشاط                 -   ٤٤١
  .       أعاله   ٤٣٩   و   ٤٣٨             ويف الفقرتني   ١٥                                                                    على ترويج املفاوضة اجلماعية الطوعية باألساليب املبينة يف ردنا على النقطة 

                                                    ويتجلى ذلك يف أن متوسط عدد أيام العمل املهدرة           .                                                                  لكننا نبقى على اقتناع بأن النظام القائم يسري على ما يرام          
                             وصحيح أن سن تشريع يف هذا        .                                                عامل مبرتب يعد من أدىن ما يوجد يف العامل          ١     ٠٠٠                          جراء نزاعات العمل لكل     

                                             ليس مثة ما يضمن أن هذا املسار سيفضي إىل              لكن    .                                                       الصدد سيجرب األطراف على توخي مسار املفاوضة اجلماعية       
  :                                   وحنن نرى أن املفاوضة اجلماعية اإلجبارية  .      اتفاق

         ومن شأن    .                                                                                  ميكن أن تؤول إىل إرساء نظام عالقات عمل يشتد فيه التصلب وحتمى فيه املواجهة               ) أ ( 
                    ستثمرين األجانب، وهو                                          ّ                                    أوجه التصلب هذه اليت تشوب سوق العمل أن تقلّل من جاذبية هونغ كونغ بالنسبة إىل امل

                                                                 ما يقلل فرص العمالة على املدى الطويل على حنو يتعارض ومصلحة العمال؛

                                                                                           مـن شأهنا أن تقلص دور قوى السوق يف عمليات تكييف األجور، وهو ما يضر بسوق العمل                   ) ب ( 
  .                                             وحيد من قابلية االقتصاد لالستجابة إىل تغريات السوق

   .                                                          األمر اخلاص حبق العمال يف التمثيل والتشاور واملفاوضة اجلماعية                               وهلذه األسباب، ال ننوي إعادة إقرار
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 ٩ املادة -طاء 

 احلق يف الضمان االجتماعي

                       اتفاقيات العمل الدولية

            محاية األمومة         اتفاقية  ب         واملتعلق    ٢٢         ً         املقدم عمالً باملادة    ُ ِّ                                        قُدِّمت معلومات عن مستحقات األمومة يف التقرير -   ٤٤٢
   .     ٢٠٠٢     مايو  /      أيار  ٣١     إىل     ١٩٩٧      يناير  /             كانون الثاين ١          الفترة من    عن   )  ٣             االتفاقية رقم  (

  ُ                                                                                                     وقُدمت معلومات عن أنظمة تعويض العمال املتضررين يف العمل أو املصابني بأمراض مهنية يف التقارير                -   ٤٤٣
  :             العمل الدولية      منظمة     إىل               التالية املقدمة 

         االتفاقية    ) (       الزراعة (                      يض عن حوادث العمل                          عن اتفاقية التعو     ٢٢    ً            عمالً باملادة      ان        املقدم   ان       التقرير  ) أ ( 
      إىل   ٩   ١٩٩       يونيه   /         حزيران  ١                والفترة من        ١٩٩٩      مايو   /       أيار   ٣١       إىل   ٩٣  ١٩       يوليه   /      متوز  ١                عن الفترة من      )   ١٢     رقم  
  ؛    ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ٣١

   عن   )   ١٧               االتفاقية رقم    (                                           عن اتفاقية التعويض عن حوادث العمل          ٢٢    ً            عمالً باملادة      ان        املقدم   ان         الـتقرير   ) ب ( 
  ؛    ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ٣١     إىل  ٩   ١٩٩      يونيه  /        حزيران ١             والفترة من     ١٩٩٩     مايو  /      أيار  ٣١      إىل  ٩٣  ١٩      يوليه  /     متوز ١     ة من      الفتر

ـ    ان         الـتقرير   ) ج (    )       املعدلة (                                                   عن اتفاقية تعويض العمال عن األمراض املهنية           ٢٢    ً            عمالً باملادة      ان          املقدم
      يونيه  /         حزيران  ١                والفترة من        ١٩٩٩     ايو   م /       أيار   ٣١       إىل   ٩٣  ١٩       يوليه   /      متوز  ١                عن الفترة من      )   ٤٢                 االتفاقـية رقم     (

  .    ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ٣١     إىل  ٩   ١٩٩

           اهلدف العام

  .                   من التقرير السابق   ١٣٤                                        يبقى الوضع عموما كما تقدم شرحه يف الفقرة  -   ٤٤٤

                                 إنفاق احلكومة على الضمان االجتماعي

                رات هونغ كونغ                          مليار دوالر من دوال        ١٩,٨          مقدار       ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                                   أنفقت احلكومة خالل السنة املالية       -   ٤٤٥
     احمللي                          يف املائة من الناتج       ١,٦                                               يف املائة من جمموع إنفاق احلكومة العادي و          ١٠                                       على الضمان االجتماعي، أي ما يعادل       

      ١٩٩٢-    ١٩٩١                                                                              وعلى سبيل املقارنة، بلغ اإلنفاق على الضمان االجتماعي خالل السنة املالية              .                     اإلمجايل يف ذلك العام   
                                      يف املائة من جمموع إنفاق احلكومة العادي    ٥,٣                                 رات هونغ كونغ، أي ما يعادل                          من مليارات دوال    ٣     ٧٤٦       مقدار  

  .                              يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل   ٠,٥ و

      ً       ً                  مبلغاً إمجالياً يقدر مبا يعادل     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                                   وستنفق احلكومة على الضمان االجتماعي خالل السنة املالية  -   ٤٤٦
                        يف املائة من الناتج        ١,٧                                         من جمموع إنفاق احلكومة العادي املقدر و                   يف املائة        ١٠,٦                            مليار دوالر، أي قرابة          ٢١,٨

      ١٩٩٣-    ١٩٩٢                                                 وبلغ اإلنفاق على الضمان االجتماعي خالل السنة املالية   .                                    احمللي اإلمجايل املتوقع لتلك السنة املالية
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    يف    ٠,٥     ادي و                                  يف املائة من جمموع إنفاق احلكومة الع   ٥,٥              أي ما يعادل -                      من مليارات الدوالرات  ٤     ٤٦٣      مقدار 
  .                          املائة من الناتج احمللي اإلمجايل

                                           نظام املساعدة الشامل يف إطار الضمان االجتماعي

                                       من التقرير األويل، يف ما عدا نظم           ١٥٥       إىل      ١٣٤                                                     يبقى الوضع عموما كما تقدم شرحه يف الفقرات من           -   ٤٤٧
                             ملساعدة الشامل شبكة األمان اليت             ويبقى نظام ا  .    ٤٥١     إىل    ٤٤٨                                          ما بعد االستعراض الوارد وصفها يف الفقرات من 

                                                                                                                 نوفرها لفئات األفراد واألسر العاجزة عن إعالة نفسها ألسباب ككرب السن واإلعاقة والوالدية الوحيدة والبطالة               
  )       فرد    ٤٦٧     ٠٠٠ (         أسرة      ٢٦٧     ٠٠٠             ، كانت حنو        ٢٠٠٢       ديسمرب   /                          ويف هناية شهر كانون األول      .               وضـآلة الدخل  

                                   ، بلغت مدفوعات نظام املساعدة الشامل     ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                  وخالل السنة املالية   .  م                              تتلقى املساعدة يف إطار هذا النظا
ّ           دوالرا يف الشهر للعّزب و      ٣     ٧٧٨       متوسط                                   أفراد، أي ما يعادل على التوايل  ٤                 لألسر املؤلفة من         دوالرا   ١٠     ٠١٥                  
   .                         يف املائة من األجر املتوسط    ٩٦,٦           يف املائة و    ٣٦,٤

                 استعراض السياسات

  .                                جمموعة من التدابري السياسية        ١٩٩٩       يونيه   /                                  مكثفة، اعتمدنا يف شهر حزيران                           عقـب مشـاورات عامة     -   ٤٤٨
                                                                                                 ومشلت هذه اجملموعة نظام دعم االعتماد على الذات، الرامي إىل تشجيع ومساعدة املتلقني العاطلني السليمني بدنيا 

                    ت، وترشيد مستويات                                                                  وتشمل تدابري جديدة أخرى تشديد املراقبة ملنع الغش والتجاوزا          .                             عـلى العـودة إىل العمـل      
   ُ                                                                    واعُتمدت هذه التدابري استجابة إىل القلق العام إزاء النمو السريع            .                                               االستحقاقات لألسر الكبرية ملراعاة وفورات احلجم     

  .          على الغري                                                                                      يف اإلنفاق ويف عدد احلاالت املتصلة بنظام املساعدة الشامل، وضرورة االحتراس من ظهور ثقافة االتكال

                                                 لى الذات وأهلية االستفادة من نظام املساعدة الشامل                   نظام دعم االعتماد ع

                              إال أنه إضافة إىل ذلك يتعني        .                     من التقرير األويل      ١٤١                                                    تنطـبق يف هذا الصدد الشروط الواردة يف الفقرة           -   ٤٤٩
                                                                                                                 عـلى البالغني السليمني بدنيا والعاطلني، أو الذين يعملون بعض الوقت وباستطاعتهم التفرغ للعمل، أن يسعوا                

   .                                                                                   يف طلب عمل مدفوع األجر وأن يشاركوا يف نظام دعم االعتماد على الذات كشرط لتلقي املساعدة     بنشاط

  :                                           ويتألف نظام دعم االعتماد على الذات من برناجمني -   ٤٥٠

                                                      يتلقى املشاركون مساعدة للوصول إىل معلومات العمالة         :                                    بـرنامج مسـاعدة العمالة النشطة       ) أ ( 
                                                      ملتاحة وغري ذلك من خدمات الدعم أو برامج مساعدة العمالة؛                             وفرص التدريب وإعادة التدريب ا

                                                               يشارك املستفيدون من نظام دعم االعتماد على الذات يف ظل هذا الربنامج   :                    برنامج العمل اجملتمعي  )  ب ( 
                                                                ويساعدهم ذلك على التعود على العمل وحتسني مهاراهتم االجتماعية وزيادة   .                             يف العمل اجملتمعي غري مدفوع األجر

  .                     تدادهم وثقتهم بأنفسهم  اع

                                                                                                           وعـالوة على ذلك، ال يؤخذ جبزء من إيرادات املستفيدين من هذا النظام يف حساب االستحقاقات املدفوعة يف                  
  .                                          إطاره، كحافز هلم على إجياد عمل ومواصلة العمل
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                                                     برنامج إسناد العمل اخلاص وصندوق مساعدة العمالة املكثفة

                               وكان الغرض توفري املزيد من الدعم   .     ٢٠٠١                       ذين املخططني يف بداية عام                                   باشـرت وزارة الرفاه االجتماعي ه     -   ٤٥١
                                                                                                                  للمستفيدين من نظام دعم االعتماد على الذات الذين ظلوا بال عمل لفترات طويلة أو الذين يواجهون صعوبات خاصة              

    .            نيابة عنها                                                       وكلفت الوزارة منظمات غري حكومية باإلشراف على هذين الربناجمني  .                         يف حتقيق االعتماد على الذات

   "              إهناء االستبعاد "      مشروع 

                                                            ملساعدة املستفيدين من نظام املساعدة الشامل من األمهات             ٢٠٠٢      مارس   /                                     بدأ تنفيذ هذا املشروع يف شهر آذار       -   ٤٥٢
      ويشمل   .                                                                                                             الوحـيدات أو اآلبـاء الوحيدين ألطفال صغار على املزيد من االعتماد على النفس وعلى االندماج يف اجملتمع                 

                                                                                                     بـرنامج مساعدة طوعية للعمالة وخدمات منسقة ومركزة، مبا يف ذلك ترتيبات رعاية األطفال وتعليم األسرة                   املشـروع   
                                                                                   ويتيح املشروع لألمهات الوحيدات أو اآلباء الوحيدين ألطفال صغار مستوى أعلى من              .                               وبرامج الدعم وخدمات التوعية   

                                                           ثل هذا، كما هو احلال يف نظام دعم االعتماد على النفس             ومي  .                                                         اإليـرادات غـري احملسوبة يف إطار نظام املساعدة الشامل         
  .                                                      ً                  ، حافزا للمستفيدين من نظام املساعدة الشامل كي يسعوا حبثاً عن عمل مدفوع األجر )      أعاله   ٤٥٠       الفقرة  (

                                      نظام املساعدة املتعلقة بالضمان االجتماعي

                                            عي عموما كما تقدم شرحها يف الفقرات من                                                                       تبقى اخلصائص األساسية لنظام املساعدة املتعلقة بالضمان االجتما        -   ٤٥٣
               شخص يتلقون      ٥٦١     ٠٠٠               ، كان قرابة        ٢٠٠٢       ديسمرب   /                     ويف هناية كانون األول     .                         مـن الـتقرير األويل        ١٦٠       إىل      ١٥٦

                               شخص يتلقون بدل الشيخوخة        ٤٥٦     ٠٠٠                                                                            بـدالت يف إطـار نظـام املساعدة املتعلقة بالضمان االجتماعي، من بينهم              
  .      اإلعاقة     ُ            شخص ُيمنحون بدل    ١٠٥     ٠٠٠ و

                      معدالت الضمان االجتماعي

                                                                                                   تسـوى معـدالت الضمان االجتماعي املوحدة يف إطار نظام املساعدة الشامل ونظام املساعدة املتعلقة                -   ٤٥٤
              ورغم االنكماش    .  )  ٢٤ (                                                                                   بالضـمان االجـتماعي وفقا حلركات مؤشر أسعار املساعدة املتصلة بالضمان االجتماعي           

ُ           ، ُجمدت املع      ١٩٩٩                       املتواصـل مـنذ عام                                                                            دالت املوحدة يف إطار نظام املساعدة الشامل ونظام املساعدة املتعلقة            
                                                                                         ومراعاة لتراجع التضخم وما تاله من انكماش مستمر على مدى األعوام القليلة املاضية،               .                    بالضـمان االجتماعي  

                ائية اليت تسمح                                                  يف املائة دون املساس بقدرة املستفيدين الشر           ١١,١                                              ارتأينا تسوية املعدالت املوحدة خبفضها بنسبة       
   .                                                               بتلبية االحتياجات األساسية والالزمة على حنو ما كان مزمعا يف البداية

                                                                                              وهلـذا السبب، قررنا خفض املعدالت املوحدة يف إطار نظام املساعدة الشامل ومعدالت بدل اإلعاقة يف            -   ٤٥٥
           كما ستخفض    .              آللية املعتمدة                      يف املائة، وفقا ل        ١١,١                                                            إطـار نظـام املساعدة املتعلقة بالضمان االجتماعي بنسبة          

                                        لكن معدالت بدل الشيخوخة يف إطار نظام        .                                                              معـدالت مدفوعات موحدة أخرى يف إطار نظام املساعدة الشامل         
   .                                                             املساعدة املتعلقة بالضمان االجتماعي ستظل جممدة إىل حني عودة التضخم
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                          وسيدخل هذا التعديل حيز      .     اقهم                                            بغية مساعدة املستفيدين على تكييف منط إنف        "            فترة تأقلم  "             وقـد أحتنا     -   ٤٥٦
             بينما ستدخل    .     ٢٠٠٣       يونيه   /                                                                                    النفاذ بالنسبة للمستفيدين من نظام املساعدة الشامل وبدل اإلعاقة يف شهر حزيران           

    حيز   )                           كبار السن واملعوقني والعليلني (                                                                   التعديالت املتصلة باملستفيدين من نظام املساعدة الشامل غري السليمني بدنيا 
   .     ٢٠٠٤       أكتوبر  /                           والثانية يف شهر تشرين األول    ٢٠٠٣       أكتوبر  /                     األوىل يف شهر تشرين األول  :                  النفاذ على مرحلتني

                                                                                                      وال بـد من تسوية املعدالت ألن عدد األسر واألفراد الذين حيتاجون إىل دعم مايل عام، يف فترة تتسم                    -   ٤٥٧
                                  مة القائمة، علينا أن نكفل منو                                وللمحافظة على شبكة السال     .                                                    بانكماش االقتصاد وارتفاع البطالة، سريتفع ال حمالة      

                                   وعليه، ال يعترب التعديل ختفيضا يف        .                                                                            مواردنـا العامـة احملدودة كي تليب الطلب املتزايد على الضمان االجتماعي           
                                                        إذ نبقى ملتزمني بتوفري شبكة سالمة متينة ومستدمية من           .                                                 مصـروفات الرفاه االجتماعي وجيب أال يعترب كذلك       

  .                              ار السن واملعوقني والفئات احملرومة                       الناحية املالية حلماية كب

                                                احلق يف أيام اإلجازة املرضية ويف التعويض يف حالة املرض

             وقد قمنا يف     .                     من التقرير األويل      ١٦٤       إىل      ١٦٢                                                       يـبقى الوضع عموما كما تقدم شرحه يف الفقرات من            -   ٤٥٨
                        ال جيوز لرب العمل أن يفصل                                   من األمر اخلاص بالعمالة لبيان أنه   ٣٣               بتعديل املادة     ٢٠٠١      أبريل  /              شـهر نيسـان   

                                                                                                        عـامال خـالل اإلجازة املرضية مدفوعة األجر إال يف ظروف تربر الفصل بإجراءات موجزة وفقا لألمر اخلاص                  
   .                                                           بالعمالة، وأن رب العمل الذي يقدم على ذلك يعرض نفسه للمالحقة

                              احلق يف مدفوعات اخلدمة ملدة طويلة

  .                 من التقرير األويل   ١٦٧     إىل    ١٦٥           الفقرات من                                  يبقى الوضع عموما كما تقدم شرحه يف  -   ٤٥٩

               محاية دفع األجور

  .                 من التقرير األويل   ١٦٩   و   ١٦٨                                         يبقى الوضع عموما كما تقدم شرحه يف الفقرتني  -   ٤٦٠

                                               تعويض املوظفني والتعويض يف حالة اإلصابة بتغرب الرئة

  .            التقرير األويل     من    ١٧٣   و   ١٧٢                                                 يبقى الوضع العام يف جوهره كما تقدم شرحه يف الفقرتني  -   ٤٦١

ُ                        ً                                         وُعدلـت مسـتويات التعويض عمالً باألمر اخلاص بتعويضات املوظفني            -   ٤٦٢             واألمر اخلاص    )    ٢٨٢       الفصل   ( 
  .     باء-   ٩             ألف واملرفق -   ٩                                 وترد التفاصيل على التوايل يف املرفق    ).    ٣٦٠      الفصل  (                                  بالتعويض يف حالة اإلصابة بتغرب الرئة 

        ب العمل                إلصابة بالصمم بسب        يف حالة ا             نظام التعويض 

                                                                                                   قـدم مشـروع تعديل قانون التعويض عن اإلصابة بالصمم بسبب العمل إىل اجمللس التشريعي يف شهر                  -   ٤٦٣
                      ويعكف املشرعون حاليا     .                                                           ويرمي مشروع التعديل إىل الرقي مبستوى استحقاقات العمال         .     ٢٠٠٢       أبريل   /       نيسـان 

   .                  على حبث هذا املشروع
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                             االستحقاقات واحلماية التقاعدية

                     الكثريين، ومن بينهم    "         قلق ألن                                              من مالحظاهتا اخلتامية عما يساورها من          ٢١                      اللجنة يف الفقرة            أعربـت  -   ٤٦٤
                            وحثت اللجنة منطقة هونغ كونغ    ".                                                              ربات بيوت ومعوقون ومسنون، مستثنون من خمطط صندوق االدخار اإللزامي

                                 ة يوفر محاية تقاعدية وافية للسكان                   ً     ً                    على أن تعتمد نظاماً شامالً للمعاشات التقاعدي   "  ٣٦                       اإلدارية اخلاصة يف الفقرة 
                     وعرب املعلقون احملليون      ".                                                                                    كافة، ال سيما لربات البيوت وأصحاب املهن احلرة العاملني حلساهبم، واملسنني واملعوقني           

   .                                                                                     عن بواعث القلق ذاهتا، كما دعوا فضال عن ذلك إىل توسيع املخطط ليشمل العاملني يف اخلدمة املرتلية

  .                                                              من التقرير األويل خلفية خمطط صندوق االدخار اإللزامي هذا            ١٨٧       إىل      ١٨٣             الفقرات من                    وقـد شرحنا يف      -   ٤٦٥
      البنك  (                                         الصادر عن البنك الدويل لإلنشاء والتعمري       ١٩٩٤                                                                 وبيـنا أن فكرة إنشاء الصندوق تستند أساسا إىل تقرير عام            

        بوجه     ١٨٧                      واستشهدنا يف الفقرة      .  )  ٢٥ ( "                                سياسات محاية املسنني ودعم النمو      :                     توقي أزمة الشيخوخة   "         واملعنون    )      الدويل
  :                                                                                                   التحديد برأي البنك الدويل، ومفاده أن النظام السليم لضمان ما بعد التقاعد جيب أن يقوم على ركائز ثالث، هي

                                                                                          شبكة سالمة ممولة من الضرائب هتدف حتديدا إىل احلد من فقر املسنني والتأمني من شىت خماطر                  ) أ ( 
                                                                      املطلب يف هونغ كونغ من خالل نظام املساعدة الشامل يف إطار الضمان االجتماعي                  وقد استجيب إىل هذا  .      احلياة

               وبدل الشيخوخة؛

                                                                                         خطـط االدخـار الشخصي أو املهين الطوعية بالنسبة لألشخاص الذين يريدون زيادة دخلهم                ) ب ( 
                             وهذه اخلطط راسخة يف هونغ كونغ؛  .                      وتأمينهم عند الشيخوخة

       ُ                  وهو ما ُينفذ حاليا يف      (                                            ومتوله االشتراكات بالكامل لفائدة العاملني                                 نظام يديره القطاع اخلاص       ) ج ( 
   ).                            شكل خمطط صندوق االدخار اإللزامي

                                                                                         وخمطط صندوق االدخار اإللزامي، إذن، ليس إال دعامة من الدعائم اليت حددها البنك الدويل، وباستطاعة  -   ٤٦٦
                                             املستقبل باالستثمار يف خمططات ادخار أو ما شابه                                                    املقيمني الذين ال يشملهم املخطط أن يستجيبوا الحتياجاهتم يف

                                                                   ويوفر نظام احلماية الشامل ونظام دعم االعتماد على الذات شبكة            .                                           ذلك من أشكال االستثمار املتاحة يف السوق      
  .                                           أمان ملن تتعذر عليهم االستفادة من هذه اخليارات

                                         ندوق االدخار اإللزامي يف أن االمتثال واإلنفاذ                                                  ويكمن سبب استثناء العمال يف اخلدمة املرتلية من نظام ص -   ٤٦٧
                                                                                              وال نريد إزعاج األسر يف بيوهتا، وهو ما يتعني فعله للتحقيق يف حاالت عدم االمتثال املشتبه                  .                   يف غايـة الصعوبة   

                                                              زد على ذلك أن العمال مطالبون مبسك سجالت بأمور كمدفوعات            .                                        فـيها ومجـع األدلـة الالزمة للمالحقة       
                               لكون هذه األخرية عبئا إضافيا على   .                                                   الواضح أن ضمان االمتثال يستوجب اعتماد هذه التدابري   ومن  .          االشتراكات

                                      وهلذه األسباب، ال نزمع توسيع املخطط ليشمل   .                                                         عـاتق األسر اليت يشمل فيها املخطط العاملني يف اخلدمة املرتلية   
   .                       العاملني يف اخلدمة املرتلية
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                                                      لق ألن بعض أرباب العمل قد يسعون إىل تفادي مدفوعات صندوق                               وأعرب املعلقون عما يساورهم من ق -   ٤٦٨
            وقد عوجل هذا   .                                                                               االدخار اإللزامي حبمل عماهلم على العمل على أساس االستشارة، أي على العمل للحساب اخلاص

  . ٧                         أعاله، يف ما يتصل باملادة    ٤١٣                املوضوع يف الفقرة 

 ١٠ املادة -ياء 

 محاية األسرة

  ة                     اتفاقيات العمل الدولي

  )    ١٣٨             االتفاقية رقم  (                                                                ، أخطرت الصني منظمة العمل الدولية بأن اتفاقية السن الدنيا            ١٩٩٩       أبريل   /             يف شهر نيسان   -   ٤٦٩
      أبريل  /        نيسان   ٢٨                                                       ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف منطقة هونغ كونغ يف            .                                               ستنطبق على منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة      

   ٨                                    على منطقة هونغ كونغ ابتداء من         )    ١٨٢               االتفاقية رقم    (   ل                                                وسـرت اتفاقـية أسـوأ أشـكال عمل األطفا           .     ٢٠٠٠
  ُ                                   وقُدمت إىل منظمة العمل الدولية معلومات   .     ٢٠٠٣      أغسطس  /    آب ٨                           ، على أن تدخل حيز النفاذ يف     ٢٠٠٢      أغسطس  /  آب

          الفترة    عن  )    ١٣٨               االتفاقية رقم    (                                ، بشأن اتفاقية السن الدنيا        ٢٢                                                            عـن سن العمل الدنيا يف التقريرين املقدمني مبوجب املادة           
  .    ٢٠٠٢     مايو  /       أيار   ٣١     إىل     ٢٠٠١      يونيه  /        حزيران ١             والفترة من     ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ٣١     إىل     ٢٠٠٠      أبريل  /       نيسان  ٢٨   من 

      األسرة

  .                 من التقرير األويل   ١٩٨                                        يبقى الوضع عموما كما تقدم شرحه يف الفقرة  -   ٤٧٠

  "     األسرة "      تعريف 

ّ          ما زلنا نعّرف مصطلح  -   ٤٧١    .                من التقرير األويل     ١٩٩                  كما بينا يف الفقرة   "      األسرة "          

                      األسر النواة غري املوسعة

                                             إىل أن نسبة األسر النواة غري املوسعة قد ارتفعت     ٢٠٠١                                       يشري تعداد سكان هونغ كونغ الذي أجري عام  -   ٤٧٢
            غري أن متوسط   .          يف املائة    ٦٦,٢                          من التقرير األويل إىل معدل    ٢٠٠                                   يف املائة املشار إليه يف الفقرة          ٦٣,٦          من معدل   
   .    ٣,٤     إىل    ٣,٥                      هذه األسر قد اخنفض من          عدد أفراد

                                  األسرة الوحيدة الوالد واألسر املفككة

  :                    يتجلى الوضع يف ما يلي -   ٤٧٣

 السنة أم وحيدة أب وحيد اجملموع
٢٠٠١ )٪٧٧,١ (٤٥ ٠٧٢ )٪٢٢,٩٩ (١٣ ٣٨٨ )٪١٠٠ (٥٨ ٤٦٠ 
١٩٩٦ )٪٧١,٩ (٣٠ ٤٠٢ )٪٢٨,١ (١١ ٩٠٧ )٪١٠٠ (٤٢ ٣٠٩ 
١٩٩١ )٪٦٦,٨ (٢٣ ٠٥٩ )٪٣٣,٢( ١١ ٤٧٩ )٪١٠٠ (٣٤ ٥٣٨ 
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                            يف املائة املشار إليه يف          ٦٦,٣                                                                        واخنفضـت نسبة الوالدين الوحيدين يف العمالة مدفوعة األجر من معدل             -   ٤٧٤
                                                      ويقترن ذلك مع ارتفاع نسبة الطالق، إذ ازداد عدد           .            يف املائة    ٥٧                                  مـن التقرير األويل إىل معدل           ٢٠٢          الفقـرة   

                طلبا يف عام      ١٥     ٣٨٠                          من التقرير األويل إىل         ٢٠٣                         ا أشري إليه يف الفقرة                 طلبا كم    ١٤     ٤٨٢                    طلـبات الطالق من     
  .                                                         وتبقى أسباب استمرار هذا االجتاه كما تقدم شرحها يف تلك الفقرة  .     ٢٠٠١

     ً  مركزاً  /        مركزا   ٦٦                                                                                 وتقـدم اخلدمـات إىل األسر الوحيدة الوالد واألسر املفككة من خالل شبكة تضم                -   ٤٧٥
         كانون    ٣١           وإىل غاية     .                                                    عليها وزارة الرفاه االجتماعي ومنظمات غري حكومية            ً                       متكامالً خلدمات األسرة، تشرف     

           وتصل األسر    .               أسرة مفككة     ٣٧٥                                           والدا وحيدا يتلقى هذه اخلدمات وكذا         ٣     ٩٧٦        ، كان       ٢٠٠٢       ديسمرب   /    األول
   كن                                                                                                            الوحـيدة الوالـد إىل مرافق رعاية األطفال املستعينة باحلكومة وغري ذلك من أشكال املساعدة، كتوفري املس                

                                                                                         وميكن للوالدين الوحيدين املطلقني أن يعاد إسكاهنم لدواعي الرأفة كما ميكن للذين هم بصدد           .                 والدعـم املـايل   
   .     صحية /                                                                             الطالق أن حيصلوا على مسكن مشروط إذا كانوا يواجهون مشاكل سكن حمضة ومشاكل اجتماعية

                              الوحيدين لتقدمي خدمات الدعم                                            ، أنشأنا مخسة مراكز خاصة بالوالدين           ٢٠٠١       فرباير   /               ويف شـهر شباط    -   ٤٧٦
                             وتشمل هذه اخلدمات تقدمي املشورة   .                                                                املخصصة ومساعدة األسر الوحيدة الوالد على التكيف واالعتماد على ذاهتا

                                                                            الوالدين وبرامج العمل اجلماعي وإقامة الشبكات والتدريب املتصل بالعمل وخدمات     /                          وبـرامج تعلـيم األسـرة     
                                 فريقا معنيا بشبكات الدعم األسري   ١٤                          ، شكلنا باإلضافة إىل ذلك        ٢٠٠٢     عام             ويف بداية     .                      اإلحالة، وما إىل ذلك   

          حىت كانون    .                                                                                                  تولـت حتديـد األسـر الضـعيفة مبـا يف ذلك األسر الوحيدة الوالد اليت حتتاج إىل تدخل سريع                   
  ر              أسرة من األس ٦     ٣٢٥                                                           ، انتفعت من خدمات املراكز اخلمسة املعنية بالوالدين الوحيدين       ٢٠٠٢         ديسـمرب    /    األول

   .             وحيدة الوالد

                                      املسائل املتعلقة باحلق يف السكن فيما يتصل  "                           من مالحظاهتا اخلتامية إىل أن   ١٢                       وأشارت اللجنة يف الفقرة  -   ٤٧٧
                                                                                                                       باإلقامة الدائمة واألسر املشتتة هي مسائل تعوق متتع األسر املتأثرة مبا أجرته اللجنة الدائمة التابعة ملؤمتر الشعب                 

                                     من القانون األساسي باحلقوق االقتصادية   ٢٤                            من إعادة تفسري ألحكام املادة     ١٩٩٩   يه    يون /        حزيران  ٢٦        الوطين يف 
                                                                عن بالغ القلق ملا ينجم عن السياسات اليت تنتهجها منطقة             ٢٢                           وأعربت اللجنة يف الفقرة        ".                      واالجتماعية والثقافية 

                             ت اللجنة منطقة هونغ كونغ على     ، حث  ٤٠          ويف الفقرة   .                                                    هونغ كونغ بشأن اإلقامة الدائمة واألسر املشتتة من شدائد
                                                                                                                    القيام، لدى وضع وتنفيذ سياسـاهتا بشأن اإلقامة الدائمة واألسر املشتتة، بإيالء كامل العناية واالهتمام لكل ما                

   ّ            وذكّرت اللجنة    .             من العهد    ١٠    و  ٣ و  )  ٢ ( ٢                                                                     هلـذه املسألة من أبعاد من حيث حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املواد              
                                                            جيب تربيره فيما يتعلق بكل عنصر من العناصر احملددة يف             ١٠                           أية قيود بصدد املادة                                 منطقة هونغ كونغ بأن فرض    

                        الذي قامت به منطقة هونغ   "        التنازل "                                                         وحثت اللجنة منطقة هونغ كونغ على إعادة النظر يف توسيع نطاق   .  ٤      املادة 
                      ، حثت اللجنة منطقة      ٤١            ويف الفقرة     .     ١٩٩٩       يونيه   /         حزيران   ٢٦                                              كونغ عقب عملية إعادة التفسري اليت جرت يف         

                   فعلى سبيل املثال،     .                                                                          زيادة شفافية مجيع العمليات ذات الصلة باإلقامة الدائمة واألسر املشتتة          "                   هونـغ كونغ على     
      متاحة   )                        ً     حسب أصل مقدم الطلب، مثالً     (                                                                        توصي اللجنة جبعل مجيع البيانات، اليت مت تفصيلها على النحو املناسب            

   ".                       لس التشريعي كل ستة أشهر                               للعامة، وبعرض هذه البيانات يف اجمل

                                         فقلة هي احلكومات، إن وجدت، اليت تقبل         .                                                    وليست ظاهرة االنفصال األسري حكرا على هونغ كونغ        -   ٤٧٨
            ونظرا لكثرة   .    ّ                                                                                  مسلّمة بدخول كل من يدعي أنه من أفراد أسر مقيميها دون أي شكل من أشكال التنظيم واملراقبة
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                                                                      ن االستقرار يف هونغ كونغ، تقر سياساتنا بأن عليهم انتظار دورهم                                                       عـدد املقيمني يف الصني القارية الذين يودو       
          ماليني من  ٧                                                 وعالوة على ذلك، يتعني على هونغ كونغ، اليت تضم قرابة   .                               حرصا على العدل بني خمتلف امللتمسني

      مح به                                                            كيلومتر مربع، أن تيسر مجع مشل األسر بصورة منظمة يف حدود ما تس ١     ١٠٠                       املقيمني يف رقعة ال تتجاوز 
                                                                ويف ذلك مصلحة مجيع املقيمني يف هونغ كونغ، مبن فيهم القادمون             .                                            بنيتـنا األساسـية االجتماعـية االقتصادية      

                 شخص من الصني       ٢٩٦     ٠٠٠                                       ، استقر يف هونغ كونغ ما يزيد عن             ١٩٩٧       يوليه   /              ومنذ شهر متوز    .               لالستقرار فيها 
  .                                         القارية يف إطار نظام تصاريح اإلقامة الدائمة

                                                                                 لقنوات اليت تتيح لسكان الصني القارية زيارة هونغ كونغ يف انتظار احلصول على تصريح دخول         وتتعدد ا -   ٤٧٩
                                                                               وميكن لسكان الصني القارية، بواسطة هذه القنوات، زيارة هونغ كونغ ألغراض شىت كالسياحة   .              لغرض االستقرار

                    ارة األقارب حتديدا،                      وخبصوص القادمني لزي    .                                                           وتصـريف األعمـال واالهتمام بشؤون شخصية وزيارة األقارب        
   .                                                      ً                             باستطاعة البعض منهم أن ميكثوا يف هونغ كونغ بوصفهم زواراً ملدة تتجاوز ستة أشهر يف السنة

                                                                                                        ولـدى صياغة وتنفيذ السياسات والتدابري اليت تؤثر على احلق يف السكن، نويل كامل العناية واالهتمام                 -   ٤٨٠
                                 وعند فرض قيود على دخول هونغ        .             من العهد    ١٠    و  ٣    و  ) ٢ ( ٢                                                 جلمـيع أبعاد حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املواد          

                                                                                                        كونغ واملكوث هبا، وخبصوص احلق يف السكن، حنرص كل احلرص على ضمان أن تكون كل القيود اليت قد تؤثر                   
   ُ                              وال ُيفرض أي قيد إال إذا كان قائما   .  ٤                                          مربرة يف ما يتعلق بكل عنصر من عناصر املادة   ١٠                      عـلى تنفـيذ املادة     

                                                                                       وانيننا، ومتوافقا مع طبيعة احلقوق ذات الصلة، ومل يكن الغرض منه إال تعزيز الرفاه العام                           بشـكل سـليم على ق     
  .                                     جملتمع هونغ كونغ كما تنص عليه تلك املادة

                                                          من املالحظات اخلتامية، تشرف على نظام تصاريح اإلقامة           ٤١                                        وخبصـوص التوصـية الواردة يف الفقرة         -   ٤٨١
                               وتشمل هذه اخلطوات، وضع نظام       .                                   ختذت خطوات لزيادة شفافية النظام                                            الدائمـة سلطات الصني القارية، اليت ا      

                                                                                          ، يرمي إىل ترتيب امللتمسني على القائمة، واعتماد خط اتصاالت مباشر لتلقي الشكاوى يف                  ١٩٩٧              نقاط يف عام    
                                   وتتضمن القوائم االسم ومكان تقدمي       .                                                             ، ونشـر قوائم امللتمسني الذين قبلت طلباهتم بصفة منتظمة             ٢٠٠١       عـام   

                                                                                                              لطلـب يف الصني القارية ونوع اجلنس وتاريخ امليالد وعدد النقاط احلاصلة، وحيثما هو مناسب، تاريخ الزواج                  ا
  .                                                            وهذه املعلومات متاحة للعموم وميكن لكل من يهمه األمر االطالع عليها  .                           ومدة االنفصال واسم الوالدين

                     نظام شهادات االستحقاق

                   ويف إطار هذا النظام   .                  من التقرير األويل   ٢١٦                   ية إعماله يف الفقرة                                   لقد شرحنا الغرض من هذا النظام وكيف -   ٤٨٢
    ٣١           وإىل غاية     .                                                                                                يبقى صاحب املطالبة خارج هونغ كونغ ريثما جيري التحقق من املطالبة املتعلقة باحلق يف السكن              

ّ                                                   ، أّمن النظام الدخول السريع واملنظم بغرض االستقرار لنحو     ٢٠٠٢      ديسمرب  /          كانون األول       جرى       طفل،   ١٣٣     ٠٠٠   
   .                                   التحقق من حقهم يف السكن يف هونغ كونغ
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                          سياسة محاية األطفال الشاملة

                                                               من مالحظاهتا اخلتامية عما ينتاهبا من قلق خاص إزاء غياب سياسة شاملة   )  ز (  ١٥                      أعربت اللجنة يف الفقرة  -   ٤٨٣
            تتخذ تدابري   "       أن                                      ، ناشدت اللجنة منطقة هونغ كونغ       ٤٢            ويف الفقرة     .                                        حلمايـة األطفال من مجيع أشكال اإلساءة      

  . "                                                                         عاجلة للتصدي للمشاكل املفضية إىل انتحار اليافعني ومجيع أشكال اإلساءة إىل األطفال

                      ويكمن اهلدف الرئيسي من   .                                                                وحنن ملتزمون بتنفيذ سياسة شاملة حلماية األطفال من مجيع أشكال اإلساءة -   ٤٨٤
                                 الرعاية االجتماعية يف التسعينات     "           بعنوان    ١   ١٩٩                                                                   بـرنامج رفـاه الطفل، كما أشري إليه يف الورقة الصادرة عام             

      وبناء   .  "                                                                                      محاية األطفال من مجيع أشكال سوء املعاملة وتوفري اخلدمات الالزمة ملنع ومعاجلة اإلساءة             "      ، يف    "      وبعدها
    مات                            الوزارات املعنية ومهنيني ومنظ /                                                                     عليه، تتوىل اللجنة املعنية باإلساءة إىل األطفال، املؤلفة من ممثلني عن اإلدارات

                            وتتوخى هذه اللجنة هنجا جامعا   .                                                                      غـري حكومية، صياغة استراتيجيات وتنسيق اإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد     
  .               ومتعدد التخصصات

                                                                                                     ونقدم جمموعة مسترسلة من خدمات الوقاية والدعم واخلدمات املتخصصة يف املراحل االبتدائية والثانوية              -   ٤٨٥
                          ويرد املزيد من املعلومات عن   .                                        يل اإلساءة إىل األطفال ومعاجلتها عند ظهورها                                    والثالثة لتوقي املشاكل العائلية من قب

  .       أدناه   ٥١٤     إىل    ٥٠٨                       هذا النهج يف الفقرات من 

               انتحار اليافعني

                                                                                                          نشـاطر اللجـنة، شأننا يف ذلك شأن املعلقني احملليني، انشغاهلا بانتحار اليافعني وكلنا عزم على معاجلة                  -   ٤٨٦
                                                                         عى إىل فعل ذلك من خالل جمموعة من التدابري متعددة التخصصات والقطاعات، مبا فيها    ونس  .                 املسألة من جذورها

   .        أدناه   ٤٩٥     إىل    ٤٨٧                             التدابري املوصوفة يف الفقرات من 

                   خدمات رفاه اليافعني

                                                                                                   تقـدم وحـدات خدمات الرفاه، بغية االستجابة الحتياجات الشباب املتغرية واملعقدة، خدمات النماء               -   ٤٨٧
                                                                    وتشمل هذه القنوات مراكز األطفال والشباب، وقسم العمل االجتماعي           .                        ويض بواسطة قنوات عدة                والدعم والتع 

                           ويتمثل أحد حماور التركيز      .                                                                                 داخـل املـدارس، وتدابـري التوعية، واملراكز املتكاملة خلدمات األطفال والشباب           
                                   ز قدرهتم على التعامل مع املشاكل                                                                                       األساسـية يف تنمية مهارات احلياة والقدرة على التأقلم لدى اليافعني، مبا يعز            

  .              ومواجهة األزمات

                 مشروع فهم املراهق

                                                                                                         أمـرنا بتنفـيذ هـذا املشروع، الذي حيمل يف الواقع عنوانا جامعا لسلسلة من الدراسات النموذجية،                  -   ٤٨٨
                                                وقد أتاحت لنا الدراسات استحداث وسيلة كشف        .                                                         استجابة إىل تزايد عدد حاالت االنتحار يف صفوف اليافعني        

  .                                                                                                             متكـن من حتديد احتياجات الشباب يف مراحل منائهم األوىل ووضع برامج وقائية أولية من أجل التدخل املبكر                 
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                                ، يف تنمية كفاءة اليافعني وتفاؤهلم  )      أعاله   ٤٨٧       الفقرة  (                                                  ويكمـن هدفنا، كما هو احلال يف خدمات رفاه الشباب     
  .                         التأقلم مع متغريات احلياة                                   ونأمل أن نعزز هبذه الطريقة قدرهتم على  .                 وشعورهم باالنتماء

                                                               ، بدأنا يف تنفيذ املشروع على مراحل تدوم ثالث سنوات داخل               ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                       وخالل السنة الدراسية     -   ٤٨٩
                                       ولدى االنتهاء من إعداد هذا التقرير        .  )  ٢٦ (                                                                   مجـيع املدارس الثانوية، وعلى أساس منوذجي، داخل مدارس ابتدائية         

                 وجربت مثاين عشرة     .                                   مدرسة ثانوية تشارك يف املشروع        ٢٥٥    بة              ، كانت قرا   )    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                   السـنة الدراسية     (
                                                                                                            مدرسـة منوذجـية سلسلة من الربامج الوقائية وشاركت يف عملية اإلقرار التتبعي ألداة كشف متكن من حتديد                  

                                      ومنذ ذلك الوقت، شاركت أربع ومخسون        .  )  ٢٧ (                                                             احتـياجات تالمـيذ املدارس االبتدائية يف مراحل منائهم األويل         
                                 ونتوقع أن يتسىن تشغيل الربنامج        ".      األداة "                                                             تدائـية أخرى يف هونغ كونغ يف عملية التثبت من فعالية                       مدرسـة اب  

                              منها خالل السنة الدراسية        ٤٠٠       ويف       ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                          مدرسة ابتدائية خالل السنة الدراسية          ٣٠٠              بالكـامل يف    
٢٠٠٦-    ٢٠٠٥    .  

                    التعاون بني القطاعات

                                                          ة االنتحار، ويتطلب االضطالع هبا مشاركة األفراد واجملموعات                                             يتقاسـم اجملتمع مسؤولية معاجلة مشكل      -   ٤٩٠
                                                وتعمل احلكومة على ختفيض حاالت االنتحار ومنعها         .                                                     املهنية ووسائط اإلعالم واجملتمع واحلكومة مشاركة نشطة      

           وعلى صعيد    .                                                                                           مـن خـالل جمموعة من التدابري متعددة التخصصات والقطاعات وعن طريق شبكة دعم جمتمعية              
                                                                                                   يتوىل فريق عامل مشترك بني الوزارات ومعين مبسألة االنتحار وضع استراتيجيات وتنسيق اإلجراءات                        التطبـيق، 
                                          وتدعى املنظمات غري احلكومية واجلامعات إىل حضور   .                                          ويتألف الفريق العامل من ممثلني ألهم الوزارات  .        احلكومية

   .                                            اجتماعات الفريق لتقدمي إسهامات وتيسري التعاون

  :                                     منظمات غري حكومية ومهنيني من أجل ما يلي         ونعمل مع  -   ٤٩١

                                                                                        حتسـني فهمنا لالنتحار من خالل حتسني مجع البيانات وإجراء البحوث، على الصعيدين احمللي                ) أ ( 
         واخلارجي؛

                                                                                              تقدمي خدمات الوقاية والدعم والتعويض، بغية التخفيف من تأثري عوامل اخلطر، وتدعيم عوامل               ) ب ( 
                          املساعدة يف الوقت املناسب؛                          احلماية، وضمان التدخل وتوفري

                                                                      النهوض بالوعي العام بظاهرة االنتحار عن طريق تكثيف أنشطة التثقيف العام؛  ) ج ( 

  .                                                       تطوير معارف ومهارات املهنيني املعنيني مباشرة من خالل التدريب  ) د ( 

  .  )  ٢٨ (             ة هونغ كونغ                                                                                            وقد دعم الفريق العامل إنشاء مركز للبحث يف مسائل االنتحار والوقاية منه داخل جامع              -   ٤٩٢
                    كما يقوم باستحداث     .                                                                                       ويهدف املركز إىل املسامهة يف الوقاية من االنتحار عن طريق التدريب والتثقيف والبحث            

  .                                                                                                           نظام رصد ومراقبة لدراسة ظاهرة االنتحار يف هونغ كونغ، وتدريب املهنيني يف جمال التصدي ملخاطر االنتحار               
  .       القائمة                                     ويزمع املركز تقييم استراتيجيات التدخل 
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                                                              نظاما مركزيا للمعلومات املتعلقة باالنتحار، يشمل عمليات وحماوالت     ٢٠٠٢                         وأقر الفريق العامل يف عام  -   ٤٩٣
                              ويقوم الفريق العامل بإعداد      .                                                                               االنتحار اليت تبلغ عنها الوزارات واملدارس واملستشفيات وغري ذلك من الوكاالت          

                                                               الوقاية من االنتحار وما يتصل بذلك من إجراءات التدخل،                                                          بروتوكول بشأن التعاون متعدد التخصصات يف جمال      
   .                                 كي يعتمده املهنيون املعنيون مباشرة

                                                                                        وعلى مستوى السياسات املركزية، تبحث اللجنة املعنية باخلدمات املقدمة إىل الشباب املعرضني للمخاطر  -   ٤٩٤
                                  ات وتدابري ترمي إىل التصدي الحتياجات                                                               مسائل الشباب، مبا يف ذلك انتحار اليافعني، وتوصي باعتماد استراتيجي

                                              وتتسم اللجنة بعضوية متعددة التخصصات، تضم        .                                             ويرأس هذه اللجنة وزير الرعاية االجتماعية       .               الشباب املتغرية 
  .                                                                                      ممثلني من أهم إدارات احلكومة ووزاراهتا، ومهنيني من قطاعات الرعاية االجتماعية والتعليم والصحة

                                                                              تتوىل اللجان احمللية متعددة التخصصات املعنية باخلدمات املقدمة إىل الشباب                                  وعـلى صعيد املقاطعات،    -   ٤٩٥
                            ومتثل مسألة انتحار الشباب      .                                                                                     تنسيق اجلهود املبذولة على صعيد املقاطعات من أجل تلبية احتياجات الشبيبة احمللية           

   .                          أحد حماور اهتمامها األساسية

           تدابري أخرى

                                                                  لسامرية يف هونغ كونغ كي تشرف على تشغيل مركز تدخل يف حاالت                                              وفـرنا أمواال لرابطة الصداقة ا      -   ٤٩٦
      ويقدم   .     ٢٠٠٢      مارس   /                     وبدأ املشروع يف آذار     .                                                               األزمـات املتصـلة باالنتحار، لفترة منوذجية تدوم ثالث سنوات         

                                                                                           املركز خدمات االتصال والتدخل يف حاالت األزمات على مدار الساعة فضال عن إسداء املشورة إىل الذين ميرون 
     ٢٠٥               ، عاجل املركز        ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١           وإىل حدود     .                                       زمـات ويتعرضـون بشدة خلطر االنتحار        بأ

  .                                     عملية اتصال مباشر أو زيارة ميدانية   ٢٥٣                     متوسط وقامت مبا يعادل  /                                 حاالت تنطوي على خطر انتحار جد حمتمل
  .                            ة منوذجية تدوم ثالث سنوات                                 مركزا لتعليم احلياة لفتر        ٢٠٠٢      مايو   /                                          كمـا أنشأت رابطة الصداقة يف شهر أيار       

                         كما يتوىل تدريب املشرفني      .                                                                                  ويـروج املركز تعليم احلياة للجميع لكنه يركز تركيزا خاصا على شباب املدارس            
   .                                                               اجملتمعيني على مراقبة حاالت االنتحار على حنو فعال داخل اجلماعات احمللية

                              الوافدون اجلدد من الصني القارية

         ، استقر      ٢٠٠٢       يونيه   /         حزيران   ٣٠ و  )                                         التاريخ الذي توقف عنده التقرير األويل        ( ٨   ١٩٩       يوليه   /      متوز  ١    بني   -   ٤٩٧
   .                                  شخص من الصني القارية يف هونغ كونغ   ٢٢٦     ٠٠٠      قرابة 

             وحيق للوافدين   .                                                                          وتواصل احلكومة إيالء أمهية كربى إلدماج الوافدين اجلدد إدماجا مبكرا يف اجملتمع احمللي -   ٤٩٨
                                                                        يني اآلخرين، التمتع خبدمات الرعاية االجتماعية كرعاية األطفال، والدعم اجملتمعي،                             اجلدد، على غرار املقيمني احملل   

                                                                                 كما يستفيدون من مثانية مراكز تعىن بشؤون ما بعد اهلجرة وتقدم برامج وقاية               .                                 واملسـاعدة املالية وما إىل ذلك     
                       خدمات املركز التوجيه،          وتشمل    .                                                                              ودعـم للوافديـن اجلدد، بالتركيز على التدخل املبكر وتعزيز شبكات الدعم           

                                                                                                               ودروس اللغـة، وتعليم األسرة والوالدين، وإسداء املشورة واإلحالة، واإلرشاد املهين، ودورات التدريب املتعلقة              
       وإضافة   .                                                                   وتكمن الغاية من ذلك يف احلد من مشاكل التكيف وتشجيع االعتماد على الذات  .                   بالعمل، وما إىل ذلك

                                                                    ظمات غري احلكومية على تشغيل مشاريع تكميلية، متوهلا مصادر من قبيل اجلمعية                            إىل الربامج املدعومة، تشرف املن
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                                               وتشمل هذه املبادرات، يف مجلة أمور، التعليم اجملتمعي   .                                                 اخلريية لنادي الفروسية يف هونغ كونغ والصندوق اجملتمعي
  .                            وبرامج العمالة وخدمات التطوع

                                       خدمات الرعاية االجتماعية املقدمة إىل األسر

                                                                                               تدعـم وزارة الرعاية االجتماعية منظمات عديدة، من بينها وكاالت معنية بالرعاية االجتماعية وهيئات      -   ٤٩٩
                                                                                                               كنسـية ومجعيات نسائية وغريها، كي تتوىل إدارة مراكز التعاضد لرعاية األطفال بتمويل ذايت ودون السعي إىل                 

                طفال دون سن      ١٤                       ظمة ملا ال يزيد على                                                                    ويوفـر كل من هذه املراكز الرعاية واإلشراف بصورة غري منت            .        الـربح 
      ديسمرب  /                       وإىل غاية شهر كانون األول  .                                         ويقدم اآلباء واألمهات واملتطوعون هذه اخلدمات  .                    السادسة يف نفس الوقت

   ).                   تشغلها الوزارة    ١٥                                      منها تشغلها منظمات غري حكومية و       ٩ (                         مركزا يف وضع تشغيل        ٢٤                ، كـان زهاء         ٢٠٠٢
  .      إضافيا                             وسينضم إليها أربعة عشر مركزا 

               من التقرير      ٢٢٤                                                                                      ويـرد يف اجلـدول أدناه عرض ملختلف خدمات الدعم املقدمة املشار إليها يف الفقرة                 -   ٥٠٠
  :                                                السابق، إضافة إىل وحدات رعاية األطفال لساعات مطولة

  املساعدة املقدمة يف الفترة
٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

املساعدة املقدمة يف الفترة 
١٩٩٨-١٩٩٧ 

 

                         التابعة للحكومة واملدعومة         النهارية             رياض األطفال    ًنا مكا ٢٥ ٩٤١      ًمكانا  ٢٩ ٣١٤
                            دور احلضانة النهارية املدعومة      ًمكانا  ١ ٤٧٩      ًمكانا ١ ١١٣
 وحدة ٢٤٣

 ) مكانا٧٢٩(
 ةوحد ٢٣٠

 )      ً مكانا ٦٩٠(
     ثالثة  (                                        وحدات رعاية الطفل بصورة غري منتظمة       

  )            أماكن للوحدة
  وحدة١١٥

 ) أماكن١ ٦١٠(
  وحدات٥
 )      ً مكانا ٧٠(

    ١٤ (                                 ت رعايـة األطفال لساعات طويلة           وحـدا 
  )            مكانا للوحدة

       ً فريقا ١٣٩
 )      ً                فريقا  للرعاية املرتلية٢٥إضافة إىل (

                     أفرقة املساعدة يف املرتل       ً فريقا ١٢٦

             مساعدة األسرة  يف          العاملون      ًعامال  ٥٢     ًعامال  ٤٤

              إذ اخنفض عددهم   :        السادسة                                                                           ويعكس اخنفاض عدد األماكن يف دور احلضانة النهارية تراجع فئة األطفال دون سن       
                                  وهلذا السبب، يعترب إمجايل مستوى خدمات   .     ٢٠٠١          طفال عام    ٣٥٥     ١٩٧     إىل     ١٩٩٦          طفال عام    ٤١٢     ١٨٠   من 

                                                                                                               رعايـة األطفال املقدمة أكثر من كاف لتلبية الطلب، ونتوقع االستجابة بالكامل للطلب على العاملني ملساعدة                
  .    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢               األسرة يف الفترة 

                                ة إىل األسر اليت تواجه صعوبات كبرية            اخلدمات املقدم

                                                                               من التقرير األويل بعرض اخلدمات اليت كانت متاحة لألسر اليت تواجه صعوبات                ٢٢٦                   قمـنا يف الفقرة      -   ٥٠١
                       مركزا متكامال للخدمات   ١٥         ، أنشأنا     ٢٠٠٢      أبريل  /              ويف شهر نيسان    .                                ومـا زالت هذه اخلدمات قائمة       .       كـبرية 

                                 وتعمل املراكز وفقا لنموذج خدمة      .                                 مركزا من مراكز اخلدمات األسرية        ٦٦                                  األسـرية على أساس منوذجي داخل       
                               ويشمل كل مركز وحدة للموارد       .                                                                        جديد صمم لتيسري الوصول إىل اخلدمات وحتديد األسر املعوزة حتديدا مبكرا          
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                                          وهتدف هذه املراكز إىل حتقيق التكامل بني        .                                                              األسـرية ووحـدة للدعم األسري ووحدة إلسداء املشورة األسرية         
                                                                                                              خدمـات الـرفاه األسـري واخلدمات اجملتمعية بغية تقدمي سلسلة من خدمات الوقاية والدعم والتعويض لتلبية                 

   .                                  االحتياجات املتغرية لألسر على حنو شامل

                                                                                                  وتشـرف وزارة الـرعاية االجتماعـية على خط اتصاالت مباشر لتيسري الوصول إىل خدمات الرعاية                 -   ٥٠٢
                                                            ، فتحت الوزارة خطا مباشرا للمساعدة األسرية، بغرض تقدمي املشورة     ٢٠٠٠   يل    أبر /            ويف شهر نيسان  .          االجتماعية

  .                                              واملساعدة الفورية ملن حيتاج إليها من األسر واألشخاص

                                                         اليت تشمل الكفالة واملنازل املخصصة جملموعات صغرية ورياض           (      داخلية                               ومـا زالت خدمات الرعاية ال      -   ٥٠٣
                                                        متوفرة لألطفال الذين ال يستطيعون العيش مع والديهم         )            الداخلية                                           األطفـال ودور احلضانة الداخلية واملؤسسات     

        مكان     ٦٠٠          ، توافر       ١٩٩٨-    ١٩٩٧            ويف الفترة     .                                                           ألسباب شىت من بينها التعرض لإلساءة ومشاهدة العنف املرتيل        
                     مكانا، قصد توفري       ٦٧٠          ليبلغ       ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                           وقد زدنا عدد أماكن الكفالة يف الفترة          .                       لكفالة األطفال احملتاجني  

                            مكانا إضافيا يف الفترة       ٦٠        وسنوفر    .                                                                              بيئة شبيهة بالبيئة األسرية لألطفال الذين حيتاجون إىل الرعاية خارج بيوهتم          
                                     واستمرت زيادة أماكن الرعاية الداخلية   .        مكانا   ٧٣٠                                           ، ليصل بذلك جمموع األماكن املتوافرة إىل            ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣

   .     ٢٠٠٣      أبريل  /             مكانا يف نيسان   ٣     ٣٥٥     إىل     ١٩٩٨-    ١٩٩٧                 أماكن يف الفترة  ٣     ٣٠٩          العامة من 

  :                                      ويعرض اجلدول التايل تفاصيل اخلدمات املقدمة -   ٥٠٤

 اخلدمات املقدمة يف الفترة
٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

  الفترةاخلدمات املقدمة يف
١٩٩٨-١٩٩٧ 

 

                                   األخصائيون يف اخلدمة االجتماعية األسرية ٧٠٦ ٧٤٤
                                    األخصائيون يف اخلدمة األسرية ومحاية الطفل ٢٩ ١٠٥
        كلينيكي إل                       األخصائيون يف علم النفس ا ٥٩ ٦٩
                             العاملون االجتماعيون يف املدارس ٢٨٦ ٤٦٦
                            العاملون االجتماعيون الطبيون ٣٧٢ ٣٦١
              أماكن الكفالة ٦٠٠ ٦٧٠
                     منازل اجملموعات الصغرية ١١٣ ١١٩

                                                      أطفال الصني القارية الذين يتبناهم مقيمون يف هونغ كونغ

                                                                   من التقرير األويل بإعالم اللجنة باالستعراض القضائي الذي كان             ٢٢٢         إىل    ٢٢٠                        قمـنا يف الفقرات من       -   ٥٠٥
                           دخلوا هونغ كونغ وأقاموا        ّ                           مت تبّنيهم يف الصني القارية و                       بإرجاع أطفال           القاضية                وزير اهلجرة       أوامر               جاريـا بشأن    

            تنص عليه من                            من القانون األساسي، فضال عما   )  ٣   ) ( ٢   (  ٢٤                       وزعم املدعون أن املادة  .                        فـيها بصورة غري قانونية  
                                                                                                 حق املولود الطبيعي يف اإلقامة، واسعة النطاق مبا يكفي ملنح حق اإلقامة عن طريق التبين، بصرف النظر عن مكان 

                     ورأت حمكمة االستئناف     .                                                                      وحكمت كل من حمكمة االستئناف وحمكمة االستئناف النهائي لصاحل احلكومة           .      التبين
                                           ال تشري إال إىل األطفال الطبيعيني وال حتتمل التفسري   "            هونغ كونغ           املولود خارج "                              النهائي أن من الواضح أن عبارة 
   .                           على أهنا تشمل األطفال بالتبين
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                    سن املسؤولية اجلنائية

                      سن املسؤولية اجلنائية    "                                                    من مالحظاهتا اخلتامية عما يساورها من قلق ألن            ٢٤                            أعربـت اللجنة يف الفقرة       -   ٥٠٦
       أن     ٤٣                                                      اللجنة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة يف الفقرة                 وناشدت     ".         سنوات  ٧                            حمـددة عند سن مبكرة هي       

  . "          من العهد  ١٠   ِّ                                                                          تعدِّل قوانينها لرفع سن املسؤولية اجلنائية مبا يكفل حقوق الطفل مبقتضى أحكام املادة  "

                               سن املسؤولية اجلنائية يف هونغ      "                                            ، صدر تقرير جلنة اإلصالح القانوين املعنون            ٢٠٠٠      مايو   /             ويف شهر أيار   -   ٥٠٧
    ١٠      إىل   ٧                                                                                                وأوصت هذه اللجنة بأمور من بينها رفع السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية يف هونغ كونغ من                   ".     نـغ   كو

          املتعلق      ٢٠٠١            قانون عام     )      تعديل (                                                                     وتقبلنا هذه التوصية، وقمنا، لوضعها موضع التنفيذ، بعرض مشروع            .      سنوات
                                         وبينما كان هذا التقرير قيد الصياغة،        .     ٢٠٠١       نوفمرب   /                                                    باجلاحنني األحداث على اجمللس التشريعي يف تشرين الثاين       

                       وسنحيط اللجنة علما مبا    .                                                                                      كانـت جلنة مشاريع القوانني التابعة للمجلس التشريعي تنظر يف مشروع التعديل هذا            
  .                                           يستجد، حسب االقتضاء، لدى النظر يف هذا التقرير

                          برنامج الرعاية بعد املدرسة

    ١٢    و  ٦                                                       ملدرسة، يف إطار هذا الربنامج، رعاية األطفال بني سن                                         وحدة خلدمات الرعاية بعد ا        ١٣٦      تتوىل   -   ٥٠٨
        قدمنا     ٢٠٠٠      سبتمرب  /              ومنذ شهر أيلول  .                                                                  عامـا الذين ال يستطيع آباؤهم وأمهاهتم رعايتهم خارج أوقات املدرسة    

  .                                                                     مليون دوالر من دوالرات هونغ كونغ بغية النهوض بنوعية اخلدمات            ٢١                                     ملنظمات حكومية إعانة سنوية مبقدار      
   .      طفال ٥     ٥٨٤                                          ، كانت الوحدات تشرف على رعاية ما يزيد على     ٢٠٠٢      ديسمرب  /                 هناية كانون األول   وحىت

      وختتلف   .                                                                                  وتعمـل وحدات اخلدمات على أساس مدفوع الرسوم وذايت التمويل لكنها ال تستهدف الربح       -   ٥٠٩
              شهر كانون     ويف  .                                                                                           الرسـوم وفقـا لتكالـيف التشـغيل الفعلية املتكبدة عن كل مركز وحبسب احلجم واملوقع               

     وميكن   .                                           دوالرا من دوالرات هونغ كونغ يف الشهر          ٩١٧                                ، كان متوسط الرسوم يف حدود           ٢٠٠٢       ديسمرب   /    األول
                                                                                                          لألسـر ذات االحتياجات اخلاصة، حبسب ظروفها، أن تعفى من الرسوم إعفاء كامال أو أن تستفيد من ختفيض                  

  .                            طفال يستفيدون من هذا النظام ١     ٠٦٤   حنو       ، كان     ٢٠٠٢      ديسمرب  /             كانون الثاين  ٣١   ويف   .                    مقدار الرسوم بالنصف

           العنف املرتيل

                                                                            من التقرير األويل، أحطنا اللجنة علما بالتدابري املعتمدة بغية التصدي              ٢٣٧       إىل      ٢٣٤                  يف الفقـرات من      -   ٥١٠
              ويف ما يتعلق     .                                                                        وما زلنا نتوخى النهج متعدد التخصصات الذي شرحناه يف ذلك التقرير            .                       للعـنف املرتيل ونتائجه   

                         اليت كانت تعرف بالفريق     (                                                                                    يكل، تتوىل اآلليات املكرسة، مبا يف ذلك اللجنة املعنية مبسألة اإلساءة إىل األطفال                 باهل
                                املتكون من دمج الفريق العامل      (                                      والفريق العامل املعين مبكافحة العنف        )                                          العـامل املعين مبسألة اإلساءة إىل األطفال      

                               ، اليت ترأسها وزارة الرعاية      )                              العامل املعين بالعنف اجلنسي                                                       املعـين بـاألزواج الذيـن يتعرضون للضرب والفريق        
                                                                                            االجتماعية وتضم ممثلني للحكومة ومنظمات غري حكومية ومهنيني، كأخصائيي علم النفس اإلكلينيكي، مسؤولية 

           وعالوة على    .                                                                                           وضع االستراتيجيات والتدابري ملعاجلة مشكلة اإلساءة إىل األطفال وضرب األزواج والعنف اجلنسي           
      جلنة   ١٣                                                                                                   هـذه اآللـيات، تقوم جلان التنسيق املعنية برفاه األسرة والطفل على مستوى املقاطعات والبالغ عددها          

   .                                                      بتنسيق اخلدمات املتصلة بالعنف العائلي على مستوى املقاطعة
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  ي                                                                                                     وتوفر وزارة الرعاية االجتماعية برامج تدريب متعددة التخصصات لتعزيز الفهم املشترك للعنف األسر             -   ٥١١
                                                             وقد أصدرنا أيضا مبادئ توجيهية بشأن التعامل مع حاالت اإلساءة إىل   .                              يف صفوف املهنيني على اختالف جماالهتم
  .                             ، بغية تيسري التعاون بني املهنيني )  ٢٩ (                               األطفال وضرب األزواج والعنف اجلنسي

               ً  لية إحالة جديدةً                                             ، اعتمدت وزارة الرعاية االجتماعية والشرطة آ      ٢٠٠٣       يناير   /                         ويف شـهر كـانون الثاين      -   ٥١٢
                                   ويف إطار هذا النظام، حتال حوادث        . ُ                                                                   ُصممت لتعجيل التدخل يف حاالت العنف املرتيل ملصلحة الضحايا وأسرهم         

                                                                                                                    العنف املرتيل اليت تستويف شروطا معينة إىل الوزارة، اليت تتوىل متابعتها دون حاجة إىل موافقة الضحية أو الفاعل                  
   .       املزعوم

                               ظام إعادة اإلسكان لدواعي الرأفة                     السكن املشروط يف إطار ن

                                                                                                   اعـتمدنا هذا الترتيب يف األصل ملساعدة األزواج الذين يتعرضون للضرب ويعيلون أطفاال وهم بصدد                -   ٥١٣
   ويف   .                                                                                     وتوفر وزارة اإلسكان عموما املسكن هلؤالء األشخاص بناء على إحالة من وزارة الرعاية االجتماعية  .      الطالق

                                                                       ، وسعنا نطاق هذا الترتيب ليشمل ضحايا العنف املرتيل أو الطالق الذين ال أبناء   ٠١  ٢٠      نوفمرب  /               شهر تشرين الثاين
   .                                                              هلم أو الذين ال يصطحبون معهم أطفاال معالني عند مغادرة بيت الزوجية

            االستراتيجية

                                                                                                  تتمـثل اسـتراتيجيتنا يف تقدمي جمموعة مسترسلة من خدمات الوقاية والدعم واخلدمات املتخصصة يف                -   ٥١٤
                           وتشمل هذه املشاكل اإلساءة      .                                                                                    احل االبتدائية والثانوية والثالثة لتوقي املشاكل العائلية ومعاجلتها عند ظهورها            املر

  :                          وتشمل التدابري اخلاصة ما يلي  .                                                               إىل األطفال وضرب األزواج، باعتبارمها أكثر أشكال العنف املرتيل انتشارا

                                         وبرامج توعية ترمي إىل حتديد األسر اليت                                             من ذلك التعليم العام ومحلة دعاية         :                 خدمـات الوقاية   -
                            حتتاج إىل مساعدة حتديدا مبكرا؛

               من ذلك مراكز     :                        الدعم إىل األسر احملتاجة    /      املوارد /                                         خدمات الدعم الرامية إىل توفري املعلومات      -
                                                     املراكز املتكاملة للخدمات األسرية ورعاية األطفال يف        /                                    الدعم األسري ومراكز اخلدمات األسرية    

             وما إىل ذلك؛         املؤسسات 

                                            من ذلك مراكز إيواء النساء الاليت يتعرضن         :                                         اخلدمات املتخصصة للتدخل يف حاالت األزمات      -
                                                                                     إىل الضـرب وأطفاهلن املعالني، ومركز دعم األسر يف حاالت األزمات، والوحدات املتخصصة             

                                  التابعة لوزارة الرعاية االجتماعية؛  )                              وحدات خدمات محاية األسرة والطفل (

     وخيضع   .                                                                       وهـو معتمد حلماية األطفال من اإلساءة ومعاجلة املخالفات عند حدوثها            :  ع        التشـري  -
  .                                               القانون الستعراض منتظم كما جيري حتديثه عند االقتضاء

 



E/1990/5/Add.59 
Page 179 

              اإلطار القانوين  :                                اإلساءة إىل األطفال باعتبارها جرمية

                  ويف ما يلي موجز      .                     من التقرير األويل      ٢٦٠    و    ٢٥٩                                                   يـبقى الوضع عموما كما تقدم شرحه يف الفقرتني           -   ٥١٥
  :                                     للحاالت املسجلة خالل األعوام اخلمسة املاضية

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
                       عدد حاالت االعتداء اجلنسي  ٧٥٧ ٦٩٦ ٦٦٤ ٥٧٦ ٥٩٩

             اليت أبلغت هبا   *           على األطفال
       الشرطة

                       عــدد حــاالت االعــتداء  ٣٨٩ ٤٧٣ ٥٠٧ ٥٠٢ ٤٤٥
   **                     اجلسـدي على األطفال   

                    اليت أبلغت هبا الشرطة

    ١٧                                                اجلرائم اجلنسية املرتكبة يف حق ضحايا دون سن           "                            االعتداء اجلنسي على األطفال    "           يقصد ب       * 
   .     عاما

    ١٤                                          املخالفات املرتكبة يف حق أشخاص دون سن          "                            االعتداء اجلسدي على األطفال    "             يقصـد ب         ** 
   .     عاما

            محاية األمومة

  .                 من التقرير األويل   ٢٤٧     إىل    ٢٣٩                                            يبقى الوضع عموما كما تقدم شرحه يف الفقرات من  -   ٥١٦

                    محاية األطفال واألحداث

                   اتفاقية حقوق الطفل

                                                                                                     سيقدم التقرير األويل ملنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة إىل جلنة حقوق الطفل كجزء من تقرير الصني                 -   ٥١٧
  .                          الدوري الثاين مبوجب االتفاقية

                                                استغالل األطفال يف املواد اإلباحية ويف السياحة اجلنسية

                                                                   ، قدمنا إىل اجمللس التشريعي مشروع قانون منع استغالل األطفال يف               ٢٠٠٢       يناير   /                    شهر كانون الثاين    يف -   ٥١٨
                                                                                          ويرمي هذا املشروع إىل حتسني محاية األطفال من االستغالل يف املواد اإلباحية واألداء اإلباحي                .                 املـواد اإلباحية  

  .                                          لس التشريعي حاليا على حبث هذا املشروع                                                وتعكف جلنة مشاريع القوانني التابعة للمج       .                     والسـياحة اجلنسـية   
                                                                                                           وسـيمكن سـن هذا القانون، عالوة على بعض التشريعات الثانوية يف جماالت أخرى، منطقة هونغ كونغ من                   
            ً                                                                                                     االمتثال كلياً إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل واملتعلق ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء               

                      املتعلقة حبظر أسوأ       ١٨٢                                                               كما سيكفل ذلك االمتثال التفاقية منظمة العمل الدولية رقم            .           اإلباحية                 ويف إنتاج املواد  
  .                                               أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها
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  )   ٢١٣      املادة  (                               األمر اخلاص حبماية األطفال واألحداث 

   .                               بالرعاية أو احلماية القانونية                     طفال أو حدثا يتمتعون ١     ٥٣٣      ، كان     ٢٠٠٢      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١  يف  -   ٥١٩

                                                                 اتفاقية الهاي اخلاصة باجلوانب املدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدويل

  .                 من التقرير األويل   ٢٦٥                                        يبقى الوضع عموما كما تقدم شرحه يف الفقرة  -   ٥٢٠

                     نظام التمثيل القانوين

                                            طفال واألحداث اخلاضعني إلجراءات الرعاية أو                                                               هتدف هذه املبادرة اجلديدة إىل توفري التمثيل القانوين لأل         -   ٥٢١
  . ُ                   ً                              وُتتخذ اإلجراءات حالياً لوضع هذا النظام موضع النفاذ  .                                           احلماية مبوجب األمر اخلاص حبماية األطفال واألحداث

                      اللجنة املعنية بالشباب

          دد املنضمني          وقد بلغ ع  .                  من التقرير األويل   ٢٧٢   و   ٢٧١                                         يبقى الوضع عموما كما تقدم شرحه يف الفقرتني  -   ٥٢٢
                           وخيضع تنفيذ أحكام امليثاق      .       فرد  ٢     ٤٠٠           منظمة و     ٤٣٠         حوايل       ٢٠٠٣       فرباير   /          حبلول شباط   "              ميثاق الشباب  "    إىل  

   .     ٢٠٠٢      ديسمرب  /                                                 الستعراض منتظم، وأجري آخر استعراض يف شهر كانون األول

                     تشغيل األطفال والشباب

                     ألف هبذا التقرير    -    ١٠              وينقح املرفق     .  يل                   من التقرير األو      ٢٧٨                                         يبقى الوضع كما تقدم شرحه يف الفقرة         -   ٥٢٣
   .                بالتقرير األويل  ٢١                         املعلومات الواردة يف املرفق 

ّ   تعاطي املخّدر    ات         

                      من التقرير األويل، إىل    ٢٧٩                                                                 استمر تراجع حاالت تعاطي الشباب للمخدرات، الذي أشرنا إليه يف الفقرة  -   ٥٢٤
                عاما يف عام      ١٧    و   ١١                          ئة األعمار املتراوحة بني                     يف األلف يف ف        ٣,٠٢                          ، إذ اخنفضت النسبة من          ١٩٩٩             غايـة عام    

      ١٩٩٥                 حالة يف عام          ١,١٥١                                واخنفض عدد احلاالت املستجدة من        .     ١٩٩٩                    يف األلف يف عام          ١,٥٤       إىل       ١٩٩٥
      ، إذ      ٢٠٠٢    و     ٢٠٠١                           ، مث تاله تراجع يف عامي           ٢٠٠٠                                غري أن هذا االجتاه انعكس عام         .     ١٩٩٩           يف عام       ٧٠١    إىل  

               وباملثل، ارتفع    .  )  ٣٠ (    ٢٠٠٢        عام       ٢,٤٨    و     ٢٠٠١        عام       ٣,١٨    و     ٢٠٠٠        ف عام            يف األل      ٣,٣٣                    بلـغ معدل احلاالت     
   ١     ٤٢٨                   ، قبل أن يتراجع إىل     ٢٠٠٠             حالة يف عام  ١     ٥٨٠     إىل     ١٩٩٩           حالة عام    ٧٠١                     عدد احلاالت املستجدة من 

  .    ٢٠٠٢           حالة عام  ١     ١٦١   و    ٢٠٠١           حالة يف عام 

ّ   املخّدر           حملة عن مدمين            ات الشبان   

     وكان   .        عاما   ١٦                      وبلغ متوسط أعمارهم      .     ٢٠٠٢                    نني الشبان يف عام                من املدم   ١     ٥٠١                  أبلـغ عـن حنو       -   ٥٢٥
      ٢٦,٨                 األمفيتامينات، و    ٤٠,٧                               يف املائة منهم مادة الكيتامني، و    ٧٥,٨         إذ تناول   :                              معظمهم يتعاطى املؤثرات العقلية
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                                   يف املائة من املدمنني، كما أن          ٣٢,٢                     وقد سبق وأن أدين       .                              يف املائة منهم من الذكور         ٦٢,٩        وكـان     .        احلشـيش 
  .                  يف املائة من الطالب    ٣٩,٩                           يف املائة منهم من العاملني و    ٢١,٧

                      وكانت مادة الكيتامني     .        عاما     ١٥,٧                        إذ بلغ متوسط األعمار       .                                        ومل حتد احلاالت اجلديدة عن االجتاه العام       -   ٥٢٦
     وكان    ).   ئة       يف املا    ٢٦,٥ (       واحلشيش   )          يف املائة    ٣٩,٦ (                              يف املائة، تليها األمفيتامينات     ٧٦,٥                    هي األكثر رواجا مبعدل 

                يف املائة من        ٢٠,٨                                       يف املائة من املدمنني؛ وكانت نسبة            ٣٣,٤                     وقد سبق وأن أدين       .                          يف املائـة من الذكور         ٦٠,٦
   .                                 يف املائة تعليما ثانويا على األقل  ٩٧                                العاملني، بينما تلقى ما يزيد على 

               استجابة احلكومة

ّ   املخّدر                      نواصل مكافحة تعاطي     -   ٥٢٧                                       ذلك على التعاون اخلارجي فضال عن                                      على نطاق واسع، معتمدين يف       ات   
  ،     ٢٠٠٠       أبريل   /         ويف نيسان   .                                                                                       إنفـاذ التشـريع والقانون، والعالج والتأهيل، والتثقيف الوقائي والدعاية، والبحث          

                         وكان اهلدف من ذلك وضع       .                                                                               شكلنا فريق عمل مشتركا بني القطاعات للتصدي ملشكلة تعاطي املؤثرات العقلية          
                           وأصدر فريق العمل يف شهر       .                                                طي املؤثرات العقلية، ال سيما يف صفوف الشباب                                        اسـتراتيجية شـاملة ملعاجلة تعا     

   .                                                 توصياته اليت كنا نتبعها يف وقت إعداد هذا التقرير    ٢٠٠٢      يوليه  /   متوز

                       إنفاذ التشريع والقانون

                                        من التقرير األويل، ونقوم باستعراض        ٢٨٣                                                                 تـبقى التدابري القانونية عموما كما تقدم شرحه يف الفقرة            -   ٥٢٨
  )    ١٣٤      املادة  (                                       ، قمنا بتنقيح األمر اخلاص بالعقاقري اخلطرة     ٢٠٠١    و     ٢٠٠٠           ففي عامي     .                          القوانـني بصـفة منتظمة    

       وتواصل   .                    ميتيلثيوأمفيتامني -   ٤                     هيدروكسيبيوتريك و  -                                                        لتشـديد الرقابة على استخدام الكيتامني وحامض غاما         
   .           اقري احملظورة                                                          الشرطة واجلمارك ووزارة الصحة اختاذ إجراءات حازمة ضد جتار العق

ّ   املخّدر                                                   ، دخل األمر اخلاص بالترخيص ملعاجلة وتأهيل مدمين             ٢٠٠٢       أبريل   /                ويف شـهر نيسان    -   ٥٢٩       املادة    (  ات   
                                                                        ويرمي هذا األمر إىل ضمان خضوع مدمين املخدرات للعالج وحصوهلم على التأهيل يف كنف   .           حيز النفاذ  )    ٥٦٦

   ١                                                   ألمر من مجيع مراكز العالج اليت بدأ تشغيلها من                               وبناء عليه، يطلب ا     .                                       بيـئة حسـنة اإلدارة وآمـنة جسديا       
   .                أن تكون مرخصة    ٢٠٠٢      أبريل  /     نيسان

              التعاون الدويل

               من التقرير      ٢٨٥                                                                                       ال تزال مشاركتنا يف املنظمات الدولية ذات الصلة عموما كما تقدم شرحه يف الفقرة                -   ٥٣٠
                                          ة األمريكية منطقة هونغ كونغ من قائمة                               ، أزالت الواليات املتحد       ٢٠٠٠       نوفمرب   /                       ويف شـهر تشرين الثاين      .     األويل

ّ   املخّدر              أقاليم عبور    /           أبرز بلدان                                                                                     ، اعترافا مبا بذلناه من جهود وما حققناه من إجنازات يف هذا اجملال يف األعوام                 ات   
   .      األخرية
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                         التثقيف الوقائي والدعاية

              وخالل الفترة    .        األويل               من التقرير     ٢٨٦                                                                   مـا زال عملـنا يف هـذا اجملال على النحو املشروح يف الفقرة                -   ٥٣١
                                                                         ماليني من دوالرات هونغ كونغ ملشاريع من قبيل املخطط الطوعي ملكافحة             ٤                ، خصصـنا حنو         ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢

                                                                                               املخدرات، واحللقات الدراسية وحلقات العمل اخلاصة باملرشدين االجتماعيني، ومشاريع إشراك اجملتمع احمللي، وما 
                ، الذي حيتوي على  "                                        املرحلة األوىل ملركز اإلعالم بشأن املخدرات      "                                 ومشلـت املبادرات اجلديدة إنشاء        .          إىل ذلـك  

                                                                          أما املرحلة الثانية، اليت تشمل رواق عرض خمصص، فينتظر االنتهاء من إجنازها يف       .                             مكتبة وقاعة متعددة األغراض   
   .     ٢٠٠٣    عام 

       املدارس

ّ   املخّدر                         يـبقى التثقيف يف جمال       -   ٥٣٢                            ما زالت براجمنا يف هذا الصدد                                         جزءا ال يتجزأ من املقررات الدراسية و      ات   
                                    وبعد أن كنا نركز على املدارس الناطقة   .                  من التقرير األويل   ٢٨٩     إىل    ٢٨٧                                  كمـا تقـدم شرحه يف الفقرات من      

       ونظمنا   .                                                                بتوسيع براجمنا لتشمل املدارس اليت تعىن أساسا بغري الناطقني بالصينية    ٢٠٠١                           باللغة الصينية، قمنا يف عام 
                  برامج تعليمية    ١     ٩١٠                ، قدمنا حوايل        ٢٠٠٢         ويف عام     .                            لشبان املؤهلني وكبار الطالب                             أيضـا دورات حتاور بني ا     

  .      طالب   ١٥٠     ٠٠٠                           تتعلق باملخدرات ملا يزيد على 

ّ   املخّدر                                                                        ونقوم بصورة منتظمة بعقد حماضرات خاصة باملدرسني بشأن التثقيف يف جمال           -   ٥٣٣               ، كما وزعنا يف   ات   
                                                 ترمي إىل حتديث معارف مدرسي املعاهد الثانوية يف هذا   ات ر    ّ املخّد                              جمموعـة تثقيفية جديدة بشأن       ٢٠٠٢       عـام   

          حماضرات      ٢٠٠٢                                                كما واصلنا استهداف األهل، إذ ألقيت يف عام           .                                            الصـدد، ولكي يقوموا باستعماهلا يف الفصل      
   .                  من التقرير األويل   ٢٨٩                               منهم على النحو املبني يف الفقرة  ٢     ٧٩٠         على حوايل 

       البحوث

              تنسيق البحوث    )                     من التقرير األويل      ٢٨٦        الفقرة   (                                   للجنة مكافحة العقاقري املخدرة                             تتوىل جلنة فرعية تابعة    -   ٥٣٤
             ويقوم السجل    .                                                                  وتوفر استنتاجاهتا توجيهات قيمة لصياغة سياسات مكافحة املخدرات         .                          املتعلقة بالعقاقري املخدرة  

ّ   املخّدر                                    املركـزي اإللكـتروين اخلاص بتعاطي                            صائص املتعلقة بتعاطي                                       برصد التغريات اهلامة يف االجتاهات واخل      ات   
   .                                            كما يصدر السجل تقارير نصف سنوية يف هذا الصدد  .                                     املخدرات ومدمنيها، وميسك إحصاءات مفيدة

  "                              صندوق التغلب على مشكلة املخدرات "

                                 وازدادت رعاية املشاريع يف إطار       .                     من التقرير األويل      ٢٩٠                                               يـبقى الوضـع كما تقدم شرحه يف الفقرة           -   ٥٣٥
            بني عامي             هونغ كونغ                      من ماليني دوالرات          ١١٣,٧                                  مشروعا من مبلغ إمجايل مبقدار          ٢٣٨                      الصندوق، إذ استفاد  

   .     ٢٠٠٢   و    ١٩٩٦
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                                                        اخلدمات املقدمة إىل متعاطي العقاقري واملواد املخدرة من الشباب

                    غري أننا فتحنا يف شهر   .                  من التقرير األويل   ٢٩٢   و   ٢٩١                                           يبقى الوضع عموما كما تقدم شرحه يف الفقرتني  -   ٥٣٦
                                                                       مركزي مشورة جديدين بغرض التصدي ملشكلة تعاطي املؤثرات العقلية، ال سيما يف     ٢٠٠٢       أكتوبر  /       ين األول   تشر

             وتقدم املراكز   .                              وبذلك أصبح عدد هذه املراكز مخسة  .       عاما  ٢١                                           صفوف الشباب البالغني من العمر ما ال يزيد على 
   ويف   .                                      شباب، والتدريب للمهنيني املعنيني كاملدرسني                                                          العالج والتأهيل ملتعاطي املؤثرات العقلية، والتثقيف الوقائي لل

                                                                                    ، استلمت املراكز إدارة برامج التثقيف املدرسية اليت كانت سابقا حتت إشراف خمطط                 ٢٠٠٢       يوليه   /          شـهر متوز  
       ملتعاطي   "             خدمة متكاملة "                 ومتثل اهلدف يف توفري   .                                                              مكافحة تعاطي العقاقري املخدرة التابع لوزارة الرعاية االجتماعية  

  .           درات الشبان   املخ

                                             اخلدمات التعليمية اخلاصة مبتعاطي املخدرات الشبان

   .                  من التقرير األويل   ٢٩٣                                  يبقى الوضع كما تقدم شرحه يف الفقرة  -   ٥٣٧

               العالج والتأهيل

      من     ٢٩٥    و    ٢٩٤                                                                                       تـبقى الـربامج اليت متوهلا احلكومة يف هذا اجملال عموما كما تقدم شرحه يف الفقرتني                  -   ٥٣٨
                                                                                        ال عما نقدمه اآلن من دعم إلحدى املنظمات غري احلكومية كي تشرف على مراكز اجتماعية                                 التقرير األويل، فض  

       أما يف    .               مليون دوالر     ٣٤١                      ، بلغ إمجايل اإلنفاق         ٢٠٠٢-    ٢٠٠١            ويف الفترة     .                                  خاصة مبن كانوا يتعاطون املخدرات    
  :              لألغراض التالية                   ماليني من الدوالرات    ٤,٦                                  ، فقد وفرنا أمواال مببلغ إمجايل يعادل     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢       الفترة 

        أعاله؛   ٥٣٦                                                متويل مركزي املشورة اجلديدين املشار إليهما يف الفقرة   ) أ ( 

                                                                             حتسني املرافق يف مصحات العالج مبادة امليتادون والرقي مبستوى اخلدمات املقدمة إىل مرضاها؛  ) ب ( 

                                                       وضع بروتوكول للكشف عن متعاطي املخدرات املتعددة وتقييمهم؛  ) ج ( 

  .                                                        بيانات بشأن األدوية الصينية التقليدية ملعاجلة إدمان املخدرات          وضع قاعدة   ) د ( 

               من التقرير      ٢٩٧       إىل      ٢٩٥                                                                      ويـبقى وضع املساجني مدمين املخدرات كما تقدم شرحه يف الفقرات من              -   ٥٣٩
   .     األويل

            رعاية املسنني

                     اللجنة املعنية باملسنني

  .                     من التقرير األويل      ٣٠١       إىل      ٢٩٩           فقرات من                                                              يـبقى دور اللجنة املعنية باملسنني كما تقدم شرحه يف ال           -   ٥٤٠
                                                                        وركزت اللجنة، يف اآلونة األخرية، على وضع استراتيجيات جملاهبة التحديات            .                 عضوا غري رمسي     ١٢             وتضم اليوم   
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                                                                                                               واغتـنام الفرص الناشئة عن شيخوخة السكان، وترويج الوعي بالتبعات االجتماعية االقتصادية النامجة عن هذه               
  .       الظاهرة

                        عم للقائمني برعاية األسرة        تقدمي الد

                                                                                         تتمـثل سياسة احلكومة يف مساعدة املسنني على العيش داخل الوسط اجملتمعي ألطول فترة ممكنة ومتكني        -   ٥٤١
   .                        األسر من رعايتهم يف البيت

                                                                                                        ويشمل برنامج الرعاية طويلة املدى الذي نعتمده لفائدة املسنني الذين يعانون من مشاكل صحية برامج                -   ٥٤٢
   .                                                                    وتقدم هذه الربامج للمسنني وأسرهم اخلدمات والدعم وفقا الحتياجاهتم وظروفهم  .              تمعية ومؤسسية       رعاية جم

                                                                  من التقرير األويل، أشكال الدعم املزمع والقائم املقدم ألفراد             ٣٠٦       إىل      ٣٠٢                             ولقد بينا، يف الفقرات من       -   ٥٤٣
                                    إىل القائمني بالرعاية توفري املعلومات                    وتشمل اخلدمات املقدمة  .                                             األسـر الذين يسهرون على رعاية أقارب مسنني     

                         ، شرعت وحدات جديدة لتقدمي     ٢٠٠٢-    ٢٠٠١            ويف الفترة     .                                               والتجريـب والدعـم املعنوي وخدمات االستراحة      
  .       العادية  "             جمموعة اخلدمات "                                                                خدمات الرعاية النهارية واملؤسسية للمسنني يف تقدمي هذه اخلدمات يف إطار 

                                                                أخرى التدريب للقائمني على الرعاية املؤسسية واألسرية على حد                                         وتقدم وزارات ومؤسسات حكومية      -   ٥٤٤
                                                                                                   وتشمل جهات تقدمي الدعم هذه وزارة الرعاية االجتماعية ووزارة الصحة وإدارة املستشفيات وجامعة               .       سـواء 

  .         هونغ كونغ

 ُ           ُدور األحداث

                    فال واألحداث الذين                                                                                     تديـر احلكومـة سبع مؤسسات تتوىل تقدمي التعليم والتدريب ما قبل املهين لألط              -   ٥٤٥
              وأعرب املعلقون   .                                            وتليب هذه املؤسسات أيضا احتياجات اجلاحنني الشبان  .                                   يعـانون من مشاكل سلوكية أو أسرية  

   .                                             عن القلق إزاء معاملة األطفال داخل هذه املؤسسات

  ت                                    وتقوم احلكومة، باالستناد إىل دراسا      .                                                       ونـدرك احلاجة إىل إدخال حتسينات على خدمات املؤسسات         -   ٥٤٦
  :        ، مبا يلي )  ٣١ (    ١٩٩٧               هامة أجريت عام 

                                                                                        تنظيم حلقات دراسية بشأن مسائل حقوق اإلنسان لفائدة املكفولني يف املؤسسات وموظفيها؛              ) أ ( 
                                     كما حياط املكفولون علما حبقهم يف التظلم؛

                                                                                           ضمان إعالم املكفولني وأهلهم، عند القبول، إعالما كامال حبقوقهم، مبا يف ذلك حقوق التظلم                ) ب ( 
                                                           الوصول إىل املعلومات والتحرر من أي شكل من أشكال سوء املعاملة؛ و

                                                              الرقي مبستوى املدرسني وتدعيمه داخل املؤسسات، وإضافة مدرسني متخرجني؛  ) ج ( 

  .                                                                             إدخال حتسينات على البيئة املادية وبرامج التدريب وإدارة املؤسسة واإلجراءات العملية  ) د ( 
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                          يعيشون داخل الوسط األسري                            اخلدمات املقدمة إىل املسنني الذين

                               إعادة هيكلة خدمات الدعم اجملتمعي

                                                                 ، بدأت مجيع مراكز املسنني حديثة اإلنشاء يف العمل كمراكز جمتمعية لرعاية     ٢٠٠٢-    ٢٠٠١           خالل الفترة  -   ٥٤٧
    على                              وتقدم هذه املراكز على التوايل،   .                                                              املسنني على مستوى املقاطعات ومراكز لرعاية املسنني على مستوى األحياء

                                                                                                              مسـتوى أعـلى، خدمات مراكز رعاية املسنني املتعددة اخلدمات واملراكز االجتماعية املعنية باملسنني، اليت بينا                
                                                          وسوف نعمل على النهوض جبميع املراكز القائمة ابتداء من الفترة   .  )  ٣٢ (                 من التقرير األويل   ٣٠٧                 وظائفها يف الفقرة 

٢٠٠٤-    ٢٠٠٣    .  

                                                                    تمدنا برنامج تعزيز خدمات الرعاية املرتلية واجملتمعية، بغية توفري              ، اع     ٢٠٠١       أبريل   /                  ويف شـهر نيسـان     -   ٥٤٨
      ويكمن   .                                                                                            خدمات مرتلية وداخلية مالئمة لتلبية احتياجات الرعاية لفرادى املسنني الذين يعانون من مشاكل صحية  

  ،     ٢٠٠٣       أبريل /                       وابتداء من شهر نيسان     .                                                                      اهلـدف يف متكني هؤالء الناس من العيش أطول فترة ممكنة داخل البيت            
      أفرقة  "           إىل مستوى     )                     من التقرير األويل      ٣٠٤                              اليت شرحنا دورها يف الفقرة       (                                          سـترتقي أفرقة املعونة املرتلية القائمة       

                                                               وستقدم، باعتبارها كذلك، دعما أرقى لتمكني املسنني األضعف من            ".                                           مـتكاملة معنـية خبدمات الرعاية املرتلية      
   .                                      العيش داخل البيت ملدة أطول مما كان ممكنا

                         قدمي الدعم للمسنني الضعفاء ت

  :                                         تشمل املبادرات املتخذة يف هذا الصدد ما يلي -   ٥٤٩

            بدأ تنفيذمها  (                                                                  مشروعني منوذجيني بشأن الوقاية من مشاكل إساءة معاملة املسنني والتصدي هلا   ) أ ( 
       زيارات                                                                     ً                 سـيوفر املشروعان للمسنني، يف مجلة أمور، التعليم اجملتمعي وخط اتصاالت مباشراً و               ):    ٢٠٠١       عـام   

                    وسيدومان ثالث سنوات؛  .                           متطوعني وبرامج لتعزيز الصحة

                                         سيوفر هذا املشروع حبوثا بشأن ظاهرة         ):    ٢٠٠٢                  بدأ تنفيذه عام     (                      مشروع حبث وبروتوكول      ) ب ( 
                                                                  كما سيصوغ برتوكوال مشتركا بني القطاعات املهنية من أجل معاجلة            .                                        إسـاءة معاملـة املسنني يف هونغ كونغ       

                           وسيستغرق إجناز املشروع سنتني؛  .                                 ع سجل وتقدمي تدريب للعاملني املعنيني                 احلاالت املشبوهة ووض

                           هذا املشروع الذي يدوم       ):    ٢٠٠١            منتصف عام    (                                          مشروعا مشتركا بشأن منع انتحار املسنني         ) ج ( 
                                                                                                   ثالثة أعوام مشروع مشترك بني وزارة الرعاية االجتماعية وجملس هونغ كونغ املعين باخلدمات االجتماعية ومجعية      

                  وهو يرمي إىل تنمية   .  ُ                              وُينفذ املشروع يف مقاطعتني منوذجيتني  .                                           نـغ كونغ ألخصائيي الطب النفسي للشيخوخة       هو
                                                                                             الوعي باملسألة وإتاحة خط اتصاالت مباشر وتيسري زيارات املتطوعني واستشارة املهنيني وتقدمي خدمات العالج؛

    هذا    ):     ٢٠٠٢       أكتوبر  /         شرين األول ت (                                                       بـرنامج منع انتحار املسنني التابع إلدارة املستشفيات          ) د ( 
                                                                                                               الربنامج عبارة عن مبادرة وطنية شاملة ترمي إىل إتاحة الكشف املبكر على مستوى اجملتمع احمللي وتوفري العالج                 

   .                                                                   املتخصص على أيدي أخصائيني يف الطب النفسي للشيخوخة يف املصحات االستعجالية
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                     ن داخل اجملتمعات احمللية                                              خدمات الرعاية الصحية املقدمة للمسنني الذين يعيشو

     ٣١٠     إىل    ٣٠٨                                                                                          حييط هذا الفرع اللجنة علما باملستجدات اليت انضافت إىل ما أشري إليه يف الفقرات من               -   ٥٥٠
  :               وتتمثل يف ما يلي  .                من التقرير األويل

           والفترة      ١٩٩٩-    ١٩٩٨                خالل الفترة       )): أ   (   ٣٠٨        الفقرة   (                              مراكز الصحة املخصصة للمسنني       ) أ ( 
         مركزا؛  ١٨                                   مركزا جديدا، ليصل جمموع املراكز إىل   ١١    أنا      ، أنش    ٢٠٠٠-    ١٩٩٩

      ١٩٩٩-    ١٩٩٨                              فريقا العمل خالل الفترة        ١٨     بدأ    :  )   ٣٠٩        الفقرة   (                           أفـرقة الزيارات الصحية       ) ب ( 
                  وتقوم هناك بنشر     .                                                                 وتنشـط هذه الفرق يف جمال الرعاية الصحية اجملتمعية والداخلية           .     ٢٠٠٠-    ١٩٩٩           والفـترة   

                                                                     يف سن الشيخوخة، وإسداء مشورة مهنية ملقدمي اخلدمات، وتوفري الدعم والتدريب                           معلومات عن العناية بالصحة 
ُ                     للقائمني على الرعاية وتقدمي اللقاحات للمسنني الذين يعيشون يف ُدور الرعاية الداخلية                                                          .  

                                        متكني املسنني من أن يعيشوا حياة نشطة ومنتجة

                                      الشيخوخة كي يشارك املسنون بنشاط يف                                                                 حنـن ملـتزمون بدعم احملافظة على الصحة والنشاط يف سن             -   ٥٥١
  :                         وتشمل أهم املبادرات ما يلي  .             األسرة واجملتمع

                                                    بدأنا هذه احلملة اليت تدوم ثالث سنوات يف الفترة           :                                        محلـة العناية بالصحة يف سن الشيخوخة        ) أ ( 
                 ية والنفسية من                                           وهتدف احلملة إىل تعزيز صحة املسنني اجلسد        .                                        بالتعاون مع اللجنة املعنية باملسنني         ٢٠٠١-    ٢٠٠٠

           وسعينا إىل    .                                                                                             خالل تدعيم املسؤولية الشخصية واإلجراءات اجملتمعية وإنشاء بيئة داعمة وحتسني صورة الشيخوخة           
                                   ويقوم مشروع إتاحة الفرص للمسنني       .                                                                       حتقـيق هذه األهداف بواسطة التثقيف العام ومشاريع الشراكة اجملتمعية         

                                                             هذه احلملة، بدعم مشاريع جمتمعية ترمي إىل مساعدة املسنني على                                                        الـتابع لـوزارة الرعاية االجتماعية، ملعاضدة        
                              الوعي بالصحة واالعتداد بالذات؛

        مثلت    ):    ٢٠٠٢       يونيه   /      حزيران (                                                           ندوة حبث التحديات اليت تواجه املسنني والفرص املتاحة هلم            ) ب ( 
                        ة اجملتمعات احمللية باجلوانب                                                                                هـذه الندوة أيضا مبادرة مشتركة بني اللجنة املعنية باملسنني واحلكومة من أجل توعي     

                          اإلجيابية املتصلة بالشيخوخة؛

                                                                     تتيح منظمات غري حكومية مدعومة من احلكومة للمسنني فرص التعلم            :                   دورات تثقيف املسنني    ) ج ( 
                                                                          وتوفر وزارة الرعاية االجتماعية، عالوة على ذلك، تدريبا جمانيا يف جمال             .                                     مـدى احلـياة واحملافظة على النشاط      

                                      نترنت يف مراكز اخلدمات املقدمة إىل املسنني؛  اإل /      احلاسوب

                                                                       ترمي هذه املبادرة احلكومية اهلامة إىل تقدمي الرعاية والدعم الشاملني            :                     خدمات الدعم اجملتمعي    ) د ( 
                                                                                           إىل املسنني الذين يعيشون داخل اجملتمع احمللي، كما ترمي يف مجلة أمور إىل تشجيع املسنني على تشكيل جمموعات 

                                            اتية والدعم املتبادل ومواصلة اإلسهام يف اجملتمع؛           املساعدة الذ



E/1990/5/Add.59 
Page 187 

                 بغية تشجيع املسنني   "                          أفرقة الدعم املعنية باملسنني "                               تدعم وزارة الرعاية االجتماعية  :          تطوع املسنني  )  ه  ( 
                مسن قد رفع     ٩     ٥٠٠                  ، كان أكثر من         ٢٠٠٢       ديسمرب   /                  وحبلول كانون األول    .                                  عـلى املشاركة يف العمل التطوعي     

   .           هذا التحدي

                        دعم املايل املقدم إىل املسنني  ال

                                                                                                          باستطاعة املسنني الذين حيتاجون إىل مساعدة مالية أن يطلبوا املعونة من نظام املساعدة الشامل يف إطار                 -   ٥٥٢
                                  كما ميكنهم أن يطلبوا احلصول على بدل    ).  ٩                             أعاله يف ما يتصل باملادة         ٤٤٧              انظر الفقرة    (                    الضـمان االجتماعي    

  ،     ٢٠٠٢      ديسمرب  /                  ويف هناية كانون األول  .                  من التقرير األويل   ١٥٨   و   ١٥٧             يه يف الفقرتني                         الشيخوخة، الذي تطرقنا إل
    ٦٠     يف سن   )                            يف املائة من جمموع املستفيدين    ٣٦,٥      قرابة  (                                 مستفيد من نظام املساعدة الشاملة    ١٧٠     ٠٠٠       كان حنو 

            وإمجاال، كان    .  ة                                        عاما فما فوق يتلقون منحة الشيخوخ        ٦٥                     شخص من البالغني        ٤٥٦     ٠٠٠                      عاما فما فوق، وحنو     
          يتلقون   )  ٣٣ ( )                               يف املائة من الفئة العمرية       ٦١      حوايل   (                   عاما فما فوق       ٦٠                       شـخص من البالغني         ٦٢٦     ٠٠٠         قـرابة   

                ، سننفق مبلغا       ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                     وخالل السنة املالية      .                                                         مدفوعات يف إطار نظام املساعدة الشاملة وبدل الشيخوخة       
   .                                            ساعدة املالية املقدمة إىل املسنني يف إطار النظامني                           مليارا من الدوالرات على امل    ١١,٨                 إمجاليا يقدر بنحو 

                                                                                           وقـد قمنا باستعراض نظم الضمان االجتماعي القائمة اخلاصة باملسنني يف ضوء شيخوخة السكان وتغري        -   ٥٥٣
                                                                           ويتمثل هدفنا على املدى الطويل يف وضع نظام مستدام لتقدمي الدعم املايل              .                                 ظـروف املسـنني يف هونـغ كونغ       

  .                                                                                                      السـتناد إىل هنج الدعائم الثالث إزاء محاية املسنني من الناحية املالية، الذي يعتمده البنك الدويل                            للمسـنني، با  
   .                                                       وتتسم املسائل بالتعقيد، ولسوف حنتاج إىل وقت للتعمق يف حبثها

                                     خدمات الرعاية الداخلية املقدمة للمسنني

         كما كان    .  )  ٣٤ (                       عوم داخل دور الرعاية              مكان مد    ٢٠     ٠٠٠                             ، كنا نوفر ما يزيد على           ٢٠٠٢              يف هناية عام     -   ٥٥٤
           ، وما يربو  )      مكان ٥     ٨٠٠                  اشترت منها احلكومة  (                           مكان يف دور الرعاية اخلاصة   ٤٣     ٠٠٠                      هناك أيضا ما يزيد على 

                            وما زلنا نوفر أماكن متريض ملن   .                                                                 مكان ذايت التمويل يف دور الرعاية الذاتية ودور الرعاية والعناية   ٢     ٩٠٠       عـلى   
   .                  الطبية والتمريضية                  حيتاجون إىل الرعاية 

                                                                                                           وسنقوم تدرجييا، بغية ترشيد استخدام املوارد اجملتمعية، بإزالة دور الرعاية الذاتية اخلاصة باملسنني، كي               -   ٥٥٥
                                               وسنستجيب إىل احتياجات السكن من خالل برنامج         .                                                           نركـز عـلى العناية باملسنني الذين حيتاجون إىل الرعاية         

                             ويتوافق ذلك مع استراتيجية      .                                    اعية من خالل خدمات الدعم اجملتمعي                                           اإلسـكان واالحتـياجات النفسية االجتم     
   .                                                                                تشجيع املسنني ومساعدهتم على العيش يف بيوهتم أطول فترة ممكنة والبقاء داخل الوسط اجملتمعي

                                                                                                 وحنـن بصدد دمج خمتلف مستويات الرعاية طويلة املدى اليت اعتادت تقدميها مؤسسات شىت، بغية تلبية             -   ٥٥٦
                                     ونستند يف ذلك إىل اخلربة املكتسبة يف         .                                                               ت املتغرية للمسنني الذين ال حيظون بالرعاية الكافية يف البيت                   االحتـياجا 

     ٥٥٧            انظر الفقرة  (                                      من التقرير األويل ومن خالل تأجري املواقع    ٣٢١                                         املشـروع الـنموذجي املشار إليه يف الفقرة    
                                             قدمي جمموعة مسترسلة من اخلدمات، مبا حيد من                                                                 والغرض من ذلك متكني نوع بعينه من دور الرعاية من ت             ).      أدناه

  .                                              اضطرار املسنني إىل تغيري اخلدمات عندما تتدهور صحتهم
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                                                                                  ودعما لتحسني اخلدمات، سنواصل تشجيع املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص على تقدمي مزيج من  -   ٥٥٧
                                    بإشراك املنظمات غري احلكومية والقطاع                                                        ونقوم حاليا بانتقاء املشغلني عن طريق العروض العلنية، وذلك  .       اخلدمات

                        وسيخضع املشغلون للرصد عن   .                                                       وتسند العقود بالتركيز على النوعية أكثر منه على التكلفة  .                 اخلاص على حد سواء
   .                                                       كثب لضمان امتثاهلم لشروط العقد ومعايري األداء املتفق عليها

                                  مدى سنتني خبصوص إنشاء نظام اعتماد                                           ، أمرنا بإجراء دراسة استشارية على           ٢٠٠٢                  ويف منتصـف عام      -   ٥٥٨
   .                                 واهلدف من ذلك الرقي بنوعية اخلدمات  .                       يتعلق بدور رعاية املسنني

 ١١ املادة -كاف 

 احلق يف مستوى معيشي الئق

                  املؤشرات االقتصادية

                                   نتيجة لألزمة املالية اآلسيوية،        ١٩٩٩    و     ١٩٩٨                                                            عـاىن االقتصاد يف هونغ كونغ من انتكاسة واضحة يف عامي             -   ٥٥٩
                                                      بسبب االجتاه التنازيل املتزامن الذي شهده االقتصاد            ٢٠٠١                                                        كمـا عاىن من هذه االنتكاسة يف النصف األخري من عام            

    كما   .                          وتراجع الطلب احمللي كذلك     .                                                                وقد اخنفض جمموع صادرات السلع بشكل ملحوظ خالل هاتني الفترتني           .       العاملي
ّ                  اخنفض إنفاق املستهلكني خباصة يف خضّم ارتفاع البطالة                                                      واحلد من زيادة األجور واستمرار اخنفاض أسعار األصول، يف                              

  .                                                                         حني تراجعت نفقات االستثمار بسبب االنكماش االقتصادي والتوقعات التجارية الغامضة

                 ، وساعده على ذلك     ٢٠٠٢                                                                وعلى الرغم من ذلك، ارتفع النمو االقتصادي يف هونغ كونغ على مدى عام  -   ٥٦٠
  ،     ٢٠٠٢                                       يف املائة بالقيمة احلقيقية يف عام           ٢,٣                                        كما ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة         .                            األداء اجليد للقطاع اخلارجي   

                             وارتفع الناتج احمللي اإلمجايل،      .            يف املائة     ٠,٦                     والذي بلغ نسبة         ٢٠٠١       ً                                  متجاوزاً بذلك االرتفاع الذي شهده عام       
                                وزا بذلك املتوسط السنوي الذي                                         يف املائة بالقيمة احلقيقية، متجا      ٤                     ، مبتوسط سنوي بلغ         ١٩٩٢                   مقارنـة مع عام     

             وبقي الناتج    .            يف املائة   ٣                                                                                          شهدته كل البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والذي بلغ              
       أي ما   (                                 دوالر من دوالرات هونغ كونغ          ١٨٧     ٣٠٠          مقدار       ٢٠٠٢                                             احملـلي اإلمجـايل الفردي، الذي بلغ يف عام          

                                              ، من أعلى النواتج احمللية اإلمجالية الفردية           ٢٠٠٢        يف عام     )                    ات الواليات املتحدة                   دوالر من دوالر     ٢٤     ٠١٠       يعادل  
  .      يف آسيا

ّ               ، حتت تأثري مزيج من ترّدي ظروف الطلب     ١٩٩٨                                            وما انفكت أسعار االستهالك تنخفض منذ أواخر عام  -   ٥٦١                     
                        فذهتا احلكومة يف السنتني                                     كما سامهت تدابري اإلعانات اليت ن       .                                         ً       يف االقتصاد احمللي وخفض أسعار الواردات عموماً      

  .         يف املائة   ٣,٠                                               ، اخنفض الرقم القياسي ألسعار االستهالك املركب بنسبة     ٢٠٠٢       ويف عام   .                    املاضيتني يف هذا الوضع

ّ        ً    املعّدل مومسياً                 معدل البطالة         وشهد    .                                                              وظلت سوق العمالة راكدة يف معظم األوقات يف السنوات األخرية          -   ٥٦٢    
                                 يف الشهور الثالثة املنتهية يف         ٧,٢                  ً         إال أنه تراجع مؤخراً إىل        .     ٢٠٠٢               منتصف عام                  يف املائة يف      ٧,٨       ً         ارتفاعاً بنسبة   
                                                              ً                 ً   وعلى الرغم من أن ارتفاع البطالة شهدته مجيع الفئات املهنية تقريباً، إال أنه كان جلياً   .     ٢٠٠٣      يناير  /           كانون الثاين

  .                               ً        باخلصوص يف صفوف أقل العمال تعليماً ومهارة



E/1990/5/Add.59 
Page 189 

    يف    ١,٥                        ، اخنفضت أجور العمل مبعدل     ٢٠٠٢      سبتمرب  /         ففي أيلول  .             اجتاه متوسط                   وظل دخل العمل يسري يف -   ٥٦٣
    يف    ٠,٨       مبعدل     ٢٠٠١                                                                                             املائـة حسب القيمة النقدية منذ ما يزيد على العام، بعدما شهدت ارتفاعا بسيطا يف عام              

          يف املائة   ٨, ٢                                                                                بيد أنه وبعد احتساب اخنفاض أسعار االستهالك، استمرت أجور العمل يف االرتفاع بنسبة        .        املائـة 
                                                                               منذ ما يزيد على العام، على الرغم من أن نسبة هذا االرتفاع تقل عن                   ٢٠٠٢       سبتمرب   /                          بالقيمة احلقيقية يف أيلول   

  .         يف املائة   ٣,٤            واليت بلغت     ٢٠٠١                  تلك اليت شهدها عام 

                احلقيقية يف عام                  يف املائة بالقيمة ٣ ُ    َّ                                                                وُيـتوقَّع أن يـرتفع الناتج احمللي اإلمجايل، على املدى القصري، بنسبة           -   ٥٦٤
                                                                                         وستظل القوة الدافعة للنمو تأيت من قطاع الصادرات، يف أعقاب اخنفاض الدوالر األمريكي، وكذا نتيجة   .     ٢٠٠٣

                                                                                                للنمو االقتصادي اجليد واملطرد يف الصني القارية وبفضل املزيد من االنتعاش يف االقتصادات األخرى لبلدان شرقي  
                                        ، مبا أن اآلثار اليت خيلفها منو الصادرات على     ٢٠٠٣                   لي بعض الشيء يف عام     ُ                        كما ُيتوقع أن يتقوى الطلب احمل  .     آسيا

  .                                   الدخل تتسرب تدرجييا لتمس القطاع احمللي

                           إعادة تنظيم اهليكل االقتصادي

                                                                                                       ما انفك اقتصاد هونغ كونغ يتحول إىل اقتصاد يعتمد على توفري اخلدمات، كما ينم على ذلك االرتفاع                 -   ٥٦٥
        لتصل      ١٩٨١                     يف املائة يف عام        ٦٧                                                      ات اخلدمات يف الناتج احمللي اإلمجايل، اليت ارتفعت من                              املستمر يف حصة قطاع   

                                        وقد وفرت سياسة الباب املفتوح وسياسة        .     ٢٠٠١                     يف املائة يف عام        ٨٧          مث إىل        ١٩٩١                       يف املائـة يف عام         ٧٧    إىل  
    ً                      هائالً يف األراضي الداخلية                                                                      ً            اإلصالحات االقتصادية يف الصني القارية ألصحاب الصناعات يف هونغ كونغ إنتاجاً            

                                                                                            وأدى ذلك إىل انتقال عمليات اإلنتاج كثيفة العمالة خارج احلدود، إال أن ذلك خلق أيضا                 .       ً          ومـنفذاً لألسواق  
                                        وانطوى ذلك على الشحن ونقل املسافرين        .     ً                                                           فرصـاً كثرية يف جمموعة واسعة من أنشطة اخلدمات يف هونغ كونغ           

                                                                 طاعم واألعمال املصرفية والتأمني واألنشطة العقارية واخلدمات املهنية، من                                   والسفر والسياحة والتوزيع وخدمات امل
  .                                           قبيل اخلدمات املالية والقانونية وخدمات احملاسبة

                                                                                                             ومن املتوقع أن ينبع مصدر القوة الدافعة للنمو يف هونغ كونغ أكثر فأكثر يف املستقبل من القطاعات من                   -   ٥٦٦
                       كما ستواصل قطاعات أخرى   .                                        د والسياحة وخدمات اإلنتاج واخلدمات املهنية                                قبيل اخلدمات املالية والنقل واإلمدا

                                   ً                                       كما أن تطور هذه القطاعات سيخلق فرصاً للعمل لفئات خمتلفة من القوة              .                                     منوهـا، وقد ترفع من سلسلة القيم      
  .             العاملة احمللية

            توزيع الدخل

        يف عام      ٠,٥٢٥          ، ليصل إىل     ٢٠٠١          سكاين لعام          ً                     ، استناداً إىل نتائج التعداد ال                   معامل جيين هلونغ كونغ      ارتفع  -   ٥٦٧
                              وقد ارتبط التفاوت الكبري يف       .     ١٩٩٦           يف عام         ٠,٥١٨          مث إىل        ١٩٩١           يف عام         ٠,٤٧٦                     ، بعدما ارتفع من         ٢٠٠١

                                                                                                                الدخـل جزئـيا بإعادة تنظيم اهليكل االقتصادي بعمق يف هونغ كونغ، واالبتعاد عن التصنيع احمللي واالجتاه إىل                  
                                                                           قدين السابقني، واالجتاه أكثر، خالل السنوات األخرية، إىل األنشطة القائمة على املعارف                      أنشطة اخلدمات طيلة الع

                                                                           وقد أدى ذلك إىل تغري يف تشكيلة شروط القوة العاملة لصاحل العمال ذوي               .                                      والـيت تعتمد على قيم مضافة عالية      
                               االجتاهات االقتصادية الكلية،                بيد أن هذه    .                                                                    املهـارات العالـية واحلاصلني على أفضل مستوى من التعليم واخلربة          
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                                             ً                                                              وبفعـل االنتكاسـات االقتصادية األخرية، قد أثرت سلباً على الطلب على العمال األقل مهارة وعلى وضعهم                 
  .        االقتصادي

                                                        إذ لوحظت االجتاهات إىل ارتفاع التفاوت يف الدخل إبان           .                                            وال تـنفرد هونغ كونغ لوحدها هبذا الوضع        -   ٥٦٨
                                                                                    قائم على املعارف يف العديد من االقتصادات األخرى، مبا يف ذلك يف أستراليا وكندا                                          االنـتقال إىل االقتصـاد ال     

  .                                        والواليات املتحدة واململكة املتحدة وسنغافورة

                                              ، استحضار أن اقتصاد هونغ كونغ هو اقتصاد مدينة          معامل جيين                                      كما ينبغي، عند القيام مبقارنة دولية بني  -   ٥٦٩
                      ً     ً       ً     ً                ً           وتشهد هذه األنشطة تطوراً كبرياً وتنوعاً جيداً، وتستخدم أشخاصاً           .     دمات                                   واحدة تتكتل فيها أنشطة قطاع اخل     

                                                                                        ويعكس هذا الواقع الدور الذي تضطلع به هونغ كونغ باعتبارها حمورا لألنشطة املالية               .                       تتعدد جتارهبم ومهاراهتم  
              ل التفاوت يف                           ويف ظل هذه الظروف، ميي      .                                                                       والـتجارية يف خدمـة الصني القارية ومنطقة شرقي آسيا على العموم           

                                                                                                              الدخـل يف هونـغ كونغ، وحبكم الفعل، إىل أن يفوق التفاوت احلاصل يف االقتصادات الوطنية اليت تسود فيها                   
  .                         األنشطة الصناعية والزراعية

                       ويتيح اقتصاد هونغ كونغ   .                                                                       ويعد النمو االقتصادي املستدام العامل الرئيسي للرفع من مستوى املعيشة العام -   ٥٧٠
                         وهلذا السبب، فإننا نرى أن   .                                                       كل شخص فرصة لالرتقاء، من خالل إعمال املواهب والعمل الدؤوب              احلر، مبدئيا، ل

                                                                                                   الطريقة األكثر فعالية للنهوض بالنمو االقتصادي ومن مث التخفيف من حدة الفقر وتقليص أوجه التباين يف الدخل 
                      لذلك تقوم االستراتيجية   .                ومن إنتاجيتها                                                                          هي االستثمار يف املوارد البشرية، من خالل الرفع من قدرة القوة العاملة          

  .                                                                                                                 الـيت اعـتمدناها عـلى التحسني املستدام للبيئة التجارية بغية تسهيل االستثمار وخلق املزيد من فرص العمل                 
                                                                                                                 واسـتكملنا ذلـك باالستثمار اهلائل يف التعليم والتدريب وإعادة التدريب ملساعدة العمال على جماراة التغريات                

                                       نظام املساعدة الشامل يف إطار الضمان                                                               ويستطيع كل من يواجه أزمة مالية حقيقية الوصول إىل            .                اهليكلية احلاصلة 
                                                                                                     ، وإىل نظام اإلسكان العام املدعوم، كما يستطيع احلصول على الرعاية الصحية وعلى خدمات الرعاية                       االجتماعي

   ).       أدناه   ٥٩٩     إىل    ٥٩٦                   أعاله والفقرات من    ٤٥٩     إىل    ٤٤٥                انظر الفقرات من  (

         الغذاء  فري  تو

               من التقرير      ٣٤٣       إىل      ٣٣٥                                                                           ال يـزال الوضع، بشكل أساسي، على النحو الوارد وصفه يف الفقرات من               -   ٥٧١
                        ، الذي نقلت من خالله         ٢٠٠٢                                                                        ويتجـلى التطور األخري يف إزالة نظام احلصص والوكيل الوحيد، يف عام               .     األويل

      وتعمل   .                                    اللحوم والدواجن إىل هونغ كونغ                                                                       السـلطات يف الصـني القارية الضوابط املفروضة مسبقا على تصدير          
                                                                                           َ َ      السلطات يف هونغ كونغ ويف الصني القارية اليوم جنبا إىل جنب لكفالة سلسلة إمدادات صحية مكونة من املََزارع 

                                                                 ومن املنتظر أن تساعد هذه التطورات على ختفيض الرقم القياسي            .                                          واملنـتجني واملسـتوردين واملوزعني والتجار     
ّ           املركب مبا يقّدر مبا بني              ألسعار االستهالك   .         يف املائة   ٠,٧   و   ٠,٦            

  :    ٢٠٠١                          من مالحظاهتا اخلتامية لعام   ١٤                          ولقد ذكرت اللجنة يف الفقرة  -   ٥٧٢

    عدم  �                                 ، اليت تقوم بصفة جوهرية على فلسفة      اخلاصة        اإلدارية          هونغ كونغ      نطقة                       أن السياسات االقتصادية مل "
                 ً                           فاق احلكومي مقتصراً على تقدمي اخلدمات األساسية،                               ، أي إبقاء الضرائب منخفضة واإلن �            التدخل اإلجيايب
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                                                                                         من القانون األساسي، اليت تكفل حرية التجارة وحرية رأس املال اخلاص وتدين الضرائب               ٥    ً          وفقاً للمادة   
     ً                                                                             عاماً، كان هلا أثر سليب يف إعمال ومتتع سكان هونغ كونغ حبقوقهم االقتصادية                ٥٠                     لفـترة ال تقل عن      

   ".                       ً              األمر الذي ازداد تفاقماً بفعل العوملة                     واالجتماعية والثقافية،

   ".    ً                           عامالً وصعوبة يعوقان تنفيذ العهد "                                      وأشارت اللجنة إىل هذه املسألة باعتبارها 

  :                          الذي أبدته اللجنة ما يلي ٣                                              من املالحظات اخلتامية، جاء يف التعليق العام رقم   ١٤                  وبالنظر إىل الفقرة  -   ٥٧٣

       بأهنا       ً  دقيقاً                                            ً  السياسية واالقتصادية، وال ميكن وصف مبادئه وصفاً                                  وعليه، فإن العهد حمايد من حيث النظم "
                                                                                                     تقـوم حصـرا على ضرورة أو استصواب إقامة نظام اشتراكي أو رأمسايل، أو اقتصاد خمتلط أو خمطط                  

   ".                                  مركزيا أو حر، أو على أي هنج معني آخر

  ِّ      ً                         ختلِّف أثراً سلبيا على إعمال احلقوق    نغ        هونغ كو     نطقة                                                     وحنن ال نوافق على الرأي القائل بأن السياسات االقتصادية مل
                                   فالسياسات االقتصادية هلونغ كونغ تقوم   .                                                               االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف هونغ كونغ ومتتع سكان املنطقة هبا

                              وقد كانت هذه املبادئ مبثابة حجر   .                                                                على مبادئ حرية رأس املال اخلاص وحرية التجارة والتدخل األدىن للحكومة
                                                                                                       ذي يقوم عليه النجاح االقتصادي هلونغ كونغ والذي قام بدور هام يف متكني هذه املنطقة من أن تصبح                           األساس ال 

                                        ً                                 وينبغي اإلقرار بأن هونغ كونغ قد قطعت شوطاً كبريا يف سبيل حتقيق إطار اجتماعي    .                           جمتمعا عادال يكفل الرعاية   
                                          جمال اإلسكان والرعاية الطبية والضمان                                                                             أكـثر إنصـافا كما تدل على ذلك اإلجنازات العديدة اليت حققناها يف            

       ِّ                                                                  وحنن نسلِّم بأن مثة جماالت جيب علينا أن نطورها، كما نعي بأن العوملة               .                                  االجـتماعي وغـري ذلك من اجملاالت      
                                        ً      إال أننا سنتصدى هلذه التحديات وسنعمل حثيثاً       .                                                             وإعادة تنظيم اهليكل االقتصادي تطرحان أمامنا حتديات جديدة       

ُ      وحرصاً على ُمضي    .                                                           شعب هونغ كونغ يف التمتع حبقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية     ً     

       اإلسكان

                  االحتياجات السكنية

                                     تعيش يف مساكن غري الئقة يف الربع األول من   )      شخص   ٤٦٠     ٠٠٠ (              أسرة معيشية    ١٧٩     ٠٠٠         كان زهاء  -   ٥٧٤
                أسرة معيشية     ١٠٠     ٠٠٠                           ، اخنفض هذا العدد حبوايل          ٢٠٠٢                                     ومـع حلـول الربع األول من عام           .     ١٩٩٧       عـام   

                 يعيشون يف مناطق          الذين        شخاص    األ     على    "                        عيش يف مساكن غري الئقة      ال "               وتنطبق عبارة      ).         شـخص     ٢٧٤     ٠٠٠ (
                                                                                             مستقطنة على أرض متلكها احلكومة، أو يف مساكن مؤقتة، أو يف مناطق أكواخ، أو يف شقق غري مستقلة، أو على 

  .          لقطاع اخلاص      لكها ا     اليت مي                                          أسطح املباين، أو يف مساكن يتقامسوهنا من املساكن 

              التزام احلكومة  :             سياسة اإلسكان

                                                                                                 ال يزال توفري املساكن ذات اإلجيار املدعوم لألسر احملتاجة إىل ذلك يشكل اهلدف األساسي الستراتيجية                -   ٥٧٥
  :                                                                      وتسترشد سياسة اإلسكان اليت نعتمدها باملبادئ الثالثة الرئيسية التالية الذكر  .               اإلسكان احلكومية
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                                                                                 اسة اإلسكان املدعومة اليت نعتمدها حنو مساعدة األسر ذات الدخل املنخفض اليت ال                       تـتجه سي    ) أ ( 
ّ                      تقدر على حتّمل إجيار املساكن اخلاصة؛            

                 ً                                 يركز دورنا أساساً على توفري األراضي لإلسكان العمومي؛  ) ب ( 

         تنمية                                                                                         حتافظ احلكومة على بيئة مالئمة عادلة ومستقرة للتمكن من تنمية سوق العقارات اخلاصة              ) ج ( 
                                                                                         كما تكفل احلكومة توفري القدر الكايف من األراضي إىل جانب توفري اهليكل األساسي الداعم                .               مستدامة وصحية 

                                                                     أما حجم اإلنتاج السكين اخلاص فهو مسألة تبقى الكلمة األخرية فيها             .                                      الـالزم لالسـتجابة إىل طلبات السوق      
  .          للسوق ال غري

                                                                 تجابة لالهتمام الذي شاع بني عامة الناس حبالة سوق العقارات،                ، واس     ٢٠٠٢       نوفمرب   /                ويف تشرين الثاين   -   ٥٧٦
                  وموازاة مع ذلك،      ).       ألف   ١١             انظر املرفق    (                                                                أصدرت احلكومة جمموعة من السياسات السكنية الشاملة والواضحة         

  .                                                                                                            أدرجـنا تدابري استثنائية إال أهنا شديدة التركيز إلصالح اخللل احلاصل بني العرض والطلب يف سوق العقارات                
  .     ألف  ١١                          ً          ويرد موجز هلذه التدابري أيضاً يف املرفق 

                             توفري املساكن ذات اإلجيار املدعوم

                   الكثري من التدابري      اخلاصة        اإلدارية          هونغ كونغ       منطقة    ً                                       نظراً لالستثمار املتواصل من قبل احلكومة، اختذت  -   ٥٧٧
              إذ اخنفض هذا     :                 اكن عامة بإجيار                                  يف قائمة انتظار احلصول على مس             أمساؤها                                        لتقلـيص عدد األسر املعيشية املسجلة     

                    وتقل فترة االنتظار  .    ٢٠٠٢            يف أواخر عام      أسرة     ٩٠    ٠٠٠            إىل حوايل       ١٩٩٧                 أسرة يف عام        ١٥٠     ٠٠٠           العدد من   
                          حيث كانت هذه الفترة         ١٩٩٧                                                  ُ                            املتوسـطة يف الوقت احلاضر عن ثالث سنوات، أي أقل مما كان ُيعرف يف عام                

                                                     فري املرافق ذات اإلجيار املدعوم لألسر ذات الدخل املنخفض اليت                       وسوف تستمر احلكومة يف تو  .              تفوق ست سنوات
  .                                                         وسنسعى جاهدين كي تستقر فترة االنتظار املتوسطة عند ثالث سنوات  .            ُّ                    ال تستطيع حتمُّل إجيار املساكن اخلاصة

                  التشريعات السكنية

                       لتقرير األويل، الذي أعيد       من ا  ٢٣                                                            ال يزال الوضع بشكل أساسي على النحو الوارد وصفه بإجياز يف املرفق  -   ٥٧٨
  .                        باء لتسهيل الرجوع إليه  ١١                          إخراجه وحتديثه يف شكل املرفق 

                            اجملموعات ذات االحتياجات اخلاصة

       مراعاة                                                                                   ختضع األسر اليت تطلب أي شكل من أشكال املساعدة السكنية العامة للمبدأ األساسي القائم على  -   ٥٧٩
ّ                     الستخدام العادل والفعال للموارد احملدودة، ُتخّصص لألسر اليت                             وسعيا وراء كفالة ا     .                           القدرة على حتمل التكاليف      ُ                                       

                   وحنن ال نشجع على عدم   .                                                                            تطلب املساعدة السكنية العامة شقق أو إعانات حبسب الترتيب الذي قدموا فيه طلباهتم
          بار السن           ويعامل ك   .                              اليت تطالب مبنحها األولوية    ̀             املصاحل اخلاصة ̀                                                احترام قوائم االنتظار أو على تفشي جمموعات        

  .                                                                 على أهنم أهم استثناء وحيظون بأولوية منفصلة وعالية مبوجب خمططات متعددة
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                                                                                         ومع جتهيز مناطق املساكن املؤقتة العتيقة ومناطق األكواخ وكذلك التقليل من مستوى السكن غري الالئق  -   ٥٨٠
                       عنها حاجتها لتلقي                                                                         ُ                   عـلى العموم، متكنا، بصفة عامة، من حل مشاكل السكن بالنسبة للمجموعات اليت ُتعرف             

                                                                                      ومع على ذلك، حنن نعي أن مثة احتياجات سكنية بالنسبة للعدد املتزايد من األسر اليت تعيش يف       .               معاملـة خاصة  
  :       ً                                وإدراكاً منا هلذه االحتياجات، نقوم مبا يلي  .                                              مرافق غري الئقة، ال سيما يف املناطق احلضرية العتيقة

                                  قائمة انتظار احلصول على مساكن عامة                تسجيل أمسائها يف                                تشجيع األسر املؤهلة ومساعدهتا على   ) أ ( 
  ؛     بإجيار

                                            توفري برامج إلعادة اإلسكان الفوري بدافع الرمحة؛  ) ب ( 

                                                 إنفاذ املعايري الدنيا لألمان واإلدارة يف القطاع اخلاص؛  ) ج ( 

  .                                              تنفيذ برنامج شامل للتجديد احلضري وإعادة التنمية  ) د ( 

   رع                           األشخاص الذين ينامون يف الشوا

                                                                                                   يتوصل سجل األشخاص الذين ينامون يف الشوارع الذي حتتفظ به وزارة الرعاية االجتماعية بإحصاءات               -   ٥٨١
                وتشري األرقام اليت   .                                                                                 ومعلومـات أخرى من املوظفني امليدانيني الذين هلم اتصال مباشر مع من ينامون يف الشوارع   

      ديسمرب  /     ً               شخصاً يف كانون األول ١     ٣٢٠     ص من                                                            تـرد يف هـذا السجل إىل أن عدد النائمني يف الشوارع قد تناق      
  .    ٢٠٠٢      ديسمرب  /                   شخصا يف كانون األول   ٧٨٥     إىل     ٢٠٠١

                                                                         مراكز خدمات األسرة املتكاملة التابعة للوزارة وأفرقة االتصال واملراكز          /                            وتقـدم مراكز خدمات األسرة     -   ٥٨٢
           وتشمل هذه    .                 امون يف الشوارع                                                                              واألفرقة اليت تديرها املنظمات غري احلكومية خدمات لرعاية األشخاص الذين ين          

               األدوية، وما إىل  /                                                                                اخلدمات تقدمي املشورة واملساعدة املالية والسكنية، واإلحالة من أجل احلصول على العالج الطيب
                                                                                      ومن املأمول أن تتم مساعدهتم على التخلي عن النوم يف الشوارع واالندماج من جديد                .                      ذلك من خدمات الدعم   

                                                            ، إىل توفري املزيد من املوارد إىل ثالث منظمات غري حكومية               ٢٠٠١       أبريل   /         نذ نيسان                ولقد عمدنا، م    .           يف اجملـتمع  
                  وتشتمل اخلطة على      ".                                                                     خطة عمل ملدة ثالث سنوات ملساعدة األشخاص الذين ينامون يف الشوارع           "            هبدف تفعيل   

    دور  /            ري يف املالجئ                                                                                              جمموعـة من اخلدمات املتكاملة، من قبيل الزيارات الليلية لتقدمي املساعدة، واحتضاهنم الفو            
             وتستهدف اخلطة   .                                                                                           الضـيافة، وتقـدمي املشورة واملساعدة على العمالة والتمويل الطارئ واإلسكان طويل األجل            

        ولقد مت    .      ً                                                             ً                                       أساسـاً الشباب العاطلني عن العمل الذين توجهوا إىل النوم يف الشوارع نظراً لظروفهم املالية القاسية               
                                                                صا من الذين ينامون يف الشوارع مبساكن يف الفترتني املتراوحتني               شخ    ٣٤٨                  شخصا مث حوايل        ٤٧٣             إمداد حوايل   

  .            على التوايل    ٢٠٠٣   و    ٢٠٠٢    مث     ٢٠٠٢   و    ٢٠٠١   بني 

              التجديد احلضري

                                                                                      تكمن األهداف اليت تتوخاها احلكومة من سياسة التجديد احلضري، اليت وضعتها، يف القضاء على مشكلة  -   ٥٨٣
  .                                                              للمقيمني يف املناطق احلضرية العتيقة والنهوض باملستقبل احلضري                                                    التلف احلضري بغية الرقي بالظروف املعيشية       
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     بغية   )    ٥٦٣      الفصل  (                                مبوجب قانون هيئة التجديد احلضري -                            ، أنشأنا هيئة التجديد احلضري     ٢٠٠١     مايو  /       ويف أيار
  .                                                     ، مبوجب القانون، على إعادة التنمية واإلصالح وحفظ التراث "             التجديد احلضري "       ويشتمل   .                بلوغ تلك األهداف

                                                                                                           وستنظر اهليئة، أثناء اضطالعها بأي مشروع يدخل ضمن اختصاصها، يف مجيع العوامل ذات الصلة، مبا يف ذلك                 
                                                                                                                       عمر وحالة هدم املباين املعنية، واحلالة العامة هلذه املباين فيما يتعلق بالسالمة من احلرائق واملرافق الصحية، وفيما                 

                                                        ولقد تزامن االنتهاء من إعداد هذا التقرير مع شروع اهليئة يف   .                                            يتصـل مبا إذا كان من املمكن إصالح هذه املباين   
  .              وضع ستة مشاريع

     وتنص   .                                                                                              وسيحصـل مالكو العقارات الذين تضرروا نتيجة مشاريع إعادة التنمية على تعويضات مناسبة             -   ٥٨٤
ّ                                                    من القانون األساسي على أن التعويض املُقّدم جراء جتريد أي شخص من ملكيته بطريق                 ١٠٥         املـادة              ة مشروعة                                      ُ 

               واحلقوق املشروعة   .                تأخري ال مسوغ لـه    دون                                   ُ                           يستند إىل القيمة احلقيقية للملكية، وُيدفع هلذا الشخص هذه القيمة 
  )      املوحد   (        والقانون  )    ١٢٤       املادة   (                                                                           ملـالك ومستأجري العقارات املتضررين باحلماية حيميها قانون استرداد األرض           

                                                       ترد تفاصيل عن التعويضات املقدمة ملالك ومستأجري العقارات يف  و  .  ) ٧      املادة  (                         اخلاص مبالك ومستأجري األراضي 
  .     جيم  ١١      املرفق 

                                                                                         وسعيا وراء محاية املصاحل املشروعة ملالك ومستأجري العقارات، قد حتال املنازعات اليت تنشأ بشأن مبالغ  -   ٥٨٥
  .       لعقارية     كمة ا  احمل     إىل                    التعويضات القانونية

          ختطيط املدن

   )  ٣٥ (                                                              تسليم بضرورة وضع تشريعات جديدة للتخطيط، نشرنا مشروع قانون أبيض         ، وبعد ال    ١٩٩٦      يف عام  -   ٥٨٦
     يف      ٢٠٠٠      لعام    )      املنقح (                                                                    ومراعاة للتعليقات اليت وصلتنا، أدرجنا مشروع قانون ختطيط املدن            .                الستشارة اجلمهور 

                    مبشاريع القوانني أن                                                                               إال أن التعديالت املدخلة استتبعت مسائل معقدة ومل تستطع اللجنة املعنية              .               اجمللس التشريعي 
                                  وعمال باالقتراحات اليت حظيت باملوافقة   .     ٢٠٠٠                                                       تستكمل النظر يف مشروع القانون خالل الدورة التشريعية لعام 

                                                                                                                  العامة واليت من شأهنا أن تعود بالنفع على اجملتمع يف املستقبل القريب، نسعى إىل إدراج مشروع قانون منقح يف                   
                                                             مدة عمليات ختطيط املدن، والتشجيع على مشاركة العامة من الناس،                            سريكز على تبسيط وتقليص        ٢٠٠٣       عـام   

  .                                                                     وتعزيز ضوابط اإلنفاذ املفروضة على املشاريع غري املسموح هبا يف املناطق الريفية

            املدن اجلديدة

  .                 من التقرير األويل   ٤٠٥   و   ٤٠٤                                               ال يزال الوضع على النحو الوارد توضيحه يف الفقرتني  -   ٥٨٧

  )    ٢٠٣٠                     دراسة هونغ كونغ لعام  (                          رؤية واستراتيجية ختطيطيتان   :    ٠٣٠ ٢                هونغ كونغ يف عام 

                      التنمية اإلقليمية قد                        استعراض استراتيجية                                من التقرير السابق، أن         ٤٠٧    و    ٤٠٦                         أوضـحنا، يف الفقـرتني       -   ٥٨٨
                           ونقوم اليوم بإجراء استعراض   .     ٢٠١١         حىت عام        للتنمية                     بغية وضع إطار متكامل       ١٩٩٨   و    ١٩٩١             أجري بني عامي 

                                                             ، بغية وضع استراتيجية تنموية مستحدثة ومتكاملة الستخدام            ٢٠٣٠                         دراسة هونغ كونغ لعام       :          طلق عليه         آخـر ي  
                                           ويكمن اهلدف من وراء هذه االستراتيجية يف         .     ٢٠٣٠                                                             األراضي والنقل والبيئة لتوجيه تنمية هونغ كونغ حىت عام          
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                                       ة واالجتماعية والسكنية والبيئية على                                                                               بلـوغ التنمية املستدامة من خالل موازنة احتياجات هونغ كونغ االقتصادي          
                                                                                         وبناء عليه، سنسعى إىل حتسني الصالت البنيوية مع الصني القارية، من خالل ربط صالت عرب                 .               املـدى الطويل  

                                               كما سنحجز األراضي الكافية لتوفري السكن وإلقامة      .                      ومع موانئ إضافية                   دلتا هنر اللؤلؤ                             احلدود مع اجلهة الغربية ل    
  .             ى املدى الطويل                 أنشطة اقتصادية عل

                                                       ِّ                          ، استشرنا عامة الناس يف األهداف التخطيطية اليت يتعني أن توجِّه دراسة هونغ                 ٢٠٠١                 ويف مطلـع عام      -   ٥٨٩
                   ، استشرنا السكان يف     ٢٠٠٢            ويف مطلع عام   .                                            وكذلك يف املواضيع األساسية اليت ينبغي تغطيتها    ٢٠٣٠          كونغ لعام 

                            ونقوم، يف الوقت احلايل، بإعداد   .                              ت التنمية وحتديد معايري التقييم                                         املسائل التخطيطية األساسية احلامسة لوضع خيارا
                                                                                                                   سـيناريوهات التنمية ووضع اخليارات األولية وإجراء تقييم تقين واسع للجوانب املتعلقة بالنقل واجلوانب البيئية               

                ه من سيناريوهات                                            ، نعتزم استشارة عامة الناس يف ما اقترحنا        ٢٠٠٣         ويف عام     .                     املالية هلذه اخليارات   /            واالقتصـادية 
  .             وخيارات أولية

     ١٩٩٧                   محاية امليناء لعام      قانون

  .                 من التقرير األويل   ٤٠٩   و   ٤٠٨                                             ال يزال الوضع على النحو الوارد وصفه يف الفقرتني  -   ٥٩٠

 ̀              الشقق القفصية̀                                                               املستقطنات والغرف املبنية فوق األسطح والشقق حبجم السرير الواحد أو 

ّ                            وبعد أن أقّرت بأن منطقة هونغ كونغ قد     ٢٠٠١                       ن مالحظاهتا اخلتامية لعام    م  ٢٥                      قالت اللجنة، يف الفقرة  -   ٥٩١            
  :                        أحرزت تقدما يف جمال اإلسكان

  .                                ً                                                                       إن القلق ال يزال يساورها ألن كثرياً من الناس يف هونغ كونغ ما زالوا غري متمتعني حبقهم يف السكن                   "
                               إهانة لكرامة اإلنسان، وأن          ، هي ̀               الشقق القفصية ̀                                                      وتـرى اللجنة أن الشقق حبجم السرير الواحد، أو          

   ".          ُ                       ً      ً                           الغرف اليت ُتبىن فوق األسطح تشكل خطراً جسيماً على أرواح السكان وصحتهم

  :                    ، مبنطقة هونغ كونغ أن  ٤٤                      وهتيب اللجنة، يف الفقرة 

           ً     ً                                                                      تويل اهتماماً عاجالً حلقوق مجيع املقيمني يف هونغ كونغ يف السكن، مبن فيهم املستقطنون، ومن يعيشون  "
                                                  وترجو اللجنة من منطقة هونغ كونغ أن تويل، يف           .                                  ة فوق األسطح ويف الشقق القفصية                     يف غـرف مبنـي    

                              ً     ً                                                                      تقريـرها الـدوري القادم، اهتماماً خاصاً ملا للسياسات الراهنة من أثر يف املستقطنني ومن يعيشون يف                 
        لى وجه                  وتود اللجنة، ع    .                                                                              الغرف املبنية فوق األسطح ويف الشقق حبجم السرير الواحد أو الشقق القفصية           

    )".   ٤٤٧      املادة  (                                ِّ                                            اخلصوص، من منطقة هونغ كونغ أن تعلِّق على تنفيذ قانون الشقق حبجم السرير وكفاءته 

  :                            ً ولنتناول مالحظات اللجنة تباعاً -   ٥٩٢

                              ً                                       تدير وزارة املباين برناجما مرحلياً إلزالة الغرف املبنية على األسطح            :                          الغرف املبنية فوق األسطح     ) أ ( 
                                                وتساعد وزارة اإلسكان يف إيواء األشخاص الذين يعيشون   .                          من املباين ذات السلم الوحيد      مبىن  ٤     ٥٠٠        يف حوايل  
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                                                                                                            يف الغـرف املبنـية فوق األسطح بطريقة غري مشروعة واملتضررين من عمليات اإلزالة هذه، كما اختذت تدابري                  
  ؛                          لحصول على مساكن عامة بإجيار ل             قائمة انتظار                             لتشجيعهم على تسجيل أمسائهم يف 

                                                                         تقوم سياستنا على إزالة املستقطنات وإيواء األشخاص الذين يشغلوهنا إذا ما كانت   :         ملستقطنون ا  ) ب ( 
    حتسني                                                                                                             هذه املباين معرضة خلطر اهنيال التربة، أو إذا كانت خمصصة لالنتفاع العام هبا، أو إذا استدعت الضرورة                  

                    املعيشة يف هذه املباين؛        مستويات    و أ        البيئة

                                                              إننا نتفهم ما يساور اللجنة من قلق إال أننا نؤمن بأن النهج الذي   :       الواحد                 الشقق حبجم السرير   ) ج ( 
                                                                                 فاألشخاص الذين يقيمون يف الشقق حبجم السرير الواحد خيتارون ذلك ألن هذا احلل               .                         نسلكه هو النهج السليم   

               ة للحكومة، وهي                                               فاجملال مفتوح أمامهم لإلقامة يف دور الضيافة التابع  .                                   يناسبهم ألسباب اقتصادية وأخرى شخصية
            إال أن دور     .                                                                                                         دور نظيفة وآمنة ومدارة بطريقة جيدة وميكنها أن تتسع للعدد القليل نسبيا ممن يقيم يف هذه الشقق                

                                                                                                           الضـيافة هذه تبقى قليلة االستخدام، ألن األشخاص املستهدفني بشغلها يعريون، على األرجح، أمهية أكرب ملوقع                
                                                      وال يليق، من الناحية العملية، التخطيط لتوفري دور          .                        م مبعايري بيئة معيشتهم                                         املـباين وملا يالئمهم أكثر من االهتما      

                                                       ً                                                                ضيافة أو ما إىل ذلك من أشكال أماكن اإلقامة العامة استناداً إىل املكان الذي يفضل األفراد العيش فيه، ال سيما                    
ِ  ّ                             وأن االختيار يقع دائما على املناطق احلضرية اليت تِقلّ فيها أماكن السكن                                        ميكننا إجبار األشخاص على قبول    فال   .                                              

                                                                              كما أننا ال نرى أنه من املعقول القضاء على شكل من أشكال مباين القطاع                .                                       املباين العامة إذا ما رغبوا عن ذلك      
                                                 وبناء عليه، عمدنا بسياستنا إىل تعزيز النهوض         .                                                                اخلـاص الـيت وإن كان الطلب عليها قليال إال أنه طلب ثابت            

                                                واليوم، ختضع مجيع هذه الشقق إلجراءات تنظيمية         .     ّ      ً                         توفّر شققاً حبجم السرير الواحد                              بالظـروف يف األماكن اليت    
            والحترام هذه   .                                                           يلزم أن حتترم هذه الشقق معايري السالمة اخلاصة باحلرائق واملباين )  ٣٦ (                       مبوجب نظام قانوين للترخيص

                              رير، حىت ال تكون هذه الشقق                                                                                   املعـايري اضـطر املسؤولون عن هذه املباين إىل توسيع املساحة املخصصة لكل س             
                                                                  ولقد سعينا، يف هذا الصدد، إىل احترام االختيار الشخصي لألشخاص املقيمني يف   .                         مكتظة باألسرة كسابق عهدها

                                                                                        ِّ           هذه املباين، يف الوقت الذي سعينا فيه إىل إدخال حتسينات جوهرية على مستوى بيئتهم املعيشية وإىل مدِّهم ببدائل 
  .                    حقيقية يف القطاع اخلاص

  .                                                                                        وتقوم سياستنا على مبدأ أن ما من أحد يبقى بال مأوى نتيجة لعمليات اإلزالة اليت تقوم هبا احلكومة -   ٥٩٣

      الفقر

                     التساع انتشار الفقر    "                    ، عن بالغ قلقها         ٢٠٠١                               من مالحظاهتا اخلتامية لعام        ١٨                           أعربت اللجنة، يف الفقرة      -   ٥٩٤
                                                      عن قلقها بوجه خاص إزاء كرب عدد املسنني الذين ما                      كما أعربت      ".                                          إىل حـد غري مقبول يف منطقة هونغ كونغ        

                   وأعربت اللجنة، يف     .                                        ً                                                  زالـوا يعيشون يف الفقر دون أن تتاح هلم فعالً إمكانية احلصول على اخلدمات االجتماعية              
                                                                              ألن منطقة هونغ كونغ تفتقر إىل الترتيبات املؤسسية الوافية الالزمة لصياغة            "                        ، عـن شـديد القلق         ١٩          الفقـرة   
     وحثت    ".                                                                                  ات شاملة ومتكاملة ومتسقة وفعالة ملكافحة الفقر، ولوضع هذه االستراتيجيات موضع التنفيذ         استراتيجي

                                                                  على أن تنشئ إما وحدة مشتركة بني اإلدارات ملكافحة الفقر أو جلنة مستقلة  "             ، هذه املنطقة   ٣٨                 اللجنة، يف الفقرة 
                                      ملكافحة الفقر ورصد مجيع السياسات                                                                            ملكافحـة الفقـر، تتوىل إجراء البحوث ذات الصلة ووضع استراتيجيات          

                       على أن تكفل أن مستويات  "                             ، حثت اللجنة منطقة هونغ كونغ   ٣٩          ويف الفقرة    ".                               لـتحديد ما هلا من أثر يف الفقر  
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                                                                       ً      ً                                 املسـاعدة الشاملة املقدمة يف إطار الضمان االجتماعي تتيح ملتلقيها مستوى معيشياً معقوالً مبا يتمشى وأحكام                
                    ّ                                                              وقد أورد املعلقون احمللّيون أوجه القلق هذه وطالب البعض منهم احلكومة بتحديد               ".   هد          من الع    ١١    و  ٩          املـادتني   

  .          خط فقر رمسي

                         أعاله فيما يتعلق بتوزيع    ٥٧٠     إىل    ٥٦٧                                                              والـنهج الـذي نسـلكه هو ذلك الذي توضحه الفقرات من              -   ٥٩٥
                             االستراتيجية اليت نعتمدها فيما                                                                 أي أننا نرى أن مثة صلة بني مسأليت التفاوت يف الدخل والفقر، لذلك فإن   .      الدخل

  :                                  يتعلق هباتني املسألتني تركز على ما يلي

                النمو االقتصادي؛  ) أ ( 

                 التنمية البشرية؛  ) ب ( 

  .                    االستثمارات االجتماعية  ) ج ( 

                                                                                                          وبـناء عليه، تتجلى أوىل أولوياتنا يف مساعدة األشخاص املستضعفني اجتماعيا على حتسني أوضاعهم، ال سيما                
     ً                               ً                           وسعياً وراء حتقيق هذا اهلدف، نعمل حثيثاً على اختاذ مبادرات            .                            قدرات احملدودة على االرتقاء                  األشخاص ذوو ال  

                                                                                                  للزيادة من فرص الشغل، وخللق فرص للتعليم والتدريب وإعادة التدريب، وملساعدة العاطلني عن العمل على إجياد 
  . )  ٣٧ (     وظائف

           خط فقر رمسي

                        إذ ال توجد تعاريف أو       .          ِّ                       أنه أن حيسِّن من وضع املستضعفني                                                حنن ال نعتقد أن حتديد خط فقر رمسي من ش          -   ٥٩٦
                  ويقوم تعريف الفقر   .                                                       ً                             تدابري خاصة بالفقر، وأي حماولة لتعريف الفقر إمنا حتمل حتماً بني طياهتا أحكاما قيمية ذاتية

             بعض املتغريات                                                          ِ                                                الذي يعتمده كل جمتمع من اجملتمعات على معايري هذا اجملتمع وعلى ِقيمه، كما أنه غالبا ما يتأثر ب                 
ّ                     ويكمن اهلدف املشترك، على العموم، يف مّد يد املساعدة           .                                                   كالـزمان واملكـان والظـروف االجتماعية السائدة                                          

  .                  للمحرومني من األشخاص

ّ                                    وحنـن عـلى وعي بأن بعض املنظمات غري احلكومية حتدد الفقر بأرقام نسبية، فتحّدد خط الفقر مثال                   -   ٥٩٧                                                                   
                         إال أن هذا النهج يكفل       .                                                   خل املتوسط لألسرة، أو ما شابه ذلك من املقاييس                                         بنصف األجر املتوسط، أو نصف الد     

               ، لذلك نرى أنه  "     فقراء "                        ً                               ُ                     أن حتتضن مجيع اجملتمعات دوماً، وحىت أكثرها غىن، مجاعة من الناس ُينظر إليهم على أهنم 
                     أن هذه التحليالت      إال  .                                             ً                         ومثة منظمات غري حكومية أخرى حددت الفقر استناداً إىل توزيع الدخل            .             هنج غري سليم  

            ً                                                                                                   ال تـراعي أبـداً الدخل امللموس الذي ينشأ من اإلنفاق احلكومي على السكن والصحة والتعليم، مما يؤدي إىل                   
  .                                                                   التقليل من الفعالية االقتصادية خلدمات الرعاية يف حتسني دخل األسرة وتوزيعه

                                         شاملة املقدمة يف إطار الضمان االجتماعي                                                                        ويف هونـغ كونـغ، حتدد معايري األهلية لالستفادة من املساعدة ال            -   ٥٩٨
ّ                                                                 األشخاص احملرومني يف اجملتمع الذي نرى من الضروري مّد يد العون واملساعدة هلم لالستجابة الحتياجاهتم األساسية                                                            

                                                                                                 كمـا يتلقى احملتاجون املساعدة يف شكل خدمات للرعاية ويف شكل تعليم جماين أو بتكاليف منخفضة                  .            والضـرورية 



E/1990/5/Add.59 
Page 198 

 

                                                                             ويدار كل برنامج مبعايري منصوص عليها حتدد من هو أهل لتلقي اخلدمات اليت               .                   مـة ورعاية صحية                 ومسـاكن مدعو  
                    ولعل حتديد خط فقر      . ُ                                                                                                 ُيقدمهـا هذا الربنامج، بعد مراعاة اعتبارات السياسة العامة ذات الصلة ومراعاة ظروف حمددة             

                                   تحقون احلصول على هذه املساعدة يف                                                 وبعبارات أخرى، قد يبقى األشخاص الذي يس        .                             رمسـي ال يضـر هبذه املعايري      
ُ  ِّ                ُ   َّ     الوقت احلاضر أهال للحصول عليها يف املستقبل، بصرف النظر عما إذا ُحدِّد خط للفقر أم مل ُيحدَّد                                                            .  

                هيئة خمصصة للفقر

                                                                                                         نتـناول الفقر باعتباره مسألة تشمل عدة قطاعات من خالل إجراء العديد من املنتديات الداخلية وعن                 -   ٥٩٩
    ً                           ورداً على املسألة احملددة املتعلقة   .                                                         مستويات خمتلفة داخل احلكومة املسؤولة أمام اهليئة التشريعية                طريق التنسيق على

                  ُ                                                                                    بإنشاء هيئة تنسيق ُتعىن بالنظر يف الفقر، نالحظ بكل احترام أوجه القلق اليت أعربت عنها اللجنة والتوصيات اليت 
       ّ                                                  رية توفّر الدرجة الالزمة من التنسيق وإسهام اجملتمعات احمللية،                                           إال أننا نؤمن إميانا راسخا بأن الترتيبات اجلا  .      أبدهتا

  .                                                 كما نؤمن بأن ال ميزة هناك من إنشاء هيئة تنسيق خمصصة

 ١٢ املادة -الم 

 احلق يف الصحة

                      الصحة والرعاية الصحية

  .      ر األويل           من التقري   ٤١٢                                                                    ال يزال الوضع، على املستوى الدستوري، على النحو الوارد توضيحه يف الفقرة  -   ٦٠٠

               السياسة العامة

   ويف   .                  من التقرير األويل   ٤١٣                                                                        ال تـزال السياسة اليت تنهجها احلكومة على النحو الوارد وصفه يف الفقرة         -   ٦٠١
                   مليار دوالر من        ٣٢,٥                                                ، بلغ اإلنفاق العام يف جمال الرعاية الصحية             ٢٠٠٣    و     ٢٠٠٢                              الفـترة املتراوحة بني عامي      

     يف      ١٤,٨                  ، أو ما يعادل      )                                           مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة        ٢, ٤               أي ما يعادل     (                      دوالرات هونـغ كونغ     
                   يف املائة يف الفترة     ١٤,٧                                         وعلى سبيل املقارنة، بلغت نسبة هذه النفقات   .                                          املائة من جمموع النفقات العامة املتكررة     

  .    ١٩٩٨   و    ١٩٩٧                 املتراوحة بني عامي 

           ويف العامني    .                                      فيما يتعلق بتوفري اخلدمات الصحية         ِّ                                       ً         ويكمِّـل القطاع العام والقطاع اخلاص بعضهما بعضاً        -   ٦٠٢
                مليار دوالر من     ٣٧,٥   ُ ِّ                                                                  ، قُـدِّر جممـوع النفقات على الرعاية الصحية يف القطاع اخلاص بزهاء              ٢٠٠١    و     ٢٠٠٠

   ).                                  من مليارات دوالرات الواليات املتحدة   ٤,٨            أي ما يعادل  (                 دوالرات هونغ كونغ 

                             الصحة العامة لسكان هونغ كونغ

                  كما يوضح ذلك                            مؤشرات البلدان املتقدمة         مع                                                املؤشـرات الصحية هلونغ كونغ إجيابية مقارنة                 ال تـزال     -   ٦٠٣
  :           اجلدول التايل
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متوسط العمر املتوقع
 ذكور إناث

 معدل وفيات األمهات
 ) مولود١٠٠ ٠٠٠لكل (

 معدل وفيات الرضع
)ولود حي ملكل ألف(

 

  * )    ٢٠٠٢ (          هونغ كونغ  ٢,٤ ٤,٢ ٧٨,٧ ٨٤,٧
  )    ٢٠٠٠   (                       الواليات املتحدة األمريكية ٦,٩ ٩,٨ ٧٣,٩ ٧٩,٥
  )    ٢٠٠٠ (                                                اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  ٥,٦ ٧,٠ ٧٤,٨ ٧٩,٩
  )    ٢٠٠٠   (       اليابان ٣,٢ ٦,٦ ٧٧,٦ ٨٤,٦

  .           أرقام مؤقتة  * 

              على الرغم                        من التقرير األويل،      ٤١٥                                                                    ال يزال الوضع بشكل أساسي على النحو الوارد توضيحه يف الفقرة             -   ٦٠٤
    يف   ٨٢                     يف املائة بعدما بلغت   ٨٦                                                                    من أن نسبة التحصني ضد احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية قد ارتفعت لتتجاوز 

ّ                      وال تزال هذه املستويات تشبه املستويات املسّجلة يف البلدان املتقدمة  .     ١٩٩٧            املائة يف عام                                        .  

                     مكافحة األمراض املعدية

  .                                                                      يف السابق األسباب الرئيسية للوفيات واإلصابة باإلمراض يف هونغ كونغ                                     كانت األمراض املعدية تشكل      -   ٦٠٥
                                                                                                               إال أن التقدم الذي شهدته األوضاع االجتماعية واالقتصادية والتعليم والسكن واملرافق الصحية والتغذية، وبفضل             

  .  ية                                                    ً                          إدراج برامج لتحصني األطفال، أصبح من املمكن السيطرة إمجاالً على األمراض املعدية الرئيس

                   ويفرض قانون احلجر     .                                                                         ً            ويتميز نظام مراقبة األمراض املعدية الذي نعتمد عليه بكونه نظاما راسخا وفعاالً            -   ٦٠٦
                                                        ، يف جدوله األول، على األطباء إخطار مدير الصحة حباالت األمراض  )   ١٤١      املادة  (                         الصحي والوقاية من األمراض 

                                           مستوصفات املرضى اخلارجيني واألطباء العامني، على                                        أضف إىل ذلك أن وزارة الصحة حتافظ، من خالل   .      احملددة
                                                                                                         نظام املراقبة احلذرة بالنسبة لألمراض من قبيل الرتلة الوافدة؛ وأمراض اليد والرجل والفم؛ والتهاب امللتحمة احلاد؛ 

  ت                                                                   كما تعمل هيئة املستشفيات عن كثب مع وزارة الصحة يف اإلبالغ عن األمراض ذا  .                       ومقاومة املضادات احليوية
                                                                         ويقوم كل من مركز خمترب الصحة العامة والوحدة احلكومية للفريوس بتسيري             .                                    األمهـية مـن ناحية الصحة العامة      

  .                                       املراقبة املختربية للعديد من األمراض املعدية

                                                                     ، صرحت اللجنة اإلقليمية التابعة ملنظمة الصحة العاملية واملعنية بالقضاء       ٢٠٠٠        أكتوبر   /               ويف تشرين األول   -   ٦٠٧
                                        السنجابية الربي احمللي يف منطقة غريب           فريوس                                                         ض شلل األطفال يف منطقة غريب احمليط اهلادئ بأن انتقال                    عـلى مر  

                                               وسنستمر يف دعم منظمة الصحة العاملية يف العمل الذي   .                                                  احمليط اهلادئ، مبا فيها هونغ كونغ، قد متت السيطرة عليه
  .                                                    تضطلع به للقضاء على مرض شلل األطفال على الصعيد العاملي

                                                                                                        وتعمل وزارة الصحة عن كثب مع منظمة الصحة العاملية ومع مراكز مراقبة األمراض املعدية يف البلدان                 -   ٦٠٨
                      ونقل اخلربات وتقدمي                           تبادل املعلومات السريع                             وينطوي هذا التعاون على       .                                          اجملاورة وتلك الواقعة فيما وراء البحار     

  .             الدعم والتآزر
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          نزلة الطري

              ، املعروف باسم H5N1                              من التقرير األويل، بتفشي فريوس    ٤٢٨     إىل    ٤٢٤           الفقرات من                  أخطرنا اللجنة، يف  -   ٦٠٩
       ٢٠٠١         يف عامي    (                ومنذ ذلك احلني      .                                  ، بالتدابري املتخذة للقضاء عليه        ١٩٩٧                       ، ألول مـرة يف عام        "              نـزلة الطـري    "
                   املكتشفة يف هذه    H5N1                           إال أن الفريوسات من صنف        .                                          ، تفشـت يف هونـغ كونغ فريوسات جديدة         )    ٢٠٠٢ و

                                     ، وهو ما قد ينقل العدوى للكائن           ١٩٩٧                                                                    األمـراض املتفشـية مل تكـن من ذات الصنف اليت اكتشفت يف عام               
                                    ّ                                                           وبفضل التعاون مع احلكومة واألكادمييني وجتّار الدواجن احلية، متكنا من ضبط تفشي هذه األمراض                .         البشـري 

                                      حيلولة دون إصابة الدجاج مرة أخرى                                                                                 بسرعة مث اختذنا بعد ذلك تدابري مراقبة صارمة، على مستويات متعددة، لل           
                                                               ولقد أقمنا نظام رصد شامل على مجيع مستويات سلسلة اإلمداد            .                                وللتصدي النتقاله لبين البشر    H5N1       بفريوس  

                                                                                                                      بـالدواجن احلية، مبا يف ذلك نقاط مراقبة الواردات واملزارع احمللية وأسواق البيع باجلملة والبيع بالتجزئة، بغية                 
                                                                        ومت تطوير نظام رصد إصابة السكان بالرتلة الوافدة من خالل شبكة من              .            للفـريوس                           كفالـة الكشـف املـبكر     

                                        كما أدرجنا، فضال عن ذلك، تدابري خلفض         .                                                            املستوصـفات واملستشفيات واملختربات يف القطاعني العام واخلاص       
  )     ألف  ١٢           انظر املرفق  (                                            احتمال املزيد من تفشي هذه األمراض إىل احلد األدىن 

             الطبية اخلاصة /            رعاية الصحية             خمتلف أشكال ال

                      الرعاية الصحية األولية

  .                 من التقرير األويل   ٤٢٣   و   ٤٢٢                                                        ال يزال الوضع بشكل أساسي على النحو الوارد وصفه يف الفقرتني  -   ٦١٠

                  طفال حىت سن اخلامسة أل                                               صحة األسرة والرعاية الصحية للنساء يف سن االجناب، ول

  .                 من التقرير األويل   ٤٤٢                    لوارد وصفه يف الفقرة                                    ال يزال الوضع بشكل أساسي على النحو ا -   ٦١١

ّ           توسيع اخلدمات الصحية املقّدمة للمرأة                         

ّ            وُتقّدم اليوم    .                     من التقرير األويل      ٤٤٦                                                                  ال يزال الوضع بشكل أساسي على النحو الوارد وصفه يف الفقرة             -   ٦١٢   ُ 
                          مة يف املراكز اخلمسة اليت                    َّ   أما اخلدمات املقدَّ    .                                 مراكز تعىن بصحة األم والطفل       ١٠                               اخلدمـات الصـحية للمرأة يف       

  .                                               أضيفت منذ تقدمي التقرير األويل فتتاح على أساس دوري

                   برنامج صحة املراهقني

             انظر الفقرة   (                                كجزء من إدارة صحة الطالب           ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                            أدرجنا هذا الربنامج خالل السنة الدراسية        -   ٦١٣
                                  دة املراهقني على مواجهة حتديات منوهم                                              ويكمن اهلدف من وراء هذا الربنامج يف مساع          ).                     من التقرير األويل      ٤٤٧

                                                                                                           مـن خالل تطوير قدراهتم وتزويدهم باملهارات الضرورية جملاهبة األزمات والضغط وتكوين نظرة إجيابية للحياة               
                                                                                             وتقـوم فرقة متعددة التخصصات، تشتمل على دكاترة وممرضني وممرضات وأخصائيني يف علم النفس                .        لديهـم 

                                                                                      وغريهم من احملترفني، بزيارة املدارس الثانوية لتزويد التالميذ واألساتذة والوالدين              َّ                        السَّريري وموظفني اجتماعيني،  
  .                 بربامج صحية تروجيية
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ّ      أسّرة ال       تمريض  

     من   ٤٨                             ، وكما ورد بيان ذلك يف الفقرة     ٢٠٠٣   و    ٢٠٠٢                                        قامت هيئة املستشفيات يف الفترة ما بني عامي  -   ٦١٤
ّ                التقرير األويل، بزيادة عدد أسّرة التمريض لتصل   .      ً  سريراً ٣     ٠٥١     إىل                            

             رعاية األسنان

  .                  من التقرير األويل   ٤٥٠   و   ٤٤٩        الفقرتني                                                               ال يـزال الوضـع بشكل أساسي على النحو الوارد وصفه يف              -   ٦١٥
              تالميذ املدارس                   يف املائة من         ٨٨,٣             أي زهاء    -    ً    طفالً      ٤٣٨     ٦٥٩          ً       شـارك إمجاالً         ٢٠٠٢    و     ٢٠٠١        عـامي      ويف

                         ً          ، نشرت وزارة الصحة تقريراً حول          ٢٠٠١         ويف عام     .              سنان املدرسية                 إدارة رعاية األ                     يف تلقي خدمات     -           االبتدائية
                                               ولقد شكلت هذه الدراسة مبادرة هامة للرصد ستتكرر   .                                                دراسة استقصائية لصحة الفم أجريت على نطاق اإلقليم

            ِّ     كما أهنا ستوفِّر     .                                                                       سنوات لرصد حالة صحة األسنان والوعي بصحة األسنان يف هونغ كونغ             ١٠                يف املستقبل كل    
  .                                      علومات الضرورية ألغراض التخطيط والتقييم  امل

              التثقيف الصحي

                       الوحدة املركزية للتثقيف                                                      من التقرير األويل، إىل توضيح الدور الذي تضطلع به         ٤٥١                     سـعينا، يف الفقرة      -   ٦١٦
                                     ً                                                               وتضم هذه الوحدة، يف الوقت احلاضر، فريقاً متعدد التخصصات لكفالة هنج أكثر مشوال، وبالتايل أكثر                 .      الصحي

                                                                                   وتشمل األولويات التغذية واألنشطة البدنية والوقاية من اإلصابة باألمراض ومراقبة            .                            الـية، إزاء تعزيز الصحة      فع
  .                     الصحة العقلية والتدخني

              الصحة العقلية

                                                                                                        ترى جلنة تكافؤ الفرص أن خدمات رعاية الصحة العقلية اليت نقدمها هي خدمات جمزأة وال تعود دائما                  -   ٦١٧
                                                        وملعاجلة هذه املسألة، اقترحت علينا اللجنة إدراج جملس          .                               الذين يعانون من اختالل عقلي                         بالنفع على األشخاص    
  :                             وسيكون الوضع يف هذا الصدد كاآليت  .                    مستقل للصحة العقلية

                                                                                          تكـون وزارة الصحة مسؤولة عن إذكاء وعي اجلمهور باملسائل الصحية، مبا يف ذلك الصحة                 ) أ ( 
         العقلية؛

                                                   مسؤولة عن اكتشاف األمراض العقلية وتشخيصها ومعاجلتها؛                    تكون هيئة املستشفيات   ) ب ( 

                                                                                            يصبح مكتب التغذية والرعاية الصحية مسؤوال عن تنسيق السياسات والربامج املتعلقة بالصحة              ) ج ( 
  .       العقلية

                 لذلك ال نرى أي      .                                                                                          ويشتمل توزيع املسؤوليات هذا على صياغة السياسات العامة ووضع الربامج وتوعية اجلمهور           
  .                                   لحة تدعو إىل إنشاء جملس الصحة العقلية       ضرورة م
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                                               ارتفاع نسب انتشار األمراض العقلية يف صفوف النساء

                                                                                                   الحظـت جلـنة تكافؤ الفرص أن األمراض العقلية تنتشر يف صفوف النساء أكثر مما تنتشر يف صفوف                   -   ٦١٨
      إىل    ٥٥                        النساء والرجال هي                                                                              ومثة بالفعل اختالل يف هذا الصدد، مبا أن نسبة اإلصابة هبذه األمراض بني              .       الرجال
                  ، الذي يالحظ أن        ٢٠٠١         لعام                               تقرير منظمة الصحة العاملية                                         وتتفق هذه األرقام، إىل حد ما، مع          .        ً     تقريـباً   )  ٣٨ (  ٤٥

            وللمزيد من    .  )  ٣٩ (                                                                                            احـتمال إصـابة املرأة باضطرابات اكتئابية واضطراب القلق ضعف احتمال إصابة الرجل هبا             
                                                                   التقليدي الذي تضطلع به املرأة والذي يعرضها لضغوط كبرية وجيعلها أقل       الدور "                               التوضـيح، أشارت اللجنة إىل      

             إال أن هناك      ".                                             ارتفاع معدل العنف املرتيل واجلنسي ضد املرأة       "                كما أشارت إىل       ".                                قدرة على تغيري بيئتها املكربة    
                     هونغ كونغ وتصيب        ً                                                                                    عامالً آخر يتجلى يف اإلصابة باالكتئاب بعد الوضع، اليت تثري مشكلة صحية عامة كبرية يف              

                                           يف املائة من املواليد املراكز اليت تعىن          ٩٥                                   ويزور حوايل نصف النساء احلوامل و       .                          يف املائة من الصينيات      ١٠      حوايل  
  :                                                                        بصحة األم والطفل التابعة لوزارة الصحة واليت توفر اإلطار املثايل لالضطالع مبا يلي

   ا؛                                         إذكاء وعي اجملتمع هبذه الظروف وبطرق التصدي هل  ) أ ( 

                                                     ِّ   حتديد عوامل اخلطر يف الوقت املناسب والكشف عنها يف وقت مبكِّر؛  ) ب ( 

  .                                                                     بناء قدرات الطاقم الطيب وطاقم املمرضني العاملني ميدانيا لدعم املرضى احملتاجني  ) ج ( 

               ، الدور الذي    )  ٤٠ ( ُ                                                                                          وُيـناقش اجلـزء السادس ألف من تقريرنا األويل، يف سياق احلديث عن اتفاقية حقوق الطفل               
                                                               وتشري هذه املراكز بشكل خاص إىل ماضي املرضى من حيث اإلصابة             .                                     به املراكز والوظائف اليت تؤديها          تضطلع

    كما   .                                                                                                        باختالل عقلي، إذا ما كان لديهم ماض هبذا الشكل، وإىل عالقاهتم الزوجية والدعم االجتماعي املتاح هلم               
  .                على النحو املناسب                                                    حتيل هذه املراكز املرضى إىل األخصائيني واملسؤولني االجتماعيني 

                     توفري خدمات املستشفيات

                        من التقرير األويل، إذ ال    ٤٥٣   و   ٤٥٢          يف الفقرتني                                               ال يزال الوضع بشكل أساسي على النحو الوارد وصفه  -   ٦١٩
    ٤٣                                    وتدير هذه اهليئة يف الوقت احلاضر         .                                                                   تـزال هيـئة املستشفيات هي املسؤولة عن توفري خدمات املستشفيات          

                                                          عيادة خارجية متخصصة، وتقدم للمجتمع خدمات إسعافية داخلية   ٤٦        ً     امة، فضالً عن                     مستشفى عاما ومؤسسة ع
                     أشخاص من الطاقم     ٤     ١٠٥     ِّ     ، توظِّف    )  ٤١ (    ٢٠٠٢      مارس   /                                         وكانت هيئة املستشفيات، وحىت أواخر آذار       .        وجمتمعية

  .      ً  سريراً  ٢٩     ٠٢٢         ّ   الطيب وتوفّر 

  .             يف مثاين جمموعاتُ  ِّ     ُجمِّعت                شفيات العمومية     املست                         من التقرير األويل، إىل أن    ٤٥٣                         ولقد أشرنا، يف الفقرة      -   ٦٢٠
  .                        ُ   ِّ                                                                                  ولتحقـيق وفورات يف احلجم، ُتجمِّع هيئة املستشفيات اليوم املستشفيات واملراكز التابعة هلا يف سبع جمموعات               
  .                                                                                            وتتوقع اهليئة أن حتقق املزيد من الفعالية بتقليص عدد اجملموعات لتصل إىل مخس جمموعات يف السنتني القادمتني
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ّ             الطلب فيما يتعلق بأسّرة املستشفيات و       العرض                      

   ومل   .               ما انفك يتزايد                                  الطلب على خدمات املستشفيات العامة                                 من التقرير األويل، إىل أن          ٤٥٤                     أشـرنا، يف الفقرة      -   ٦٢١
ُ                          إذ ارتفع عدد املرضى الذين ُسمح هلم باخلروج من            .                               يتوقف هذا الطلب عن التزايد     لوفيات، يف                                                           املستشفيات وعدد ا

  ،     ٢٠٠٢    و     ٢٠٠١        يف سنيت         حالة     ١     ٢٠٨     ٠٠٠             ليصل إىل       ٩٧٠     ٠٠٠       ، من       ١٩٩٨    و     ١٩٩٧           السنتني       فـترة 
ّ                    ومتثل األِسّرة البالغ عددها       .            يف املائة    ٢٥                          بـزيادة تـبلغ حـوايل         ِ     ٣١      ً                                    سريراً باملستشفيات، اليت مت توفريها يف          ٢٩     ٠٢٢       

ّ                    أِسّرة لكل ألف ساكن       ٤,٢        ً           ، متوسـطاً يبلغ         ٢٠٠٢        مـارس    /    آذار  ِ      مارس  /       آذار   ٣١             حتقيقه يف                             واهلدف الذي تبتغي اهليئة     .   
  .                                لالستجابة لتزايد السكان املتواصل   ٤,٢      ً                        سريراً، ومن مث احلفاظ على نسبة   ٢٩     ٢٨٨          هو توفري     ٢٠٠٣

                                                                                                                 ومتشـيا مـع االجتـاه العـاملي الذي يبتعد عن الرعاية الداخلية ويتجه إىل اخلدمات اإلسعافية، تستعرض هيئة                    -   ٦٢٢
ّ                     املستشـفيات الطلـب عـلى األِسّرة يف املستش          ِ            ً                                                           فيات مستقبالً وعلى مرافق الرعاية خارج املستشفيات، مع مراعاة آخر                                

  .                                                                         اإلسقاطات السكانية واالحتياجات يف اخلدمات والتغيريات احلاصلة يف مناذج تقدمي اخلدمات

                                    احتياجات املستشفيات من األيدي العاملة

  .                             حىت تستجيب للطلبات املتزايدة                            ُ                     ِّ                   مـا فتئـت هيـئة املستشـفيات، مـنذ ُنشر التقرير األويل، تشغِّل املوظفني       -   ٦٢٣
       ً                متخصصاً يف ميدان الصحة   ٦٩        ممرضة و   ٢٧٠      ً   طبيباً و   ٢٧٠       زهاء     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                   ِّ                 اعتزمت اهليئة أن تشغِّل، يف الفترة          وقد
  . )  ٤٢ (       ً                               متدرباً يف فرع من فروع التخصصات الطبية   ١٠٧ و

                             الوفيات واإلصابات يف املستشفيات

                                                          من التقرير األويل، مبجموعة من احلوادث اليت طرأت خالل             ٤٦٤       إىل     ٦٠ ٤                 ً                     أحطنا اللجنة علماً، يف الفقرات من        -   ٦٢٤
                                                                                               وخالل السنوات اليت تلت هذه الفترة، أنشأت هيئة املستشفيات آليات لتنسيق إدارة املخاطر يف                .                         فـترة استعراض التقرير   

                         ف من حدهتا، وساعد ذلك                                                                    واشتمل ذلك على التعرف املبكر على األخطار السريرية والتخفي          .                         مجيع املستشفيات العمومية  
  .                              على تقليص ظهور احلوادث السريرية

                    الطب الصيين التقليدي

                                                                 من التقرير األويل، إىل وضع إطار قانوين لتنظيم ممارسة الطب              ٤٦٥                                                 توصـلنا، وكما اعتزمنا القيام به يف الفقرة          -   ٦٢٥
     ويعد   .     ١٩٩٩       يوليه   /      يف متوز   )    ٥٤٩    دة     املا (                                وقد مت سن قانون الطب الصيين         .                                            الصـيين واسـتخدامه واملتاجرة به وصناعته      

       ً            ، مسؤوالً عن اختاذ        ١٩٩٩       سبتمرب   /                                                                                    جملس الطب الصيين التابع هلونغ كونغ، وهو هيئة قانونية أنشئت مبوجب قانون أيلول            
  .                                التدابري التنظيمية احملددة وتنفيذها

         وحىت يصبح   .         ني املسجلني   ُ                                                                         وال ُيسـمح، على املدى الطويل، مبمارسة الطب الصيين يف هونغ كونغ إال لألخصائي          -   ٦٢٦
                  ً                    ً                                                                             الشـخص أخصـائيا مسجالً، ينبغي أن يكون حامالً لشهادة معترف هبا يف ممارسة الطب الصيين وأن جيتاز اختبار منح                    

                                                                                                        ويتعني على األخصائيني كذلك أن ميتثلوا ملدونة قواعد املمارسات التابعة للمجلس وأن يستجيبوا ملتطلبات                .           التراخـيص 
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                          من قانون الطب الصيين      ٨٢                                                           جتديد شهادات ممارسة مهنتهم كما ينص على ذلك الباب                                         مواصـلة تلقـي العـلم هبدف      
   ).   ٥٤٩      املادة  (

                                       على بعض الترتيبات االنتقالية اليت يستفيد   )    ٥٤٩       املادة   (                           من قانون الطب الصيين        ٩٦       إىل     ٩٠                  وتنص األبواب من     -   ٦٢٧
   ً   َّ                                      اراً قيَّم من خالله ما إذا كان األخصائيون                          ، أهنى اجمللس اختب       ٢٠٠٢       أغسطس   /      ويف آب   .                              مـنها األخصـائيون املوجودون    

                                                                                                                        املوجـودون يسـتحقون تسـجيلهم مباشرة يف إطار الترتيب االنتقايل أم ينبغي إخضاعهم الختبار تقييم أو اختبار منح                   
لتوصل إىل أن حوايل  .            قبل تسجيلهم         التراخيص    .        ً                       أخصائياً مؤهلون للتسجيل مباشرة ٢     ٥٤٣                      ومت ا

                                                                  ، ضوابط تنظيمية على األدوية الصينية، مبا يف ذلك تسجيل األدوية الصينية     ٢٠٠٣                            وسـنفرض، ابـتداء من عام    -   ٦٢٨
َ                  وسُتدَرج هذه الشروط على   .                                                                              اململوكة ومنح تراخيص لتجار األدوية الصينية وألصحاب صناعات األدوية الصينية اململوكة   ُ  

  .             دالنية الصينية                                                              ونقوم، يف ذات الوقت، بوضع معايري لألمان والنوعية خاصة باملواد الصي  .      مراحل

                                  ، مل يكن هناك أي تدريب هيكلي           ١٩٩٨           فقبل عام     .                                                       أما أهم اإلجنازات فهو ذلك الذي أحرز يف جماالت أخرى          -   ٦٢٩
                                                          ومثة، يف الوقت احلايل، جامعتان تقدمان مناهج دراسية كل           .                                                        كـل الوقـت يف جمال الطب الصيين على املستوى الثالث          

  ،     ٢٠٠١      مايو   /        ويف أيار   .                                                      العليا يف جمال ممارسة الطب الصيين والصيدلة الصينية                                                  الوقـت للطلبة اجلامعيني وطلبة الدراسات       
                                                                                                                    أنشـأت اللجـنة احلكومـية لالبـتكار والتكنولوجـيا مؤسسة نادي السباق للطب الصيين يف هونغ كونغ بغية وضع                    

          املستوصفات                                     كما سنقدم خدمات طبية صينية خارجية يف   .                                                           اسـتراتيجيات لـتمويل الـبحوث والتنمـية والتنسيق بينها     
  .        العمومية

                            تنظيم مؤسسات الرعاية الصحية

            ً وحنن حنيط علماً   .                                                                                      اقترح بعض املعلقني، وإن مل يكن ذلك بصريح العبارة، تعزيز تنظيم مؤسسات الرعاية الصحية      -   ٦٣٠
  .      مناسب                                                                                                                  هبذه اآلراء إال أننا نرى أن اإلطار القائم الذي يشمل تنظيم خدمات الرعاية الصحية اخلاصة ورصدها هو إطار                   

 ُ                                                    وُيستعرض هذا اإلطار بانتظام للتأكد من أن القطاع          .  )  ٤٣ (                                                                   إذ إنـه يضم تدابري قانونية وأخرى إدارية تنفذها وزارة الصحة          
          فقد عقدت    :                                               وجيري إدخال حتسينات أينما دعت الضرورة لذلك        .         ِّ                                        اخلاص يوفِّر مستويات عالية ومتماسكة من اخلدمات      

ملثال، مشاورة                             وزارة الصحة، على سبيل                                                               مع املستشفيات اخلاصة حول مشروع مدونة سلوك من شأنه،                         ا
ستكمل ملا ُي   .                                                                 ، أن يضفي الطابع املؤسسي على معايري املمارسة اجليدة يف املستشفيات اخلاصة )    ٢٠٠٣   (     ُ       حا

             ومكافحتهما )     اإليدز   (                        متالزمة نقص املناعة املكتسب /                                 الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري

                                                             اإليدز ومكافحتهما ورعاية املصابني هبما حتظى بأولية قصوى يف          /                       وس نقص املناعة البشري         من فري                   ال تزال الوقاية     -   ٦٣١
لة   ٢     ٠١٥                     بوجود ما جمموعه        ُ ِ                  ، أُبِلغت وزارة الصحة       ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١     وحىت    .               هونـغ كونـغ            حا

لبشري، حدث معظمها عن طريق           ملناعة ا   ة                   ومن هذه احلاالت مث     .                 االتصال اجلنسي                                                              عـدوى بفـريوس نقص ا
ّ             ، قُّدر أن مثة         ٢٠٠٢         ويف عام     .                             حالـة إصـابة بـاإليدز         ٦١٣        سنة    ٤٩    و   ١٥                                 شخص ممن تتراوح أعمارهم بني        ٢     ٦٠٠   ُ

   .  )  ٤٤ (     اإليدز /                              مصابون بفريوس نقص املناعة البشري
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                         اجمللس االستشاري بشأن اإليدز

                      ولقد أسفر استعراض عام   .                    من التقرير األويل     ٤٢٠                                                              ال يـزال اجمللس يضطلع بذات الدور الوارد وصفه يف الفقرة             -   ٦٣٢
                                                                                     ُ       ُ          املعلـن عنه يف هذه الفقرة عن تقدمي مقترحات بوضع استراتيجية جديدة، وما فتئت هذه املقترحات ُتراجع وُيعاد        ١٩٩٨

       ً                           برناجماً استراتيجيا مشل الفترة         ٢٠٠٢                                  ووضعت املراجعات اليت متت يف عام         .     ٢٠٠٢                                    تقييمها، وحدث ذلك مؤخرا يف عام       
٢٠٠٦-    ٢٠٠٢    .  

  ج           الكشف والعال

     ً مركزاً                        من التقرير األويل،        ٤٢١                                             ، وكما كان معتزما القيام به يف الفقرة             ١٩٩٩                                افتتحـت وزارة الصحة يف عام        -   ٦٣٣
  ،     ٢٠٠٢         ويف عام  .     ً       ً                                                                                     هنارياً متكامالً لعالج فريوس نقص املناعة البشري واألمراض املعدية املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي             

  .                            اإليدز خدمات الرعاية العمومية /           ناعة البشري                        مريض مصاب بفريوس نقص امل   ٩٠٠          تلقى حوايل 

            حقوق املصابني

  .                 من التقرير األويل   ٤٢٢       الفقرة   يف                                               ال يزال الوضع بشكل أساسي على النحو الوارد وصفه  -   ٦٣٤

                          املشاركة والتثقيف اجملتمعيان

      وحصلت   .          حة اإليدز                        الصندوق االستئماين ملكاف                                                من التقرير األويل الدور الذي يضطلع به            ٤٢٣               أوضحت الفقرة    -   ٦٣٥
               مليون دوالر      ١٧٧                                  ، على منح بلغت ما يربو على            ٢٠٠٢                                                            املـنظمات غري احلكومية من هذا الصندوق، وحىت أواخر عام           

                                              مشروع يستهدف جمموعات من السكان كالشباب          ٤٠٠                                     وغطى هذا املبلغ تكاليف ما يناهز         .                       من دوالرات هونغ كونغ   
                                            كما خصص الصندوق مدفوعات على سبيل اهلبة         .                    العابرين للحدود                                                واملشـتغلني باجلـنس ألغـراض جتارية واملسافرين       

  .                                                                              لألشخاص الذين أصيبوا بالعدوى عن طريق منتجات الدم امللوث بفريوس نقص املناعة البشرية

                                  من التقرير األويل دوره كذلك،         ٤٢٣                        ، الذي أوضحت الفقرة      "                  مركز الوشاح األمحر   "         ، أصبح       ١٩٩٨         ويف عام    -   ٦٣٦
  .                                                                                  لربنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمات األمم املتحدة ملكافحة اإليدز يعىن بتقدمي الدعم التقين                ً مركز تعاون تابعاً 

            لصحة العامة   ا   خمترب     مركز 

                                        ويضم املخترب أحدث املرافق واملعدات كما        .     ٢٠٠١       أغسطس   /  ُ                                             انُتهي من إنشاء هذا املخترب حمدد الغرض يف آب         -   ٦٣٧
ّ                                  ُيعـّد املخترب املركزي يف وزارة الصح           كما   .                                                                          ة ويغطي مجيع التخصصات باستثناء علم األمراض الكيميائية ودراسات الدم         ُ  

                                                                                                                          يعتـرب مركزا للتواصل الشبكي مع املؤسسات الدولية للرعاية الصحية، مثل منظمة الصحة العاملية وخدمة اململكة املتحدة                 
  . ا                                                                    ملختربات الصحة العامة ومراكز الواليات املتحدة ملكافحة األمراض والوقاية منه

                         إصالح نظام الرعاية الصحية

                                                             إال أن الضرورة تدعو إىل حتسينه وتطويره حىت يستجيب ملتطلبات          .                                              كـان النظام احلايل مفيدا لنا لسنوات طوال        -   ٦٣٨
       ّ                             ووعيا مّنا هبذه املسألة، سعينا، يف        .                                                                                      اجملتمع، ال سيما الطلب املتزايد عليه نظرا لشيخوخة السكان ولتغريات دميغرافية أخرى           
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                 االستثمار يف الصحة  "                                                                  ، إىل نشر وثيقة مشاورات حول إصالح الرعاية الصحية، حتت عنوان              ٢٠٠٠       ديسمرب   /       األول      كانون
                                                                                             وقد شددت الوثيقة على احلاجة إىل وضع نظام رعاية صحية يعزز الصحة ويقدم الرعاية الشاملة مدى احلياة   .  "         مدى احلياة

       ّ                                                    كما يسلّط الضوء على أمهية مشاركة الفرد وحتمله مسؤولية االهتمام   .                       ِّ                      ويرقى بنوعية احلياة وميكِّن من حتقيق النمو البشري
ّ                                                 ، صّرحنا بنتائج املشاورات وبالنهج الذي نعتزم السري عليه    ٢٠٠١      يوليه  /      ويف متوز  .      بصحته    .  

             أما بالنسبة    .                                                                                            وركزت مبادرات اإلصالح هذه على تقدمي اخلدمات وعلى نوعية التأمينات والتمويل طويل املدى             -   ٦٣٩
          أما أعقد    .  )  ٤٥ (                                   ُ  ِّ                                                           رحات اليت حظيت بدعم عامة الناس، فقد ُنفِّذت منذ ذلكم احلني أو جيري تنفيذها يف الوقت احلايل                       للمقـت 

                                                                                                                        املقترحات وأكثرها إثارة للجدل فتخضع اليوم للمزيد من الدراسة هبدف استشارة عامة الناس من جديد حوهلا يف تاريخ                  
                                                                  على العمل حبساب ادخار طيب إلزامي كمصدر من مصادر التمويل                                                    وتنطوي هذه املقترحات، على سبيل املثال،       .      الحـق 
  .       اإلضافية

                             كتدبري طويل األجل نعتزم من       "                      حساب للرعاية الصحية   "                                                       ومن بني املقترحات اليت مشلتها وثيقة املشاورات إدراج          -   ٦٤٠
                               بإجياز، عبارة عن خمطط إلزامي                    وسيكون ذلك، و    .                                                                         خالله حتسني االستدامة املالية لنظام الرعاية الصحية العام الذي نعتمده         

ّ                                                                          لالدخـار مصّمم ملساعدة األفراد على االستمرار يف دفع مصاريفهم الطبية بعد سن التقاعد                              ومن شأن املشاركني يف هذا   .          
                                                                   أن يسامهوا بنسبة مئوية بسيطة من إيراداهتم يف حساب شخصي، ومن شأن         )                                ومجـيعهم، مبدئيا، من العاملني     (         املخطـط   

ّ                                      ن تستخدم لتغطية االحتياجات الطبية للمّدخرين وأزواجهم بعد سن التقاعد                            األمـوال املدخرة أ                         وقد أبدى بعض املعلقني    .                                     
    وحنن   .                                                                                                                  اقـتراحا مفاده أن هذه العملية لن متكن املرأة من احلصول على ذات اخلدمات الصحية اليت سيحصل عليها الرجل                  

          بيد أنه،    .                                         جديد فور االنتهاء من هذه الدراسات                                                                        جنـري اليوم دراسات حول صالحية املقترح وسنستشري عامة الناس من          
َ                على أنه ال جيوز أن ُيحَرم أحد،                ُ                                                                                      وإذا مـا ُنفذ املقترح بصيغته احلالية، بعد املشاورات، فال ميكنه أن حييد عن املبدأ القائم                  ُ                  

   ).                 من التقرير األويل   ٤١٣       الفقرة    (                                        مكانيات املالية، من احلصول على عالج طيب مالئم               بسبب افتقاره لإل

                السالمة الغذائية

             اإلطار املؤسسي

  .                                                    تتقاسم فيما بينها مسؤولية تأمني السالمة الغذائية       ٢٠٠٠       يناير   /               كانون الثاين   ١                               كانـت اهليئات احلكومية وقبل       -   ٦٤١
   ية                                                                                                                    إال أنـنا، وأمام تزايد أمهية السالمة الغذائية وتزايد احلاجة إىل فعالية وكفاءة أكرب، أنشأنا إدارة متخصصة للصحة الغذائ     
  .                                                                                                                         والبيئـية تتـبع، يف الوقت الراهن، مكتب الصحة والرعاية والتغذية، وتتحمل مسؤولية مجيع جوانب السالمة الغذائية                 

                                       ُ                                                                              وتعمـل هـذه اإلدارة عـن كثـب مع إدارات أخرى ُتعىن مبجاالت من قبيل الوقاية من التسمم الغذائي ومكافحته،                     
  .                 ا إىل ذلك من اجملاالت                      ة لعينات من األغذية، وم               امليكروبيولوجي          واالختبارات

                      برامج السالمة الغذائية

                                                                                                                      تـنطوي هـذه الربامج على مجلة أمور من بينها التعليم العام والتشريع وإنفاذ القانون ومراقبة الواردات ورصد                   -   ٦٤٢
   دم                                وأثناء وضع هذه الربامج، تستخ      .                                                                                    األغذية ومنح التراخيص للمطاعم والوقاية من التسمم الغذائي ومكافحته وهلم جرا          

                     جتنح إليه اهليئات     )  ٤٦ (                            ، وهي منوذج لتحليل املخاطر     "                                    نقط املراقبة احلرجة يف حتليل املخاطر      "                                    إدارة الصـحة الغذائية والبيئية      
    ِّ                                           ً                          ويسهِّل هذا النموذج، من خالل حتديد أكثر اجملاالت تعرضاً للخطر، التخصيص             .                                        الدولية مثل جلنة مدونة قوانني األغذية     
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                              املخاطر الغذائية، املعروفة     َ َ كَثَب                                                 وسعيا وراء حتقيق هذا اهلدف، ترصد اإلدارة عن           .             مة الغذائية                             الفعال للموارد لتأمني السال   
                                                                                                                           مـنها والناشئة، مبا أن أنواع الغذاء وأمناط االستهالك تتغري، ألن تقييم املخاطر واختاذ تدابري بشأهنا يتوقف على مستوى                   

  .    اخلطر

                   ومتشيا مع املمارسة     .                                         ركة بني احلكومة وجتار األغذية واملستهلكني                                                  ومراقـبة السالمة الغذائية هي مسؤولية مشت       -   ٦٤٣
                                                                                                                            الدولـية، حنـث جتار األغذية على اعتماد خطط السالمة الغذائية القائمة على نقط املراقبة احلرجة يف حتليل املخاطر بغية                    

                                م خماطر الغذاء ولتعزيز تطبيق                                                           وتنظم اإلدارة سنويا محلة للصحة الغذائية لنشر مفهو         .                                  حتسـني معايري صحة الغذاء وسالمته     
                                                                                                                           خطـط السالمة الغذائية القائمة على نقط املراقبة احلرجة يف حتليل املخاطر باعتبارها أداة إلدارة املخاطر حلماية السالمة                  

                                                                                                                 وبغـية إذكاء وعي اجلمهور بدوره يف كفالة السالمة الغذائية، نقوم بترويج نتائج رصد األغذية وتقارير تقييم                  .           الغذائـية 
  .                                                    ملخاطر ومعلومات عن ماهية هذه املخاطر وعن كيفية تقليصها ا

                   املبادرات التشريعية

                                                                                                                         يف إطار االستراتيجية اليت نتبناها ملراقبة الغذاء، نعتزم إدخال تغيريات تشريعية على قوانني الغذاء السارية يف هونغ                  -   ٦٤٤
                  ، بسن قانون الصحة     ٢٠٠١                  ولقد قمنا، يف عام    .          الغذاء                                                                     كونـغ يف ضوء التوصيات اليت أبدهتا اهليئات الدولية املعنية مبعايري          

                                 املنقح بشأن املواد الضارة يف          ٢٠٠١             وقانون عام     )       نون    ١٣٩       املادة     ) (                   املخلفات الكيميائية    ) (                 احليوانات والطيور  (          العامـة   
        نوعا    ٣٧      لفات                                          مواد كيميائية وتنظم احلد األقصى ملخ        ١٠                             ومتنع هذه التشريعات إنتاج        ).       واو -        ألف      ١٣٢       املادة   (        الغذاء  

       ونعتزم   .                                                                                                                      مـن العقاقري الزراعية والبيطرية يف أغذية احليوانات احلية ومواد األغذية املتصلة هبا من مصادر حملية أو مستوردة                 
                                       لتصنيف املواد املثرية للحساسية واملواد       )       ثاء    ١٣٢       الفصل     ) (                  التركيبة والتصنيف  (                                          كذلـك تعديـل قوانني الغذاء والعقاقري        

  .                                                                           مؤخرا إىل استكمال دراسة صالحية تصنيف التغذية، وحنن بصدد النظر يف اخليارات املتاحة        وتوصلنا   .       املضافة

                                             اخلدمات والتسهيالت املخصصة لألشخاص املصابني بعاهات

                                                                                                              تقـدم وزارة الـرعاية االجتماعية واملنظمات غري احلكومية املدعومة إعادة التأهيل وما إىل ذلك من اخلدمات                  -   ٦٤٥
ّ                           وتنطوي هذه اخلدمات أساسا على املسائل املوّضحة يف الفقرات من             .      عاهات                   لألشـخاص املصابني ب          من     ٤٣٢       إىل      ٤٣٠                                      

     ، يف      ٢٠٠٢      مارس   /       آذار   ٣١                           وتتمثل هذه اخلدمات، وحىت       .                                                            التقرير األويل إال أهنا تطورت لالستجابة إىل تغري االحتياجات        
  :      ما يلي

       ً                         مكاناً للتعليم قبل سن الدراسة؛ ٤     ٦٥٨  ) أ ( 

  ً                               اً للتدريب النهاري والتأهيل املهين؛      مكان  ١٣     ٣٢٧  ) ب ( 

  .      ً                                  مكاناً إلقامة األشخاص ذوي العاهات املتعددة ٨     ٩٢٣  ) ج ( 

                        تعزيز االعتماد على الذات

             ولتحقيق هذا    .                                                                                         إن مـن الضـروري، يف نظرنا، تشجيع األشخاص املصابني بعاهات على االعتماد على الذات               -   ٦٤٦
                                                                 ات غري احلكومية على تعزيز اعتمادهم على الذات وعلى توفري فرص عمل                                                   اهلدف، تعمل وزارة الرعاية االجتماعية واملنظم     
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                ً     مكان عمل مدعوماً     ١     ٨٦٢    و                     يف ورش عمل حممية         ً مكاناً   ٧     ٥٢٧         ، زهاء       ٢٠٠٢      مارس   /       آذار   ٣١                 ولقد أنشئ، حىت      .   هلم
  .                         لصاحل األشخاص املصابني بعاهات

                                            م مكتب التسويق واملشورة التابع للوزارة،                                                                       وبغـية خلق املزيد من فرص العمل لألشخاص املصابني بعاهات، يقد           -   ٦٤٧
        ِّ                                                                                                           الـذي يشغِّل موظفني هلم خربة يف األعمال والتسويق، املساعدة يف تسويق وتطوير أعمال ورش العمل احملمية ويف العمل                   

  :                                      ، بادرت وزارة الرعاية االجتماعية مبا يلي    ٢٠٠٢   و    ٢٠٠١                         ويف الفترة املمتدة بني عامي   .       املدعوم

      ً      ً          شخصاً معاقاً سنويا؛   ٣٦٠                       ملدة ثالث سنوات لفائدة            أثناء العمل     دريب    للت  ج    نام  بر    وضع   ) أ ( 

ِ                                                         ِّ                  تقدمي ِمنح مالية للمنظمات غري احلكومية إلقامة مشاريع جتارية صغرية تشغِّل باألساس األشخاص   ) ب (       
  .      املعاقني

                               تعزيز خدمات الدعم املرتيل واجملتمعي

                                                    ني الذين يعيشون يف اجملتمع من مد يد العون هلؤالء                                                                لـتمكني األسـر والقـائمني على رعاية األشخاص املعاق          -   ٦٤٨
  :                                                    األشخاص، اختذت وزارة الرعاية االجتماعية التدابري التالية

                                        اآلباء، واملراكز االجتماعية والترفيهية،          رشاد   إ       مراكز                                                تعزيـز خدمات الدعم اجملتمعي القائمة، مثل          ) أ ( 
                ونوادي االتصاالت؛

  ؛ ة                     جمموعات املساعدة الذاتي     متويل   ) ب ( 

ّ                                                         متويل املشاريع اجملتمعية لسّد الفجوات احلاصلة يف جمال اخلدمات ولالستجابة الحتياجات املعاقني   ) ج (                         
ّ     وذويهم امللحة، كالرعاية يف العطل وتوفري قسط من الراحة والرعاية النهارية املطّولة؛                                                                          

                 دريب املرتلية من                                        وتعتزم الوزارة رفع عدد أماكن الت       .                                      حتسـني خدمات التدريب والدعم املرتلية       ) د ( 
  .    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                 مكان، يف الفترة  ١     ٥٠٠     إىل    ٣٥٠

           مبرض عقلي      ً  سابقاً    صابني  امل       لألشخاص                       اخلدمات واملرافق املخصصة 

              للمرضى الذين                                                                                           تدعم وزارة الرعاية االجتماعية املنظمات غري احلكومية لتوفري اخلدمات السكنية النهارية             -   ٦٤٩
           دور إعادة            هلم يف        ً   مكاناً  ١     ٣٤٩              ، كان هناك        ٢٠٠٢      مارس   /    آذار    ٣١    ويف    .                                 تسـمح هلـم املستشفيات مبغادرهتا     

               النشاط لتعزيز            التدريب و                     مكانا يف مراكز        ٢٣٠ و      ً                                   مكاناً يف دور لرعاية طويلي اإلقامة           ٩٨٠ و                      التأهـيل االنتقالية    
      عاية                                                  ورش العمل احملمية والعمالة املدعومة وخدمات ما بعد الر                  ومشلت اخلدمات األخرى   .                          عملـية التكيف االجتماعي   

              خدمات املشورة                       خدمات تقصي احلالة و       ، و  )                                               سمح هلم مبغادرة دور إعادة التأهيل االنتقالية                  ُ     شـخاص الذين يُ    أل             للعـناية با   (
                                                         ، قدمت دور إعادة التأهيل االنتقالية ومراكز التدريب            ٢٠٠٢       يناير   /                ويف كانون الثاين    .              يف كنف الرمحة        سكان   إل           وإعـادة ا  

ُ                                           ختلني عقلياً، الذين ُسمح هلم مبغادرة املستشفى، وكذلك لذويهم                                                  والنشـاط املزيد من الرعاية والدعم للم                   وانطوى ذلك    .           ً        
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                     وصلة الصحة العقلية      : "                                                                                                    عـلى القـيام بزيارات للتوعية وتوفري موارد للتواصل الشبكي تندرج يف إطار برنامج أطلق عليه               
   ".       اجملتمعية

                           بعاهات عقلية حادة وغري حادة                       اخلدمات املخصصة للمصابني

ّ        وفـّرت و   -   ٦٥٠         ، زهاء     ٢٠٠٢      مارس   /                                                                     زارة الـرعاية االجتماعية واملنظمات غري احلكومية املدعومة، حىت آذار           
ّ                   ومثة خدمات أخرى قُّدمت هلذه اجملموعات،   .                               أماكن يف مراكز النشاط النهاري ٣     ٧٠٨                  أماكن لإلقامة و   ٤     ٩٠٣ ُ                

  .                                 كورش العمل احملمية والعمالة املدعومة

                                   تنفيذ قانون التمييز على أساس العجز

               قيقات والشكاوى    التح

             ، ما جمموعه       ٢٠٠٢       ديسمرب   /                         وإىل غاية كانون األول        ٢٠٠٠       يناير   /                                             تلقـت جلنة تكافؤ الفرص، منذ كانون الثاين        -   ٦٥١
  .                                          شكوى تتعلق بقانون التمييز على أساس العجز ١     ٠٩٦      ً   حتقيقاً و ٥     ٣٢٤

٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  

            حتقيقات حمددة  ١     ٥٤١  ١     ٨٨١  ١     ٩٠٢
  :            الشكاوى بشأن   

                       التمييز على أساس العجز   ٩٠ ٢    ٣٤١    ٢٨٨
                        املضايقات على أساس العجز   ٤٠   ٣٤   ٤٥
                        احلط من القدر بسبب العجز  ٥   ٣٥  ٢
       اإليذاء  ٤  ٦  ٦

      اجملموع     ٣٣٩    ٤١٦    ٣٤١

     يف      ٣٢,٨                                         أما فيما يتعلق بالنسبة املتبقية، أي         .                      من الشكاوى بالعمالة    )    ٧٣٦ (             يف املائة        ٦٧,٢                 يرتـبط حـوايل      -   ٦٥٢
                                                                                         زت باألساس الشكاوى املتصلة بتوفري السلع واخلدمات واملرافق واحلصول على أماكن لإلقامة،                      ، فقد بر   )   ٣٦٠ (          املـائـة   
                                        وقد بلغت نسبة النجاح، يف الشكاوى اليت       .                                            من مجيع الشكاوى اليت ال صلة هلا بالعمالة         )    ٢٨٠ (             يف املائة        ٧٧,٨       وسجلت  

  .         يف املائة    ٥٧,٨       ً  وجدت حالً، 

                  املساعدة القانونية

  :                                                  فؤ الفرص الدعم يف املنازعات القضائية يف احلاالت التالية            تقدم جلنة تكا -   ٦٥٣

                                        عندما تثري القضية مسائل ذات صلة باملبادئ؛  ) أ ( 

                                   عندما ترتبط القضية باملصلحة العامة؛  ) ب ( 
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                                                                        عندما تدعو احلاجة إىل سابقة قضائية أو إىل شرح للقانون من خالل تفسريات احملكمة؛  ) ج ( 

  . ة                      عندما تكون القضية معقد  ) د ( 

  :    ٢٠٠٢   و    ٢٠٠٠                                   ُ                             ويوضح اجلدول التايل عدد القضايا اليت فُصل فيها يف الفترة املتراوحة بني 

 العـام                   َّ  مساعدة قانونية مقد مة      َّ مل تقد م قيد النظر جمموع الطالبني
     ٢٠٠٠   ١٠  ٥ صفر   ١٥
     ٢٠٠١  ٥   ١٣ صفر   ١٨
٢٠٠٢  ٨   ٢٧ ٣   ٣٨     
      اجملموع   ٢٣   ٤٥ ٣   ٧١

                                        تعليم مبوجب قانون التمييز على أساس العجز                             مدونة قواعد املمارسات يف جمال ال

     لذلك   .                                                                                                     إن االسـتفادة مـن التعلـيم مسألة جد هامة لتمكني األشخاص املعاقني من االندماج يف اجملتمع كليا                  -   ٦٥٤
      ً                                                                  ، وعياً منها هبذه املسألة، مدونة قواعد ممارسات بعدما عقدت مشاورات               ٢٠٠١                                     أصـدرت جلنة تكافؤ الفرص، يف عام        

                       يوليه من تلك السنة،     /                                     وبدأ العمل هبذه املدونة يف شهر متوز        .     ّ                                      املرّبني وجمتمع املعاقني ومع عامة اجلمهور                        هامـة مع كل من    
  . )  ٤٧ (                    نسخة من هذه املدونة  ٣٣     ٥٠٠ ُ                        وُنشر، حىت يومنا هذا، حوايل   .     ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                               قبل انطالقة السنة الدراسية لعام 

                                                          ن مع مكتب التعليم والقوى العاملة، ومع الفئات موضع                                                              وما انفكت جلنة تكافؤ الفرص، منذ ذلك احلني، تتعاو         -   ٦٥٥
                      ومثة فريق عامل يعقد      .                      ً                                                                        االهـتمام واملهنـيني، حرصاً منها على توفري الدعم الكايف للمدارس واألطفال املعوقني ولذويهم             

ّ                                       اجتماعات منتظمة يتناول فيها املسائل موضع االهتمام وينّسق العمل لكفالة تنفيذ املدونة                             تعاون إىل إنشاء                 وأفضى هذا ال    .                                                    
                                                         التالميذ واملدارس ولنشر مواد إعالمية ذات صلة باملدونة         /                                                                 مكتـب آلـية الوساطة للنظر يف املنازعات اليت تنشأ بني اآلباء           

                                                                                               ويعمل كل من اللجنة واملكتب حاليا على إنتاج مواد تدريبية عن تكافؤ الفرص ووضع مدونة                 .                         لفـائدة املدارس واآلباء   
  . ا                    مديري املدارس وأساتذهت

                                       خدمات ومرافق خاصة باملصابني بعاهات عقلية

                                      من التقرير األويل، على الرغم من          ٤٣٤           الفقرة    يف                                                         ال يـزال الوضع بشكل أساسي على النحو الوارد وصفه            -   ٦٥٦
                             ِّ                                                                   فتمشيا مع االجتاهات الدولية، حتوِّل هيئة املستشفيات اهتمامها عن الرعاية املؤسسية لتركز على               .                       إحـراز بعـض التقدم    

                     ويف الفترة املتراوحة     .                                                                                             اخلدمات اجملتمعية النفسانية وتعزيز الدعم املتصل لفائدة املرضى الذين غادروا املستشفيات                  تطويـر 
                                                                                   ً                      ، وبـتعاون مـع بعـض مقدمـي الرعاية األولية ومع وكاالت التعليم والرعاية، وضعت اهليئة برناجماً                      ٢٠٠٢-    ٢٠٠١

                                               وتعتزم اهليئة وضع خمطط جترييب آخر، يف الفترة          .              غار وملعاجلتهم                                               لإلبكـار باكتشاف املشاكل النفسانية لدى الص               جتريبـيا 
                                                                                                  ، لتوفري برنامج للتأهيل واملعاجلة املكثـفني لصاحل األشخاص املصابني مبرض نفسي واملقيمني يف منازهلم،                  ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢

  .                               هبدف تسهيل إدماجهم املبكر يف اجملتمع

  :          ، عن أسفها    ٢٠٠١               اخلتامية لعام             من مالحظاهتا  ٢٠                            ولقد أعربت اللجنة، يف الفقرة  -   ٦٥٧
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                                                                                                              ألنه، فيما يتعلق بالعناية باملصابني باألمراض العقلية، حتجم منطقة هونغ كونغ عن اإلذن بوصف عقاقري جديدة                 " 
   ".                                                  َ َ َّ             ً           هلؤالء املرضى هي عقاقري أكثر كلفة لكنها أكثر فعالية وَتَبيَّن أن هلا آثاراً جانبية أقل

ِ                                   ديدة لعالج األمراض النفسية توصف للمرضى ِوفقا لربوتوكوالت سريرية حمددة                                      ويتعلق األمر بوجود عقاقري ج     -   ٦٥٨                                       .  
ُ                                                       ولـيس صـحيحاً أن مثة مرضى ذوو احتياجات سريرية خاصة ُحرموا من العقاقري اجلديدة لعالج األمراض النفسية               فقد   .           ً                                     

                         للطلب املتزايد على هذه                                                                                                 حصـلت هيـئة املستشفيات، يف واقع األمر، على املزيد من التمويل احلكومي بغية االستجابة                
          ليصل إىل     ٢٠٠١-    ٢٠٠٠               شخص يف الفترة  ٣     ٠٠٠             ً                                              العقاقري، علماً بأن عدد األشخاص الذين حصلوا عليها قد ارتفع من 

  .    ٢٠٠٢-    ٢٠٠١               شخص يف الفترة  ٥     ٠٠٠

             توعية اجلمهور

                 نطقة هونغ كونغ                 عدم مبادرة م   "              ، مع القلق        ٢٠٠١                               من مالحظاهتا اخلتامية لعام        ٢٠                            الحظـت اللجنة، يف الفقرة       -   ٦٥٩
                              من مالحظاهتا اخلتامية، حثت       ٤٥            ويف الفقرة      ".                                                                      إىل الشـروع يف محالت توعية عامة ملكافحة التمييز ضد املعوقني عقليا           

   ".                                                                         منطقة هونغ كونغ على توعية اجلمهور مبكافحة التمييز ضد املصابني باألمراض العقلية "            اللجنة كذلك 

                                 مليون دوالر من دوالرات هونغ        ٢٣                                  منطقة هونغ كونغ ما يربو على                        ، أنفقت حكومة        ١٩٩٧       يوليه   /         ومنذ متوز  -   ٦٦٠
                        وخصصت احلكومة نصف هذا      .                                                                                       كونغ يف توعية اجلمهور ويف محالت الدعاية لتعزيز إدماج املعاقني يف اجملتمع وقبوهلم فيه             

                          و الذين يعانون من مرض                 ً                                                                                      املـبلغ تقريباً لتعزيز قبول اجلمهور للمصابني بعاهة عقلية ولألشخاص الذين استعادوا عافيتهم أ             
  .    عقلي

 ُ                       ُتستكمل حبمالت إعالنات     )  ٤٨ (                                                                              ويشـتمل برنامج توعية اجلمهور السنوي على القيام حبمالت تلفزيونية وإذاعية           -   ٦٦١
  .                                                                                                              ومسرحيات تلفزيونية وحمادثات إذاعية وحلقات دراسية، وتقدمي جوائز ألفضل مستخدمي األشخاص املعاقني وهلم جرا             

    شهر  "                                                                                أكتوبر من كل سنة، مع األجهزة الدستورية واملنظمات غري احلكومية على تنظيم              /       األول                        ونتعاون، يف شهر تشرين   
      ِّ   كما منوِّل    .                                                                    ً                     على نطاق اإلقليم إلذكاء وعي اجلمهور بالصحة العقلية وإدماج املصابني سابقاً مبرض عقلي              "               للصحة العقلية 

  .                   اليوم الدويل للمعوقني                        االحتفاالت السنوية احمللية ب

                                                                      مليون دوالر من دوالرات هونغ كونغ على برناجمي االحتفال بانتهاء              ١,٥           ، أنفقنا       ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢         لفـترة        ويف ا  -   ٦٦٢
                            وعزز هذان الربناجمان الغرض      .                                   واالحتفال بالشروع يف العقد الثاين      )     ٢٠٠٢-    ١٩٩٣ (                    آسيا واحمليط اهلادئ               املعاقني يف        عقد  

  .        خبلل عقلي                                                   من إقامة جمتمع يشمل املعوقني ويقبلهم، مبن فيهم املصابون 

                                                                                                                وأفادتـنا آخـر استقصـاء لتتبع مواقف اجلمهور من املعوقني أن مثة قبول متزايد لدى سكان هونغ كونغ إزاء                   -   ٦٦٣
  .                                                                              وسنواصل رصدنا للتغريات اليت تطرأ يف مواقف اجلمهور وسلوكه، ال سيما إزاء املختلني عقليا  .       املعوقني

                        الصحة البيئية والصناعية

                       استراتيجية محاية البيئة

                                     أن تلوث اهلواء واملاء والنفايات          ١٩٩٩         لسنة                                                                   البيان املقدم من رئيس اهليئة التنفيذية بشأن السياسة العامة              أوضح   -   ٦٦٤
                                    كما ألزم البيان احلكومة مببدأ التنمية   .                                                                   ّ             الصـلبة هـي أخطر املشاكل البيئية اليت تواجهها هونغ كونغ واقترح خططا حللّها         

  .        املستدامة
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       ستدامة                     إنشاء وحدة التنمية امل

                                                      وتعمل هذه الوحدة على التنسيق بني املبادرات لتعزيز         .     ٢٠٠١       أبريل   /                                          أنشـئت وحدة التنمية املستدامة يف نيسان       -   ٦٦٥
       ً                           ، نظاماً لتقييم االستدامة إلدماج         ٢٠٠٢       أبريل   /                           وأدرجت الوحدة، منذ نيسان     .                                           التنمـية املستدامة داخل اإلدارة وخارجها     
       ويف عام   .                                            كما أن الوحدة تعزز التنمية املستدامة يف اجملتمع  .         ِ         رار من ِقبل احلكومة                                         مـبادئ االسـتدامة يف عمليات اختاذ الق       

                                                                                                      ، أصـدرت منشـورات وتقاريـر ونظمت عروضا استكشافية وشاركت يف منتديات وحلقات دراسية متعددة                    ٢٠٠٢
  .                                          لتوضيح املسائل املتعلقة باالستدامة والستكشافها

                          تنفيذ نظام تقييم االستدامة

                                                     ، إىل تقييم آثار االستدامة بالنسبة ألهم مبادراهتا            ٢٠٠٢       أبريل   /                                   ومة مبكاتبها ووزاراهتا، منذ نيسان               دعيـت احلك   -   ٦٦٦
  .                      أو إىل اجمللس التنفيذي )  ٤٩ (                                                                                      وبـراجمها ولتوضـيح االستنتاجات اليت توصلت إليها يف تقاريرها املقدمة إىل جلنة السياسات        

                                                              ديد ما ميكن ألي تدبري جديد أن خيلفه من أثر على التنمية                                                                       ويقتضـي نظـام تقييم االستدامة من املكاتب والوزارات حت         
  .                                    املستدامة يف هونغ كونغ وتقييم هذا األثر

                  مكافحة تلوث املياه

                       خطة معاجلة منطقة امليناء 

                                     وانطوت على اإلبكار بتحسني ميناء          ٢٠٠١       ديسمرب   /ُ  ِّ                                                   ُحـدِّدت املـرحلة األوىل من هذه اخلطة يف كانون األول           -   ٦٦٧
     حوايل  (                                                                             يف املائة من جماري مياه املناطق احلضرية واملتجمعة حول ميناء فيكتوريا               ٧٠                       جل نظام املرحلة األوىل         ويعا  .         فيكتوريا
         ويف تشرين   .                               طن من احلمأة إىل مينائنا يوميا   ٦٠٠                                         ، كما تعمل هذه املرحلة على منع تسرب        )                       ملـيون مـتر مكعب        ١,٣

                           ُ                       ن املراحل املتبقية من اخلطة، وُنجري اليوم جتارب                                                  ، أبـدى فريق استعراض دويل توصيات بشأ           ٢٠٠٠         نوفمـرب    /       الـثاين 
                     وسنستشري اجلمهور حول     ٢٠٠٣                                           وستمتد هذه التجارب والدراسات حىت أواخر عام    .                                 ودراسـات لتقيـيم هذه املراحل     

  .                                              مستقبلها بعد إطالعه على ما توصلنا إليه من نتائج

                      نوعية املياه يف الشواطئ 

    ففي   .                                         للمعاجلة احمللية ملياه اجملاري وحتسني هذه املعاجلة               إلتاحة التدرجيية     ضل ا                                  حتسـنت نوعية املياه يف الشواطئ بف     -   ٦٦٨
     ً                                       وارداً يف القائمة الرمسية لشواطئ املنطقة للشروط   )          يف املائة  ٨١ (          شاطئا     ٤١      ً             شاطئاً من أصل       ٣٣           ، استجاب       ٢٠٠٢       عـام   

  .            جد رديء   ٦          رديء و   ٢                ا لرتبة حسن و         منه   ١٠                      منها لرتبة جيد و      ٢٣                                                   املتعلقة بنوعية املياه يف شواطئ االستحمام، وحظي        
                                                                                                                          وال تـزال حالـة مثانـية شواطئ تصنف كرديئة أو جد رديئة ألهنا ال تزال عرضة للتلوث الذي تصبه املناطق الساحلية                      
ُ                                                       وكذلك جراء تصريف مياه اجملاري غري املعاجلة من مناطق امليناء اليت مل تشملها بعُد املرحلة الثانية من خطة معاجلة منطقة                                                                                          

  .                                                   وسنواصل العمل على حتسني أعمال معاجلة شبكات ومياه اجملاري  .    ناء   املي
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                           نوعية املاء يف املياه البحرية 

        ولألسباب   .                     من التقرير األويل      ٤٧٢                                                                               ال تـزال نوعـية املياه يف خليج ديب على احلالة الوارد وصفها يف الفقرة                 -   ٦٦٩
                  إذ ارتفع األكسجني     :                        ّ            ية من ميناء فيكتوريا حتّسنا هاما                                           أعاله، شهدت املناطق الوسطى والشرق        ٦٦٧                      املذكـورة يف الفقرة     

                         يف املائة، كما تقلصت       ٥٠    و   ٢٠                                                       يف املائة، وتناقص غاز النشادر بنسبة تتراوح بني            ٣٠    و   ٢٠                            املـذاب بنسبة تتراوح بني      
                اري غري املعاجلة                                                                      بيد أن اجلهة الغربية من امليناء ال تزال عرضة لتصريف مياه اجمل             .            يف املائة    ٩٠                           مسـتويات البكترييا حبوايل     

ُ                                                                                                 الـواردة من مناطق مل تشملها بعُد املرحلة األوىل من خطة معاجلة منطقة امليناء، ومل حنرز إال بعض التقدم يف هذه املناطق                                                   
                                ويتوقف حتقيق املزيد من التقدم        ).                                                                                     أي ارتفاع ضئيل يف نسبة األكسجني املذاب والقليل من التقلص يف نسبة غاز النشادر              (

  .                                    ناء على تنفيذ املراحل املتبقية من اخلطة          يف مياه املي

                          التخلص من النفايات الصلبة 

                                                                                                                  من املزمع أن تدخل ضوابط قانونية جديدة خاصة مبعاجلة النفايات الطبية ومجعها وتصريفها حيز النفاذ يف عام                  -   ٦٧٠
               عاجلة النفايات         مركز م                  ونعتزم استخدام      ).    ٣٥٤       الفصل   (                                                         مـع إدخـال تعديـالت على قانون تصريف النفايات                ٢٠٠٤

             وأفدنا كذلك،   .                                                      ملعاجلة النفايات الطبية فور دخول الضوابط حيز النفاذ      )                     من التقرير األويل      ٤٧٤              انظر الفقرة      (            الكيميائـية 
                                                           أما دراسة اجلدوى املصرح هبا يف هذه الفقرة فيجري حاليا            .                                             ، بأننا نعتزم بناء حمرقة ألجساد احليوانات         ٤٧٤             يف الفقـرة    
  .          النظر فيها

            من النفايات    احلد  

  .      فعالة  )                     من التقرير األويل      ٤٧٥        الفقرة     (    ١٩٩٨                     ، اليت انطلقت عام                                      اخلطة اإلطارية للحد من النفايات               ال تـزال     -   ٦٧١
                   استخدامها وإعادة        إعادة                                                                                                  وتـنطوي اسـتراتيجية إدارة الـنفايات اليت وضعناها على جتنب النفايات واحلد منها؛ وعلى                

                                                              وينطوي جمال التركيز على الوقاية من النفايات واستخالص ما           .                      لة للتدوير وتصريفها                                   ها؛ وعلى معاجلة النفايات القاب         تدوير
  .                    بقي هبا من مواد نافعة

                  مراقبة تلوث اهلواء

     وبعد   .                                                                               ، عن وضع برنامج شامل للحد من انبعاثات السيارات هبدف حتسني نوعية اهلواء                ١٩٩٩   ّ               أعلـّنا، يف عام      -   ٦٧٢
                   وأكاسيد النيتروجني    )                                    اجلسيمات العالقة القابلة لالستنشاق    (                       فض انبعاثات اجلسيمات                                            تنفيذ الربنامج بالتمام، نتوقع أن تنخ     

                             يف املائة على التوايل مع        ٣٠    و   ٨٠                      بنسبة تتراوح بني     -                                           ومها أهم ملوثني للهواء يف هونغ كونغ         -                        مـن املركـبات اآللية      
  .    ٢٠٠٥          أواخر عام 

  :            على ما يلي                                              وتشتمل التدابري اليت اختذناها أو اليت نتخذها حاليا -   ٦٧٣

   إذ   :                   غاز النفط السائل                                                                               االستعاضـة عـن سـيارات األجرة اليت تعمل بالديزل بسيارات أخرى تعمل ب               ) أ ( 
                              يف إطار خطة حوافز بدأ العمل هبا   )             سيارة أجرة  ١٦     ٨٠٠                 أي ما يربو على    (                                يف املائة من هذه السيارات         ٩٣            استعيض عن   

  ؛    ٢٠٠٠      أغسطس  /    يف آب



E/1990/5/Add.59 
Page 214 

 

                فقد بدأ العمل     :                                                           فيفة اليت تعمل بالديزل حبافالت تعمل بغاز النفط السائل                                االستعاضة عن احلافالت اخل     ) ب 
  ؛    ٢٠٠٢      أغسطس  /                                                                        خبطة حوافز لتشجيع اإلبكار باالستعاضة عن احلافالت اخلفيفة اليت تعمل بالديزل يف آب

    ٥٠                               على أال تتجاوز نسبة الكربيت       (                                                              إدراج الديزل الذي حيتوي على نسبة جد منخفضة من الكربيت             ) ج ( 
                                                                      ، أصبح الديزل الذي حيتوي على نسبة جد منخفضة من الكربيت املادة                ٢٠٠٠       سبتمرب   /           فمنذ أيلول    ):                مـن املليون        جـزء 

                                                                                                     الوحيدة اليت تعمل هبا املركبات يف هونغ كونغ، وهو يف الوقت احلاضر املعيار القانوين للمركبات اليت تعمل بالديزل؛

                إذ متت مواءمة ما   :                                 تجهيزها مبعدات للحد من اجلسيمات                                                    مواءمـة املركبات العتيقة اليت تعمل بالديزل ب         ) د ( 
                                              ً                                                          يف املائة من املركبات اخلفيفة اليت كانت تعمل سابقاً بالديزل األورويب من خالل مد أصحاهبا بإعانات                   ٨٠             يـزيد على    

                  سابقا بالديزل                                                                    ، بربنامج مشابه فيما يتعلق باملركبات الثقيلة اليت كانت تعمل             ٢٠٠٢                                 وقد بدأ العمل، يف أواخر عام         .      مالية
        األورويب؛

                             إذ ارتفعت الغرامة املفروضة      :                                                ً                        زيادة التشدد والتفتيش على املركبات اليت تعد مصدراً النبعاثات مفرطة                 ) ه ( 
      ً       دوالراً من      ١٢٨               أي ما يعادل     (                                 دوالر من دوالرات هونغ كونغ        ١     ٠٠٠                                              عـلى املركـبات اليت تصدر دخانا لتصل إىل          

ِ                                                 ً                              ِرض على مجيع أصحاب املركبات اليت اكتشف أهنا تصدر دخاناً إخضاع مركباهتم إىل               ُ وفُ  )                          دوالرات الواليـات املتحدة   
ُ                             اختبار مقياس قوة االنبعاث وإال ُسحبت منهم تراخيص هذه املركبات؛                               

                            فنحن نتقدم خطوة خطوة مع       :                                                ّ        ً         فرض شروط صارمة خاصة باالنبعاثات على املركبات املسّجلة حديثاً          ) و ( 
  .                                     درجنا املعايري األوروبية من الصنف الثالث                       االحتاد األورويب كما أننا أ

                                                                      إذ اخنفض متركز اجلسيمات العالقة القابلة لالستنشاق يف جوانب الطريق            .        َّ                    ً            ولقد خلَّفت هذه التدابري آثاراً إجيابية      -   ٦٧٤
   مع                      يف املائة مقارنة       ١٦                                                        يف املائة كما اخنفض متركز أكاسيد النيتروجني بنسبة            ١٩            ، بنسـبة        ٢٠٠٢                      يف املـدن، يف عـام       

                                                                                               ويف الفترة ذاهتا، اخنفض عدد احلاالت اليت مت فيها جتاوز أهداف نوعية اهلواء على املدى القصري                  .     ١٩٩٩                مسـتويات عام    
ّ                 ونتوقع أن ُيحرز املزيد من التقدم مع تقّدم برنامج التدابري  .          يف املائة  ٧٠      بنسبة                            ُ          .  

        ، أمجعت      ٢٠٠٢       أبريل   /         ويف نسيان   .     ليمي                                                                   وحنـن نعمل مع حكومة مقاطعة غوانغدونغ لتحسني نوعية اهلواء اإلق           -   ٦٧٥
          ثاين أكسيد  (                                                                                              احلكومتان، على أساس أفضل املساعي، على تقليص انبعاثات امللوثات األربعة الرئيسية على الصعيد اإلقليمي 

                ويكمن اهلدف من      ).                                                                                                الكـربيت واجلسيمات العالقة القابلة لالستنشاق وأكاسيد النيتروجني واملركبات العضوية املتطايرة          
         دلتا هنر                     ّ                                              لتصل إىل مستويات متكّن هونغ كونغ واملدن الواقعة يف منطقة                ٢٠١٠                                        يف تقليص هذه االنبعاثات حبلول عام           ذلك

                                                     كما تقوم هونغ كونغ وغوانغدونغ بدراسة جدوى وضع          .                                                      من االستجابة على نطاق واسع ألهداف نوعية اهلواء                اللؤلـؤ 
  .                                                  خمتارة للطاقة يف هونغ كونغ ويف منطقة دلتا هنر اللؤلؤ                                             خطة جتريبية لتبادل حقوق االنبعاثات فيما بني حمطات

                       مكافحة التلوث بالضوضاء

                                لتحميل املسؤول عن إدارة كيان       )    ٤٠٠       املادة   (                                        ، تعديالت على قانون مكافحة الضوضاء           ٢٠٠٢                 أدخلنا، يف عام     -   ٦٧٦
                                  ن هذا التعديل هو احليلولة دون              واهلدف م   .                                                                             معـنوي ما مسؤولية صرحية عن جرائم الضوضاء اليت يرتكبها الكيان املعنوي           

  .                                                        َّ        ً كما شددنا على معايري انبعاث الضوضاء بالنسبة للمركبات املسجَّلة حديثاً  .                                     ارتكاب الكيانات املعنوية جرائم متكررة
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                        كما نعتزم تنفيذ حلول      .              ً             ِّ                                                            ووضـعنا بـرناجماً لتـناول ما ختلِّفه ضوضاء حركة املرور يف الطرق املوجودة من أثر                -   ٦٧٧
  .                                                                                                        أمكن تطبيقها يف الطرق املوجودة اليت تكثر فيها الضوضاء، وذلك شريطة احلصول على التمويل الكايف                              هندسـية أينما  

            أما بالنسبة   .                                                                                                 وتشتمل هذه احللول على مواءمة احلواجز واملكتنفات، وإعادة تعبيد هذه الطرق بأدوات ختفض من الضوضاء      
                                      من قبيل اختاذ تدابري إلدارة حركة املرور - ً           الً غري هندسية                                                    للطرق اليت ال ميكن تطبيق حلول هندسية فيها، فسنكتشف حلو

  .                                على أساس دراسة كل حالة على حدة-

                التربية البيئية

                            يضطلع بعمله التربوي وميول      )                     من التقرير األويل      ٤٨٩              انظر الفقرة    (                واحملافظة عليها                    صـندوق البيئة                 ال يـزال     -   ٦٧٨
               مليون دوالر      ١٠٠           وبعد صرف     .                                             اء بغية تنظيم أنشطة لتعزيز محاية البيئة                                                 املـنظمات اجملتمعية واملدارس واجملموعات اخلضر     

     ١٠٠                    ّ                  ً       ً                 من التقرير األويل، حقّنا يف الصندوق مبلغاً إضافياً قدره              ٤٨٩                                                     مـن دوالرات هونـغ كونغ املشار إليها يف الفقرة           
  .   مهية                                                                             مليون دوالر من دوالرات هونغ كونغ حىت يتمكن الصندوق من مواصلة متويل املشاريع ذات األ

  .                 من التقرير األويل   ٤٩٠                                                         وال تزال جلنة محلة البيئة تضطلع بعملها الوارد وصفه يف الفقرة  -   ٦٧٩

                  تقييم األثر البيئي

  .                 من التقرير األويل   ٤٩١                                            ال يزال الوضع على النحو الوارد شرحه يف الفقرة  -   ٦٨٠

             الصحة املهنية

  ،  ٧                                           من التقرير األويل فيما يتعلق باملادة           ١٠١       إىل     ٩٨   ن                                                           ال يـزال الوضع على النحو الوارد شرحه يف الفقرات م           -   ٦٨١
  .  ١٢                                   من التقرير األويل فيما يتعلق املادة    ٤٩٦     إىل    ٤٩٢              ويف الفقرات من 

 ١٤ و١٢ املادتان -ميم 

 احلق يف التعليم

  .                 من التقرير األويل   ٤٩٧                                              مل يتغري الوضع الدستوري عما ورد توضيحه يف الفقرة  -   ٦٨٢

               لتحصيل الدراسي                    الوصول إىل التعليم وا

  )  ٥٠ (       سنوات ٩                          التعليم اجملاين واإللزامي ملدة 

  .                 من التقرير األويل   ٤٩٨                                     مل يتغري الوضع عما ورد توضيحه يف الفقرة  -   ٦٨٣

                                     التعليم الثانوي اإلعدادي والفين والعايل

نا يف الفقرات من      -   ٦٨٤           نت هناك يف    وكا  .                                                       من التقرير األويل هيكل التعليم بعد السنة التاسعة         ٥٠٠       إىل      ٤٩٨ ّ                      بّي
             هناك مقاعد  )  ٥١ (    واآلن  .      ً  عاماً  ١٧-  ١٥                           يف املائة من الفئة العمرية   ٨٥                              مقـاعد مدعومة متاحة لنسبة         ١٩٩٨       عـام   
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                                                                                                              مدعومـة كافية متاحة يف الصفني الثانويني الرابع واخلامس جلميع طالب املستوى الثانوي الثالث القادرين على                
  .                             مواصلة التعليم والراغبني يف ذلك

    ١٩       إىل     ١٧                                 اللذين يعدان الطالب من سن       -                                                  الوضع بالنسبة للصفني الثانويني السادس والسابع                مل يتغري    -   ٦٨٥
           عن الوضع -    ً                                                                                 عاماً المتحان املستوى املتقدم يف هونغ كونغ، وهو امتحان القبول باجلامعة لدورات الدرجة األوىل 

                                     ستوى، توسيع نطاق التعليم ما بعد                                       ولكننا نقترح اآلن، بعد هذا امل       .                     من التقرير األويل     ١٥                      املوضـح يف الفقـرة      
                                                    يف املائة من طالبنا الذين يتخرجون من املرحلة الثانوية   ٦٠                              وهلذا الغرض، نعمل على متكني نسبة   .               ً الثانوي تدرجيياً

                   يف املائة من الفئة   ٤٢                      والتحقت نسبة تقترب من   .     ٢٠١١-    ٢٠١٠                                                 العليا بااللتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي حبلول     
  .    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢    ً                                            عاماً، بالتعليم ما بعد الثانوي يف السنة الدراسية     ٢٠-  ١٧        العمرية 

             املدارس اخلاصة

                                                             من التقرير األويل، أن املدارس اخلاصة هي املصدر الرئيسي             ٥٠٣       إىل      ٥٠١                            أوضـحنا يف الفقرات من       -   ٦٨٦
                       ات بديلة لتيار الدراسة                                                         وتتيح هذه املدارس لآلباء، يف املستوى االبتدائي وما بعده، خيار  .                        للتعليم فيما قبل املدرسة

        بغية  -  "                       املدارس اخلاصة املستقلة   "                                                        ، أدخلنا فئة جديدة من املدارس اخلاصة املعروفة ب                ١٩٩٩         ويف عام     .          الرئيسـي 
    وهي   .                                                       واملدارس املدرجة يف هذه الفئة جيب أال يكون هدفها حتقيق الربح  .                                   تعزيز توسيع نطاق قطاع التعليم اخلاص

                           وال تتلقى هذه املدارس إعانات   .           ً                                  إمسي ومنحاً يف شكل أموال لبناء املباين املدرسية          ً                تتلقى منحاً يف شكل أرض بسعر
              ومن املتوقع أن   .     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                                    وبدأت مدرستان من هذا القبيل بالعمل يف السنة الدراسية   .                 متكررة من احلكومة

     من   ٢٦        املرفق       وترد يف  .     ٢٠٠٨-    ٢٠٠٧   و    ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣                                              تبدأ مثاين مدارس أخرى بالعمل بني العامني الدراسيني 
  .                                             التقرير األويل إحصاءات أخرى تتعلق باملدارس اخلاصة

                                       املساعدة املالية املقدمة إىل الطالب املعوزين

  .                 من التقرير األويل   ٥٠٤                                 مل يتغري الوضع عما هو مبني يف الفقرة  -   ٦٨٧

                                                     املصروفات على التعليم كنسبة مئوية من إمجايل الناتج احمللي

                                 مليار دوالر من دوالرات هونغ كونغ   ٦١       مببلغ     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                    لى التعليم يف الفترة  ُ               قُدرت املصروفات ع -   ٦٨٨
                           مليار دوالر من دوالرات       ٤٧                              وكانت األرقام املقابلة لذلك       .                                     يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل         ٤,٩             أي بنسـبة    

                مليار دوالر من   ٢٢ و  )                               يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل   ٣,٥   (    ١٩٩٨-    ١٩٩٧                                  الواليـات املـتحدة يف الفـترة        
    ٢٠ (                                          وأنفق حنو ثلث امليزانية على التعليم العايل      ).            يف املائة     ٢,٧   (    ١٩٩٣-    ١٩٩٢                               دوالرات هونغ كونغ يف الفترة      

   ).                              مليار دوالر من دوالرات هونغ كونغ

                    جممل التحصيل الدراسي

  .   ألف-  ١٣                                   ترد مؤشرات التحصيل الدراسي يف املرفق  -   ٦٨٩
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                        التعليم ما قبل االبتدائي

  .                   من التقرير السابق   ٥٠٧                  ً                        مل يتغري الوضع أساساً عما مت توضيحه يف الفقرة  -   ٦٩٠

                          التعليم االبتدائي والثانوي

               الصفوف املتنقلة

                                                                          من التقرير األويل أن بعض املدارس الثانوية يف هونغ كونغ ملزمة بتشغيل أكثر من    ٥٠٨ ّ                 بّيـنا يف الفقرة     -   ٦٩١
ّ     مكان ّعام  "                       وليس للصفوف الزائدة      .     ً     صـفاً    ٢٤                                                              وال بد أن تتلقى دروسها يف قاعات خاصة مثل خمتربات اللغة             "      

                                                                                        ومبا أن التالميذ مضطرون إىل االنتقال من قاعة إىل أخرى أثناء اليوم املدرسي، فقد مسيت هذه الصفوف   .        والعلوم
نا أن معظم املعلمني يعتربون عملية التنقّل غري   ".        بالتنقل "               ، ومسيت العملية  "               بالصفوف املتنقلة "              مرغوب فيها      ّ                                     ّ      وقد بّي

                                                                                                             وكـنا نأمل إلغاء الصفوف املتنقلة على املستويـات الثانويـة مـن األول إىل اخلامـس حبلول العام الدراسي                
    ً      ًً       صفاً متنقالًً يف      ٤٠                                                                            وقـد بذلـنا كـل ما يف وسعنا لتحقيق هذا اهلدف وهناك اآلن أقل من                   .     ٢٠٠١-    ٢٠٠٠

                                  وقد تأخر إجناز أعمال التحسينات       .              نوية احلكومية                                                               املسـتويات الـثانوية مـن األول إىل اخلامس يف املدارس الثا           
                                                         وبعد إجناز هذه األعمال، سنتمكن من إلغاء مجيع الصفوف           .                                                  الضـرورية عن املوعد احملدد ولكنها اآلن يف تقدم        

  .               املتنقلة املتبقية

           حجم الصفوف

            ف ينضم إليه         وهذا موق  .                                                              ذكر بعض املعلقني أن تقليص حجم الصفوف سيؤدي إىل حتسني مستوى التعليم -   ٦٩٢
                                                                                  ولكن ليس هناك توافق يف اآلراء حول حجم الصف األمثل كما أن البحوث الدولية اليت            .                       العديدون بطبيعة احلال  

          فمن منظور   .  ُ                                                                                 أُجريت خالل العقدين املاضيني قدمت استنتاجات متضاربة بشأن أثر حجم الصف على تعلم الطالب
                    كما أن العديد من      .                                     على عملية ونتائج التعليم والتعلم                                                             التعلـيم، يكون حجم الصف جمرد عامل واحد فقط يؤثر           

                                                                                                                    مـتغريات السياق العام، مثل القيادة، واحتراف مهنة التعليم، واملرافق املدرسية، ودعم اآلباء واألمهات، وما إىل                
                                                                                 ولذلك، فليس هناك، حىت اآلن، أي أساس إثبات يؤيد الرأي القائل بأن الصفوف               .                        ً     ذلك، هي عوامل مهمة أيضاً    

  .        ً                                               صغر حجماً سترفع بالضرورة من مستوى نوعية التعلم والتعليم  األ

                             مدرسة اليوم الكامل االبتدائية

ا يف الفقرة      -   ٦٩٣                   هي عملية تتقاسم     "            لنصف اليوم  "    أو    "          على حصتني  "                                   من التقرير األويل أن الدراسة          ٥٠٩  ّ                  بيـّن
      وكانت   .                      رسة أخرى بعد الظهر                            ما يف الصباح وتالميذ مد      "      مدرسة "                يستخدمه تالميذ     :                         فيها مدرستان مبىن واحد   

                                               ورأى معظم املعلمني أن دراسة اليوم الكامل أفضل من   .                                                  هذه املمارسة شائعة يف املدارس االبتدائية بالدرجة األوىل
نا يف الفقرة   .                      وهو رأي تشاطره احلكومة  :                     الناحـية التعليمية                                           من التقرير األويل أن هدفنا هو التوصل إىل    ٥١٠  ّ              وبّي

                                                                                           ئـة من أماكن الدراسة االبتدائية أماكن للدراسة يف مدارس اليوم الكامل، حبلول العام                       يف املا    ٦٠               جعـل نسـبة     
                                                                          ً               وقد حققنا هذا اهلدف وهدفنا اآلن هو أن نكفل لكل تالميذ املدارس االبتدائية تقريباً                .     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢         الدراسي  

  .    ٢٠٠٨-    ٢٠٠٧                                                       إمكانية االلتحاق مبدراس اليوم الكامل، حبلول العام الدراسي 
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                                       إلعانات املقدمة على املستوى الثانوي العايل       مستوى ا

ُ                         من التقرير األويل أن الرسوم الدراسية على هذا املستوى ُحددت بنسبة                ٥١١                 بينا يف الفقرة     -   ٦٩٤             يف املائة     ١٨                                                   
                                ومع ذلك، فقد مت جتميد رسوم املدارس   .          يف املائة  ٨٢                             وهكذا، فإن مستوى اإلعانة يبلغ   .  )  ٥٢ (                   من التكاليف املتكررة

    ١٥                                                        ، وبذلك اخنفضت الرسوم بصورة تدرجيية إىل املستوى احلايل البالغ     ١٩٩٨-    ١٩٩٧                     ية منذ العام الدراسي       الثانو
  :                                                               وفيما يلي الرسوم الدراسية القياسية ومعدل االسترداد الفعلي للرسوم  .                            يف املائة من التكاليف املتكررة

 الرسوم الدراسية القياسية
 )معدل االسترداد الفعلي(سي عن كل تلميذ يف كل عام درا) بالدوالرات(

                     املستوى الثانوي العايل

١٩٩٨-  ٩٧     ١٩٩٩-  ٩٨     ٢٠٠٠-  ٩٩     ٢٠٠١-  ٠٠     ٢٠٠٢-  ٠١     ٢٠٠٣-  ٠٢      
٥     ٠٥٠  

) ١٤  ٪((  
٥     ٠٥٠  

) ١٥  (٪( ( 
٥     ٠٥٠  

) ١٥  ٪((  
٥     ٠٥٠  

) ١٧  ٪((  
٥     ٠٥٠  

) ١٧  ٪((  
٥     ٠٥٠  

) ١٨  ٪((  
                     الصفان الرابع واخلامس

٨     ٧٥٠  
) ١٤  ٪((  

٨     ٧٥٠  
) ١٥  ٪((  

٨     ٧٥٠  
) ١٦  ٪((  

٨     ٧٥٠  
) ١٧  ٪((  

٨     ٧٥٠  
) ١٧  ٪((  

٨     ٧٥٠  
) ١٨  ٪((  

                      الصفان السادس والسابع

  .                                                                           وجيوز للطالب املعوزين يف مدارس القطاع العام املطالبة باسترداد نصف الرسوم أو كلها

        املدرسون

      األجور

  .                 من التقرير األويل   ٥١٢                                 مل يتغري الوضع عما هو مبني يف الفقرة  -   ٦٩٥

ّ    نوعية املدّرسني           

     وهذه   .           ً                                         يت حنن حالياً بصدد اختاذها لتحسني مستويات التعليم               ً                باء سرداً للمبادرات ال     ١٣                   يتضـمن املرفق     -   ٦٩٦
  .                 من التقرير األويل  ٢٨         واملرفق    ٥١٢                                         املعلومات تستويف املعلومات الواردة يف الفقرة 

             تعليم املدرسني

                                                                من التقرير األويل، على الرغم من أن اجلامعة املعمدانية يف              ٥١٤                                         مل يتغري الوضع عما هو مبني يف الفقرة          -   ٦٩٧
ـ                                                                                                              غ كونغ انضمت إىل املؤسسات املدرجة يف قائمة املؤسسات من الدرجة الثالثة اليت تقدم برامج التعليم قبل                      هون
                                                                                             وفيما يتعلق باسترداد رسوم الدورات التعليمية، جيوز للمعلمني الذين يلتحقون بدورات النهوض باملستوى   .      اخلدمة

  .                                  ّ   اد جزء من تكاليف هذه الدورات أو كلّها                                                 املهين أثناء اخلدمة أن يقدموا طلبات إىل مدارسهم السترد
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                    صندوق نوعية التعليم

                                                                                 من التقرير األويل أن اهلدف الرئيسي هلذا الصندوق هو دعم األحباث التعليمية                ٥١٥ ّ                    بّيـنا يف الفقـرة       -   ٦٩٨
     ه يف                            وأصدر الصندوق منذ إنشائ     .                                                                               واملـبادرات يف املدارس لتطوير مناهج دراسية جديدة وحتسني العملية التعليمية          

           وجذبت هذه     ).           ً                         ويتم حالياً إصدار الدعوة السادسة     (                              ، مخس دعوات لتقدمي الطلبات          ١٩٩٨       يناير   /              كـانون الثاين  
                                                                              مشترك من مدارس وهيئات تعليمية ومنظمات ال تستهدف الربح وهيئات عامة              ١٢     ٠٠٠                     الدعـوات أكثر من     

                                 مليار دوالر من دوالرات هونغ         ٢,٨                                 مشروع بتكلفة إمجالية قدرها     ٤     ٦٠٠                             ومتت املوافقة على أكثر من        .       وأفراد
    ).                                      مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة   ٣٩٥         أي قرابة  (     كونغ 

                                        تعلم القراءة والكتابة بلغتني وثالث لغات-             سياسة اللغات 

  .                 من التقرير األويل   ٥١٨   و   ٥١٧                  ً                         مل يتغري الوضع أساساً عما مت توضيحه يف الفقرتني  -   ٦٩٩

              وسائل التعليم

         وسنستعرض   .                     من التقرير األويل      ٥٢٤       إىل      ٥١٩             ً                                    ري الوضع أساساً عما مت توضيحه يف الفقرات من                مل يتغ  -   ٧٠٠
  .    ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٣                             السياسة العامة للعام الدراسي 

                                                                   تعليم املدرسني لتشجيع التدريس باللغة األم ولتحسني مستويات تعليم اللغات

                                           يف التعليم، الذي مت إدماجه بكليات أخرى                                                من التقرير األويل دور معهد اللغات           ٥٢٥  َّ                   بيَّـنا يف الفقـرة       -   ٧٠١
                                                                         ويقدم املعهد اليوم برامج لتعليم املعلمني يف مستويات ما دون الشهادة             .                                          للتعليم ليصبح معهد هونغ كونغ للتعليم     

              ، سيحصل مجيع       ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤      ً                       وابتداًء من العام الدراسي       .                                                   اجلامعـية ومسـتوى الشـهادة اجلامعية وما بعده        
          ومثة تطور    .        ِّ                                                                    ريب مدرِّسي املرحلتني االبتدائية والثانوية قبل اخلدمة، على شهادة جامعية                                 املـتخرجني من برامج تد    

                                           ً                                                                     جديـد آخـر هـو سياسـة اشتراط أن يكون املدرس حاصالً على شهادة الكفاءة اللغوية، اليت أعلنا عنها يف                     
                   ولغة بوتنغوهوا يف                                      ِّ                             وتنص هذه السياسة على ضرورة بلوغ مدرِّسي اللغة اإلنكليزية            .     ٢٠٠٠            سبتمرب عام    /       أيلـول 

                وينبغي أن يفي     .     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥                                                 املستويات املقررة، قبل هناية العام الدراسي            ٢٠٠١-    ٢٠٠٠                    العـام الدراسـي     
          ، باملعايري     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣    و     ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                                                             املدرسون اجلدد هلذه املواد، الذين يتم تعيينهم يف السنتني الدراسيتني 

                      ً            هذه إىل سنة واحدة ابتداًء من العام   "           مدة السماح "    ليص         وسيتم تق  .                                         اجلديـدة يف غضـون سنتني بعد بدء عملهم      
                             ً                                                     وسـيتم تقيـيم كفاءة املدرسني وفقاً للمعايري اجلديدة، من خالل عمليات التقييم               .     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤           الدراسـي   

   .                       ً واإلعفاءات أو االثنني معاً

                                                   الفرص املتاحة أمام األقليات اإلثنية للتعلم بلغتها األم

               ً         ولكن حدثت مؤخراً تطورات   .                  من التقرير األويل   ٥٢٧                          عما مت توضيحه يف الفقرة                       ً     مل يتغري الوضع أساساً      -   ٧٠٢
                                             ومن الناحية التقليدية، يلتحق أطفال األقليات     .                                     ً                                 عديـدة فيما يتعلق باملسألة األوسع نطاقاً املتعلقة بتعليم األقليات         

                             قرير األويل أو باملدارس الدولية                                      إما باملدارس احلكومية املشار إليها يف الت  )                               ومعظمهم من أصل هندي أو باكستاين (
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                                   ويتمكن معظم أولئك األطفال من التحدث   .                                                              اخلاصة أو مدارس القطاع العام يف إطار التيار األساسي للتعليم احمللي
                                                                                       وقليلون هم الذين تعلموا كتابة اللغة الصينية، إن وجدوا، مما يؤدى، إىل حد ما،                .                                باللغتني الكانتونية واإلنكليزية  

  .                                             خليارات املتاحة أمامهم للحصول على عمل يف املستقبل          إىل تضييق ا

                                                                                                        وعـرب التاريخ جاءت أعداد قليلة من املهاجرين من مناطق أخرى غري الصني القارية لالستقرار يف هونغ                  -   ٧٠٣
                                                                                                 ولكن، حدثت يف أواسط التسعينات زيادة ملحوظة يف عدد املهاجرين من جنوب آسيا، وال سيما من                  .       كونـغ 

                الصينيني القادمني  "      ً                                                           وخالفاً لألقليات املستقرة يف هونغ كونغ، يتحدث عدد قليل من أولئك      .                   نيـبال وباكسـتان   
                      ويؤدي ذلك إىل زيادة      .                                                                                       اللغة الكانتونية، كما أن معرفة العديد منهم باللغة اإلنكليزية ضئيلة أو منعدمة             "      ً   حديـثاً 

                                    يئات اجلديدة، وال سيما يف جماالت التعليم                                                               الصعوبات اليت يواجهها املهاجرون، يف األحوال العادية، للتكيف مع الب
   .                                      وتتناول الفقرات التالية مسألة التعليم  .  )  ٥٣ (                 والتدريب والتنمية

                                                                                                إن نظامنا التعليمي ال يركز على تلبية احتياجات املهاجرين غري الناطقني باللغتني الصينية واإلنكليزية ألنه  -   ٧٠٤
  .                                              عداد كبرية من املهاجرين بصورة دائمة يف هونغ كونغ                     ُ                                  لـيس هـناك تقلـيد تارخيي ُيذكر من حيث استيطان أ         

                                       الذين يعملون بعقود متكنهم من إيداع        )                املهنيني اإلداريني    " (       املغتربني "                                 ً             فاملقـيمون من هذه الفئات هم تقليدياً من         
              وهذه األسر يف     .                                       ً                                                         أطفـاهلم يف مـدارس دولية غالية الثمن نسبياً يف هونغ كونغ أو يف مدارس داخلية يف اخلارج                 

          واألسر اليت   .            ُ                                                                         معظمها هي أُسر ال تتصور أن مستقبلها أو مستقبل أبنائها سيكون يف هونغ كونغ يف األجل الطويل
                                                                                                          تتصور خالف ذلك، إمنا تتصور أن أبناءها سيحذون حذوها وحيصلون على وظائف يف جمال مهنة إدارة األعمال                 

   ).                            وهي نظرة لألمور بدأت تتغري اآلن (                                             ً       ً   الدولية، حيث ال يكون اإلملام باللغة الصينية أمراً أساسياً 

                                                                                          ولكن عدد القادمني اجلدد من جنوب آسيا غري الناطقني باللغة الصينية القادرين على حتمل رسوم املدارس  -   ٧٠٥
                             ً        ومع ذلك، فإن هذا األمر ليس سهالً ألسباب   .                                                                الدولية قليل، وبالتايل ينبغي تلبية احتياجاهتم يف إطار القطاع العام

  :          عديدة منها

                    فأطفال املدارس اليت     .                                                                هذه هي الصعوبة األساسية اليت تنطلق منها الصعوبات األخرى          :       اللغـة   ) أ ( 
                 ً                                                                                             كانـت تليب، تقليدياً، احتياجات األقليات املستقرة يف هونغ كونغ يلتحقون باملدارس، بوجه عام، وهم ملمون                

                                                   اليت تلتحق مبدارس التيار الرئيسي تكون قادرة                                       ً     وباملثل، فإن األعداد الصغرية نسبياً      .                       ً     ً    باللغة اإلنكليزية إملاماً جيداً   
         ولكن عدد   .  )  ٥٤ (                                                                                            عـلى الـتحدث بطالقة باللغة الكانتونية، وإن كانت غري ملمة بصفة عامة بكتابة اللغة الصينية       

                                                               ً     ً                    الذين يعرفون اللغة الكانتونية، إن وجدوا، قليل، كما أن هناك عدداً كبرياً منهم ال             "                 األقلـيات اجليدة   "         أطفـال   
                                                                                     وأدى ذلك إىل طرح حتديدات جديدة أمام املدارس وإىل احلاجة إىل اختاذ ترتيبات خاصة                .               لغة اإلنكليزية         يعرف ال 

   ؛  )       أدناه   ٧١٢-   ٧٠٦             انظر الفقرات  (       للتكيف   "               األقليات اجلديدة "             ملساعدة أطفال 

  .     فيها                                                              ال ميكن التنبؤ بعدد األقليات اجلديدة الوافدة وال باألوقات اليت تصل  :               لوجستيات اإليداع  ) ب ( 
                                                                                                              فأعمـار األطفـال عند قدومهم تكون خمتلفة ويكونون يف مراحل خمتلفة من تطورهم التعليمي، وبالتأكيد فإن                 

                                                            وقد يؤدي ذلك إىل مواجهة صعوبات يف ضمان وضع األطفال يف             .                                           إيداعهـم يف الصفوف يتم بصورة اعتباطية      
ُ      الصفوف بصورة ُمرضية              .  
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               السياسة العامة

  .                                                                       ن هدفنا يف إدماج طالب األقليات يف اجملتمع احمللي مدارس والتيار الرئيسي للتعليم                    إزاء هذه اخللفية، يكم -   ٧٠٦
                                                                                                 ونرى أن هذا اخليار أفضل من اخليار املتمثل يف بناء مدارس خمصصة هلم بالذات، ألن املدارس من هذا القبيل تؤثر 

                                 اس املساواة، مع نظرائهم احملليني                                                                                    على تعلمهم لغة صينية سليمة وعلى قدرهتم على املنافسة يف املستقبل، على أس            
                                                         ويف الوقت نفسه فإننا نسلم بأن اندماج أولئك األطفال           .                                                للحصـول عـلى أماكن ووظائف يف قطاع اخلدمات        

                                                                                                                   بالكامل أمر ال ميكن حتقيقه إال يف األجل الطويل وأنه يتعني علينا أن نتناوله من خالل اختاذ سلسلة من اخلطوات                    
           ً                                                          ونعترف أيضاً بأن بعض اآلباء واألمهات يرغبون يف تعليم أبنائهم يف مدارس غري    ).    ناه       انظر أد (              يف األجل املتوسط 

                                                                                ولديهم احلق يف القيام بذلك، ولكننا نرى أنه من واجبنا أن نساعدهم، بقدر               .                                    مـدارس التـيار الرئيسي للتعليم     
ّ    املستطاع، يف اختاذ خيارات مترّوية                           .  

                     توفري األماكن يف املدارس

                                                                                          كافية يف مدارس القطاع العام إلدماج أطفال األقليات اليت تود االستقرار يف هونغ كونغ،                           توجد أماكن    -   ٧٠٧
                                                                   وبإمكان آباء وأمهات أولئك األطفال، الذين يرغبون يف احلصول على مثل هذه   .                               يف مدارس التيار الرئيسي للتعليم

          وقد تعهد    .                        لتعليم واأليدي العاملة                                                                              األماكن ألطفاهلم أن يتقدموا بطلبات إىل املدارس مباشرة أو بواسطة مكتب ا           
  .         يوم عمل  ٢١          ً                                         املكتب رمسياً بتوفري أماكن الدراسة هلؤالء األطفال يف غضون 

 )  ٥٥ (                           وهناك تسع مدارس حكومية       .                                                                          إن مجيع مدارس القطاع العام تقبل األطفال غري الناطقني باللغة الصينية           -   ٧٠٨
 ًً  

                                     وكان جمموع عدد امللتحقني هبذه املدارس وقت   .         بالصينية           ً           ً                              قبلـت أعـداداً كبرية نسبياً من األطفال غري الناطقني       
                                                                                   طالب تقريبا ولدى هذه املدارس أماكن خالية كثرية وقدرة على استيعاب أعداد              ٣     ١٠٠                         إعـداد هـذا التقرير      

                                                                                    وعلينا التسليم بأن األطفال يف هذه املدارس جيدون على األرجح أن البيئة التعليمية فيها تكون   .                إضافية من الطالب
ـ                                                                                                                       ثر إثارة من الناحية الثقافية باملقارنة مع البيئة التعليمية يف مدارس التيار الرئيسي للتعليم وذلك على األقل يف                 أك

                                                                                                   وقد عملت هذه املدارس على وضع براجمها الدراسية حبيث يكون األطفال ميارسون بصورة كافية اللغة                 .          الـبداية 
  .                 ع األوسع هلونغ كونغ                                          الصينية بغية تيسري إدماجهم يف املستقبل يف اجملتم

                                املشاكل املعترضة وتدابري التصدي هلا

                                                                                                        هناك أطفال مبن فيهم من غري الناطقني بالصينية، الذين ينبغي أن يكونون ملتحقني باملدارس لكنهم غري                 -   ٧٠٩
  :                      وتشمل أسباب ذلك ما يلي  .          ملتحقني هبا

                                                      ال يستطيع آباؤهم وأمهاهتم رعايتهم الن وقتهم ال يسمح بذلك؛  ) أ ( 

                                                                                          ال يرغـب بعض األشخاص غري الناطقني بالصينية السماح ألطفاهلم بالدراسة يف مدارس التيار                ) ب ( 
                 الرئيسي للتعليم؛
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                                       ً                                                      جيهل بعض اآلباء واألمهات الذين وصلوا حديثاً إىل الصني، وال سيما أولئك الذين ال يتكلمون                 ) ج ( 
  .                                  للحصول على أماكن ألطفاهلم يف املدارس                  أو اإلجراءات الالزمة /                                 ال الصينية وال اإلنكليزية، القوانني و

  :                                                                           ولضمان التحاق أولئك األطفال باملدارس، يقوم مكتب التعليم والقوى العاملة مبا يلي -   ٧١٠

                                                                                          يعمل بصورة وثيقة مع املنظمات غري احلكومية والعاملني االجتماعيني للوصول إىل األطفال غري               ) أ ( 
                 امللتحقني باملدارس؛

                                                                      مية ودورات لتقاسم اخلربات مع املنظمات غري احلكومية هبدف ضمان إعالم                           ينظم دورات إعال    ) ب ( 
                                         األطفال ووالديهم عن اخلدمات املتاحة أمامهم؛

                                                                                            يصـدر منشورات إىل اآلباء واألمهات غري الناطقني بالصينية تتعلق خبدمات الدعم املتاحة هلم                ) ج ( 
  .                         بالية والصينية واإلنكليزية                                        وتتاح هذه املنشورات باهلندية واألوردو والني  .        وألطفاهلم

            خدمات الدعم

                                                                                                            يقـدم املكتب اخلدمات التالية ملساعدة غري الناطقني باللغة الصينية على التكيف مع البيئة احمللية ونظام                 -   ٧١١
  : )  ٥٦ (       التعليم

                                            تقوم بتنفيذها املنظمات غري احلكومية املدعومة؛ :             برامج التوجيه  ) أ ( 

                   َّ                                                  وهي منح إمجالية تقدَّم لكل تلميذ يف املرحلة االبتدائية وقدرها            :                            املنح يف إطار الدعم املدرسي      ) ب ( 
                 وإىل كل طالب يف      )       ً                               دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة        ٣٤٣ (      ً                                دوالراً مـن دوالرات هونـغ كونغ          ٢     ٦٧٥

   ).                               من دوالرات الواليات املتحدة       ٥٠٩ (      ً                            دوالراً من دوالرات هونغ كونغ        ٣     ٩٦٨                                املـرحلة الـثانوية وقدرهـا       
                                                                                         ف هذه املنح متكني املدارس من تقدمي الدعم إىل الطالب داخل املدرسة من خالل تنظيم صفوف لتعليم                وتسـتهد 

                                                                 أو اإلنكليزية، وبرامج التكييف، وتوفري وسائل تعليم خاصة وما إىل ذلك؛ /               اللغة الصينية و

    رفع                    وتستهدف هذه الربامج   .                                         يتم تنظيمها على أساس نصف سنوي ولكل الوقت  :             برامج التعلم  ) ج ( 
                                                                                                    مستوى إملام الطالب غري الناطقني بالصينية، باللغتني الصينية واإلنكليزية وتوفري برامج يف سياق الصفوف الدراسية 

  .                                                احمللية تتناول اخلربات املكتسبة والتكيف مع اجملتمع احمللي

                     السبيل إىل إحراز تقدم

  :                                         فيما يلي اإلجراءات اليت نقوم بتنفيذها بنشاط -   ٧١٢

                                                                    ويعين ذلك أننا نكفل أن تكون املعلومات اليت نقدمها إىل األقليات             :               تصال والتعاون        حتسني اال   ) أ ( 
                            وأن يتم إيصاهلا إليها بسرعة؛  "    ً فعالً "        مستوفاة 
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                                                            تشمل التدابري املتخذة، تشغيل صفوف إضافية عند وجود طلب           :                          توفـري األماكن يف املدارس      ) ب ( 
ٍ            كـاٍف علـيها                                        ً                       تملة تأسيس مدارس لألقليات اإلثنية وفقاً لسياسة التعليم                                           كما أن باستطاعة اجلهات املاحنة احمل       .   

                                               ً              املعمول هبا وشريطة أال يكون قبول الطالب فيها قائماً على التمييز؛

                                                       تتضمن النهج اليت كانت متبعة أثناء صياغة هذا التقرير، ما   :                                 تعزيز تدريس وتعليم اللغة الصينية  ) ج ( 
  :   يلي

                 يف املناهج املدرسية   " GCE O-Level "                       مستوى التعليم العادي �                               تطبيق نظام شهادة التعليم العام  ̀  ١̀ 
                 وسيحفز ذلك على     .                                                              يف املـدارس اليت تلتحق هبا أعداد كبرية من طالب األقليات            )  ٥٧ (         الصـينية 

                                                            دراسة اللغة الصينية ويؤدي إىل حصول الطالب على مؤهالت معترف هبا؛

                                    صينية يف إطار برنامج احلصول على شهادة          باللغة ال   ") A syllabus  ("                         تطبيق برنامج تعليمي جديد  ̀  ٢̀ 
         باللغة A syllabus")  ("                        ً         وسيكون هذا الربنامج مشاهباً لربنامج   .                          هونـغ كونغ المتحان التخرج 

                                                        يستهدف األطفال احملليني الذين ال يستطيعون جتاوز املستوى                             ً                   اإلنكلـيزية املطـبق حالـياً، والذي        
                              يف أن شهادة هونغ كونغ المتحانات                 وتتمثل ميزة ذلك    ". "B syllabus                   األصـعب أي مسـتوى   

                                  وستكون املناهج الدراسية أقرب     GCE                                                      التخرج ستكون مألوفة ألرباب العمل أكثر من شهادة         
                                                 وحنن مدركون أن وضع مثل هذا املنهج واالمتحان سيستغرق   .                                إىل مدارس التيار الرئيسي للتعليم

              ، ريثما يتم   GCE              امج التعليم       ً     ً                                                       وقـتاً طويالً ولذلك فإن الطالب سيواصلون تعليمهم يف إطار برن          
                                                  وعندئذ، تكون املدارس قادرة على تدريس املنهجني كبديلني   .                            وضع املنهج واالمتحان املذكورين

                    وينبغي دراسة جدوى     .                       اختيار أحد املنهجني   -                           إذا مسحت املوارد بذلك      -                   أو يكون بإمكاهنا     / و
                                بالصينية، واملناهج الدراسية                                                                     ذلـك يف ضوء التعمق يف دراسة االحتياجات الفعلية لغري الناطقني          

                                                لفرادى املدارس وآراء سلطة االمتحانات يف هونغ كونغ؛

                                                                                     تشجيع أطفال األقليات، الذين يبدون قدرة على التكيف مع املناهج الدراسية احمللية على مواصلة  ̀  ٣̀ 
     للغة                                                                                            دراسـتهم ودخول االمتحانات احمللية للغة الصينية وغريها من املواضيع اليت تستخدم فيها ا             

                        الصينية كوسيلة للتعليم؛

                                                                      مج التوجيه وبرامج اإلرشاد وبرنامج املنح املقدمة لدعم الطالب داخل           ا                   توسـيع نطـاق بر      ) د ( 
                                                                                     هذه هي خدمات دعم تستهدف مساعدة األطفال اجلدد امللتحقني باملدارس لكي يتكيفوا مع بيئة ونظام   :       املدرسة

                                                                 هذه الربامج إىل متكني الطفل من االلتحاق مبدارس التيار الرئيسي                                        وكحل مثايل، ينبغي أن تؤدي        .               التعليم احملليني 
                                                                               لكننا نعترف بأن بعض الطالب قد جيدون صعوبة يف التكيف مع بيئة ونظام التعليم أكثر من   .                   للتعليم بعد التخرج

           الطالب من                                                                                            غريهـم وبالـتايل فإننا جنيز للمدارس واملنظمات غري احلكومية أن متدد فترة الدعم املقدم إىل أولئك      
                                           وينبغي أن يستند هذا التمديد إىل تقييم         .                                                                        خالل إعادة توزيع األموال اليت متت املوافقة عليها لدعم الربنامج املعين          

                                                االحتياجات الذي جتريه املدارس واملنظمات غري احلكومية؛
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            ني بالصينية                                                     إننا نشجع املدارس اليت يلتحق هبا أطفال غري ناطق          :            اجملتمع احمللي  /                تفـاعل املـداس       ) ه ( 
                                  ً  وميكن ملثل هذه األنشطة أن تتضمن صفوفاً   .                                                                 بالعمل مع قادة جمتمعات األقليات لتنظيم أنشطة للطالب ولوالديهم      

                                                     تعليمية، وبرامج ثقافية، وتعليم الوالدين، وما إىل ذلك؛

      معلمني                                                            إننا ننظر يف اقتراح مفاده تشجيع املدارس على استخدام            :        الدينية /                      تعزيز اهلوية الثقافية    ) و ( 
                                              ومن املقترح، أن يقوم هذا العدد اإلضايف من          .                                                أو مساعدي معلمني ومعلمات من األقليات اإلثنية       /            ومعـلمات و  

  .                                                                                           املعلمني واملعلمات مبهام التدريس للمساعدة على استمرار عدم املساس باهلوية الدينية والثقافية لألطفال

                       التعليم ما بعد الثانوي

           عد الثانوي                            توسيع نطاق قطاع التعليم ما ب

                                               الدعم املقدم لتوسيع نطاق التعليم ما بعد الثانوي 

                يف املائة من      ٦٠                           وتستهدف خطتنا متكني نسبة       .                                                                 تدعم احلكومة الزيادة التدرجيية لفرص التعليم ما بعد الثانوي         -   ٧١٣
  .     ٢٠١١-    ٢٠١٠    سي                                                                                                        املـتخرجني مـن املدارس الثانوية العليا من االلتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي حبلول العام الدرا               

   وال  (                                                                                            وسيتحقق معظم هذا اهلدف إىل حد كبري من خالل التمويل الذايت للمقاعد يف مرحلة التعليم ما بعد الثانوي 
                                                               وتدعم احلكومة هذا القطاع من خالل تقدمي قروض بال فائدة إىل              ).                                            سيما على مستوى ما دون الشهادة اجلامعية      
                                                                     للبدء بأعماهلا، ومنح لتغطية تكاليف التسجيل اليت تدفعها املؤسسات                                                    املؤسسات التعليمية اليت ال تستهدف الربح       

     يف    ٣٠                          ، متكنت نسبة تقترب من          ٢٠٠٠         ويف عام     .                                                             التعليمية، وأراض لبناء املؤسسات ومساعدة مالية إىل الطالب       
         ً     ئة تقريباً من        يف املا  ٤٢           ومتكنت نسبة   .                                          سنة من الوصول إىل التعليم ما بعد الثانوي  ٢٠-  ١٧                       املائة من الفئة العمرية 

  .    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                                                      تلك الفئة العمرية من الوصول إىل التعليم ما بعد الثانوي يف العام الدراسي 

                                                          املساعدة املالية املقدمة إىل طالب مرحلة التعليم ما بعد الثانوي

       ً                           عاماً أو أقل من احلصول على        ٢٥                                                                      يـتمكن الطالب امللتحقون باملدارس طوال اليوم والبالغون من العمر            -   ٧١٤
  :                         وتتضمن هذه املساعدة ما يلي  .                                                                        مساعدة حكومية ملواصلة التعليم ما بعد الثانوي الذي يقوم على التمويل الذايت

                                       بدأ الصندوق بالعمل يف السنة الدراسية      :                                                       الـربنامج املـايل للطالب يف املرحلة ما بعد الثانوية           ) أ ( 
     وقدم   .                                 د منخفضة، لتغطية الرسوم الدراسية                  ً                      ً        ويقدم الصندوق منحاً مرتبطة بالدخل أو منحاً بفوائ  .     ٢٠٠٢-    ٢٠٠١

         مليون    ٢٧                 يف شكل منح و     )  ٥٨ (                                      مليون دوالر من دوالرات هونغ كونغ        ٢٤                                       الصندوق يف السنة األوىل لعمله قرابة       
             طالب معوز؛ ١     ٩٠٠                                دوالر من دوالرات هونغ كونغ ملساعدة 

         تشمل هذه   :            عد الثانوية                                                       القروض غري املرتبطة بالدخل املقدمة إىل طالب املرحلة ما ب               بـرنامج   ) ب ( 
 ُ                                                              وُتمنح القروض جلميع الطالب املؤهلني للحصول عليها بغض النظر           .                                          القروض الرسوم الدراسية وتكاليف املعيشة    

   ١     ٨٠٠                                                   مليون دوالر من دوالرات هونغ كونغ إىل قرابة            ٨٧                                  ومت يف إطار الربنامج منح قرابة         .                عن وضعهم املايل  
  .    ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                      طالب يف السنة الدراسية 
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             لتعليم العايل ا

             سياسة القبول

                   وذلك يعين أن القبول   .                  من التقرير األويل   ٥٢٨                                                 مل يـتغري الوضع بصورة جوهرية عما هو مبني يف الفقرة    -   ٧١٥
                                                            ومعاهد التعليم العايل هي هيئات مستقلة منشأة مبوجب القانون وهي   .                                        يف معاهد الدرجة الثالثة يستند إىل اجلدارة 

          ً                                                           ويتم أساساً من خالل نظام القبول املشترك يف الرباج اجلامعية القبول يف برامج   .         بول فيها                       اليت حتدد وتدير معايري الق
                               وفيما يكون االعتبار األول هو       .                                                                                الـتخرج وما قبل التخرج، يف املؤسسات اجلامعية اليت متوهلا جلنة املنح اجلامعية            

         ً                                      تقبل أيضاً بعض الطالب يف الربامج دون املرحلة                                                                         األداء يف االمتحان، فإن املؤسسات اليت متوهلا جلنة املنح اجلامعية           
                  ويف السنة الدراسية   .                                                                                        اجلامعية على أساس التفوق يف جماالت غري أكادميية مثل اخلدمات اجملتمعية والفنون والرياضة          

                                                                                بدأت بعض املؤسسات اليت متوهلا جلنة املنح اجلامعية بقبول طالب حصلوا على درجات متميزة يف     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢
  .                                                                                                الثانوية السادسة، أي أهنا تقبلهم قبل سنة واحدة من التحاقهم مبعاهد التعليم العايل يف األحوال العادية      املرحلة

                            توفري األماكن يف التعليم العايل

                                                                       ً                                 مت يف السنوات القليلة األخرية دعم مركز جلنة املنح اجلامعية ومل يتغري الوضع أساساً عما مت توضيحه يف                   -   ٧١٦
        مؤسسة   ١١                                                                   من التقرير األويل، على الرغم من أن عدد مؤسسات التعليم العايل أصبح اآلن      ٥٣٠   و   ٥٢٩        الفقرتني 

  .                                      مؤسسات مت اإلبالغ عنها يف التقرير السابق  ١٠            باملقارنة مع 

                                      الرسوم الدراسية واملساعدة املالية للطالب

                                                 رسوم التعليم يف املعاهد املمولة من جلنة املنح اجلامعية

                                                                    جتميد رسوم التعليم لربامج املستوى اجلامعي وما فوقه يف املعاهد               ١٩٩٨-    ١٩٩٧      اسية                     مت منذ السنة الدر    -   ٧١٧
  .                     من التقرير األويل      ٥٣١                                                           ولذلك ظلت هذه الرسوم على املستويات املبينة يف الفقرة            .                              اليت متوهلا جلنة املنح اجلامعية    

                                  يف املستوى الثالث ألنه ال ميلك                                                                                       وال تزال سياستنا تتمثل يف عدم حرمان أي طالب مؤهل من الوصول إىل التعليم             
      جيم   ١٣           انظر املرفق  (                  من التقرير األويل    ٥٣٢                                            وإننا نكفل ذلك من خالل السبل املبينة يف الفقرة   .              السبيل إىل ذلك

ّ            الذي يقدم معلومات مكّملة للمرفق     ).                 من التقرير األويل  ٢٩                    

                              فرص املتحدثني بغري اللغة الصينية

  .                 من التقرير األويل   ٥٣٣           يف الفقرة                        مل يتغري الوضع عما هو مبني -   ٧١٨

             تعليم الكبار

                          الفرص احمللية لتعليم الكبار

                    ويف السنة الدراسية     .                     من التقرير األويل      ٥٣٥    و    ٥٣٤                  ً                                 مل يـتغري الوضع أساساً عما هو مبني يف الفقرتني            -   ٧١٩
          ة للمقيمني                                                      طالب دورات دراسية على املستويني االبتدائي والثانوي خمصص  ١١     ١٧٠            ، حضر قرابة     ٢٠٠٢-    ٢٠٠١

  .     ً          عاماً فما فوق  ١٥                   الذين تبلغ أعمارهم 



E/1990/5/Add.59 
Page 226 

 

                                     التعليم املستمر واملهين يف التعليم العايل

                                                                 من التقرير األويل تاريخ جامعة هونغ كونغ احلرة والفلسفة اليت           ٥٣٨       إىل      ٥٣٦                        أوضحنا يف الفقرات من      -   ٧٢٠
       ، وهو      ١٩٩٨       يونيه   /           منذ حزيران                              ً       ً                        حيث إن هذه اجلامعة أحرزت تقدماً ملحوظاً يف جماالت عديدة             .              تقـوم عليها  

                                                                 وهي اآلن تشمل أربع مدارس للفنون والعلوم االجتماعية واألعمال           .                                           تـاريخ االنـتهاء من وضع التقرير األويل       
          ويف العام    .                                                                                                         الـتجارية واإلدارة، والتعليم واللغات والعلم والتكنولوجيا ومعهد ليكا شونغ للتعليم املهين واملستمر            

                                                         طالب بربامج املستوى اجلامعي وما بعد اجلامعي البالغ           ٢٦     ٠٠٠             أكثر من              ، الـتحق      ٢٠٠٢-    ٢٠٠١           الدراسـي   
                               وينظم معهد ليكا شونغ دورات       .        ً   برناجماً   ٣٨       ً                                                  برناجماً وبالربامج دون املستوى اجلامعي البالغ عددها           ٦٨         عددهـا   

         ل النهار                                 كما تنظم اجلامعة برامج دراسية طوا  .       طالب  ١٥     ٠٠٠                            دورة ودورات مهنية ألكثر من   ٨٠           قصرية عددها 
  .                               للحصول على شهادات جامعية متوسطة

                            املصادر األخرى للتعليم املستمر

ّ                      مل يتغري الوضع أساساً عّما هو موضح يف الفقرة  -   ٧٢١   .                 من التقرير األويل   ٥٣٩                  ً  

                                                                                                        وأعـرب بعض املعلقني عن قلقهم إزاء نوعية تعليم الكبار بسبب الزيادة يف عدد الشكاوى املقدمة ضد                  -   ٧٢٢
                                                                                       وتشعر احلكومة بالقلق إزاء نوعية برامج التعليم املستمر وقد مت وضع آليات تستهدف               .       املستمر                  معـاهد التعليم    

  :       وال سيما  .                                        ضمان جعل مثل هذه الربامج ذات مستوى مقبول

   )   ٢٧٩       املادة   (                                                                     املدارس وغريها من املؤسسات التعليمية املسجلة مبوجب قانون التعليم                     يتعني على     ) أ ( 
                                      وقد أصدرنا معلومات عن الرسوم اليت        .                                             ظم مؤهالت املعلمني، والرسوم، وإدارة املدارس                              االمتثال للقواعد اليت تن   

                      تطالب هبا هذه املؤسسات؛

                                               آلليتها الداخلية لضبط النوعية أو ملوافقة                                                      برامج التعليم املستمر اليت تقدمها اجلامعات           ختضـع   ) ب ( 
      ً                                            ع أيضاً لعمليات مراجعة نوعية التعليم والتعلم          وختض  .                                                         يصدرها جملس هونغ كونغ املعين بإقرار الشهادات اجلامعية       

  .                                          اليت جيريها الفريق التابع للجنة املنح اجلامعية

                                                 املساعدة املالية املقدمة ألغراض التعليم املستمر واملهين

  :                                   ميكن احلصول على هذه املساعدة من مصدرين -   ٧٢٣

         متكن هذا    :  )    أعاله  )  ب (   ٧١٤         ً           انظر أيضاً الفقرة     (                                            بـرنامج القروض اليت ال تستند إىل الدخل           ) أ ( 
                                               ً                                                               الـربنامج الذي عرف بداية متواضعة من التوسع تدرجيياً ليشمل دورات دراسية تقدمها يف هونغ كونغ، مدارس                 

                   ً                              ويقدم الربنامج قروضاً لتغطية رسوم التعليم إىل         .                                                             وجامعات غري حملية مسجلة وهيئات مهنية وتدريبية معترف هبا        
  ؛ )  ٥٩ (                            اكتساب مؤهالت ومهارات جديدة                            األشخاص املؤهلني الذين يرغبون يف

                   وتبلغ ميزانيته       ٢٠٠٢       أبريل   /                            أنشئ هذا الصندوق يف نيسان      :  )  ٦٠ (                            صندوق توفري التعليم املستمر     ) ب ( 
                                          يف املائة من رسوم التعليم إىل مقدمي          ٨٠                           ويقوم الصندوق برد نسبة       .                                       ملـيارات مـن دوالرات هونغ كونغ        ٥
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            دوالر من     ١٠     ٠٠٠                                                    أي دورة دراسية مقررة شريطة أال يتجاوز املبلغ                                                  الطلـبات املؤهلني بعد االنتهاء بنجاح من      
                ً   شخص قد قدم طلباً   ١٨     ٠٠٠          أكثر من     ٢٠٠٢      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                  وكان هناك يف تاريخ   .            دوالرات هونغ

  .                     للحصول على تلك اإلعانة

                            التدريب املهين وإعادة التدريب

                                                     دريب املهين واجلهة اليت تقدم املشورة إىل احلكومة بشأن                                                      إن جملس التدريب املهين هو املصدر الرئيسي للت        -   ٧٢٤
           ومت يف عام     .                     من التقرير األويل      ٥٤٠                                                     َّ                        السياسـات املتعلقة بالتعليم والتدريب املهنيني، كما هو موضَّح يف الفقرة            

                       وهو معهد هونغ كونغ     :          ّ                                                     ً      ً                 دمـج الكلّيـتني التقنيتني السابقتني مع سبعة معاهد تقنية لتصبح معهداً واحداً                 ١٩٩٩
                             ويقدم معهد هونغ كونغ للتعليم   .       ً                   مركزاً للتدريب والتطوير  ١٨                              ويقوم جملس التدريب املهين بتشغيل   .             للتعليم املهين

                                                                                                                املهين، بالتعاون مع جملس التدريب املهين، التعليم والتدريب املهنيني إىل املتخرجني من املستويني الثانويني الثالث               
                              كما يقوم جملس التدريب املهين       .                             صقل وحتسني مهاراهتم ومعارفهم                                               واخلـامس وإىل العـاملني الذين يرغبون يف         

   .                                                              بتشغيل ثالثة مراكز للمهارات تقدم التدريب املهين إىل األشخاص املعوقني

      ً            مقعداً للدراسة     ٢٦     ١٨٨              ما جمموعه        ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                                                            وفـر معهد هونغ كونغ للتعليم املهين يف السنة الدراسية            -   ٧٢٥
      ً                                                       مقعداً للدراسة املسائية لنصف اليوم، وطائفة متنوعة من           ٢٢     ٦١٣                    دراسة نصف اليوم و         ً      مقعداً لل   ٥     ٩٢٠                طـوال اليوم و   

      ً   مقعداً    ٨٤     ٨١٥      ً           مركزاً، زهاء      ١٨                                                وتوفر مراكز التدريب والتطوير البالغ عددها         .                                      الـدورات الدراسـية القصـرية املدة      
   )    هاء (  ١٣ و  )                 سب نوع الدراسة   حب   ) (   دال (  ١٣                 وترد يف املرفقني      .                                                           للدراسـة طـوال الـيوم ونصف اليوم وللدراسة الذاتية         

                     مصنفة حسب طريقة        ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                                                 إحصاءات تبني االلتحاق بالتعليم للعام الدراسي         )                          حبسـب مسـتوى الدراسـة      (
  .                         الواردين يف التقرير األويل  ٣١   و  ٣٠                             وهذان امللحقان يستكمالن امللحقني   .               ومستوى التعليم

                                                        ر األويل فيما يتعلق بالتدريب قبل االستخدام والتدريب                     من التقري     ٥٤٢                  َّ                  ومل يتغري الوضع املبيَّن يف الفقرة        -   ٧٢٦
  .                                التكميلي للعمال واحلرفيني والتقنيني

ّ   التمّهن      

   ١     ٨٥٠                      فقد مت تسجيل قرابة       .                     من التقرير األويل      ٥٤٣                  ً           َّ                       مل يـتغري الوضع أساساً عما هو مبيَّن يف الفقرة            -   ٧٢٧
ّ               عقـداً للتمّهن يف عام          ويف    ).     ١٩٩٧     ّ  ً            متمّهناً يف عام      ٣     ٥٨٠              باملقارنة مع    (     ّ  ً    متمّهناً    ١     ٨٥٠                    وتغطي هذه العقود      .     ٢٠٠٢    ً     

ّ          متمّهن يف عام  ٨     ٠٠٠               وكان ذلك العدد  (       ً              متمهناً حتت التدريب   ٤     ١٥٠                     ، كان هناك قرابة         ٢٠٠٢             هنايـة عام         ١٩٩٧     .(   
ّ                                                  وتشري هذه األرقام إىل أن التمّهن يف اخنفاض كطريقة للدخول إىل عامل العمل                                           ورمبا يعكس ذلك التحول الذي       .                           

  .                       كونغ إىل اقتصاد اخلدمات          تشهده هونغ

                   تعليم الطالب املعاقني

                                        التعليم االبتدائي والثانوي لألطفال املعاقني

              وترد يف املرفق    .                     من التقرير األويل      ٥٤٦       إىل      ٥٤٤                  ً           َّ                            مل يـتغري الوضع أساساً عما هو مبيَّن يف الفقرات من             -   ٧٢٨
   )   زاي (  ١٣              ويدرج املرفق     .                     من التقرير األويل     ٣٢                                                           تعاريف ملختلف أشكال اإلعاقة؛ ويستكمل هذا املرفق املرفق           )    واو (  ١٣
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      من    ٣٣                                                                                                         قائمة خدمات الدعم املقدمة إىل األطفال املعاقني امللتحقني باملدارس العادية؛ ويستكمل هذا املرفق املرفق               
   .             التقرير األويل

                     السبيل إىل إحراز تقدم

ُ                  من التقرير األويل بأنه ُشرع يف أيل          ٥٤٧                             أعلمـنا اللجنة يف الفقرة       -   ٧٢٩                    يف تطبيق مشروع        ١٩٩٧       سبتمرب   /  ول                      
                                                                   والغرض من املشروع هو دراسة كيفية إدماج الطالب ذوي االحتياجات            .                                  منوذجـي ملدة سنتني يف تسع مدارس      

                                                                                           بصـورة فعالة يف املدارس العادية من خالل اعتماد هنج قائم على املدرسة ككل وزيادة                 )  ٦١ (                    التعليمـية اخلاصـة   
  .  ية                               إمكانيات العاملني يف املدارس العاد

                      وباالستناد إىل توصيات     .                                                          ً                       أجـرت معاهد التعليم العايل، بتفويض من وزارة التعليم، تقييماً هلذا املشروع            -   ٧٣٠
                                                                                                                هـذه املعـاهد، فإننا نشجع اليوم مجيع املدارس العادية على اعتماد هنج قائم على املدرسة ككل إلدماج ذوي                   

  .                                                ً         تلبية احتياجات الطالب املتنوعة تلبية أكثر انتظاماً وفعالية                                                  االحتياجات اخلاصة يف نظام التعليم العادي لكي تتمكن من

                      الوصول إىل مباين املدارس  :        املعاقون

  .                 من التقرير األويل   ٥٨٤                                   مل يتغري الوضع عما مت توضيحه يف الفقرة  -   ٧٣١

                                   وصول الطالب املعاقني إىل التعليم العايل

  .                 من التقرير األويل   ٥٥١  ىل    إ   ٥٤٩                                       مل يتغري الوضع عما مت توضيحه يف الفقرات من  -   ٧٣٢

                                 برامج التدريب املهين اخلاصة للمعاقني

                                     وقد وفرت مراكز املهارات اليت تقوم        .                     من التقرير األويل      ٥٥٢                                           مل يتغري الوضع عما مت توضيحه يف الفقرة          -   ٧٣٣
            ة الدراسية        ً                                  مقعداً للدراسة طوال اليوم، يف السن       ١     ٢٥١                                                     بتشغيلها املنظمات غري احلكومية وجملس التدريب املهين        

٢٠٠٢-    ٢٠٠١    .  

                          خدمة التقييم املهين للمعاقني

  .                 من التقرير األويل   ٥٥٤   و   ٥٥٣                                    مل يتغري الوضع عما هو مبني يف الفقرتني -   ٧٣٤

             تعليم املساجني

  .                 من التقرير األويل   ٥٥٥                                 مل يتغري الوضع عما هو مبني يف الفقرة  -   ٧٣٥

                               الصندوق االستئماين لتعليم املساجني

  .                 من التقرير األويل   ٥٥٦            َّ            ع عما هو مبيَّن يف الفقرة            مل يتغري الوض -   ٧٣٦
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                                    تعليم أطفال طاليب اللجوء الفييتناميني

                  والبالغ عددهم    )  ٦٢ (                                                  ، قرار بالسماح لالجئني واملهاجرين املؤهلني املتبقني          ٢٠٠٠       فرباير   / ُ              اُتخـذ يف شباط    -   ٧٣٧
               يونيه من ذلك    /         حزيران  ١    ويف    .                                                                      الجئ ومهاجر وأفراد أسرهم، بتقدمي طلبات لالستيطان يف هونغ كونغ           ١     ٤٠٠

  .     ً هنائياً  )          نقطة بيالر (                                      العام، مت إغالق مركز الالجئني الفييتناميني 

  .                                                مهاجر هذا العرض بأمل التمكن من االستيطان يف اخلارج /     الجئ  ٢٠            ، رفض قرابة     ٢٠٠٢            ويف هناية عام  -   ٧٣٨
                     وهؤالء أشخاص قدموا إىل   .     كونغ         ً                                     فيتنامياً من أصل صيين وأسرهم ال يزالون يف هونغ    ٣٩٠                   كما كان هناك قرابة 

ُ                                                      هونغ كونغ بعد أن ُمنحوا الترخيص إلعادة االستيطان يف الصني القارية                                               وهلذا السبب فإهنم ال يستوفون شروط        .                  
   ومل   .                                                وأقام أولئك األشخاص دعاوى قضائية ضد احلكومة        .                                                     إعادة االستيطان يف هونغ كونغ أو يف أي مكان آخر         

                  وجيوز لولئك األشخاص   .                                               انتظار صدور قرار بشأن اإلجراءات القضائية املتخذة                                    يـتم نقـلهم إىل الصني القارية ب       
  .                                                    وميكنهم الوصول إىل التعليم العام واخلدمات الصحية        .                                                        العـيش والعمل والدراسة والتنقل حبرية يف هونغ كونغ        

  .                                                             ويتلقى املعوزون منهم املساعدة من هيئة خريية هي كاريتاس هونغ كونغ

                                  قارية إىل حني التحقق من وضع إقامتهم                   تعليم أطفال الصني ال

  ُ                                                                                                    ال ُيسـمح ألطفـال الصني القارية الذين ليس هلم حق قانوين أو ترخيص قانوين للبقاء يف هونغ كونغ                    -   ٧٣٩
                                                              ً          إال أنه من املمكن السماح هلم بااللتحاق باملدارس على أساس مؤقت ووفقاً           .                                 كمقيمني، االلتحاق باملدارس احمللية   

                                                                                          ثما يتم التحقق من وضع إقامتهم أو إذا كانت هناك أسباب إنسانية أو ما يدعو إىل                                            لكـل حالـة على حدة، ري      
ُ              ، ُسمح لقرابة       ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١    و     ١٩٩٧       يوليه   /      متوز  ١                ويف الفترة بني      .                       الـتعاطف مـع وضعهم        

  . )  ٦٣ (    ً                                     طفالً منهم االلتحاق باملدارس على هذا األساس ١     ٨٦٠

    ً                 يثاً من الصني القارية                 الشباب القادمني حد /            تعليم األطفال

                 ولكننا منذ ذلك     .                     من التقرير األويل      ٥٦٦       إىل      ٥٦١                  ً           َّ                          مل يتغري الوضع أساساً عما هو مبيَّن يف الفقرات من            -   ٧٤٠
  :                                                          ً                      احلني قمنا باختاذ املزيد من التدابري إلدماج األطفال القادمني حديثاً وذلك على النحو التايل

                                      ً       عة وتستهدف مساعدة األطفال القادمني حديثاً           سا   ٦٠                    وهي برامج تستغرق      :                 بـرامج التوجيه    ) أ ( 
          وقد شرع يف   .                                                       وتقوم بإدارهتا احلكومة بدعم من املنظمات غري احلكومية         .                                          للتكـيف مع بيئة ونظام التعليم احملليني      

                                            لكننا أسقطنا اإلشارة إليها يف التقرير األويل؛    ١٩٩٥                       تطبيق هذه الربامج يف عام 

                                                         يف هذا الربنامج الذي تستغرق مدته ستة أشهر والذي             ٠٠٠ ٢ُ              ُشرع يف عام      :                 بـرنامج اإلرشاد    ) ب ( 
                                    ً                                     ويستهدف الربنامج األطفال القادمني حديثاً كبديل اللتحاقهم املباشر مبدارس التيار   .                             يستند إىل التعليم طوال النهار

       الصفوف                                                                                    والغرض منه إعداد أولئك األطفال لاللتحاق باملدارس من خالل تعريفهم مبا جيري يف                .                 الرئيسي للتعليم 
   .    ً                                                                                  فعالً، ورفع وتكييف مستوياهتم التعليمية وتعزيز منائهم الشخصي واالجتماعي أثناء مرحلة التكيف
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                     السبيل إىل إحراز تقدم

                                  وكما أشرنا يف تلك الفقرة، فقد        .                     من التقرير األويل      ٥٦٦                  ً                              مل يتغري الوضع أساساً عما هو مبني يف الفقرة           -   ٧٤١
  .                                                              لطلب اإلضايف على املقاعد يف املدارس الذي تسبب فيه وصول األطفال اجلدد                               قمنا ببناء مدارس جديدة ملواجهة ا

         مدرسة    ١٢               وسنقوم ببناء     .                        مدرسة ثانوية جديدة     ٢٣                            مدرسة ابتدائية جديدة و      ١٩                ، قمنا ببناء        ١٩٩٨           ومنذ عام   
     ومجيع   .     ٢٠٠٤ /    ٢٠٠٣                                      لكي تصبح جاهزة للعمل يف العام الدراسي    )                 مدارس ثانوية    ١٠                        مدرسـتان ابتدائيتان و    (        أخـرى   

  .          تعمل اآلن    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                                                                املدارس الست االبتدائية واألربع الثانوية اليت كان من املقرر افتتاحها يف العام الدراسي 

                                                         التربية الوطنية وتعليم حقوق اإلنسان وتعليم مكافحة التمييز

                                املناهج املدرسية وغريها من التدابري

              ولكنه مت تعزيز   .                  من التقرير األويل   ٥٦٩     إىل    ٥٦٧      ات من                   ً                             مل يـتغري الوضع أساساً عما هو مبني يف الفقر          -   ٧٤٢
          حيث تدرس    .     ٢٠٠١       سبتمرب   /                                                                                 تعـلم وتعليم حقوق اإلنسان بعد إدخال حتسينات على املناهج الدراسية يف أيلول            

    ً     وفضالً عن    ".                         التربية األخالقية والوطنية "                                                                    املـدارس اليوم مجيع املواضيع املتصلة بالقيم يف إطار موضوع جديد هو        
                                                                                                      يتم تدريس املفاهيم األساسية وقيم حقوق اإلنسان من خالل املناهج الدراسية الرمسية وخمتلف األنشطة                     ذلـك، 

                                        ً                                                                    ويتم يف إطار املناهج الدراسية اجلديدة، أيضاً، إلقاء حماضرات تتعلق حبقوق اإلنسان من خالل مواضيع فرعية                  .          الطالبـية 
    ".                    اجملتمع احمللي واملواطنة " و  "                         النظم االجتماعية واملواطنة " و  "  ث              الثقافة والترا " و  "                           التنمية الشخصية واالجتماعية "    مثل 

             ونود أن نقول   .                                                                ّ            أعرب بعض املعلقني عن القلق إزاء تضمني املناهج الدراسية قوالب منطية متّيز بني اجلنسني -   ٧٤٣
  .                ملية التعليمية                                                                                                          إن سياسـتنا هي أنه ال ينبغي أن يكون هناك أي متييز قائم على اجلنس يف النظام التعليمي أو الع                   

     ً                                                                                                         ووفقاً لذلك، ينبغي أال يكون أي موضوع من املنهج الدراسي الذي يقوم بإعداده جملس وضع املناهج الدراسية                 
                                                        وقد أصدر وزير التربية واليد العاملة بصورة منتظمة          .                                     ً                  والـذي يوصى باستخدامه يف املدارس، قائماً على اجلنس        

                                                      شكال التمييز وتكفل إتاحة فرص متكافئة أمام مجيع الطالب              ِّ                                      منشـورات تذكِّـر املـدارس بالقضاء على مجيع أ         
                                                                   وحنن نطالب املدارس بتعزيز مفاهيم املساواة من خالل القضاء على مجيع أشكال   .                               للمشـاركة يف عملـية التعلم     

   .                                                                           التمييز، مبا يف ذلك التمييز القائم على اجلنس والطبقة االجتماعية والعرق واإلعاقة

                                                                                         ية واليد العاملة وجلنة تكافؤ الفرص برابطات الناشرين احملليني لتوعيتها هبذه الشواغل                               والتقى مكتب الترب   -   ٧٤٤
                ً                                                                                                وجلعلها تدرك متاماً ضرورة عدم إدراج أي شكل من أشكال التمييز يف الكتب املدرسية وما يتصل هبا من مواد                   

                          فؤ الفرص املستخدمة عند وضع                                                            كما أصدر املكتب مبادئ توجيهية مثل املبادئ التوجيهية للجنة تكا  .            تقوم بنشرها
                               وهذه املبادئ التوجيهية مبثابة      .                                                                               املـواد التعليمية، كوسيلة مرجعية للناشرين وواضعي الكتب املدرسية واملدرسني         

                                                                                                                تعليمات موجهة صراحة إىل العاملني يف جمال نشر الكتب املدرسية لكي يتجنبوا القوالب النمطية اليت تقوم على                 
          وقد اشترك   .                                                                     والدين والثقافة واإلعاقة وما إىل ذلك، يف الكتب املدرسية واملواد التعليمية                               نـوع اجلـنس والسـن والعرق       

  .                                                                                            املكتب مع جلنة تكافؤ الفرص يف وضع جمموعة من وسائل التعليم اليت تعزز مفهوم مناهضة التمييز يف املدارس
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              برامج للمدرسني

                                      ، سبع حلقات دراسية للمدرسني، بشأن          ٢٠٠٢    و     ١٩٩٧                                                   نظم مكتب التعليم واليد العاملة يف الفترة بني          -   ٧٤٥
  ،     ١٩٩٨         ومنذ عام   .                   وستستمر هذه اجلهود   .     ِّ  ً    مدرِّساً    ٧٥٠                    ، حضرها أكثر من      )  ٦٤ (                             مواضـيع تتعلق حبقوق اإلنسان    

                                   وتدير هذه الربامج معاهد التعليم       .                                                                              قدم املكتب برامج مكثفة لتدريب املعلمني داخل املدارس على التربية الوطنية          
      وتقدم    ".                             حقوق اإلنسان والتربية الوطنية "                                وتتضمن الربامج حلقتني دراسيتني عن    .                   النيابة عن املكتب                 العايل احمللية ب  

  .                                       ً هاتان احللقتان الدراسيتان إىل املدرسني جماناً

                                 التعليم العام يف جمال تأهيل املعوقني

  .                 من التقرير األويل   ٥٧٣                  ً                      مل يتغري الوضع أساساً عما هو مبني يف الفقرة  -   ٧٤٦

              تكافؤ الفرص       عمل جلنة

                                                                                               واصلت جلنة تكافؤ الفرص تنفيذ برامج التعليم العام من أجل تعزيز املساواة يف معاملة املعاقني، واملساواة  -   ٧٤٧
              حاء معلومات   ١٣             وترد يف املرفق   .                                                                        بـني اجلنسـني واملساواة بني األشخاص املنتمني إىل أسر ذات أوضاع خمتلفة            

  .                 من التقرير األويل  ٣٦              ا ورد يف املرفق                                      مفصلة عن الربامج، وهي معلومات تستكمل م

                              تعليم حقوق اإلنسان خارج املدرسة

                                                                                                         واصلت جلنة تشجيع تعليم احلقوق املدنية عملها اجلاري يف تنظيم ورعاية برامج تعليمية وإعالمية لتعزيز                -   ٧٤٨
               الوعي واملعرفة                             وتعمل اللجنة على زيادة       .                                                                  وعـي اجملتمع حبقوق الفرد وتكافؤ الفرص ومحاية خصوصية البيانات         

     ١,٥                             وهلذا الغرض، أنفقت اللجنة       .                                                                               بالقـانون األساسي، وهو الضمان الدستوري حلماية حقوق اإلنسان يف هونغ كونغ           
  .                                      إلنتاج مواد تعليمية تتعلق هبذه املواضيع    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                               مليون دوالر من دوالرات هونغ كونغ يف العام الدراسي 

                                  التعليم العام بشأن القانون األساسي  :   سي                                     اللجنة التوجيهية للنهوض بالقانون األسا

  .                 من التقرير األويل   ٥٧٧   و   ٥٧٦                                  مل يتغري الوضع عما هو مبني يف الفقرتني  -   ٧٤٩

                               املناهج الدراسية والتدابري األخرى

                    واآلن أصبحت املناهج     .                     من التقرير األويل      ٥٧٩    و    ٥٧٨                  ً                               مل يتغري الوضع أساساً عما هو مبني يف الفقرتني           -   ٧٥٠
   .                                                                  تعزز القانون األساسي متاحة للجمهور من خالل موقع احلكومة على الشبكة            الدراسية اليت

 ١٥ املادة -نون 

 احلق يف احلياة الثقافية والتقدم العلمي وتطبيقاته

                          فيما يتعلق باحلقوق املشمولة   )               القانون األساسي (                                                   مل تـتغري أوجـه احلماية والضمانات مبوجب الدستور         -   ٧٥١
  .                 من التقرير األويل   ٥٨١                      ، عما هو مبني يف الفقرة              من االتفاقية  ١٥       باملادة 
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              سياسة الثقافة

                           وقد أنفقت احلكومة، يف الفترة   .                  من التقرير األويل   ٥٨٣   و   ٥٨٢                                  مل يتغري الوضع عما هو مبني يف الفقرتني  -   ٧٥٢
  .                                                 من مليارات دوالرات هونغ كونغ على األنشطة الثقافية   ٢,٧          ، أكثر من     ٢٠٠٢   و    ٢٠٠١

   اث                 جلنة الثقافة والتر

     تقدمي                                  ، هي هيئة رفيعة املستوى مسؤولة عن     ٢٠٠٠      أبريل  /                                          جلنة الثقافة والتراث، اليت مت إنشاؤها يف نيسان -   ٧٥٣
                           وتقع على عاتقها مسؤولية      .                                                                                             املشورة إىل احلكومة بشأن السياسات الثقافية ومتويل جماالت الثقافة أو الفنون ذات األولوية            

  .                                                 ات لتعزيز تنمية الثقافة يف هونغ كونغ يف األجل الطويل                                     رئيسية تتمثل يف صياغة مبادئ واستراتيجي

  "                                 مجع املواهب لعملية جتديد مستمرة     "                                          ، أصدرت اللجنة ورقة للمشاورة بعنوان           ٢٠٠١        مـارس    /        ويف آذار  -   ٧٥٤
                                             وتعتزم اللجنة التشاور مع اجلمهور قبل هناية عام   .                                                      للحصول على آراء اجلمهور بشأن تطوير الثقافة يف هونغ كونغ

  .                                                              بشأن مقترحات حمددة للسياسة العامة قبل أن تقدم توصياهتا إىل احلكومة      ٢٠٠٢

                 وقد أجنز اجمللس خطة   .                  من التقرير األويل   ٥٨٥    و    ٥٨٤                                                  مل يـتغري الوضـع عمـا هـو مبني يف الفقرتني              -   ٧٥٥
   ام             ً          سنوات ابتداًء من ع    ٥                                                 لتخطيط وتطوير وتعزيز ودعم الفنون خالل فترة          )    ٥٨٥                  أدرجت يف الفقرة     (            استراتيجية  

  :                                          وقد شرع اآلن يف خطة جديدة ملدة ثالث سنوات تشمل  .     ٢٠٠١          وحىت عام     ١٩٩٦

                                تطوير الوظائف االجتماعية للفنون؛  ) أ ( 

                                                 توسيع نطاق سوق الفنون وتشجيع اجلمهور على املشاركة؛  ) ب ( 

                                     التشجيع على تعليم فنون احلياة للجميع؛  ) ج ( 

  . ني                                        تعزيز املستوى الفين والوضع االجتماعي للفنان  ) د ( 

                              أكادميية هونغ كونغ لفنون األداء

                             واآلن أصبح عدد املتخرجني من       .                     من التقرير األويل      ٥٨٦                                               مل يـتغري الوضـع عمـا هو مبني يف الفقرة             -   ٧٥٦
    ً                       هاماً للفنانني احملترفني وتسهم   "      ً منبتاً "                      وال تزال األكادميية تشكل   .                  شخص منذ إنشائها ٣     ٥٠٠                 األكادميية أكثر من 

  .                   اء الفين يف هونغ كونغ                  بصورة ملحوظة يف األد

                      مركز هونغ كونغ للفنون

                                      ُ                   واملركز هو منظمة مستقلة ذاتية التمويل أُنشئ يف عام           .                                                  لقـد حتدثـنا عن هذه املنظمة يف التقرير األويل          -   ٧٥٧
               ً     ً                  وأدى املركز دوراً هاماً كمكان لتقدمي         ).    ٣٠٤       املادة   (                                                    مبوجب القانون املتعلق مبركز هونغ كونغ للفنون             ١٩٧٤

             ويقدم املركز    .              ً     ً                          كما يؤدي دوراً نشطاً يف جمال تعليم الفنون         .                                            امج املتعلقة بتنمية الفنون يف هونغ كونغ               وعرض الرب 
   .                                                                            دورات عديدة لنصف الوقت يف جمال الفنون البصرية والتطبيقية من خالل مدرسته للفنون
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                               قسم اخلدمات الترفيهية والثقافية

                                         ملواصلة تقدمي اخلدمات الترفيهية والثقافية     ٢٠٠٠         وائل عام                                            أنشـئ قسم اخلدمات الترفيهية والثقافية يف أ    -   ٧٥٨
     ٥٩٨     إىل    ٥٩٤                   انظر الفقرات من       (    ١٩٩٩                                                                  بعد حل اجمللس احلضري املؤقت واجمللس اإلقليمي املؤقت يف هناية عام            

         لت إدارة       وقد تو  .                                                                        وإدارة اخلدمات الترفيهية والثقافية هي اآلن أهم جهة مزودة للمرافق الثقافية    ).               من التقرير األويل
      نوفمرب  /                   ومت يف تشرين الثاين     .                     من التقرير األويل      ٥٩٤                                                                أماكن األداء ومراكز الفنون اجملتمعية املشار إليها يف الفقرة          

                                        وال تزال املنظمات اليت ال تستهدف حتقيق         .                                          افتتاح مرفقني جديدين من هذه املرافق          ٢٠٠٠      مايو   /          وأيـار      ١٩٩٩
  .                               لوصول إىل هذه األماكن بأسعار خمفضة                                     الربح واملنظمات احمللية تتمتع بإمكانية ا

                                                                                                            وتقـدم دائـرة اخلدمـات الترفيهية والثقافية برامج ثقافية تشمل معزوفات للموسيقى الصينية والغربية                -   ٧٥٩
                                                ويقوم بأداء هذه العروض فنانون حمليون وكذلك         .                                                            وعـروض أوبـرا وفن الدراما والرقص واألفالم طوال السنة         

                                                             كما تقدم الدائرة برامج للترفيه طوال السنة وتستضيف احتفاالت مبا   .               لفيات الثقافية                          فنانون من خمتلف البلدان واخل
          ً                               وتقدم أيضاً اإلعانات املالية إىل الفرقة        .                                                                     فـيها كـرنفال الفـنون الدولية السنوي واالحتفاالت حبسب املواضيع          

                       ية، والفرقة املوسيقية                                                                                            املوسـيقية الصـينية هلونـغ كونغ، وفرقة الرقص هلونغ كونغ، وفرقة هونغ كونغ املسرح              
  .                                           الكالسيكية هلونغ كونغ، ومهرجان فنون هونغ كونغ

                                                                                                      واسـتمرت إدارة اخلدمات الترفيهية والثقافية يف تقدمي الدعم إىل فناين وجمموعات األداء على املستوى                -   ٧٦٠
  ً              ساً عما هو موضح                                ويف هذا الصدد، مل تتغري براجمها أسا  .                                             الوطين من خالل عرض أنشطتهم وتقدمي الدعم املايل هلم

  .                 من التقرير األويل   ٥٩٧         يف الفقرة 

                                                                                                     أشـار أحد املعلقني إىل أنه يتعني على احلكومة أن تكفل وصول األشخاص املعاقني بالكامل إىل املرافق                  -   ٧٦١
                                                                       ً                       وموقفنا هو أنه عندما نقوم بتصميم مرافق الترفيه والرياضة فإننا ندرج شرطاً يف خمطط البناء ينص على   .         الرياضية

                            الوصول اخلايل من احلواجز يف عام   :             دليل التصميم "                                                       ورة استيفاء املرافق لشروط إمكانية الوصول املدرجة يف           ضـر 
                                                              وهذا يعين أن مجيع املرافق الرياضية احلكومية اجلديدة جيب أن             ".                                   دلـيل ختطيط وتصميم النقل اجلديد      " و  "     ١٩٩٧

  .                                      تكون سهلة الوصول بالنسبة لألشخاص املعاقني

        املكتبات

                                            من التقرير األويل، على الرغم من حدوث تطورات    ٦٩٩                  ً                       مل يتغري الوضع أساساً عما هو موضح يف الفقرة  -   ٧٦٢
     ٥٩٩                            مكتبة مشار إليها يف الفقرة   ٦٥            باملقارنة مع  (        مكتبة   ٦٩                                    فقد توسعت شبكة املكتبات العامة لتشمل   .      جديدة

      ُ                    وقد افُتتحت ثالث مكتبات      .      الكتب             من ماليني        ٩,٥١                              وهي حتتفظ مبخزون إمجايل قدره        )                      مـن الـتقرير األويل    
                                                                    كما افتتحت املكتبة املركزية هلونغ كونغ اليت تعترب مبثابة حدث جديد يف خدمات   .     ٢٠٠١                   قطاعية جديدة يف عام 
                                                                                       فهي مزودة بأكرب نظام أمتتة مستخدم يف املكتبات اليت تعمل بلغتني، وبنظام للمعلومات               .                      املكتـبات العمومـية   

                                                                              طراز، ومكتبة مرجعية مركزية مؤلفة من ست دوائر حبسب املوضوع، وسرعان ما                                         املـتعددة الوسائط من آخر      
   .                                                               أصبحت املكتبة املركزية املركز األساسي للمعلومات والتعلم طوال احلياة
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       املتاحف

                                       من التقرير األويل باستثناء االستعاضة عن    ٦٠١   و   ٦٠٠                  ً                        مل يتغري الوضع أساساً عما هو موضح يف الفقرتني  -   ٧٦٣
                                    ُ                    وكما أشري إليه يف هاتني الفقرتني، فقد افُتتح يف عام            .                                                     بلديات املؤقتة بدائرة اخلدمات الترفيهية والثقافية             جمالس ال 
                دائرة جديدة       ٢٠٠١                                                                                 متحف تراث هونغ كونغ ومتحف هونغ كونغ للدفاع الساحلي، وافتتحت يف عام                  ٢٠٠٠

         لتعزيز     ٢٠٠٠                     دعم الفنون يف عام                                         ومثة تطور جديد آخر هو افتتاح مكتب        .                                 حملفوظـات األفـالم يف هونغ كونغ      
  .                                                    مشاركة اجلمهور يف أنشطة الفنون املرئية اليت تقام يف اجلوار

                            مكتب اآلثار واملعامل التذكارية

               ولكن التطورات    .                     من التقرير األويل      ٥٩٠       إىل      ٥٨٧                  ً                                   مل يتغري الوضع أساساً عما هو مبني يف الفقرات من            -   ٧٦٤
                                                 ، ملكافأة املنظمات واألفراد الذين سامهوا بصورة           ٢٠٠١             نغ، يف عام                                               اجلديـدة تشمل منح مكافأة تراث هونغ كو       

                                                                    ، متت دعوة أربعة معاهد مشهورة من الصني القارية إلجراء عمليات               ٢٠٠٢         ويف عام     .                                  متمـيزة يف صون التراث وتعليمه     
                    وقد مت حفر مساحة      .                    بالتعاون مع املكتب    )                            يف األقاليم الشرقية اجلديدة    (          ً                                         حفـر تنقيـباً عن اآلثار يف شا ها، وسي كونغ            

  .                                                         قطعة أثرية تعود إىل حقب زمنية خمتلفة ما قبل التاريخ وبعده  ٤٠     ٠٠٠                ً                 متر مربع تقريباً، ومت العثور على  ٣     ٠٠٠

                                                                                                      وجيري التخطيط الفتتاح مركز موارد التراث يف منتزه كاولون وهو أحد املنتزهات احلضرية اليت تقع يف                 -   ٧٦٥
                  ً                           وسيكون املركز مؤلفاً من أروقة للعروض، وقاعة      .     ٢٠٠٤               يف أواخر عام                         ومن املقرر افتتاحه      .                  قلـب هونغ كونغ   

                         وسيستفاد من هذا املركز      .                                                                                إللقـاء احملاضـرات وغرف عمل، وورشة عمل للتنقيب عن اآلثار ومكتبة للمراجع            
  .                                     كمصدر للتعليم والبحوث املتعلقة بالتراث

        احملفوظات

                                                    تب السجالت العامة التابع لدائرة السجالت احلكومية                                   من التقرير األويل أن مك        ٥٩١                   أوضحنا يف الفقرة     -   ٧٦٦
    ً     وفضالً عن   .                                                                                             مسـؤول عـن االحتفاظ بالسجالت العامة ذات القيمة التارخيية وعن تشغيل نظام السجالت العام           

                                                                                                  ذلك، يقوم املكتب العام بإدارة املكتبة املركزية لصون املطبوعات، اليت حتتفظ مبطبوعات حكومية واليت مت إنشاؤها 
  .    ٢٠٠١  م     يف عا

                                                                                                        ويقوم املكتب بتقدير القيمة التارخيية للسجالت احلكومية وينشر املواد قبل التخلص منها وحيتفظ باملواد               -   ٧٦٧
                                                                 وتتضمن جمموعة املواد الترفيهية املتعلقة هبونغ كونغ سجالت عامة           .                                            اليت هلا قيمة ثابتة لكي يستخدمها اجلمهور      

                  ً      ً                                 طات وملصقات وأفالماً وصوراً فوتوغرافية تارخيية وما إىل                             ً      ً                  ومنشـورات حكومية وكتباً وصحفاً وخرائط وخمط      
     ً                       عاماً عليها، على الرغم من   ٣٠                                                            وميكن للجمهور أن يطلع على معظم هذه السجالت احلكومية بعد انقضاء   .    ذلك

                                     ً      ويكون الوصول إىل السجالت احلكومية جماناً وميكن  .                                                       أن بإمكان رئيس أمانة اإلدارة املوافقة على استثناءات لذلك
    َّ             ً       ً    ، طبَّق املكتب نظاماً متكامالً     ٢٠٠٢      نوفمرب  /              ويف تشرين الثاين  .                                               استنساخ معظم الوثائق مقابل دفع مثن االستنساخ    

  .                                    للوصول إىل املعلومات لتيسري عملية البحث
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  .                                                                                                     ويدعـم برنامج تعليم اجلمهور والدعاية توعية اجلمهور وتقديره لتراث احملفوظات التابع هلونغ كونغ              -   ٧٦٨
        واألعضاء   .                                                                                     السجالت احلكومية بنشاط بتعزيز عمليات التبادل فيما بني املهنيني وصون تراث العامل                        ويقوم مكتب   

  .                                                                                                        فيه هم أعضاء يف اللجنة التابعة للمجلس الدويل لليونسكو املعين باحملفوظات واملواد التذكارية التابع للربنامج العاملي

                                  لدائرة اخلدمات الترفيهية والثقافية                                                جتهيز الطلبات املقدمة الستخدام أماكن العرض التابعة 

                                   هبونغ كونغ من الوصول إىل األماكن        )            فالون غونغ  (                                                   تساءل املعلقون عن سبب حرمان مجعية فالون دافا          -   ٧٦٩
                                                                                                   احلكومية الداخلية للعروض الفنية بعد أن أعرب مسؤولون من السلطة املركزية عن قلقهم إزاء وصول هذه اجلمعية 

                                                                                                ا هو أن مجيع املرافق املدنية اليت تقوم بإدارهتا إدارة اخلدمات الترفيهية والثقافية مفتوحة                    وموقفن  .                إىل تلك األماكن  
         ً                                                               ويتم وفقاً للسياسات واإلجراءات املقررة جتهيز طلبات احلجز الواردة من            .                                    أمام اجلمهور الستخدامها مقابل أجر    

                      ً               ان النشاط املقترح نشاطاً يتمشى مع                                                            وعند جتهيز طلبات احلجز، يوىل االعتبار إىل ما إذا ك           .                مجـيع األشـخاص   
                    ويف حالة وجود منافسة   .                                                                           الغرض الذي يتوخاه مكان العرض وما إذا كان ذلك املكان غري حمجوز يف التاريخ املراد

  .                             ُ                 ً               على موعد استئجار مكان العرض، ُتعطى األولوية وفقاً لنظام النقاط

                                                       لواردة من مجعية فالون دافا هبونغ كونغ بنفس طريقة                ً                                               مت، وفقاً للنظام املشار إليه أعاله، جتهيز الطلبات ا         -   ٧٧٠
         ولكن سجل   .                                                                ومل تنجح مجعية فالون دافا يف احلصول على موافقة على مجيع طلباته        .                          جتهيز مجيع الطلبات األخرى   

                                                 ، جنحت اجلمعية يف احلصول على موافقة حلجز مركز             ٢٠٠٠       سبتمرب   /          ففي أيلول   .                               احلجـز يبني جناح العديد منها     
  ،     ٢٠٠١       يناير   /                ويف كانون الثاين    .                                                                   يف هلونغ كونغ لتنظيم معرض للصور الفوتوغرافية واللوحات الفنية                      بـيازا الثقا  

                      اجتماع لتبادل اخلربات    "                                                                                    جنحـت اجلمعـية يف حجـز قاعة احلفالت املوسيقية يف قاعة بلدية هونغ كونغ لعقد                 
  :                           ، اقترحنا على اجلمعية ما يلي    ٢٠٠٢      أغسطس  /     ويف آب   ".         الشخصية 

                      لتنظيم عرض متنوع        ٢٠٠٢        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٤                                    اضـرات قصر بلدية تسوين وان يف                 قاعـة حم    ) أ ( 
        للفنون؛

                           لتنظيم عرض متنوع للفنون؛    ٢٠٠٢       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٥                                قاعة حماضرات قصر بلدية يون مون يف   ) ب ( 

     افية                     ملعرض صور فوتوغر       ٢٠٠٢        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٥    و   ٢٤                                      قاعة معارض قصر بلدية تون مون يف          ) ج ( 
                                          تعكس اخلربات الشخصية نظمته مجعية فالون دافا؛

  .             لتنظيم مؤمتر    ٢٠٠٢       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨                                قاعة حماضرات قصر بلدية يون مون يف   ) د ( 

                                                  لكنها قبلت العروض املشار إليها يف الفقرات من          )  د (                                                             وقد رفضت مجعية فالون دافا العرض املشار إليه يف الفقرة           
  .                                                            ا نرى أن أوجه القلق اليت أعرب عنها املعلقون ال أساس هلا من الصحة          ولذلك فإنن   ).  ج (   إىل   )  أ (

                   العلم والتكنولوجيا

                                          السياسة املتعلقة بتعزيز العلم والتكنولوجيا

          حيث تواصل   .                  من التقرير األويل   ٦٠٦                                                                 حدثـت بعـض التطورات باملقارنة مع ما مت توضيحه يف الفقرة              -   ٧٧١
                                                           حتسني التكنولوجيا من خالل توفري اهلياكل األساسية املناسبة للموارد                                          احلكومـة التشـجيع على زيادة االبتكار و     



E/1990/5/Add.59 
Page 236 

 

                                                                         ومع ذلك، فإن دعمنا للهياكل األساسية يشمل اليوم شركة حظائر العلم             .                                      البشـرية والدعم املايل وبرامج أخرى     
           لس اإلنتاج       وجم  )  ٦٦ (                                                             ، ومعهد العلوم التطبيقية والبحوث التكنولوجية هلونغ كونغ        )  ٦٥ (                           والتكنولوجيا يف هونغ كونغ   

                   ولكن املصدر الرئيسي   .  )  ٦٨ (                      َّ                                  وال يزال الدعم املايل يقدَّم من خالل صندوق البحوث التطبيقية    .  )  ٦٧ (              هلونـغ كونـغ   
  .    ١٩٩٩      نوفمرب  /                              الذي بدأ بعمله يف تشرين الثاين )  ٦٩ (                                              اآلخر للتمويل اآلن هو صندوق االبتكار والتكنولوجيا

                  دور جملس منح البحث
       ١٩٩٢-    ١٩٩١                    ويف الفترة ما بني       .                                    شـاريع والبحوث على أساس تنافسي                   ً             يقـدم اجمللـس مـنحاً للم       -   ٧٧٢

                                       مليون دوالر من دوالرات هونغ كونغ          ١٠٠                                                   ازدادت األموال املتاحة للمجلس هلذا الغرض من          ،    ٢٠٠٢-    ٢٠٠١ و
                                                          ويتم رصد املنح ملشاريع البحوث املقسمة بصورة واسعة إىل           .                                         ملـيون دوالر من دوالرات هونغ كونغ          ٥١١    إىل  

                                                                                           اهلندسة؛ والبيولوجيا والطب؛ والعلوم الفيزيائية؛ والعلوم اإلنسانية، والعلوم االجتماعية           :              واضـيع عامة            أربعـة م  
  .                    ودراسات إدارة األعمال

                                         التكنولوجية ألغراض تتعارض مع حقوق اإلنسان  /                            حظر استخدام التطورات العلمية
  .                 من التقرير األويل   ٦١٠                                 مل يتغري احلال عما هو موضح يف الفقرة  -   ٧٧٣

                         محاية حقوق امللكية الفكرية
  .                 من التقرير األويل   ٦١٦     إىل    ٦١٣                                       مل يتغري الوضع عما مت توضيحه يف الفقرات من  -   ٧٧٤

                        املنتزهات واملناطق احملفوظة
                       ولكن مت منذ ذلك احلني       .                     من التقرير األويل      ٦١٩                  ً                                    مل يـتغري الوضـع أساساً عما مت توضيحه يف الفقرة             -   ٧٧٥

          يف املائة   ٤٣           أو قرابة -             ً   هكتار تقريباً   ٤٧     ٦٠٠                      واآلن هناك مساحة قدرها   .      ه حبري                       ختصيص مساحة إضافية كمنتز
  .                   حممية مبوجب القانون-                                       من جمموع األراضي غري الساحلية يف هونغ كونغ 

 ١٦ املادة -سني
 تقدمي التقرير

  .                   جلمهور ممن يهمهم األمر                                                                          طلبت احلكومة عند إعداد هذا التقرير آراء املشرعني واملنظمات غري احلكومية وأفراد ا -   ٧٧٦
     ً                                                                                                 ووفقـاً للممارسـات املقررة، كان أسلوب املشاورة يتمثل يف نشر موجز لكل مقالة على حدة يتناول                  -   ٧٧٧

  ُ                                                                          وطُلب من املوجودين إبداء التعليق على تنفيذ العهد فيما يتعلق هبذه املواضيع ولفت   .                            املواضيع اليت نقترح تغطيتها  
                                              وقد نظرنا يف تعليقاهتم عند االقتضاء يف األجزاء اليت   .                           ون أنه كان علينا أن ندرجها                             االنتباه إىل أي قضايا إضافية ير

  .                      تتناول املواد ذات الصلة
                                ، اجتمع فريق الصياغة التابع         ٢٠٠٣                وأوائل عام        ٢٠٠٢                                                وأثـناء املشـاورات اليت دارت يف أواخر عام           -   ٧٧٨

  .                                          قضايا وتبادل اآلراء حول عملية املشاورة                                                                      لـلحكومة مع منظمات غري حكومية وغريها من املنظمات ملناقشة ال          
  .                     بعد تقدميه إىل اللجنة-                    يف جملد ثنائي اللغة -               ً                                        ومرة أخرى، وسرياً على املمارسة املتبعة، سينشر هذا التقرير 

     ً             َّ      ُ                                                                                ووفقـاً للممارسـة املتَّبعة، أُرسلت نسخ من مالحظات اللجنة اخلتامية على التقرير األويل إىل القضاة                 -   ٧٧٩
  .                                        واملنظمات غري احلكومية واألطراف املهتمة األخرى         واملشرعني، 
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 اجلزء الثالث

 مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة يف الصني

 مقدمة

             من العهد     ١٧    و   ١٦                                                                                     هـذا التقرير هو التقرير األول الذي تقدمه مجهورية الصني الشعبية مبوجب املادتني               -   ٧٨٠
                        بشأن تطبيق العهد على       ")      العهد "              ً         يشار إليه الحقاً ب        (   ة                                                        الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي      

    ٢٠                           ويغطي التقرير الفترة من        ").              مقاطعة ماكاو  "               ً         يشار إليها الحقاً ب        (                                              مقاطعـة ماكاو اإلدارية اخلاصة التابعة هلا        
  .    ٢٠٠٢      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١     إىل     ١٩٩٩      ديسمرب  /          كانون األول

     ً                                                               وفقاً للمبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير املطلوب                   ُ                    ُ  ّ           وينـبغي أن ُيقـرأ التقرير، الذي أُعدّ        -   ٧٨١
                      ، باالقتران مع اجلزء    (HRI/GEN/2/Rev.1)                                                                  تقدميهـا مـن الدول األطراف يف معاهدات حقوق اإلنسان الدولية            

    كما   . (HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2)                                                                          الثالـث من املراجعة الثانية للوثيقة األساسية جلمهورية الصني الشعبية           
         ُ                                                                                                               ينـبغي أن ُتـراعى األجزاء الثالثة من تقارير الصني عن تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز                   

  .                                                    واتفاقية حقوق الطفل، بشأن القضايا املتوافقة مع املوضوع   ))            اجلزء الثالث   ((CERD/C/357/Add.4        العنصري 

  ،                     جريدة ماكاو الرمسية                وصدر نصه يف      .  )  ٧٠ (   ٩٩٣ ١       يوليه   /      متوز   ٢٧                                        دخـل العهد حيز النفاذ يف ماكاو يف          -   ٧٨٢
  .    ١٩٩٢      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                                    ، السلسلة طاء، امللحق الثالث، بتاريخ   ٥٢      العدد 

                                                             ، أخطـرت مجهورية الصني الشعبية األمني العام لألمم املتحدة              ١٩٩٩         ديسـمرب    /                كـانون األول    ٢    ويف   -   ٧٨٣
                   وعقب ذلك اإلخطار،     .                                واصل للعهد على مقاطعة ماكاو                                                             بتحمـلها مسـؤولية االلتزامات النامجة عن التطبيق املت        

   :                       أصدرت الصني اإلعالن التايل

                                                                                              لن ينال تطبيق العهد، وباخلصوص تطبيق مادته األوىل على مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة، من               - ١ "
  .                             ِّ                                   مركز ماكاو على النحو الذي يعرِّفه به اإلعالن املشترك والقانون األساسي

                                                                   د، اليت تنطبق على مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة، من خالل تشريعات مقاطعة    ّ             تنفّذ أحكام العه - ٢
  .                   ماكاو اإلدارية اخلاصة

      َّ                                                                                         لـن تقيَّد احلقوق واحلريات اليت حيق ملقيمي ماكاو التمتع هبا، ما مل ينص القانون على خالف                  
                لى مقاطعة ماكاو                                                                            ويف حالة وضع قيود، جيب أال تتعارض هذه القيود مع أحكام العهد املطبقة ع            .      ذلـك 

  .             اإلدارية اخلاصة

ّ                   ويف حدود ما تقدم أعاله، تتحمل حكومة مجهورية الصني الشعبية ما تتحّمله أي دولة طرف يف                                                               
   ".                                            العهد من مسؤولية عن احلقوق وااللتزامات الدولية
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       ديسمرب /              كانون األول    ٢٠                                                                         وحيـث اسـتأنفت مجهورية الصني الشعبية ممارسة سيادهتا على ماكاو، يف              -   ٧٨٤
  .   ُ                                                ، أُنشئت مقاطعة ماكاو ودخل قانوهنا األساسي حيز النفاذ    ١٩٩٩

                                                                                                 ويتضمن القانون األساسي، الذي لـه مكانة الدستور، عددا من املبادئ والسياسات واألحكام مبوجب              -   ٧٨٥
                                                                                 ووفقا هلذا املبدأ، ال ولن يطبق النظام االشتراكي أو السياسات االشتراكية على               ".                     بلـد واحد ونظامان    "        مـبدأ   

  .     ً  عاماً  ٥٠                                                                    قاطعة ماكاو، ويظل نظامها ومنط عيشها الرأمساليان السابقان دون تغيري ملدة  م

                                                                                           ويقضي القانون األساسي بوجوب اإلبقاء على القوانني واملراسيم والتنظيمات اإلدارية وغريها من القوانني  -   ٧٨٦
                                   ساسي أو خيضع ألي تنقيح من جانب                            ً                                                          الشارعة السارية سابقاً يف ماكاو، باستثناء ما يتعارض منها مع القانون األ           

                               وإضافة إىل ذلك، ينص القانون        ).  ٨       املادة   (                                                                        اهليـئة التشريعية أو غريها من اهليئات ذات الصلة يف مقاطعة ماكاو             
                                                                                         ً                       األساسـي على إمكانية مواصلة تنفيذ االتفاقات الدولية اليت ال تكون فيها مجهورية الصني الشعبية طرفاً ولكن                 

    )). ٢ (   ١٣٨      املادة  (                   تكون سارية يف ماكاو 

  :                              من القانون األساسي على ما يلي  ٤٠                                    ويف ما يتعلق بالعهد حتديدا، تنص املادة  -   ٧٨٧

               َّ     بالصيغة اليت تطبَّق       ...                                                               العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            ...             تظل أحكام    "
   ".         رية اخلاصة                       َّ                                   هبا على ماكاو نافذة وتطبَّق من خالل تشريعات مقاطعة ماكاو اإلدا

                                                                                                           وأعربـت اللجنة عن بالغ قلقها بسبب عدم إملام السكان بالنظام القضائي، إضافة إىل عدم نشر املبادئ                  -   ٧٨٨
                                                                  وتتصل بعض القضايا األخرى اليت تبعث على القلق بعدم حصول غري             .                                         واحلقـوق الواردة يف العهد بصفة كافية      

                                                         اخلاصة لفائدة املعاقني جسديا يف جماالت العمالة والتعليم                                                             املقـيمني على محاية الضمان االجتماعي وقلة الربامج         
  .                        والوصول إىل املرافق العامة

                                               ُّ                                 ُّ                         وجيـدر التنويه باجلهود اهلائلة واخلطوات اهلامة اليت اتُّخذت منذ إعادة التوحيد هبدف تأمني متتُّع سكان                 -   ٧٨٩
                                    وسيع نطاق محاية الضمان االجتماعي،                             ومن األمثلة على ذلك ت      .                                                 مقاطعة ماكاو الكامل باحلقوق الواردة يف العهد      

                                                                                                           وتوفـري ظروف حياة أفضل وحتسني نوعيتها لفائدة املعاقني واملبادرات املكثفة واملوسعة للنهوض حبقوق اإلنسان               
  .        وتعميمها

 ١املادة 

 االستقالل الذايت ملقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة

                                                      ة إىل حتديده املبادئ العامة املتعلقة مبقاطعة ماكاو،                                                              للقانون األساسي، مثلما أسلفنا، مرتبة دستورية إضاف       -   ٧٩٠
   ً                                                                                                          فضـالً عـن القواعـد املتعلقة بالعالقة بني السلطات املركزية واملقاطعة، واحلقوق والواجبات األساسية ملواطين                

               ويشمل القانون    .                                                                                            املقاطعـة، وهيكـلها السياسـي، واقتصادها وشؤوهنا الثقافية واالجتماعية وشؤوهنا اخلارجية           
ّ            ويتعلق املرفقان األّوالن على      .         ً                                   ً                               اسـي أيضاً قواعد تتصل بتفسريه وتنقيحه، وأحكاماً إضافية وثالثة مرفقات             األس                  
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                              ويسرد املرفق الثالث القوانني      .                                                                                    الـتوايل بطريقة اختيار رئيس السلطة التنفيذية وطريقة تشكيل اجلمعية التشريعية          
  .                              الوطنية السارية يف مقاطعة ماكاو

                                                                           األساسي، متارس مقاطعة ماكاو درجة عالية من احلكم الذايت باستثناء الشؤون اخلارجية               ومبوجب القانون  -   ٧٩١
                                                                                                        وشـؤون الدفاع، اليت تتحمل مسؤوليتها احلكومة املركزية جلمهورية الصني الشعبية، وتتمتع املقاطعة بالسلطات         

  .                                                                       التنفيذية والتشريعية والقضائية املستقلة، مبا يف ذلك سلطة إصدار أحكام هنائية

                                                                                          وبنص القانون األساسي على وجوب أن تتألف السلطات التنفيذية والتشريعية ملقاطعة ماكاو من السكان  -   ٧٩٢
  .                                                     ، فإن ذلك القانون يكفل كذلك حكم املقاطعة من جانب سكاهنا ) ٣      املادة  (                          املقيمني بصفة دائمة يف ماكاو 

                                           ؤولة عن إدارة األراضي واملوارد الطبيعية              ً                                                     واستناداً إىل القانون األساسي، فإن حكومة مقاطعة ماكاو مس         -   ٧٩٣
                                                                                                  واالستفادة منها وتنميتها داخل املقاطعة وعن تأجريها أو منحها ألشخاص طبيعيني أو قانونيني، باستثناء األراضي 

َ          ً                                         اخلاصة املعتَرف هبا وفقاً للقوانني السارية قبل إنشاء مقاطعة ماكاو     ّ                                     وتظلّ عائدات تلك األراضي واملوارد الطبيعية   .           
   ). ٧      املادة  (                         ً     ت تصرف حكومة املقاطعة حكراً هلا  حت

                             ِّ                                                                  وحيق ملقاطعة ماكاو أن ختتار وتنفِّذ بنفسها سياساهتا يف اجملاالت االقتصادية واملالية والثقافية واالجتماعية،  -   ٧٩٤
     تبقى                     ًَ                                 ويف إطار التشديد أيضاًَ على ممارسة االستقالل الذايت           .       ِّ                                              وأن حتـدِّد األولويـات وآليات التنفيذ ذات الصلة        

                                                           ُ   ّ               وتدير املقاطعة مجيع العائدات املالية والضريبية وتتحكم فيها وال ُتسلّمها            .                                    مقاطعة ماكاو منطقة مجركية منفصلة    
  .                                                إىل احلكومة املركزية، اليت ال تفرض أية رسوم يف املقاطعة

           يف اجلزء                                                                                           وميكـن االطالع على مزيد من املعلومات املتعلقة باإلطار السياسي واملؤسسي ملقاطعة ماكاو             -   ٧٩٥
  .(HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2)                                                      الثالث من الصيغة املراجعة الثانية للوثيقة األساسية للصني 

 ٢املادة 

 االعتراف باحلقوق املكفولة مبوجب العهد وإعماهلا

  عدم التمييز يف ضمان احلقوق-ألف 

  .                       ام القانوين ملقاطعة ماكاو    ّ                                       ُّ  ً      ً           يتجذّر احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جتذُّراً عميقاً يف النظ -   ٧٩٦

                                                                                                ومـن املـبادئ العامـة ملقاطعة ماكاو، يف حد ذاهتا، ضمان حقوق وحريات املقيمني فيها وغريهم من              -   ٧٩٧
   ).                   من القانون األساسي ٤      املادة  (                     ً          األشخاص يف املقاطعة وفقاً للقانون 

   غري   .                       املتعلقة باحلقوق األساسية                                                               ويتضمن الفصل الثالث من القانون األساسي األحكام املوضوعية الرئيسية  -   ٧٩٨
           ً                                                 ٌ                                 تشـمل حقوقاً وحريات أساسية أخرى يضمنها القانون، كما تكفل فصولٌ أخرى من القانون                 ٤١             أن املـادة    

َ                                                                              األساسي بعَض احلقوق األساسية اإلضافية، وباخلصوص احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                        وهذه الطائفة    .          
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    ِّ   وتشكِّل   .       ً                                                ة أيضاً مبوجب العديد من املعاهدات السارية يف مقاطعة ماكاو                                   مـن احلقـوق واحلريات األساسية حممي     
  .                             ً                                    املعاهدات الدولية املنطبقة جزءاً ال يتجزأ من النظام القانوين للمقاطعة

 ُ                                                                                                  وُيضـمن التمـتع باحلقوق األساسية للمقيمني يف مقاطعة ماكاو املنصوص عليها يف الفصل الثالث من                 -   ٧٩٩
   ).                   من القانون األساسي  ٤٣      املادة  (         ً          قيمني وفقاً للقانون                      القانون األساسي لغري امل

                                                                                    من القانون األساسي بوضوح احلق يف املساواة دون متييز فيما يتعلق باجلنسية أو                ٢٥                   وتتضـمن املـادة      -   ٨٠٠
                                                                                                     األصل أو العرق أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو املعتقد السياسي أو املذهب اإليديولوجي أو املستوى التعليمي 

                            على وجوب أن ميتثل مجيع        ٤٤                             ومن جهة أخرى، تنص املادة        .                                               أو املركـز االقتصـادي أو الوضـع االجتماعي        
  .                                             األشخاص يف مقاطعة ماكاو إىل القوانني السارية فيها

                    ً       ً                                               ّ              ً                 وإن كانت املساواة حقاً أساسياً من احلقوق الفردية، إىل جانب الشرعية والدعاية، إالّ أهنا تشكل أيضاً                    ٨٠١
  .                                              اإلجيابية الرئيسية يف النظام القانوين ملقاطعة ماكاو           أحد املبادئ 

  .                                                                                    كما تدعم التشريعات العادية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية الواردة يف القانون األساسي -   ٨٠٢

                                                                                                      ويف جمال العالقات بني احلكومة واألفراد، تتعهد احلكومة بعدم حماباة أي طرف أو تفضيله على غريه أو                  -   ٨٠٣
                                                                                                   ل علـيه أو حرمانه من أي حق من حقوقه أو إعفاؤه من أية التزامات، بسبب األصل أو نوع اجلنس أو                    الـتحام 

                                                                                                                          العـرق أو اللغة أو إقليم املنشأ أو الدين أو املعتقدات السياسية أو اإليديولوجية أو املستوى التعليمي أو الوضع                   
َ                                 رية املصاَدق عليه مبوجب املرسوم بقانون                               من قانون اإلجراءات اإلدا     )  ١ ( ٥       املادة   (                            االقتصـادي أو االجـتماعي                

   ).      أكتوبر /            تشرين األول  ١١        م املؤرخ  /  ٩٩ /  ٥٧

                                                                                         وتتضمن العديد من القوانني األخرى صراحة املبدأ ذاته، كما ينص عليه اإلطار القانوين اخلاص بسياسات  -   ٨٠٤
         القانون  (          ق العمل                                          ، واإلطار القانوين بشأن العمالة وحقو      )     أغسطس /     آب  ١          م املؤرخ    /  ٩٤ / ٦           القـانون    (         األسـرة   

    ٢٩          م املؤرخ    /  ٩١ /  ١١         القانون   (                                           واإلطـار القانوين بشأن النظام التعليمي         )        يولـيه  /        متـوز    ٢٧            م املـؤرخ     /  ٩٨ / ٤
   ).     أغسطس /  آب

  .                                 ً     ً                                               وتلتزم حكومة مقاطعة ماكاو التزاماً كامالً بإعمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف املقاطعة -   ٨٠٥

 ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التدابري املتخذة إلعمال احلقو-باء 

                                                                                        كما أسلفنا، يتمتع مجيع األشخاص يف مقاطعة ماكاو، بغض النظر عن العرق أو األصل أو الدين أو نوع  -   ٨٠٦
                                                  وال تعلو أية سلطة حكومية وال يعلو أي مسؤول حكومي      .                                                      اجلنس، باملساواة أمام القانون وخيضعون للقانون ذاته      

  .                     أو أي فرد على القانون

                                                                                            ويضمن القانون األساسي للجميع احلق يف اللجوء إىل القانون ويف تقدمي الشكاوى إىل احملاكم، ويف تلقي        -   ٨٠٧
ٍ                                                                         املسـاعدة من حماٍم هبدف محاية حقوقهم ومصاحلهم القانونية، ويف سبل االنتصاف القضائية                               ولكل فرد احلق يف      .              

ّ                                                   ّجهة ضد األفعال اليت ترتكبها السلطات التنفيذية                                                                      رفـع دعـاوى قانونية أمام احملاكم، مبا يف ذلك الدعاوى املو           
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                                                    وميكن االحتجاج مباشرة أمام احملاكم حبقوق اإلنسان الفردية،    ).   ٤٣                    باالقتران مع املادة   ٣٦      املادة  (               والعاملون فيها 
  .                   ً                                        بوصف تلك احلقوق جزءاً ال يتجزأ من النظام القانوين ملقاطعة ماكاو

              ً                                      هلا مكفوالن أيضاً من خالل سبل االنتصاف شبه القضائية وغري                                    غـري أن ضـمان حقوق اإلنسان وإعما      -   ٨٠٨
                                                   ً                                      وجدير بالذكر أن جمموعة متزايدة من القواعد توجد حالياً كوسيلة حلماية احلريات األساسية يف هذا     .           القضـائية 

َ   ً                 احلق يف تقدمي شكاوى للجمعية التشريعية، وهو حق بالرغم من قيامه سابقاً أصبح معتَرفاً ب                :            اإلطار، مثل         ً   ه حالياً                                                                  ً         
  م  /  ٩٤ / ٥                                    ، وحق تقدمي عرائض مبوجب القانون        )                   من القانون األساسي    )  ٦ (  ٧١          يف املادة    (                       على الصعيد الدستوري    

                         ً                                                       أغسطس الذي أبقي عليه، فضالً عن احلق يف تقدمي الشكاوى إىل جلنة مكافحة الفساد، وكان ذلك  /    آب ١      املؤرخ 
ُ  ِّ                           ممكناً أيضاً قبل إعادة التوحيد وُعزِّز كذلك بواسطة الق                 القانون  (                                                 انون اجلديد املعين بقانون تلك اللجنة وسلطاهتا            ً     ً                    

  م  /  ٩٩ /  ٥٧       ً                                                         ، وأخرياً الشكاوى اإلدارية اليت أعاد صياغتها املرسوم بقانون           )     أغسطس /     آب   ١٤          املؤرخ       ٢٠٠٠ /  ١٠
  .      أكتوبر /            تشرين األول  ١١      املؤرخ 

          ِّ                اللجنة تعزِّز محاية حقوق              وال تزال     .                                                                  ومت توسيع دور جلنة مكافحة الفساد وسلطاهتا بوصفها أمينة مظامل          -   ٨٠٩
                                                                                                             األفراد وحرياهتم وتضمن مصاحلهم وتضفي عليها الطابع الشرعي، وتكفل التزام ممارسة السلطات العامة بقواعد              

  .                                                                                      العدالة واملساواة والكفاءة، غري أن للجنة اليوم سلطات مستقلة للتحقيق اجلنائي يف نطاق نشاطها

                     وصدر العهد باللغتني     .                                       قة على نطاق واسع يف السنوات األخرية       ُ                                   وُنشرت معاهدات حقوق اإلنسان املنطب     -   ٨١٠
ُ  ِّ                     وُوزِّع على السكان يف شباط  )                      الصـينية والربتغالية   (           الرمسيـتني          يوليه  /      ومتوز    ١٩٩٩      أبريل  /        ونيسان    ١٩٩٧      فرباير  / 

  .    ٢٠٠٢      أغسطس  /     وآب    ٢٠٠٢      يونيه  /         وحزيران    ٢٠٠١

ُ  ِّ                                                           وُوزِّعـت كذلـك منشورات ونشرات تركز باخلصوص على حقوق اإل           -   ٨١١                 احلقوق األساسية    :           نسان، مثل  
  ،  )    ٢٠٠٢    و     ٢٠٠١    و     ١٩٩٨ (                 ، وحقوق األسرة     )    ٢٠٠١    و     ١٩٩٨ (                 ، وحقوق الطفل     )    ٢٠٠١    و     ٢٠٠٠    و     ١٩٩٦ (

         املراهقني  /                                      ، وأمهية القانون بالنسبة إىل األطفال      )    ١٩٩٧ (                    ، وحقـوق امللكية      )    ٢٠٠١-    ١٩٩٨ (                   وقـانون العمـل     
                                        لنظـام القانونـي فـي مقاطعـة ماكـاو          ، وا  )    ٢٠٠٢    و     ١٩٩٧ (                              ، ونظام املساعدة القانونية      )    ٢٠٠٢-    ٢٠٠٠ (
   ).    ٢٠٠٢   و    ١٩٩٩ (                        ، ونظام الضمان االجتماعي  )    ٢٠٠٢-    ١٩٩٩   و    ١٩٩٧ (

ّ                                                                               ، ّمجعت اجلمعية التشريعية ونشرت أهم القوانني املتعلقة حبقوق اإلنسان األساسية،               ٢٠٠١      مايو   /        ويف أيار  -   ٨١٢   
                                       عمالة وحقوق العمل، وحرية التعبري واحلرية                                                            مثل حرية تكوين اجلمعيات، واإلطار القانوين للسياسات األسرية، وال

  .       الدينية

                                                                                        واختـذت حكومـة مقاطعة ماكاو تدابري أخرى هتدف إىل تعزيز اإلعالم بشأن احلقوق األساسية ووعي         -   ٨١٣
                                                                                                         اجلمهور هبا داخل اجملتمعات احمللية ويف األنشطة املدرسية، ال فقط عن طريق وسائط اإلعالم بل كذلك بواسطة                 

                               ً                                                               ستقصاءات والربامج التفاعلية، فضالً عن موقع احلكومة على الشبكة العاملية لإلنترنت والصحافة                         املسابقات واال 
   ).                                      باللغتني الرمسيتني وباإلنكليزية على السواء (                                   الرمسية ومجع التشريعات على قرص مدمج، 
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ّ                                                                             وميكـن ملن يهّمه األمر االطالع، يف موقع الشبكة السالف الذكر، على نصوص معاهدات د               -   ٨١٤           ولية شىت،            
                          مثل القانون املدين والقانون  (                                                                             وعلى القوانني الوطنية املنطبقة، والقانون األساسي ومجيع القوانني الرئيسية للمقاطعة 

   ).                                                     اجلنائي وقانون اإلجراءات املدنية وقانون اإلجراءات اجلنائية

ّ                                              وخـالل السـنوات القليلة املاضية، أّدت وسائط اإلعالم دورا حيويا يف اجملت             -   ٨١٥                           معات احمللية وذلك بتنظيم                                  
                                   هبدف متكينها من املعلومات األساسية       )                اجملموعة الصينية  (                                               محالت توعية تستهدف باخلصوص أكرب جمموعة عرقية        

  .                                                                          املتعلقة حبقوق اإلنسان األساسية وتوضيح النظام القانوين اجلاري العمل به يف املقاطعة

 ٣املادة 

 تساوي الرجل واملرأة يف احلقوق

                                                                                         من القانون األساسي، مثلما أسلفنا، مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك التمييز على أساس            ٢٥          املادة      حتظر -   ٨١٦
                                                          من القانون األساسي حتديدا حبماية احلقوق الشرعية للمرأة          )  ٢ (  ٣٨                               وإضافة إىل ذلك، تقضي املادة        .          نوع اجلنس 
                  ً                            نيا مدنيا، استناداً إىل مبادئ إجيابية تؤكد                                                                  وعالوة على ذلك، صيغ النظام القانوين، بوصفه نظاما قانو          .        ومصاحلها

  .                  حمتواه، مثل املساواة

                                                                                                          وفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، يوجد العديد من املعاهدات الدولية املنطبقة يف مقاطعة ماكاو، منها                -   ٨١٧
                   قضاء على مجيع أشكال                       ، واالتفاقية الدولية لل    ١٩٦٠                                                              على سبيل املثال اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم لعام      

                   ، واالتفاقية بشأن       ١٩٧٩                                                                ، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام               ١٩٦٥                        التمييز العنصري لعام    
                                  منظمة العمل الدولية، االتفاقيـة       (    ١٩٥١                                                                     مساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية لعام            

   ).   ١١١                                  منظمة العمل الدولية، االتفاقية رقم  (      ١٩٥٨                       االستخدام واملهنة لعام                         واالتفاقية بشأن التمييز يف  )    ١٠٠    رقم 

     ِّ                                                                                                       وال ميـيِّز القانون املدين بني الرجال والنساء فيما يتعلق بالشخصية والقدرة القانونيتني، وال سيما فيما                 -   ٨١٨
  .         يف املرياث                                               ُّ                            يتعلق بالزواج والوضع العائلي، والقدرة على التملُّك، واحلق يف إبرام العقود واحلق

                                                                                   ُ                     كما تشكل املساواة بني اجلنسني أحد املبادئ الرئيسية للنظام التعليمي يف مقاطعة ماكاو، الذي ُيضمن                 -   ٨١٩
  .                                            االلتحاق به على قدم املساواة بني النساء والرجال

     منع (                                                                                                  وفـيما يتعلق بقوانني العمل بصفة خاصة، توجد جمموعة قواعد تنص على تدابري مناهضة للتمييز                 -   ٨٢٠
                                                                                      وتنص على وجوب معاملة مجيع العمال بالتساوي دون أي متييز بني اجلنسني أو غريه من                 )                     ومكافحـة التميـيز   

                                                                                           ويغطي هذا املبدأ من مبادئ عدم التمييز التساوي يف فرص العمل، واملعاملة املتساوية يف                .                      أشكال التمييز األخرى  
             وستتم معاجلة    .                                 واملساواة يف تلقي التدريب املهين                                                                    موقـع العمل، واملساواة يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية،            

  . ٧   و ٦                                                  هذه املسألة بإسهاب يف هذا التقرير عند اخلوض يف املادتني 
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                                                                                        وجدير بالذكر أن املعاملة التفضيلية هبدف تصحيح أوجه الالمساواة مقبولة عن طريق سن أحكام خاصة  -   ٨٢١
                                          من قانون عالقات العمل والقانون مبرسوم        )  ٣ ( ٤ ٣       املادة   (                                                 عـلى أسـاس وجوب إثبات األفضلية ألحد اجلنسني          

   ).     أبريل /       نيسان ٣        م املؤرخ  /  ٨٩ /  ٢٤

                 فالنساء والرجال    .                                                                                         وفيما يتعلق بقوانني اهلجرة، ال توجد أحكام قانونية ميكن أن تعترب متييزية ضد النساء              -   ٨٢٢
  .    هلا                                                                        متساوون يف احلقوق والواجبات وال تفرض قيود على دخوهلم مقاطعة ماكاو أو مغادرهتم

 ٤املادة 

 إخضاع احلقوق املكفولة يف العهد للقيود اجلائزة مبوجب القانون

                                                   من القانون األساسي، عن الدفاع عن مقاطة ماكاو يف حني   ١٤                                  احلكومة املركزية مسؤولة، مبوجب املادة  -   ٨٢٣
  .                                                       أن حكومة املقاطعة مسؤولة عن صيانة النظام العام يف املقاطعة

ّ                               لدائمة التابعة للمؤمتر الشعيب الوطين إعالن حالة حرب أو قّررت، بسبب اضطرابات                                 وإذا قررت اللجنة ا    -   ٨٢٤                                                     
                                                                                                                  داخل املقاطعة هتدد الوحدة أو األمن الوطنيني وتتجاوز قدرة حكومة املقاطعة، اعتبار أن املنطقة يف حالة طوارئ                 

           من القانون   )  ٤ (  ١٨      املادة  (       ملقاطعة                                 ً                                        ميكن للحكومة املركزية أن تصدر أمراً بتطبيق القوانني الوطنية ذات الصلة على ا
   ).      األساسي

                    ديسمرب، ميكن القبول    /              كانون األول   ٩          املؤرخ       ٢٠٠٢ / ٩                                              ومبوجـب قانون األمن الداخلي، وهو القانون         -   ٨٢٥
      من    ٤٠                              ُ                                                                           باختـاذ تدابـري ذات طابع استثنائي ُيحتمل تقييدها لبعض احلريات املدنية، وذلك دون اإلخالل باملادة                 

  .          من العهد ٤           تايل باملادة                    القانون األساسي وبال

           سبتمرب، على  /       أيلول  ٢٨        م املؤرخ  /  ٩٢ /  ٧٢                                                           ويسمح نظام احلماية املدنية، الذي ينص عليه القانون مبرسوم       -   ٨٢٦
ّ                             النحو الذي عّدله به التنظيم اإلداري                                       ديسمرب، باختاذ إجراءات طوارئ عند  /              كانون األول    ١٦          املؤرخ       ٢٠٠٢ /  ٣٢            

                        ّ                    وينبغي جلميع اإلجراءات املقّيدة احملتملة أن        .                        كوارث جبميع أنواعها                                         وجود حاالت خطرية أو حوادث خطرة، أو      
  .                                                       َّ                                            تراعي قواعد الضرورة والتناسب واالستنساب لبلوغ اهلدف املتوخَّى وااللتزام باملبادئ العامة اليت حيددها القانون

 ٥املادة 

 القيود املفروضة على احلقوق اليت يعترف هبا العهد

                                وال ميكن اختاذ تدابري استثنائية       .                                                    ملقاطعة ماكاو عددا من احلقوق واحلريات الفردية                            يضمن النظام القانوين   -   ٨٢٧
  .                            ً                 ً          إال يف احلدود اليت تستلزمها قطعاً حالة معينة ووفقاً للقانون

                                                                                    مـن القانون األساسي تأكيد تطبيق العهد، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية               ٤٠                 وجتـدد املـادة      -   ٨٢٨
                          بأن ينص القانون على       ٤٠              وتقضي املادة     .                                                  اتفاقيات منظمة العمل الدولية يف مقاطعة ماكاو                   ً       والسياسية فضالً عن    
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                                                                                                                   أيـة قـيود تتعلق باحلقوق واحلريات اليت يتمتع هبا املقيمون يف املقاطعة وبأال تتعارض هذه القيود مع املعاهدات                  
  .             السالفة الذكر

 ٦املادة 

 احلق يف العمل

  اإلطار القانوين-ألف

                                                       يتمتع السكان املقيمون يف ماكاو حبرية اختيار مهنتهم         "                             من القانون األساسي بأن        ٣٥         املـادة           تقضـي    -   ٨٢٩
   ".      وعملهم

                                                                                                 وحكومـة مقاطعة ماكاو مسؤولة عن تنفيذ السياسات الساعية لتحقيق النمو االقتصادي وهتدف الجياد             -   ٨٣٠
   ).                   من القانون األساسي   ١١٥   و   ١١٤        املادتان  (                          توازن عادل بني أطراف العمل 

  م  /  ٨٩ /  ٢٤              املرسوم بقانون   :                                                                        وفيما يتعلق بالقطاع اخلاص، فإن القوانني الرئيسية الثالثة املتعلقة بالعمل هي -  ٣١ ٨
        أكتوبر،  /              تشرين األول   ٩          م املؤرخ    /  ٩٥ /  ٥٢                                                  أبريل، الذي حيكم عالقات العمل؛ املرسوم بقانون         /        نيسان  ٣       املؤرخ  

       يوليه،  /      متوز   ٢٧          م املؤرخ    /  ٩٨ / ٤                  ساوية، والقانون                                                                 الذي ينص على قانون املساواة يف األجر عن عمل ذي قيمة مت           
  .                                           الذي حيدد اإلطار القانوين للتوظيف وعالقات العمل

                                             ً                                                         وجديـر بالذكـر أن حكومة مقاطعة ماكاو تقوم حالياً بإدخال عدد من اإلصالحات القانونية يف هذا                  -   ٨٣٢
                                    مالة الوافدة، ونظام عالقات العمل                                                                  النظام اإلجرائي القانوين لتسوية منازعات العمل، ونظام الع         :               اجملـال، مـثل   

                                              ويهدف التشريع اجلديد إىل حتسني عالقات العمل وظروفه   .                                                والتنظـيمات املتعلقة بسالمة العمل وظروفه الصحية  
  .                               وكذلك حتديد نظام للحد األدىن لألجور

    ٢١          املؤرخ    م /  ٨٩ /  ٨٧                                                                                   وحيكم العمل يف القطاع العام قانون موظفي اإلدارة العامة، وهو املرسوم بقانون              -   ٨٣٣
  .                                          ديسمرب بصيغته املنقحة األخرية، وهو قيد التعديل /          كانون األول

                            ً                         املشار إليها أعاله، تطبق أيضاً يف مقاطعة ماكاو            ١١١                                                     وإضـافة إىل اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم           -   ٨٣٤
   ).   ١٢٢             االتفاقية رقم    (    ١٩٦٤                           اتفاقية سياسة العمالة لعام 

 الناقصة العمالة، والبطالة والعمالة -باء 

      ً                                                             أساساً إىل األزمة املالية اآلسيوية، إىل جانب احلاجة إىل التكيف               ١٩٩٨                                   يعـود ارتفاع البطالة بعد عام        -   ٨٣٥
  .                                                                                                اهليكـلي يف القطـاع االقتصادي، ومها عامالن زادا يف الطلب على القوة العاملة املتخصصة يف قطاع اخلدمات     

                                                       ى السواء، نتجت عنه خسائر يف فرص العمل يف القطاع                                                                 وكنتـيجة لذلك، لوحظ تباطؤ يف االقتصاد والعمالة عل        
  .       الثانوي
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                                    معدالت العمالة والبطالة ونقص العمالة

 املعدالت ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
                      النسبة املئوية للنشاط  ٦٥,٥ ٦٤,٣ ٦٤,٨ ٦٢,٣
     ذكور ٧٦,٤ ٧٤,٦ ٧٤,٧ ٧٠,٦
     إناث ٥٦,١ ٥٥,٣ ٥٦,٢ ٥٥,١
    الة                  النسبة املئوية للبط    ٦,٣ ٦,٨ ٦,٤ ٦,٣
     ذكور    ٨,٠ ٨,٦ ٨,١ ٧,٩
     إناث    ٤,٤ ٤,٦ ٤,٤ ٤,٥
                           النسبة املئوية لنقص العمالة    ١,٣ ٣,٠ ٣,٦ ٣,٤

  .                                                 دراسة استقصائية عن العمالة، إدارة اإلحصاء والتعداد  :      املصدر 

                                                                                   ً     وسامهت األسباب السالفة الذكر يف ارتفاع نقص العمالة، بسبب عدم إمكانية ختصيص فرص عمل وفقاً     -   ٨٣٦
ّ     العّمال     ملؤهالت     .  

     ً                                                                                                  وتبعاً لذلك، اعتمدت حكومة مقاطعة ماكاو تدابري وبرامج جديدة للنهوض بارتقاء العمال مثل العمال               -   ٨٣٧
       ولوحظت   .                                                                                    األكفاء وحتديث التدريب املهين والتقين بغية جتاوز ذلك املنحى ومواجهة االحتياجات اجلديدة للسوق

  .   ً                 ّ                 أصالً كنتيجة إجيابية ولّدهتا تلك التدابري      ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                                   مؤشرات االنتعاش االقتصادي خالل الفترة 

                                                                    ً          م، املشار إليه أعاله، على أن جلميع العمال يف مقاطعة ماكاو احلق يف أجر وفقاً          /  ٩٨ / ٤                 ويـنص القانون     -   ٨٣٨
                                   ّ                                                                           لطبيعة عملهم ونوعيته وكميته، ويف تلقّي أجر عن عمل ذي قيمة متساوية، ويف ظروف عمل صحية وآمنة، ويف                  

                                                               ً                         ت اليت حتدد ليوم عمل، ويف عطلة أسبوعية وعطل دورية مدفوعة األجر، فضالً عن احلق يف                                    قدر أدىن من الساعا   
   ). ٥      املادة  (                                                                             احلصول على مكافأة مقابل العمل يف األعياد احمللية، ويف االنضمام إىل رابطات متثل مصاحلهم 

                   دث العمل واألمراض                                                                                 وتقضـي التشريعات بتقدمي املساعدة يف حالة املرض أو احلمل، والتأمني ضد حوا             -   ٨٣٩
   ). م /  ٨٩ /  ٢٤                   من املرسوم بقانون   ٣٧   و  ١٥        املادتان  (                               املهنية لفائدة العمال غري املقيمني 

                                                                                                   ويف هـذا اإلطـار، ينبغي اإلشارة إىل أن اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن املساواة بني العمال احملليني         -   ٨٤٠
  .                    تنطبق يف مقاطعة ماكاو  )     ١٩٢٥       لعام   ١٩      ة رقم        االتفاقي (                                            واألجانب فيما يتعلق بالتعويض عن إصابات العمل 

                                     التطور التدرجيي لعدد العمال غري املقيمني

 السنة ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
         الوافدون  ٩     ٩٨٨  ٧     ٣٣٤  ٧     ٥٤٢  ٧     ٧٢٠
         املغادرون  ٩     ٨١٨   ١٢     ٢٩٦  ٨     ٨٣٨   ١٠     ١٨٥
       الرصيد   ٣٢     ١٨٣   ٢٧     ٢٢١   ٢٥     ٩٢٥   ٢٣     ٤٦٠

  )             النسبة املئوية   (                 معدل النمو السنوي    ٠,٥ +     ١٥,٤-    ٤,٨-    ٩,٥-

  .                                        إحصاءات دميوغرافية، إدارة اإلحصاء والتعداد  :      املصدر 
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                                     السكان العاملون حسب نوع اجلنس واجلنسية

     ٢٠٠١      اجملموع الصينيون الربتغاليون الفلبينيون الربيطانيون جنسيات أخرى

      وإناث     ذكور     ٢٠٢     ٨٠٧    ١٨١     ٧٢٥ )٪     ٨٩,٦٠   ١٤     ٨٨١ )٪    ٧,٣٤  ٤     ٤٥٧ )٪    ٢,٢٠    ٤٩٧ )٪    ٠,٢٥  ١     ٢٤٧ )٪    ٠,٦١

     ذكور    ١٠٦     ٧٤٩   ٩٥     ٩٠٢ )٪     ٨٩,٨٤  ٨     ٠٣٠ )٪    ٧,٥٢  ١     ٧٨٣ )٪    ١,٦٧    ٢٨٢ )٪    ٠,٢٦    ٧٥٢ )٪    ٠,٧٠

     إناث   ٩٦     ٠٥٨   ٨٥     ٨٢٣ )٪     ٨٩,٣٤  ٦     ٨٥١ )٪    ٧,١٣  ٢     ٦٧٤ )٪    ٢,٧٨    ٢١٥ )٪    ٠,٢٢    ٤٩٥ )٪    ٠,٥٢

  .                       ، إدارة اإلحصاء والتعداد    ٢٠٠١                                   الدراسة االستقصائية عن العمالة لعام   :      املصدر

 ئيسية الرامية إىل كفالة احلق يف العمل سياسات وتدابري العمالة الر-جيم 

                النهوض بالعمالة

                                                                                                        وإدارة العمـل والعمالة هي اجلهة املسؤولة عن تنفيذ سياسات وتدابري العمالة، اليت هتدف إىل النهوض                 -   ٨٤١
                                                  واهلدف األساسي للوزارة هو تناول معدالت البطالة         .        تنافسية /                                              بـتوزيع فرص العمل وتوفري مناخ سوق مستقرة       

  .                                               االنتشار واالستجابة لالحتياجات احلالية لسوق العمل       الواسعة

                                                                                              وجيـري التركـيز، استجابة للشواغل امللحة، على توظيف الشباب، وتدين مستويات األجور، والتأهيل          -   ٨٤٢
  .                                        وإعادة التأهيل يف القطاعني التعليمي والتقين

                                الستجابة الحتياجات السوق، مبا يشمل                                                         وألداء هذه املهمة، توفر اإلدارة فئات خمتلفة من اخلدمات تنحى ل -   ٨٤٣
                                                                                                      خدمات التوجيه املهين وتدريب الفئات الفنية، وتنظيم حلقات عمل تتناول الصحة والسالمة الوظيفيتني، وحتسني        

  .                     ندوات وخدمات اجتماعية /                                                            تشريعات العمل، ومراكز العمل، ورصد عالقات العمل، وحلقات دراسية

       الشباك  "                                                        بة النهوض بالعمالة والعالقات الوظيفية داخل الوزارة                  ، صممت شع      ٢٠٠٠       يونيه   /            ويف حزيـران   -   ٨٤٤
            ويتوخى هذا    .                                                                                      اجلديد ملساعدة الباحثني عن عمل ومجع البيانات إلحالتها إىل معهد الرعاية االجتماعية             "        املوحـد 

   ويف   .                                                                                                         القسـم استجابة أكثر كفاءة وأسرع للمترشحني للعمل والعاملني الذين يستفيدون من الرعاية االجتماعية             
  .                                    اليت هتدف إىل حتسني اخلدمات مثل قيد الدوام  "              شهادة النوعية "                 ، اعتمدت الوزارة     ٢٠٠١      ديسمرب  /          كانون األول

  .                                                                                  كما أنشأت الوزارة مركز فرص عمل يقدم خدمات جمانية ملساعدة الباحثني عن عمل وأصحاب العمل -   ٨٤٥

                            عمل أفضل، وتعزيز االتصاالت                                                                        ومـن أهـداف املركـز املذكـور مساعدة العاملني على إجياد فرص               -   ٨٤٦
  ،     ٢٠٠١         ويف عام     .                                              ً                             بني الشركات والباحثني عن عمل وتقدمي معلومات وفقاً الحتياجات سوق العمل            )        املقابالت (

  .            حالة توظيف ١     ٢٨٩                       مقابلة لغرض التوظيف و  ٣٧     ١٤٠            عرض عمل، و  ٢٥     ٤٩١ُ                      ُسجل يف املركز ما جمموعه 

                         دعم عمالة الفئات الضعيفة

                                                                                      عمالة تدابري وحوافز تقنية ومالية للنهوض باالندماج املهين للمعاقني يف سوق العمالة                              تشـمل سياسات ال    -   ٨٤٧
                                                                                                               إضـافة إىل خلـق فرص عمل بديلة، وباخلصوص، العمالة الذاتية، والتدريب السابق للممارسة املهنية، وإعادة                

   ).     يوليه /     متوز ١   رخ      م املؤ /  ٩٩ /  ٣٣                 من املرسوم بقانون   )  ٢   (  ٢١      املادة  (                               التكيف مع العمل والعمالة احملمية 
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                                                                                       ومن أجل إعادة إدماج العاطلني عن العمل، من ذوي العاهات اجلسدية والسلوكية، يف اجملتمع ويف قطاع  -   ٨٤٨
  .                                                                  العمل، يوفر صندوق الضمان االجتماعي الدعم التقين واملايل للمؤسسات اخلاصة

ّ                     ويف هـذا اإلطار، جيب اإلشارة إىل أن مؤسستني خاصتني تتعّهدان بتل            -   ٨٤٩               مركز الرعاية    :               ك األنشطة ومها                                                
           ويقدم األول   .                                                                                     االجتماعية وحلقة العمل احملمية للمعاقني ومركز التدريب على األلعاب األوليمبية اخلاصة يف ماكاو

    ١٦                           ً                            ً                                       التدريـب املهين للمتخلفني عقلياً بدرجة معتدلة وللمعوقني جسدياً من كال اجلنسني الذين تتجاوز أعمارهم   
                                 ً                                               ثاين بالتدريب احملترف للمتخلفني عقلياً ذاتيي الدعم من الدرجتني اخلفيفة واملتوسطة الذين                   عاما، يف حني ينهض ال

  .     ً  عاماً  ١٦               تتجاوز أعمارهم 

                      عمال معاقني، أدجموا يف   ١٠                                                        ، نظمت إدارة العمل والعمالة دورهتا التدريبية األوىل لفائدة     ٢٠٠٠       ويف عام  -   ٨٥٠
  .                                                           دورة أخرى لعشرة متدربني، ال يزالوا ينتظرون توظيفهم          ُ      ، ُنظمت     ٢٠٠١         ويف عام     .                        وقت الحق يف سوق العمل    

         وال تزال    .        ً      ً    متدرباً معاقاً    ٤٠                                                                       ، نظمـت إدارة العمل والعمالة أربع دورات تدريبية استفاد منها                ٢٠٠٢           ويف عـام    
  .               الدورات متواصلة

  .                                                                    كما يوفر للسجناء العمل والتدريب املهين، إىل جانب التعليم وإعادة التأهيل -   ٨٥١

                                                      ً                                       ض مؤسسات السجون بالتدريب املالئم واالرتقاء بالسجناء مهنياً، يف إطار سعيها خللق وصيانة                   وتـنه  -   ٨٥٢
   من   )  ١ (  ٥٦    و   ٥١         املادتان   (                                                                     ً                 وتطويـر قـدرات السجني على القيام بنشاط ميكن أن ييسر إعادة إدماجه اجتماعياً               

   ).     يوليه /     متوز  ٢٥        م املؤرخ  /  ٩٤ /  ٤٠              املرسوم بقانون 

  .                                        را مقابل عملهم ودرجة تأهيلهم وفئة أدائهم                      ويتلقى مجيع السجناء أجو -   ٨٥٣

  برامج التدريب والتدريب املهين-دال 

       سبتمرب،  /        أيلول   ١٦          م املؤرخ    /  ٩٦ /  ٥١                                                               أنشـئ الـنظام األساسي للتدريب املهين مبوجب القانون مبرسوم            -   ٨٥٤
  .       ملاهرين                                                                                          باسـتحداث جمـاالت عمالة وتدريب جديدة بغية خلق فرص عمل أفضل واالرتقاء بكفاءات العاملني ا       

  .                            ً                                             وتتألف الفئات املستهدفة أساساً من املتدربني الشبان، والعاطلني والباحثني عن عمل

  .    َّ                                           ويقدَّم التوجيه والتدريب املهنيان للجميع دون متييز -   ٨٥٥

            القطاع اخلاص

                      مباشرة أو بالتعاون مع  (                                                          ، نظـم مركـز التدريـب املهين التابع إلدارة العمل والعمالة        ٢٠٠١          يف عـام     -   ٨٥٦
                    يف املائة مقارنة       ١٠٠       ً                             متدرباً مما ميثل زيادة بنسبة          ٣     ٢٢٤                              دورة تدريبية، سجل فيها         ١٣٤  )            سـات أخرى     مؤس

ّ                                                 وارتفاع عدد املتدربني يّربره تنظيم دروس يف الثقافة الصينية، تستهدف العاطلني  .               بالسنة السابقة                      .  

  .                              دف خلق مزيد من فرص العمل                                                دورة تدريبية داخل عدد من الشركات هب         ٢٠                               ونظمت إدارة العمل والعمالة      -   ٨٥٧
  .    ٢٠٠١       ً         متدرباً يف عام  ١     ٦٩٣     إىل     ٢٠٠٠       ً         متدرباً يف عام    ٤٥٨                                  َّ       وارتفع يف إطار هذا الربنامج عدد املدرَّبني من 
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 ٢٠٠١ و٢٠٠٠احلضور يف مركز التدريب املهين يف عامي 

 جمموع عدد املتدربني
٢٠٠٠     ٢٠٠١     

 
 صيغ الدروس

 
            عدد املتدربني     جمموع

             التدريب األويل  )     ً  عاماً  ٢٤-  ١٤   (    تعلم    ١١٣    ١١٠
                               الشبان والباحثون عن عمل ألول مرة      تأهيل   ٢٠   ١٠
٣١١    
٦٣٣    
٢٣٤    
١     ٣٢١  
٥١٥    

١١٧    
١     ٢٠١  
١١٣    

- 
- 

    حتسني
     حتويل

                          إجراءات حتويل يف موقع العمل
                       دروس يف الثقافة الصينية

  )     ً          عاماً فما فوق  ٤٠             عاطلون عمرهم  (

               التدريب املستدمي
  )                        الشبان النشطون أو الكبار (

  )     اجملموع (                                                          دورات نظمتها وزارة العمل والعمالة بالتعاون مع مؤسسات أخرى   ١     ٥٦٤  ٣     ٢٢٤
  .                                                         دورات تدريبية داخل الشركات تنظم يف مرافق مركز التدريب املهين    ٤٥٨  ١     ٦٩٣
      اجملموع    ٢     ٠٢٢  ٤     ٩١٧

  .                      ، إدارة العمل والعمالة    ٢٠٠١            تقرير أنشطة   :     املصدر 

             القطاع العام

                 ً    ّ                         ْ                                        القطاع العام أيضاً تلقّي التعليم والتدريب املستدميْين لتحسني كفاءاهتم وفعالياهتم لدى معاجلة          حيق لعمال  -   ٨٥٨
  .                     مطالب اجلمهور املتزايدة

    ّ                                                                                 ُ                         وتوفّـر دائرة اإلدارة العامة واخلدمات العديد من الربامج التدريبية للعاملني يف القطاع العام، ُتقسم إىل                 -   ٨٥٩
                         ً                    وجيري التدريب اللغوي أساساً يف لغات املاندرين،    .                      التدريب التقين واملهين                                      التدريب اخلاص، والتدريب اللغوي، و    

                                        نظم املعلومات والتنظيم وإدارة املوارد       :  ُ                                                وُيقسم التدريب التقين واملهين إىل اجملاالت التالية        .                        والكانتونية والربتغالية 
  .                                        البشرية واإلدارة والعالقات العامة واالتصاالت

                                                                                            ياحة بعض الربامج التدريبية املهنية اليت تستهدف الطالب والعاملني يف القطاع السياحي هبدف                    ّ              كما توفّر وزارة الس    -   ٨٦٠
  .mo.gov.macautourism.www  :                                                    وميكن احلصول على املعلومات ذات الصلة على العنوان التايل  .                 حتسني نوعية اخلدمات

     وخيتص   .                       لتدريب املهين جبميع فئاته                                                            ويقدم معهد الدراسات السياحية لعامة اجلمهور دورات تشمل برامج ا -   ٨٦١
                              ويبلغ عدد املشاركني احملليني عادة،   .                                                                      معهد التربية املهنية املستدمية مبواصلة ربط الصلة بالصناعات واجملتمعات احمللية

                         يف املائة، يف حني متثل       ١                                                       يف املائة ويبلغ عدد املشاركني الوافدين من اخلارج            ٩٩                                 يف هـذه الفـئة من الدورات،        
                                           وميكن احلصول على املزيد من املعلومات على         .            يف املائة    ٤٦                             يف املائة ومشاركة اإلناث        ٥٤          الذكـور             مشـاركة   
  .htm.index/mecats/mo.edu.ift.www  :              العنوان التايل

  .                                                                                                                وملعهد بوليتكنيك يف مقاطعة ماكاو مركز للتعليم املستمر واملشاريع اخلاصة، ينظم عددا من الدورات التدريبية               -   ٨٦٢
                                                                                                       م العديد من الدورات كل من مدرسة اإلدارة العامة، ومركز التدريب التابع ملدرسة الترمجة، ومدرسة العلوم            ُ        كمـا ُتـنظ   

  .mo.edu.imp.www  :                                                  وميكن احلصول على مزيد من املعلومات على العنوان التايل  .                              الصحية ومدرسة التربية البدنية
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  القيود املفروضة على احلق يف العمل-هاء 
    نسني             املساواة بني اجل

ّ                             مثلما أسلفنا، ال توجد يف القوانني اجلارية يف مقاطعة ماكاو قيود، على احلّق يف العمل والعمالة والتدريب  -   ٨٦٣                                                                  
  .     ُ                                               وقد أُدخلت حتسينات تشريعية خالل السنوات القليلة املاضية  .     املهين

                           العمال دون متييز قائم                                                                                    ويقر قانون العمل، يف القطاعني العام واخلاص، صراحة باملساواة يف معاملة مجيع            -   ٨٦٤
                                                                                                 على أساس نوع اجلنس أو الوضع العائلي أو احلالة األسرية أو احلصول على فرص العمل واملعاملة يف موقع العمل، 

  .                                                                                             وإقرار عدم وجود متييز مباشر أو غري مباشر ضد النساء، ومبدأ املساواة يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية

ُ  ِّ                       وُعزِّزت هذه املبادئ يف و     -   ٨٦٥                             يف املعاملة، وهو املرسوم            التساوي                                              قت الحق باعتماد قانون التساوي يف الفـرص و        
                                                                  وينص هذا القانون صراحة على احلق يف عدم التعرض للتمييز على             .       أكتوبر /              تشرين األول   ٩          م املؤرخ    /  ٩٥ /  ٥٢        بقانون  

                      ويف تلقي التدريب املهين               يف الفرص            والتساوي   ،   ) ٥       املادة   (                  يف احلق العمل            التساوي    ، و  ) ٤       املادة   (                     أسـاس نـوع اجلنس      
  ،  ) ٩       املادة   (                                         يف األجور عن عمل ذي قيمة متساوية                 والتساوي   ،   ) ٦       املادة   (                                   يف املعاملـة يف مكـان العمل                   والتسـاوي 
   ).  ١٠      املادة  (              يف فرص العمل         والتساوي

   وي                                                                                                      كمـا ينص اإلطار القانوين للعمالة وحقوق العمل على احلاجة إىل االلتزام مببادئ عدم التمييز وتسا                -   ٨٦٦
  .                                 األجور وتساوي املعاملة يف مكان العمل

                                   السكان العاملون حسب نوع اجلنس والسن

 )باآلالف( العاملون السكان
ّ السن      

 اجملموع ٢٤-١٤ ٣٤-٢٥ ٤٤-٣٥ ٥٤-٤٥ ٦٤-٥٥  فما فوق٦٥

 
 

  اجلنسنوع

 
 
 األعوام

        وإناث    ذكور      ١٩٦,١     ٢٤,٧     ٥٥,٨     ٦٨,٢     ٣٥,٧    ٨,٩    ٢,٧
     ذكور      ١٠٤,٢    ٩,٣     ٢٥,٧     ٣٨,٨     ٢٢,٠    ٦,٤    ٢,٠
     إناث     ٢٩,٠     ١٥,٥     ٣٠,١     ٢٩,٤     ١٣,٨    ٢,٤    ٠,٨

١٩٩٩     

        وإناث    ذكور      ١٩٥,٣     ٢٣,٠     ٥٤,٤     ٦٨,٣     ٣٨,٢    ٩,٠    ٢,٤
     ذكور      ١٠٣,٢    ٩,١     ٢٥,٢     ٣٧,٤     ٢٣,٥    ٦,٣    ١,٧
     إناث     ٩٢,١     ١٣,٩     ٢٩,٢     ٣٠,٩     ١٤,٧    ٢,٧    ٠,٧

٢٠٠٠     

        وإناث    ذكور      ٢٠٢,٨     ٢٤,٣     ٥٣,٦     ٧٦,١     ٤٣,٥     ١٠,٦    ٣,٨
     ذكور      ١٠٦,٧    ٩,٧     ٢٤,٣     ٣٦,٤  ٠ ,  ٢٦    ٧,٤    ٢,٨
     إناث     ٩٦,١     ١٤,٥     ٢٩,٣     ٣٠,٧     ١٧,٥    ٣,٢    ٠,٩

٢٠٠١     

        وإناث    ذكور      ٢٠٠,٦     ٢١,٧     ٥١,٢     ٦٥,٧     ٤٦,٤     ١٢,٤    ٣,٢
     ذكور      ١٠٤,١    ٨,٨     ٢٣,٢     ٣٤,٣     ٢٧,١    ٨,٤    ٢,٣
     إناث     ٩٦,٥     ١٢,٩     ٢٨,١     ٣١,٥     ١٩,٣    ٤,٠    ٠,٩

٢٠٠٢     

  .        والتعداد                                            الدراسة االستقصائية عن العمالة، إدارة اإلحصاء   :     املصدر 
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                               عن العمل حسب نوع اجلنس والعمر        العاطلون

 )باآلالف (العاملون السكان
ّ السن      

 اجملموع ٢٤-١٤ ٣٤-٢٥ ٤٤-٣٥ ٥٤-٤٥ ٦٤-٥٥  فما فوق٦٥

 
 

 اجلنس نوع

 
 
 األعوام

        وإناث    ذكور     ١٣,٢    ٣,٢    ٢,٩    ٤,٤    ٢,٢    ٠,٥    ٠,١
     ذكور    ٩,١    ٢,٠    ١,٨    ٣,٢    ١,٧    ٠,٣    ٠,١

     إناث    ٤,٢    ١,٢    ١,١    ١,٣    ٠,٤    ٠,٢ -

١٩٩٩     
 

        وإناث    ذكور     ١٤,٢    ٢,٧    ٢,٨    ٥,٢    ٢,٩    ٠,٥    ٠,١
     ذكور    ٩,٨    ١,٧    ١,٧    ٣,٨    ٢,٢    ٠,٤    ٠,١

     إناث    ٤,٤    ١,١    ١,١    ١,٥    ٠,٧    ٠,١ -

٢٠٠٠     

        وإناث    ذكور     ١٣,٩    ٢,٧    ٢,٧    ٤,٩    ٣,٠    ٠,٥ -
     ذكور    ٩,٤    ١,٧    ١,٧    ٣,١    ٢,٥    ٠,٤ -
     إناث    ٤,٥    ١,٠    ١,٠    ١,٨    ٠,٥    ٠,١ -

٢٠٠١     

        وإناث    ذكور     ١٣,٤    ٢,٧    ٢,٣    ٤,٥    ٣,١    ٠,٨ -
     ذكور    ٨,٩    ١,٧    ١,٥    ٢,٩    ٢,٢    ٠,٦ -
     إناث    ٤,٥    ١,٠    ٠,٥    ١,٦    ٠,٩    ٠,٢ -

٢٠٠٢     

  .        والتعداد                                      االستقصائية عن العمالة، إدارة اإلحصاء        الدراسة  :     املصدر 

  ت                                                                                                    وتوخيا ملكافحة حاالت التمييز يف مكان العمل، طورت إدارة العمل والعمالة آليات عديدة مثل محال               -   ٨٦٧
      املادة  (                                                                            واإلدارة مسؤولة عن تأمني تطابق عالقات العمل مع القانون وعن محاية حقوق العمال      .                  التوعـية والرصد  

   ). م /  ٩٥ /  ٥٢                   من املرسوم بقانون   ١٦

                      من املرسوم بقانون      ١٦                                                                              وحيـق جلمـيع العمال تقدمي شكاوى لدى إدارة العمل والعمالة مبوجب املادة               -   ٨٦٨
  .                          ي شكوى بسبب التعرض للتمييز   ُ   َّ     ومل ُتقدَّم أ  .             السابق الذكر

              التمييز اإلجيايب

                                                                         من القانون األساسي بوضوح على االعتراف حباجة فئات معينة من السكان،             )  ٣ ( و  )  ٢ (  ٣٨            تنص املادة    -   ٨٦٩
  .                                          مثل النساء والقاصرين واملعاقني، إىل محاية خاصة

                                 وخيا جلرب األضرار الناجتة عن التفاوت                                                              واملعاملة التفضيلية لفائدة النساء والقاصرين واملعاقني مسموح هبا ت -   ٨٧٠
  .                                 أو حاالت التعسف املفروضة حبكم الواقع

            ً  أو تولد خطراً  (                                                                          ويف هذا اإلطار، حتظر تشريعات العمالة أو حتد من بعض أنشطة العمل اليت ميكن أن هتدد  -   ٨٧١
         أو ظروف    )  م /  ٨٩ /  ٢٤           م بقانون               من املرسو    ٤٠    و   ٣٥         املادتان   (                                                 للنماء البدين أو الروحي أو األخالقي للقاصرين          )     ً حمتمالً

   ). م /  ٩٨ / ٤           من القانون   )  ٢ ( ٥          م  واملادة  /  ٨٩ /  ٢٤                 من املرسوم بقانون   )  ٣ (  ٣٤      املادة  (                          احلمل أو الوالدة لدى النساء 
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                                                    املعاملة على أحكام حمددة لفائدة النساء تتعلق باحلمل أو   يف         املساواة       الفرص و  يف         املساواة              كما ينص قانون  -   ٨٧٢
   ). ٨      املادة  (                                    ً     ً             ت العمل أو حظرها، إذا كانت تشكل خطراً حمتمالً على صحتهن                       الوالدة للحد من بعض فئا

ُ                                                                                        ودون اإلخالل بُسبل االنتصاف القضائية، ميكن إلدارة العمل والعمالة، يف صورة ثبت انتهاك األحكام               -   ٨٧٣             
ّ                                    السالفة الذكر، أن ُتغّرم أصحاب العمل مببلغ أقصاه                املادة  (    فة                                            باتاكا ماكاوية عن كل عامل لكل خمال         ١٢     ٥٠٠                  ُ  

   ). م /  ٩٥ /  ٥٢                   من املرسوم بقانون   ١٥          م  واملادة  /  ٨٩ /  ٢٤                   من املرسوم بقانون   ٥٠

 ٧املادة 
 مالئمةاحلق يف التمتع بشروط عمل عادلة و

  اإلطار القانوين-ألف 

  :ُ   َّ                                                           ُتطبَّق مجيع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية يف مقاطعة ماكاو -   ٨٧٤

  ؛ )  ١٤    رقم    (    ١٩٢١                       املنشآت الصناعية لعام                                اتفاقية تطبيق الراحة األسبوعية يف -
  ؛ )  ٨١    رقم    (    ١٩٤٧                                                  االتفاقية بشأن تفتيش العمل يف الصناعة والتجارة لعام  -
      ١٩٥١                                                                          االتفاقية بشأن مساواة العمـال والعامـالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية لعام  -

  ؛ )   ١٠٠    رقم  (
  ؛ )   ١٠٦    رقم    (    ١٩٥٧       ب لعام                                               االتفاقية بشأن الراحة األسبوعية يف التجارة واملكات -
   ).   ١٥٥    رقم    (    ١٩٨١                                               اتفاقية السالمة والصحة املهنيتني وبيئة العمل لعام  -

                                                                                                        ويوجـد يف مقاطعـة ماكاو العديد من الصكوك القانونية اليت تنص على نظام الشروط الدنيا للصحة والسالمة           -   ٨٧٥
         تشرين    ٢٢          م املؤرخ    /  ٨٢ /  ٥٧                املرسوم بقانون    (             ل الصناعية                                                                      املهنيتني، منها التنظيمات املتعلقة بالصحة والسالمة يف مواقع العم        

  م  /  ٨٩ /  ٣٧                املرسوم بقانون    (                                                                              ، والقوانني املتعلقة بالصحة والسالمة يف املنشآت التجارية واملكاتب واخلدمات            )        أكـتوبر  /    األول
         م املؤرخ   /  ٩١ /  ٤٤        املرسوم            القانون ب  (                                                                   ، والتنظيمات املتعلقة بالصحة والسالمة يف عمليات التشييد املدين           )    مايو /       أيار   ٢٢       املؤرخ  
   ).     يوليه /     متوز  ١٢        م املؤرخ  /  ٩٣ /  ٣٤              املرسوم بقانون  (                                ، واللوائح املتعلقة بالضجيج املهين  )     يوليه /     متوز  ١٩

ّ      أغسطس، الذي يتضّمن    /     آب   ١٤          م املؤرخ    /  ٩٥ /  ٤٠                                                     وينـبغي اإلشارة يف هذا اإلطار إىل املرسوم بقانون           -   ٨٧٦                
  .                               ة عن حوادث العمل واألمراض املهنية                                       احلق يف احلصول على تعويضات عن األضرار النامج

 ُ                      ً                                                                            وُتشـكل هـذه القوانني إطاراً يتمتع فيه مجيع العمال بشروط عمل صحية وسليمة وتتضمن مسؤولية                 -   ٨٧٧
  .                                                                           أصحاب العمل عن إدارة املخاطر يف مكان العمل، على أساس جمموعة من احلوافز واجلزاءات

       املرسوم  (                                    من القانون بشأن عالقات العمل         ١٤       ملـادة                                                   ويرد مبدأ التمتع بشـروط العمـل الدنيـا يف ا        -   ٨٧٨
  .                                           من اإلطار القانوين للعمالة وحقوق اليد العاملة  )  ج  )( ١ ( ٥         ويف املادة   )  م /  ٨٩ /  ٢٤       بقانون 
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                                                                                                            وشعبة تفتيش العمل التابعة إلدارة العمل والعمالة مسؤولة عن تنفيذ األحكام القانونية املتعلقة بالصحة               -   ٨٧٩
                                                                            وتتوىل هذه الشعبة وشعبة الصحة والسالمة التابعة لإلدارة القيام بعمليات            .                ار إليها أعاله                       والسالمة املهنيتني املش  

  .                                                   تفتيش منتظمة وهلا سلطة فرض غرامات عند انتهاك القانون

  معلومات تتعلق باألجور-باء 
           حتديد األجور

ّ                                      ُتضبط الرواتب يف القطاع العام وفقاً ملؤشر ُيحّدد املكافأة لكل فئة من ا             -   ٨٨٠                 والراتب الشهري    .              لفئات املهنية ُ                                ً      ُ  
  .        باتاكا ٥     ٠٠٠        األدىن هو 

        ً                                       واستناداً إىل القانون بشأن عالقات العمل يف القطاع   .                                            وال توجد يف القطاع اخلاص خطة لألجر األدىن القانوين -   ٨٨١
   ). م /  ٨٩ /  ٢٤                   من املرسوم بقانون   ٢٧      املادة  (      ُ                                             اخلاص، ُتحدد األجور مبوجب اتفاق بني صاحب العمل والعامل 

                                                                                         من القانون السالف الذكر تنص على املبدأ العام لألجر املنصف، ويعين ذلك أن حرية                 ٢٥               غري أن املادة     -  ٨٢ ٨
  .                                                     التعاقد حيددها تعريفها وحساهبا وامتثاهلا ملعايري حسن النية

  .     أدىن                                                                                      ومن األمهية مبكان اإلشارة إىل أن أحد أهداف التنقيح احلايل لتشريعات العمالة هو اعتماد نظام أجر -   ٨٨٣

                                                                                                      ويرد بوضوح مبدأ املساواة يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية يف تشريعات العمل يف مقاطعة ماكاو،                  -   ٨٨٤
  .                                يف القطاعني العام واخلاص على السواء

    ّ                      وتدلّ البيانات الصادرة عن   .                                                               وال توجد معلومات إحصائية بشأن توزيع الدخل يف القطاعني العام واخلاص -   ٨٨٥
ـ          ١٩٩٧             ً       باتاكا شهرياً عام  ٥     ٢٢١    كان   )      ً إناثاً /     ً ذكوراً (                                    تعداد أن متوسـط مكافأة العاملني                            إدارة اإلحصـاء وال

      ٢٠٠٢     إىل     ١٩٩٩                                                       وكان متوسط مكافأة العاملني يف القطاع العام خالل الفترة من   .     ٢٠٠٢             باتاكا عام  ٤     ٧٧٢ و
  .        باتاكا  ١٤     ٦٤٣      مبقدار 

  الصحة والسالمة يف العمل-جيم

ّ                           ُسـّنت، مثلما أسلفنا، تشر     -   ٨٨٦                                                 ُ                      يعات للنهوض بشروط الصحة والسالمة يف العمل، يف حني اعُتمدت تدابري           ُ 
  .              عملية لكفالتها

                                                                                                              ومـن املهـام األخـرى اليت تضطلع هبا إدارة العمل والعمالة اختاذ تدابري وقائية للحيلولة دون اإلصابة بأمراض              -   ٨٨٧
  .                                    واعد الدنيا لدى العاملني وأصحاب العمل                                     ً                             ووقوع حوادث ناجتة عن العمل، وذلك أساساً بالتعليم والتدريب وتعميم الق

                                                                                            وإضافة إىل ذلك، فإنه بإمكان إدارة العمل والعمالة، يف نطاق صالحياهتا لتفتيش العمل، أن تأخذ عينات  -   ٨٨٨
                                                                                                                     من أية مادة من املواد يف موقع العمل، وأمر العمال باخلضوع لفحص طيب يف الدائرة الطبية التابعة إلدارة العمل                   

  .                                      إعداد تقارير عن السالمة وإصدار الشهادات           والعمالة، و
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  ،  )           يف املائة      ٣٥,٣ (                                                                                        ورغم ارتفاع عدد ضحايا احلوادث واألمراض الناجتة عن العمل خالل العشر سنوات األخرية               -   ٨٨٩
ّ            يف املائة، ويف ذلك دليل على حدوث حتّسن            ٢,٤              مل تتجاوز        ٢٠٠١       إىل       ١٩٩٧                                           ميكن أن نالحظ أن الزيادة يف الفترة من                                          

  .    ٢٠٠١     إىل     ١٩٩١                                     ً      ً             ومن جهة أخرى، اخنفض عدد الوفيات اخنفاضاً شديداً يف الفترة من   .             ظروف العمل     هام يف

 احلوادث واألمراض الناجتة عن العمل

١٩٩٧/٢٠٠١
)٪( 

١٩٩١/٢٠٠١ 
)٪( 

             ًاحلوادث سنويا  ١٩٩٧ ٢٠٠١

                             ضحايا احلوادث الناجتة عن العمل ٣ ٥٦٧ ٣ ٦٥١ ٣٥,٣+ ٢,٤+
        القاتلة       احلوادث  ٨ ٦ ٥٠,٠- ٢٥,٠-

              األمراض املهنية - - - -

  .    ٢٠٠٢                      إدارة العمل والعمالة،   :      املصدر 

                          ّ  مبدأ التساوي يف فرص الترق ي-دال 

   .                                   ُ                                        ال تقوم الترقية إال على نتائج تقييم ُيجرى على أساس نوعية الكفاءة وخربة العامل -   ٨٩٠

َ                                                  ويضَمن القانون بشأن التدريب التقين واملهين بوضوح         -   ٨٩١         م املؤرخ  /  ٩٦ /  ٥١                      من املرسوم بقانون     ) أ ( ٤       املادة   (   
  .                                                   املساواة يف االلتحاق بالدروس والدورات التدريبية املهنية  )      سبتمرب /       أيلول  ١٦

                 ُ   َّ      ً                                       ُ                     ً                     ويف القطاع العام، ُيطوَّر أيضاً مبدأ املساواة يف الفرص على أساس وجوب أن ُيشكل القطاع العام مثالً                  -   ٨٩٢
  .    ابية                                        يقتدي به القطاع اخلاص يف اختاذ اإلجراءات اإلجي

                                                              احلـق يف التمتع بأيام عطل دورية ويف أوقات الفراغ ويف            -     هـاء 
                                                        الـتحديد املعقول لساعات العمل، ويف اإلجازات الدورية        
                                                   املدفوعة األجر، وكذلك يف املكافأة عن أيام العطل الرمسية

            ساعة، يف     ٤٨          عية ب     ُ  ِّ                                                                                       ُحـدِّدت أيضا فترة الدوام اليومية يف القطاع اخلاص بثماين ساعات وفترة الدوام األسبو              -   ٨٩٣
  .             ً                              ً   ساعة أسبوعياً، وما ال يقل عن سبع ساعات يومياً  ٣٦                                                حني يتعني على املوظفني احلكوميني يف القطاع العام العمل 

                                                                                                        ويف القطـاع اخلاص، حيق للعمال التمتع بيوم راحة أسبوعي بعد سبعة أيام عمل دون فقدان األجر، يف                   -   ٨٩٤
  .       ع العام   ُ                               حني ُيمنح يوما راحة أسبوعية يف القطا

                                                                                                        ويف القطاع اخلاص، حيق للعمال التمتع بإجازة سنوية مدهتا ستة أيام عمل وإجازة سنوية مدفوعة األجر                 -   ٨٩٥
                                     ويف القطاع العام، حيق للعمال التمتع      .                                         ً       كما يتمتعون بعشرة أيام عطل قانونية سنوياً        .                             ال تقـل عن ستة أيام عمل      

  .                                                 ألجر مببلغ يساوي املكافأة اليت تتطابق مع وظيفة العامل                         يوم عمل وإجازة مدفوعة ا  ٢٢                   بإجازة سنوية لفترة 
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 ٨املادة 
 احلق يف االنضمام إىل النقابات 

                                                                                                   ينص القانون األساسي ملقاطعة ماكاو صراحة على حق املقيمني وحريتهم يف تكوين النقابات واالنضمام               -   ٨٩٦
   ).  ٢٧      املادة  (                             إليها، إضافة إىل احلق يف اإلضراب 

           ُ                                 ويف الواقع، ُتشكل رابطات العمال منذ عهد بعيد   .                                تكوين رابطات أو االنضمام إليها                 وللعمـال حـرية    -   ٨٩٧
                     ويوجد يف مقاطعة ماكاو   .                                            ً  ُ                              جمموعة نشطة داخل جمتمع ماكاو، وهي تعمل سياسياً وُتدافع عن مصاحل الطبقة العاملة

  .     ملدنية                           منها رابطات ملوظفي اخلدمة ا ٥                                           رابطة عمالية تعمل يف جمال األنشطة النقابية؛   ٧٩

                         وألي فئة من األشخاص أن       .      أغسطس /     آب  ٩          م املؤرخ    /  ٩٩ / ٢ ُ                                       وُيـنظم حرية تكوين اجلمعيات القانون        -   ٨٩٨
ّ                                                                                                                   تكّون مجعية دون احلاجة إىل إذن، طاملا كان هدفها ال يرمي إىل ترويج العنف أو إىل انتهاك القانون اجلنائي، أو                       

  .                      يتعارض مع النظام العام

                                                   لكن ينبغي التنويه بتشكيل مثاين رابطات عمل عقب          .                   دد أعضاء اجلمعيات                               وال توجـد بيانات تتعلق بع      -   ٨٩٩
ّ                  إنشاء مقاطعة ماكاو، كُوَّنت سّت منها خالل عام      َّ ُ                     ٢٠٠٢    .  

                                                     ً          ويف الواقع، فإن ملمثلي العاملني والرابطات العمالية مقعداً يف         .     ُ                                    كمـا ُيعترف باحلق يف املفاوضة اجلماعية       -   ٩٠٠
                                                                            جتماعية، وهي اللجنة االستشارية لدى حكومة مقاطعة ماكاو املكلفة بتعزيز                                                اللجـنة الدائمة املعنية بالشؤون اال     

                                                          وتقدم تلك اهليئة املشورة بشأن السياسات االجتماعية والعمالية،   .                                          احلوار بني أطراف العمل، وبالتنمية االجتماعية
  .  عي                                                                              وباخلصوص ما يتعلق منها بالرواتب ونظام العمل واستراتيجيات العمالة والضمان االجتما

      لعام                                                                                 منظمة العمل الدولية بشأن احلرية النقابية ومحاية احلق يف التنظيم النقايب                    اتفاقية                     يف مقاطعة ماكاو           وتنطبق -   ٩٠١
   ).  ٩٨    رقم           االتفاقية     (    ١٩٤٩                                                      واتفاقية تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية لعام   )   ٨٧    رقم          االتفاقية    (    ١٩٤٢

       على      قيود             وال توضع       يها                 يف االنضمام إل              ضد الراغبني                   ابطات العمل أو                             أي متييز ضد أعضاء ر           يوجـد     وال -   ٩٠٢
  .                    تشريعات مقاطعة ماكاو            اليت تتضمنها             ممارسة احلقوق 

  .         شرعية   غري                                                                                  أو التدابري التعسفية اليت تتعلق مبمارسة احلق يف اإلضراب من جانب أي عامل                     القيود       وتعترب -   ٩٠٣
   من   )   ٣٢      املادة  (                 يف مقاطعة ماكاو     األمن                           لقوات املسلحة التابعني لقوات     َّ                                   ويقيَّد حق اإلضراب بصفة استثنائية ألفراد ا
   ).     ديسمرب /            كانون األول  ٣٠        م املؤرخ  /  ٩٤ /  ٦٦                املرسوم بقانون      األمن،                                        قانون أفراد القوات املسلحة التابعني لقوات 

 ٩ املادة
  الضمان االجتماعييف احلق

  اإلطار القانوين- ألف

     أن                                احلق يف الضمان االجتماعي، وتنص على     على             ألساسي صراحة               من القانون ا  ٣٩       املادة    نص ت -   ٩٠٤
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                    االجتماعية وأمن         الرعاية       منافع               وحيمي القانون     .                                         ً               لسكان ماكاو احلق يف الرعاية االجتماعية وفقاً للقانون        "
  . "               للقوى العاملة ي         التقاعد     املعاش

                               دى مسؤوليات حكومة مقاطعة ماكاو     إح     تتمثل                     من القانون األساسي،    ١٣٠        املادة   إىل                       ً  وإضافة إىل ذلك، واستناداً 
  .    شامل                                                 سياسات واستحداث تدابري ترمي إىل تعميم نظام رعاية      صياغة   يف

                                   ريات القانونية بغية حتسني النظام احلايل  ي           عدد من التغ      إدخال                     جيري يف الوقت الراهن             اإلطـار،         هـذا     ويف -   ٩٠٥
  .        االجتماعي       للضمان 

                 وإعادة تأهيل          البطالة       معضلة                            رئيسي الذي تقدمه احلكومة                       ف الدعم املايل ال       ً              ِ        وفضـالً عـن ذلك، يستهدِ      -   ٩٠٦
  .             القوى العاملة

         الرئيسي       واهلدف  .                    ُ                                            التقدم اهلائل الذي أُحرز يف جمال الضمان االجتماعي منذ إعادة التوحيد ب         التنويه      وجيدر -   ٩٠٧
  ،       املنخفض      لدخل                              حاجة إليها، مثل ذوي ا         أكثر    هم       ملن                وتقدمي املعونة        اجللية                                  من ذلك هو تصحيح أوجه االختالل       

       تشرين    ١٦          املؤرخ       ٢٠٠٠ /   ١٩٩      األمر   (       جديدة           ُ                   وبالتايل أُنشئت استحقاقات         قني،   ا                             والعـاطلني عـن العمل واملع     
  . )                       رئيس السلطة التنفيذية         الصادر عن       أكتوبر  /    األول

  .       القانون     ختالف    ال    أهنا                                                                     للمنظمات احمللية اخلاصة أن تقدم اخلدمات االجتماعية يف مقاطعة ماكاو طاملا    ميكن     كما -   ٩٠٨

  وطرائق متويلهومنافعه االجتماعي الضمان خطط -باء 

  .    اخلاص                                          نظام لعمال القطاع العام وآخر لعمال القطاع   :                  للضمان االجتماعي       رئيسيان        نظامان      يوجد -   ٩٠٩

        العام      القطاع

            العائلية،      ملنافع ا      مثل          العائلية، ُ            ً           ُتمنح هلم وفقاً حلالتهم       املنافع                                القطاع العام احلصول على عدد من      لعمال    حيق -   ٩١٠
                                 أخرى مبوجب الضمان االجتماعي، مثل      منافع ُ       ُتمنح    كما  .         األمومة            ، واستحقاقات                          وبدل السكن، وإعانات الزواج

ُ          عـالوات الُعطـل                             التقاعدي، واستحقاقات               ومستحقات املعاش           االنتقال،     وبدل  ،  )            ميالد املسيح   عيد           مبا يف ذلك    (        
   ).       واألدوية              اخلدمات الطبية  (              لرعاية الطبية  ا        ومنافع           راسم الدفن               واستحقاقات م       الوفاة،       ، وبدل                 الباقني قيد احلياة

           ماكاو، وهو                    التقاعدية ملقاطعة       ملعاشات ا                عن طريق صندوق       املنافع                   ُ           العمال املتقاعدين، ُتمنح تلك     حالة    ويف -   ٩١١
  .     قاطعة  امل                     مستقلة تابعة حلكومة      مؤسسة

           االشتراكات                            ومصدر متويلها الرئيسي هو       .      املعامل       واضحة       منافع                            اإلدارة العامة هي خطة            معاشات      وخطة -   ٩١٢
      وحتسب   ).                             قانون موظفي اإلدارة العامة       من     ٢٥٩       املادة   (                                                             املنتظمة اليت يدفعها العاملون ونسبة من ميزانية املقاطعة         

  .                                                      عدد سنوات اخلدمة يف اإلدارة وفئة املكافأة عند تقاعد العامل     أساس       على         التقاعدي           قيمة املعاش 
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                لإلدارة العامة          االجتماعي      الضمان     خطة
 االستحقاقات الرئيسيةالسمات 

  ال            لني الذين    ا             األسرة املع       أفراد                                   والعمال املتقاعدون، وغريهم من              العمـال   :            املسـتفيدون 
              منافع الباقني          خطة              اليت تغطيها              أو األسر     ؛                               أخرى حلماية الرعاية الصحية       خطة          تغطـيهم   

                                ن جمموع األجور أو الرواتب أو                    يف املائة م      ٠,٥                        اشتراك العامل ب        ُ   َّ وُيحدَّد  .             قـيد احلياة  
  .          التقاعدي     املعاش

         الطبية       الرعاية

         الزواج      إعانات  .        الزواج                    باتاكا ماكاوية عند ٢     ٣٠٠                     على مبلغ ثابت قدره      احلصول             لكل مستفيد   حيق
                           باتاكا ماكاوية عن كل      ٢     ٣٠٠                          على مبلغ ثابت قدره           احلصول                  لكـل مستفيد         حيـق 
  .     مولود

         األمومة         استحقاقات

  :                                 الفئة الطوعية والفئة اإلجبارية     :  ي       التقاعد                          من فئات مستحقات املعاش                 فئـتان          توجـد 
                       من العمر ويكونوا قد         ً    عاماً     ٥٥   ن    بلغو ي       الذين          املدنية         اخلدمة          موظفو                    ويستفيد من األوىل  

ّ                 قّضـوا يف اخلدمـة          ً   عاماً،   ٦٥              عند بلوغ سن  ة        الثاني   منح ُ ُت و  .      ً  عاماً  ٣٠              مـا ال يقل عن   
   ً    اً من                      على مبلغ يساوي جزء          احلصول          مستفيد          وحيق لكل   .      ً   عاماً   ١٥                   وخدمة ال تقل عن     

     وذلك              للتقاعد،        حملسوبة    ا        السنوات           يف عدد     ً اً     مضروب        املدنية               راتب اخلدمة         إمجايل         من     ٣٦
                           للتغريات اليت تطرأ على         ً وفقاً                       املعاشات التقاعدية     ُ   َّ وُتعدَّل  .      ً     عامـاً    ٣٦                   لفـترة أقصـاها     
  .            لعمال النشطني ا             مستويات دخول 

  ي         التقاعد              مستحقات املعاش 

ـ  ّ     على النحو الذي يقّره         امل،   ك            تالل دائم و   ع ا         املصابني ب         للعمال         البدل          هذا    ر   َّ  يوفَّ         اجمللس                   
    امل  ك             عتالل دائم و    با       ، أو    )     ً   عاماً   ١٥                     خدمة ال تقل عن            مدة        كذلك       ومطلوب (        الطـيب   

         عمله أو   ل    ئه        خالل أدا     ُ          أو أُصيب به               العامل                           أو مرض مهين تعرض لـه         حادث            نـاتج عن    
                ُ               ويف هذه احلالة، ال ُيطلب أداء        .                     باسم اجملتمع احمللي                 أعمال إنسانية            أفعال أو       ب  ه         خالل قيام 
    ً     جزءاً من                                             وحيق لكل مستفيد احلصول على مبلغ يساوي          .                سنوات اخلدمة    من          عدد أدىن   

                 بة للتقاعد، على   و                       يف عدد السنوات احملس     ً اً                 املدنية، مضروب       اخلدمة   ب           إمجايل رات          مـن      ٣٦
 ً                          اً للتغريات اليت تطرأ على           وفق             التقاعدية          املعاشـات  ُ   َّ     وُتعـدَّل     .     ً   عامـاً     ٣٦              أال تـتجاوز    

  .      النشطني                    مستويات دخول العمال 

        الصحي      االعتالل     بدالت 

                                                             ماكاوية عند وفاة العامل املتقاعد لتغطية نفقات مراسم               باتاكا   ٢     ٧٠٠           مـبلغ    ُ      ُيدفـع 
  .     الدفن

      مراسم                لتغطية نفقات           إعانات
      الدفن

         الوفاة   بدل  .        خ الوفاة                             مرات الراتب الشهري قبل تاري ٦             مبلغ يساوي      األسرة   رب  ا       إىل أقُ    ُيدفع
          حيق هلم        الذين           اآلخرين    ة     ً            ، فضالً عن الورث         واألجنة        األرملة   /        لألرمل         االستحقاق        هذا   ُ    ُيدفع

       نصف       احلياة                                      ويساوي مبلغ استحقاقات الباقني قيد        .                                    اإلفـادة مـن اإلعانـات العائلية      
       ملقاطعة                    ملعاشات التقاعدية    ا                           اليت كان العضو يف صندوق                التقاعدي                      اسـتحقاقات املعاش    

                                                                          لـه احلصول عليها بتاريخ وفاته، أو الذي كان باإلمكان أن حيق لـه                 حيـق          ماكـاو   
  .       للتقاعد                             لو غادر عمله يف ذلك التاريخ      عليها      احلصول 

                    الباقني قيد احلياة             استحقاقات
        واملعالني

        زوج أو         تقاضى      مىت                               باتاكا ماكاوية لكل معال         ١٧٠               شهري مببلغ       بدل           اإلعانة        هـذه 
       نقطة    ١٠٠        ً      ً                                     لداه دخالً شهرياً يقل عن نصف املبلغ الذي يعادل               أو وا  / و                 زوجـة املتقاعد    

                 وحيق لكل مستفيد      ).                   باتاكا ماكاوية   ٢     ٥٠٠    أي     (     لراتب ل                              قـياس مـن الرقم القياسي     
                                           باتاكا ماكاوية عن كل طفل كلما كان           ٢٢٠       قدرها                       عـلى عالوة شهرية             احلصـول 

      ً          ً   ثانوياً أو تعليماً              تعليما          يتابعون     ً    عاماً     ٢١    و   ١٨                                        األطفـال الذيـن تتراوح أعمارهم بني        
  .           طلبة جامعات     ً  عاماً   ٢٤     ّ  سّن                     األطفال الذين هم دون           ، وكلما كان      ً مساوياً

         العائلية         اإلعانات

        شهري يف                                             يف مقاطعة ماكاو احلصول على بدل سكن             يعيش                لكل مستفيد        حيـق 
  .                باتاكا ماكاوية ١     ٠٠٠     حدود 

        السكن   بدل

  .    ٢٠٠٢                         دارة العامة واملكتب املدين،          ماكاو واإل      قاطعة                      املعاشات التقاعدية مل     صندوق  :     املصدر 
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       اخلاص      القطاع

       وزارة     ّ  توفّر                                                                         الضمان االجتماعي خطط الضمان االجتماعي لعمال القطاع اخلاص، يف حني                 صندوق     ّ  يوفّر -   ٩١٣
  .                 مقاطعة ماكاو       حلكومة                  مستقلة تابعة         مؤسسة                          وصندوق الضمان االجتماعي      .            ً                        الصـحة أساسـاً الـرعاية الطبية      

           نخرطون يف                  ن هم العمال امل    ي          املستفيد    فإن         أكتوبر،   /              تشرين األول    ١٨          املؤرخ     ٩٣ /  ٥٨                املرسوم بقانون          ومبوجـب   
  .       كمشتركني              ل أصحاب عملهم   َّ سجَّ  وي             دون غريهم،       الصندوق

           االجتماعي      الضمان        صندوق          استحقاقات

 االستحقاقات  الرئيسيةالسمات 

   ٩                      لفترة ال تقل عن       ه                          يكون قد دفع اشتراكات      أن                      عـلى كل مستفيد          جيـب 
  .                                الذي ظهرت فيه عوارض املرض          للفصل     ً             شهراً السابقة      ١٢         ل ال           شهور خال 
               أو بالتناوب؛        متتابعة                                   ستحقات على أساس يومي وتدفع بطريقة   مل         وحتسـب ا  

        على أال   (                     ً      باتاكا ماكاوية يومياً       ٧٠ ُ   َّ                                    وُيحدَّد بدل اإلقامة يف املستشفيات مببلغ     
   هو     ات                        اإلقامة يف غري املستشفي        بدل   و  )         السنة  يف     ً    يوماً      ١٨٠           الفترة         تـتجاوز 

   ).       يف السنة     ً   يوماً   ٣٠          الفترة      تتجاوز       على أال   (                      ً   باتاكا ماكاوية يومياً   ٥٥

         الطبية       الرعاية 

  .                   باتاكا ماكاوية   ١     ٠٠٠                          على مبلغ ثابت قدره           احلصول                لكل مستفيد      حيق
            شهور خالل   ٩                    اشتراكات لفترة       دفع                                     وجيـب عـلى املستفيد أن يكون قد         

  .      الزواج     ً                               شهراً السابقة للفصل الذي أقيم فيه   ١٢    ال  

         الزواج  ات       استحقاق 

                 باتاكا ماكاوية  ١     ٠٠٠                      على مبلغ ثابت قدره      حلصول ا   ة              لكل مستفيد      حيـق 
                  ما ال يقل عن      ت            كون قد دفع   ت       أن      إما   ة                 وجيب على املستفيد    .             عن كل والدة  

               للفصل الذي          السابقة     ً    شهراً      ١٢       ال                                        تسـعة شـهور من االشتراكات خالل        
    ً  شهراً     ٢٤     ال             شتراكات خالل        من اال ا     شهر  ١٥                 أو ما ال يقل عن  ،     فيه    وضعت

   .                    السابقة لفصل الوالدة

       األمومة        استحقاق  

                               باتاكا ماكاوية وهو متوفر      ١     ١٥٠      قدره                 ً           االستحقاق شهرياً مببلغ        هذا      يدفع
                                         أو أكثر؛ وهلم إقامة حملية دائمة ال تقل عن     ً عاماً    ٦٥                       للمستفيدين الذين بلغوا 

   .  ا     شهر  ٦٠     عن    تقل  ال     ملدة                دفعوا اشتراكات           يكونون قد           سنوات؛ و ٧

           الشيخوخة       استحقاق 

                               باتاكا ماكاوية وهو متوفر      ١     ١٥٠      قدره                 ً           االستحقاق شهرياً مببلغ        هذا      يدفع
                                           العمر أو أكثر، إىل جانب تقدمي شهادة          من     ً    عاماً     ١٨       بالغني                  للمسـتفيدين ال  

                 اإلقامة احمللية     من          أعوام    ٧            يقل عن     ال                                           الفقدان الكامل للقدرة على الكسب، وما       
  .                قبل فصل االعتالل         االشتراكات     ً     شهراً من   ٣٦         ال يقل عن              الدائمة؛ وما 

  ل ال    االعت         استحقاق 

                                                  أنه دفع نفقات الدفن احلصول على مبلغ ثابت             يثبت                للشخص الذي        حيـق 
   .                 باتاكا ماكاوية ١     ٣٠٠     قدره 

      الدفن        مراسم        استحقاق 

       اليت              طبقا للشروط           ر الرئة                           ّ      للمستفيد الذي أصيب بتغبّ     ة     متوفر    ات         اسـتحقاق 
  .     قانون        حيددها ال

      الرئة  ر     ّ  تغّب       استحقاق 

        للمقيمني                     باتاكا ماكاوية     ٧٥٠      قدره                 ً           االستحقاق شهرياً مببلغ          هـذا         يدفـع 
        شروط       لديهم                                    على كسب رزق أساسي وال تتوفر                القادرين               احمللـيني غـري     

          االجتماعية         املعونة        استحقاق 
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 االستحقاقات  الرئيسيةالسمات 

           واستحقاقات   )      ً          عاماً فما فوق  ٦٥   سن  (                             احلصول على استحقاقات الشيخوخة 
   ).     ً          عاماً فما فوق  ١٨   سن  (       االعتالل 
                  استحقاقات املعونة             عالوة على                             مبالغ مالية إضافية،             التكميلي       البدل           ويتـيح 

            حيتاج إىل      أنه                          معهد الرعاية االجتماعية                  شهد لفائدته    ي      الذي                   االجتماعية، للشخص   
  .                                     االجتماعية لتغطية نفقات عيشه األساسية      املعونة                  أكثر من استحقاقات 

   من                    يناير للمستفيدين    /                           ند حلول شهر كانون الثاين              تدفع ع      واحد               عالوة لشهر      هي
   .                                                         الشيخوخة واستحقاقات االعتالل واستحقاقات املعونة االجتماعية         استحقاقات

          اإلضافية      البدالت 

              وجيب أن يكون     .                               ً           للمستفيد العاطل عن العمل رغماً عنه            متوفرة        اإلعانة     هذه
                دفع اشتراكاته                                    العمل والعمالة وأن يكون قد            إدارة            ً          املسـتفيد مسجالً لدى     

           الذي أصبح       فصل   ل    ل        السابقة   ا      شهر   ١٢         ال                 شهور خالل   ٩                   لفترة ال تقل عن     
       ً يومياً                    باتاكا ماكاوية      ٧٠                      وحتسب العالوة وقدرها      .                       فـيه عاطال عن العمل    

   .      ً          يوماً يف السنة  ٩٠              على أال تتجاوز 

          البطالة       استحقاق 

  .    ٢٠٠٢                   الضمان االجتماعي،      صندوق  :     املصدر 

        الضمان         اشتراكات   )  ب (           احلكومية؛        اإلعانات  )  أ   : (                               لدخل صندوق الضمان االجتماعي هي      الثالثة        املصادر -   ٩١٤
                           يف املائة من عائدات احلكومة  ١      نسبة     وختصص   .                 إيرادات االستثمار  )  ج (                                  االجتماعي من أصحاب العمل والعاملني؛ 

   ).   وبر   أكت /            تشرين األول  ١٨        املؤرخ  م /  ٩٣ /  ٥٩            رسوم بقانون   امل (                           ً  صندوق الضمان االجتماعي سنوياً  ل

    ٤٥       أو     ٣٠                          كل صاحب عمل إما مببلغ             يشترك                       ً         باتاكا ماكاوية شهرياً؛ و      ١٥               عامل مببلغ      كل          ويشـترك  -   ٩١٥
     ركوا  ت            اخلاص أن يش     حلساهبم                            ً                                         حسب ما إذا كان العامل مقيماً أو غري مقيم، وجيب على العاملني                   ماكاوية          باتاكـا   

  .                     ً  باتاكا ماكاوية شهرياً  ٤٥      مبلغ  ب 

      احملليني         للمقيمني          البطالة          استحقاقات

 البطالة استحقاق نوع   الرئيسيةالسمات

ـ        دورات   ال                      الذين يشاركون يف                 عن العمل            للعاطلني         االستحقاق          هـذا     ر   َّ  يوفَّ
                     الذي حضر ما ال يقل       للمشارك    وحيق   .                    تنظمها مؤسسات معينة    اليت         تدريبية   ال
    ٨٠        قدرها      تدريب                        ً                   يف املائة من الدروس شهرياً احلصول على عالوة    ٦٠    عن

   .      ً شهرياً                 باتاكا ماكاوية  ١     ٨٠٠        ً                 ية يومياً، على أال تتجاوز             باتاكا ماكاو

     املهين          التدريب    خطة 

                                  الذين شاركوا يف برنامج التربية                عن العمل               للعاطلني        متوفر             االستحقاق      هذا
                    يف املائة من الدروس   ٨٠           ال يقل عن   ما                     وحيق للمشارك الذي حضر   .         الثقافية

            وحيسب املبلغ    .      ً   شهراً   ١٢   ز     تتجاو     ً                                    شهرياً احلصول على مبلغ شهري لفترة ال        
     مـــن  :                    أفـــراد األســـرة        عـــدد                        املدفـــوع عـــلى أســـاس

          باتاكا   ٦     ٨٠٠                                   ألسرة تتألف من فرد واحد إىل               ماكاوية             باتاكـا     ١     ٨٠٠  
   .        فأكثر     أفراد                          ماكاوية ألسرة تتألف من ستة 

           االجتماعية           املعونة          استحقاق 
                 للعاطلني عن العمل
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 البطالة استحقاق نوع   الرئيسيةالسمات

       ستة      طوال      تدفع   (            ماكاوية            باتاكا   ١٣     ٨٠٠             منحة قدرها                    أصحاب العمل         يـتلقى 
  .                               مسجل لدى إدارة العمل والعمالة     العمل                  لتوظيف كل عاطل عن   )     شهور

            العمالــة          ترتيــبات       خطــة 
                لعاطلني عن العمل ل

                إعانة للمنظمات          يف شكل                       باتاكا ماكاوية       ٥٠٠     ٠٠٠                  مـبلغ أقصاه          ميـنح 
                  مثل برامج التدريب  (                تنظم أنشطة      أو      تعرض                               واهليـئات غـري احلكومية اليت       

                 وبرامج إزالة        العمل                                               ، وحلقـات العمـل يف املالجـئ، و ترتيبات                 املهـين 
   .   قني ا                  لفائدة العاطلني املع  )                            الصعوبات املعترضة، وما إليها

ــة  ــة      خط ــة           املعون           املقدم
   قني ا           للعاطلني املع

                  تدفع على امتداد    (                    باتاكا ماكاوية      ١٢     ٠٠٠         قدره       ثابت                إعانة مببلغ        تشمل
     ً      ً      عاماً، مسجالً     ٢٦          عمره عن           يقل       ً شاباً                   لصاحب عمل ينتدب      )            سـتة شهور  

   .    مرة                                          لدى إدارة العمل والعمالة ويبحث عن عمل ألول 

         الشــبان  ب          خاصــة     خطــة 
         عن عمل       الباحثني

  .    ٢٠٠٢                   الضمان االجتماعي،      صندوق  :     املصدر 

  نفقات الضمان االجتماعي- جيم

              بسبب االنكماش         لكن، و   .        متاما                         سنوات املاضية، ثابتة     ١٠         ال                              الضمان االجتماعي، خالل        نفقات       ظلـت  -   ٩١٦
       ً       ً               ارتفاعاً مفاجئاً خالل الفترة             النفقات                                خالل السنوات األخرية، ارتفعت                                 الذي شهدته مقاطعة ماكاو                 االقتصـادي 

      قاطعة   امل                                                                 لذلك، تلقى صندوق الضمان االجتماعي مساعدات خاصة قدمتها لـه حكومة       ونتيجة  .     ٢٠٠١-    ٢٠٠٠
  .                                            عدد من برامج إغاثة لفائدة العاطلني عن العمل      لتنفيذ

  )              بآالف الباتاكات (                                                نفقات الضمان االجتماعي من ميزانية مقاطعة ماكاو    حصة

 األعوام ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

                  الضمان االجتماعي     نفقات    ٣٤٩     ٥٧٧    ٣٨٢     ٨٠٣    ٥١٩     ٤٨٥    ٤٨٣     ٣٤٧

           التقاعدي     املعاش                 احلكومة يف صندوق       مشاركة    ٣١٨     ٠٧٦    ٣١٦     ٦١٧    ٣٢٣     ٤٢٠    ٣٣٢     ٧٢٣

      اجملموع     ٦٦٧     ٦٥٣    ٦٩٩     ٤٢٠    ٨٤٢     ٩٠٥    ٨١٦     ٠٧٠

                       ميزانية مقاطعة ماكاو  من      احلصة ٪٦,٨١ ٪٧,٩٨ ٪٨,٩ ٪٨,٥

  .    ٢٠٠٣          املالية،      وزارة   :     املصدر 

  )              بآالف الباتاكات (                  الضمان االجتماعي       لصندوق         املقدمة        اإلعانات

 األعوام ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

                       ميزانية مقاطعة ماكاو  من        يف املائة    ١     حصة   ٨١     ٧٤٦   ٨٤     ٥٧١   ٧٨     ٥٥٣   ٧٨     ٠٠٠

       خاصة      إعانات -   ١٢     ٠٠٠    ١٢٢     ٥٤٠    ٢٢٤   ٢  ٣٧

      اجملموع    ٨١     ٧٤٦   ٩٦     ٥٧١    ٢٠١     ٠٩٣    ٣٠٢     ٣٧٢

  .    ٢٠٠٣          املالية،      وزارة   :     املصدر 
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  ترتيبات تكميلية خلطط الضمان االجتماعي العامة- دال

                         ورغم ذلك، فإنه بإمكان      .           العاملني       لفائدة                                                  صـندوق الضمان االجتماعي خطط ضمان اجتماعي               يوفـر  -   ٩١٧
ـ      م  /  ٩٩ / ٦   ون            املرسوم بقان   (       لديهم     عاملني  ال                    اخلاصة هبم لفائدة         االدخار                   ينشئوا صناديق      أن      ً   ل أيضاً                  أصـحاب العم

                     ومن جهة أخرى، ميكن       ).      يوليه /      متوز  ٢          املؤرخ       ٢٠٠٢ /  ١٠                     املنقحة بالقانون          بصيغته       فرباير   /         شـباط   ٨         املـؤرخ   
  .        تحقاقاهتم  اس                                                              أن خيتاروا شراء خطط معاش تقاعدي من شركات التأمني لتمديد تغطية        للعاملني

  عدم التمتع باحلق يف الضمان االجتماعي- هاء

     على                                                                               االجتماعي متوفرة جلميع املقيمني يف مقاطعة ماكاو وهي خالية من أي متييز                    الضمان             اسـتحقاقات  -   ٩١٨
  .                      أساس نوع اجلنس أو العرق

          املسجلني يف                                                                            صـندوق الضمان االجتماعي إجباري جلميع العمال يف القطاع العام غري              يف            واالشـتراك  -   ٩١٩
   ).      العامة             موظفي اإلدارة       قانون     من  ) ٩ (   ٢٥٩      املادة  (                          املعاشات التقاعدية ملاكاو      صندوق

        مت توسيع         أكتوبر،  /            تشرين األول  ١٥        املؤرخ     ٢٠٠٢ /   ٢٢٧                        رئيس السلطة التنفيذية          صادر عن   أمر       ومبوجب -   ٩٢٠
         بتوفري        القاضي           عة ماكاو                   تحقيق هدف مقاط   ل             اخلاص توخيا                                     االجتماعي لتشمل العاملني حلساهبم              الضـمان        خطـة   
  .      اخلاص                             جلميع العاملني والعاملني حلساهبم      املنافع

 ١٠ املادة

 األسرة محاية

  اإلطار القانوين- ألف

      إقامة       يف          متساوين                        ويعترب الرجال والنساء      .                                                يف مقاطعة ماكاو، الوحدة األساسية يف اجملتمع             األسرة،      تعترب -   ٩٢١
                  قيمتني من بشريتني              واألبوة         األمومة       وتشكل    .                  لطرفني وموافقتهما                                                الـزواج وهلـم احلـق يف أن يعقدوه برضاء ا          

  . ا م       ا وضماهن م                       ينص القانون على احترامه           واجتماعيتني 

              حقهم يف حرية        على                                                            من القانون األساسي على حرية عقد الزواج بني املقيمني و           )  ١ (  ٣٨       املادة        وتـنص  -   ٩٢٢
                  اكتساب امللكية    يف        احلق            االعتباريني        األشخاص                   مبنح األفراد و      ١٠٣                              ومن جهة أخرى، تقضي املادة        .        أسرة      تكوين

  .      وإرثها              والتفويت فيها                واالستفادة منها 

       أغسطس،  /     آب  ١          م املؤرخ    /  ٤٩ / ٦                                           القانوين لسياسات األسرة، وهو القانون            اإلطار      بشأن              القانون        وينظم -   ٩٢٣
              كال القانونني     وجيدد  .  ة             كاو حقوق األسر ا                                                لتلك السياسات، يف حني ينظم القانون املدين ملقاطعة م      األساسي      اإلطار 

  .       الكاملة                                            احلق يف تكوين أسرة ويف عقد الزواج يف ظل املساواة 

    يف    احلق     ضمان   )  أ   : (                                                              اإلطار القانوين لسياسات األسرة فإن أهداف تلك السياسات هي ما يلي  إىل          ً واستناداً -   ٩٢٤
                  تأمني محاية الطفل     )  ب (          السامية؛              واالجتماعية                                                                   تكوين أسرة، ومحاية األمومة واألبوة بوصفهما من القيم اإلنسانية          
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                  النماء الكامل       تيسري                                                      املعيشية املتعلقة بالسكن والصحة والتعليم، بغية              الظروف      هتيئة    )  ج (                          ومنائه وحقه يف التعليم؛     
    ً    فضالً   ،                 اليت تواجه حتديات           لألسر    ،                                       توفري الدعم، وال سيما الدعم االقتصادي       )  د (                       كل فرد من أفرادها؛      ل    و      لألسرة

                                         وتعزيز ممارسة حقوقهما الكاملة داخل              أبنائهم،          تربية      على                       التعاون مع الوالدين        )  ه (            ة الوالد؛                     عـن األسر الوحيد   
                                                             املسنني ومشاركتهم يف حياة األسرة وتعزيز التضامن والدعم املتبادل       اندماج    دعم   )  و (             بالتربية؛           ّ   فيما يتعلّق    ة    األسر
                        اليت تؤثر يف وجودهم             القرارات                   وي لألسر يف اختاذ                                           تأمني املشاركة الفعلية والتمثيل العض      )  ز (            األجيال؛       خمتلف    بني  

  .       احمللية       اجملتمعات                           النهوض مبشاركة األسر يف تنمية   )  ح (             األديب واملادي؛ 

ّ      يتّضمن      أن  "     أسرة   "    للفظ      وميكن -   ٩٢٥         غري أنه    .          والتبين       الزواج                   لعالقة الناجتة عن     ا             ً     أكثرها شيوعاً        ّ   لعلّ          عدة معان   
               نفس البيئة     ون    تقامس ي    أو   /    و        واحد           حتت سقف        يعيشون               ة من األشخاص        جمموع     على       ً    أيضاً      ّ يدلّ                     بإمكـان اللفظ أن     

  .        الوالد     وحيدة        على أسر  و   ل               زواج فعلي وأطفا    على             االقتصادية، و

                                مع مراعاة رفاه أفرادها ومصلحة  ،        منط عيشها     على                                   مسؤولية إدارة شؤون األسرة واالتفاق       الزوجني      ولكال -   ٩٢٦
   ). م /  ٩٤ / ٦             من القانون  ٢        واملادة                من القانون املدين   )  ٢ (    ١٥٣٢      املادة  (        كل منهم 

       يصبح      ً  زواجاً،                   لكن، كلما عقد قاصر    ).    ١١٨      املادة  (     ً   عاماً   ١٨                             املدين سن الرشد القانونية ب         القانون      وحيدد -   ٩٢٧
  .                 من القانون املدين   ١٢٠     ً              آلياً مبوجب املادة      الرشد

             بإمكان شخص  ،   لكن  .       انونية                     تطابق مع سن الرشد الق ي                     سن القانونية للزواج             د األدىن لل       احل    فإن         ً    ومبدئـياً،  -   ٩٢٨
               من القانون       ١٤٨٧       املادة   (                     أو أولياء أمره          ً                                           عاماً أن يتزوج طاملا وافق على ذلك والداه          ١٨    و   ١٦             عمره بني          يتراوح
       ويتوقف   .              ً   ّ                           أن تصدر إذناً ميكّن القاصر من الزواج              للمحكمة     ميكن            األولياء،                                  ويف غياب موافقة الوالدين أو         ).     املدين

                       حياته مبا يكفي من                إدارة شؤون                                                   جدية لعقد الزواج وإثبات قدرة القاصر على            باب  أس                          قـرار احملكمة على وجود      
  .        والذهين     البدين      الرشد 

  املعونة املقدمة لألسرة- باء

ّ    حمّددة                                             كاو، إىل جانب رابطات تعىن بشؤون األسرة، مسؤولية  ا مل        مقاطعة       حلكومة -   ٩٢٩       حياة                  يف النهوض بنوعية  
   ). م /  ٩٤ / ٦           من القانون   )  ٢ ( ١      املادة  (        ي واألديب                               األسرة ورفاه األسر وأفرادها املاد

       خاصة،                                                                      حكومة املقاطعة، سواء كان ذلك مبفردها أو بالتعاون مع رابطات               شأت              الغاية، أن     هذه         ولتحقيق -   ٩٣٠
                ومراكز تقدمي          للنساء،                 ، كتوفري املالجئ                             اليت متر بظروف استثنائية                                                مراكـز لدعم األسرة هتدف إىل مساعدة األسر         

  .                       ومراكز الرعاية النهارية             اخلدمات لألسر، 

     ً    أيضاً         وتستهدف             سر السجناء    أل                            صة لألسر الوحيدة الوالد و     ا            ، مساعدة خ          ِّ   فيما تقدِّم             املراكز،      تلك       وتقدم -   ٩٣١
ّ                                                      اسـتحداث آليات فّعالة ملعاجلة األزمات اليت يتسبب فيها أي فرد من                                     ال سيما األزمات الناجتة عن  ،       األسرة     أفراد               

  .        باخلصوص                   عندما يطال األطفال     املرتيل،         والعنف                   بط الزواج أو األسرة ا       احنالل رو
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        مكتب     وهي   ،           االجتماعية         الرعاية        معهد                                 ، أنشئت شعبة جديدة تابعة ل           ١٩٩٨       نوفمرب   /        الثاين        تشـرين     ويف -   ٩٣٢
                       وهلذه الشعبة فريق من      .                 املعرضة للخطر   و أ                         اليت تعاين من مشاكل          األسر                  األسرة، هبدف دعم               مـن أجل             العمـل   
          قانونيني          ومستشارين                                             خصائيني االجتماعيني وعلماء النفس ومعلمي احلضانات  أل          صصني، مثل ا      املتخ      الفنيني       املوظفني 
  .         وما إليهم

                                                                 دعم عديدة لألسر اليت حتتاج إليها أو إىل األسر الضعيفة أو                 خدمات           االجتماعية         الرعاية           معهد        ويقـدم  -   ٩٣٣
        تقدمي        وخدمات                       لزواج، وتثقيف األسرة          عند ا         املشورة        تقدمي                                ، مثل املساعدة االقتصادية، و                 املعرضة للخطر         األسـر   
  .    طعام  ال      وجبات 

                                                                   صعوبات مالية مبوجب نظام الضمان االجتماعي كما ورد ذلك يف هذا                   تتعرض ل         اليت         األسـر           وتسـاعد  -   ٩٣٤
  . ٩                 احلديث عن املادة  د د  بص         التقرير

  محاية األم والطفل- جيم

              محاية األمومة    نظام

      صحية                                                      ة يف املستشفيات العامة ومراكز الصحة خدمات رعاية                                    املتخصصون وأقسام الرعاي          املوظفون      يقدم -   ٩٣٥
  .                عديدة لألم والطفل

                                لوقاية من األمراض املنقولة عن       با                تنظيم األسرة، و             تتعلق ب                    معلومات وخدمات         وأثناءه         احلمل      قبل         وتقـدم  -   ٩٣٦
         دات خالل        عيا   ست                                                                                     االتصال اجلنسي، والتحصني ضد الكزاز؛ والتسجيل السابق للوالدة، وما ال يقل عن                  طريق

          ر الوالدة    َّ وفَّ     ُ  كما تُ   .                      للمضاعفات وإدارهتا       املبكر          والتشخيص                                       شورة بشأن التغذية والنظام الغذائي        امل              احلمل، وتقدمي   
  .                   املأمونة يف املستشفيات

   يف                                                                                        لألمهـات بعـد الـوالدة خدمات تتعلق بالتشخيص املبكر للمضاعفات الالحقة للوالدة                     تقـدم  و -   ٩٣٧
                   وإدارة مضاعفات          باإلرضاع                                                     حية؛ والعيادات والرعاية الالحقة للوالدة؛ والنهوض                          مراكز الرعاية الص   /         املستشفيات

  .      الكزاز                                  معلومات عن تنظيم األسرة والتحصني ضد               لألم بعد الوضع   م                  َّ أمراض الثدي؛ وتقدَّ

      ضد         والتحصني     ً                                                          أيضاً خدمات التشخيص املبكر لعدوى الرضع والوقاية منها؛          ُ   َّ   ُتوفَّر             بالوليد،        يتعلق       وفيما -   ٩٣٨
          يف مراكز       املبكرة         والعيادة                          ّ                                           املعلومات والدعم يف وقت مبكّر وبشكل حصري عن الرضاعة الطبيعية؛                    ل؛ وتقدمي      الس

  .                                                       الرعاية الصحية للتسجيل من أجل التحصني؛ وخطط مراقبة الرضع

        نسبة       وبلغت                                                                          ، مشلت رعاية األمومة يف املراكز الصحية مثاين عيادات لكل امرأة حامل،                 ٢٠٠١     عام    ويف -   ٩٣٩
  .                اإلناث يف سن اإلجناب     إمجايل              يف املائة من     ٧٢,٨        ة قدرها     تغطي

               وتقبل احلضانات    .                الرضع واحلضانات   -                                      كاو بإقامة وإدارة نظام شبكة األم      ا            مقاطعة م       حكومة         وتـنهض  -   ٩٤٠
          ً      الطفل فضالً عن      لنماء                                                                             الذين تتراوح أعمارهم بني ثالثة شهور وثالث سنوات، وتوفر الظروف املؤاتية                 األطفـال 

  . )     سبتمرب /       أيلول  ٢٧        م املؤرخ  /  ٨٨ /  ٩٠              املرسوم بقانون    من   )  أ ( ) ١ ( ٣      املادة    ( ة              دعم املالئم لألسر  ال     تقدمي 
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  .       منظمة     والدات    ً     ً                                            دعماً كامالً التدريب املالئم وتنظيم األسرة اللذين يؤمنان       ماكاو          مقاطعة      حكومة       وتدعم -   ٩٤١

                     ومات ومعارف ووسائل                                                            األسرة إىل حتسني صحة األسرة ورفاهها، ويشمل تقدمي معل                تنظـيم          ويهـدف  -   ٩٤٢
    كما   .                فيه وموعد ذلك      يرغبون                                                                  واألزواج متكنهم من حرية ومسؤولية اختاذ القرار بشأن عدد األطفال الذي       لألفراد

ـ                            ويشمل تنظيم األسرة تقدمي      .                  اجملتمعات احمللية       مجعيات و              يف املدارس     ة                                     م بـرامج استشارية عن تنظيم األسر        َّ نظَُّ   ُت
                                                       علومات عن أساليب التحكم يف الوالدات، ومعاجلة العقم          امل               الوراثية، و     انب    واجلو                                 املشـورة السابقة لعقد الزواج      

   ). م /  ٩٤ / ٦         القانون   من   )  ٢ (  ١٠      املادة  (                                                  الوراثية واألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي       األمراض        ومقاومة 

       تنظيم           ستخدمة يف                           مجيع األدوية واملعدات امل   ُ   َّ     ُتوفَّر   و  .                                        الرعاية الصحية برامج تنظيم األسرة          مراكز         وتقـدم  -   ٩٤٣
ـ      ١٥          م املؤرخ    /  ٨٦ /  ٢٤                املرسوم بقانون       من    )  د  )( ١ ( ٧ و  )  ٢ ( ٦         املادتان     (   اهتا           احلكومة نفق         وتتحمل     ا              األسـرة جمان

   ).    مارس /    آذار

       التمتع     عام     على                           العاملة منذ ما يربو             احلامل                                                  اخلاص، ينص قانون العمل على أنه حيق للمرأة                القطـاع     ويف -   ٩٤٤
                              السالفة الذكر، جيب أن تستفيد  ا     يوم  ٣٥                         أو وظيفتها؛ ومن بني ال             فقدان أجرها     ً       يوماً دون   ٣٥      مدهتا            إجازة أمومة  ب

  ُ   َّ   ُتمدَّد        وميكن أن   .                              الباقية إما قبل الوضع أو بعده            األيام اخلمسة                              بعد الوالدة وميكن أن تستفيد من      منها      ً   يوماً   ٣٠   من 
                  مضمون يف حدود        األجر          فقدان                                     غري أن احلق يف إجازة األمومة دون        .                      يف حاالت استثنائية      هذه   ا   يوم    ٣٥              فـترة ال      

                            ولفترة ثالثة شهور بعد الوضع،   ،        احلامل      للمرأة       وينبغي    ).  م /  ٨٩ /  ٢٤            رسوم بقانون        من امل  ٣٧      املادة  (        والدات    ثالث
ّ   تعّرض      أو      إجهاد                                  أال تقوم بأية أعمال ميكن أن تؤدي إىل     ). م /  ٨٩ /  ٢٤      قانون         املرسوم ب   من   )  ٢ (  ٣٥      املادة  (    خطر  ل       صحتها ل  

    ً  يوماً     ٣٠   و     ً            يوماً بعد الوضع  ٦٠     منها      ً    يوماً،   ٩٠    مدهتا            إجازة أمومة  ب        التمتع               القطاع العام    يف       للعامالت     وحيق -   ٩٤٥
     حىت       وليدها            ً                                  وللمرأة أيضاً احلق يف استراحة بساعة واحدة إلرضاع   .          الوالدات   عدد                             قبل الوضع أو بعده، دون تقييد 

   ).      العامة             موظفي اإلدارة       قانون     من   ٩٢      املادة  (         من العمر      عاما      يبلغ 

    ٩٣      املادة  (                                                                                            ق للعمال الذكور، يف القطاع العام، التمتع بإجازة أبوة مدهتا مخسة أيام بعد والدة الطفل              وحي -   ٩٤٦
   ).                            من قانون موظفي اإلدارة العامة

                                          واقترحت حكومة مقاطعة ماكاو، فيما يتعلق      .                                            ْ              وكما أسلفنا، جيري يف الوقت الراهن تنقيح قانوينْ العمل         -   ٩٤٧
  .                                                                   ور من بينها تقييد إجازة األمومة بثالث والدات والزيادة يف مدة تلك اإلجازة                            بقانون القطاع اخلاص، إسقاط أم

  . ٩                                                                       وترد معلومات إضافية عن منافع أخرى للضمان االجتماعي يف اجلزء املتعلق باملادة  -   ٩٤٨

  محاية األطفال والشباب-دال 

    )). ٣ (  ٣٨      املادة  (  م                                                                ينص القانون األساسي صراحة على رعاية مقاطعة ماكاو للقاصرين ومحايته -   ٩٤٩

      ١٩٧٣                                                    واالتفاقية بشأن احلد األدىن لسن االستخدام لعام             ١٩٨٩                                       وإىل جانب اتفاقية حقوق الطفل لعام        -   ٩٥٠
  .            ً                                                        ، تطبق أيضاً معاهدات أخرى تتصل حبماية األطفال يف مقاطعة ماكاو           )   ١٣٨                                     اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       (

  ؛  ) ٦                                     اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         (    ١٩١٩                     يف الصناعة لعام                                             ً       وتشمل، فيما تشمل، اتفاقية عمل األحداث ليالً      



E/1990/5/Add.59 
Page 264 

 

    ١٩٥٨                                                                                  بشأن القانون املنطبق على التزامات النفقة جتاه األطفال؛ واتفاقية الهاي لعام                ١٩٥٦                      واتفاقية الهاي لعام    
           املتعلقة      ١٩٦١                                                                                                    بشـأن االعتراف باألحكام املتعلقة بااللتزام بالنفقة جتاه األطفال وتنفيذها؛ واتفاقية الهاي لعام              

                   بشأن اجلوانب املدنية     ١٩٨٠                                                    ُ َّ                        بصالحيات السلطات والقانون املنطبق فيما يتعلق حبماية القُصَّر؛ واتفاقية الهاي لعام 
  .                              الختطاف األطفال على الصعيد الدويل

                                                                                     وتنهض حكومة مقاطعة ماكاو، بالتعاون مع رابطات تعمل يف جمال الدفاع عن مصاحل األسرة ومؤسسات  -   ٩٥١
                                                                                                    ن االجتماعي، بسياسة هتدف إىل محاية القاصرين احملرومني من بيئة أسرية عادية، وتسعى لتمكينهم من                       التضـام 

  .                                                    ظروف عيش أفضل، ووحدة عائلية وإدماجهم يف اجملتمعات احمللية

                                               يف تقدمي برامج تثقيفية وتنظيم برامج على                 االجتماعية         الرعاية        معهد                                    وتشـترك وزارة التعليم والشباب و      -   ٩٥٢
                                                  كما تتعهد هذه اهليئات وغريها بنشر حقوق األسرة          .                                                   اجملتمع احمللي تتناول قضايا الصحة وحقوق الطفل            مستوى

  .           وحقوق الطفل

                          ً     ً                                                                       وتـويل حكومـة املقاطعة اهتماماً خاصاً باأليتام واألطفال الذين ال يعيشون مع األبوين البيولوجيني،                -   ٩٥٣
  .                                     ً         ً   األسرية، إضافة إىل األطفال املعاقني جسدياً أو عقلياً                                            والفتيات، واألطفال املهملني أو احملرومني من بيئتهم

                 ِّ                                                                       ويف هذا اإلطار، يوفِّر عدد من املؤسسات االجتماعية امللجأ واملساعدة إىل القاصرين من خمتلف األعمار،  -   ٩٥٤
   ية        ِّ                                                 كما توفِّر دائرة رعاية األطفال املقيمني اإلشراف والرعا         .                                                   الذيـن تـركوا بيوهتم قسرا ألي سبب من األسباب         

  .                                                                          لألطفال املستضعفني والشبان الذين يتعذر على أسرهم السهر على تربيتهم تربية الئقة

                      يف املائة من إمجايل        ٣,٧ (          سنوات    ٣      ً                               رضيعاً تتراوح أعمارهم بني صفر و        ١٥     ٤٣٧                     ويوجـد يف املقاطعة      -   ٩٥٥
       ُ       حضانة ُيشرف   ٥١  يف                                                                  ، ترعى البعض منهم أسرهم، يف حني يتمتع آخرون خبدمات الرعاية النهارية  )          عدد السكان

      ً                     رضيعاً الرعاية من دور      ٣     ٦٧٣         ، تلقى       ٢٠٠٢       يونيه   /                    وحبلول أواخر حزيران    .          االجتماعية         الرعاية          معهـد          علـيها   
  .                    احلضانة السالفة الذكر

                                                                                                     وتـنص تشريعات العمل يف مقاطعة ماكاو على اختاذ تدابري ترمي إىل القضاء على عمل األطفال ووضع                  -   ٩٥٦
ّ         قواعد بشأن احلّد األدىن ل ّ              سّن العمل، وهو                 .     ً                عاماً يف القطاع اخلاص  ١٦     ً                    عاماً يف القطاع العام، و  ١٨ 

ّ                                                     ويف القطاع اخلاص، خيّول القانون بصفة استثنائية تشغيل األشخاص الذين هم دون  -   ٩٥٧      ً              عاماً على أال يقل   ١٦                 
         ن، مرة يف             وخيضع القاصرو  .                                                             عاما، إذا ثبتت بصفة مسبقة قدرة القاصر اجلسدية على ممارسة العمل  ١٤         عمرهم عن 

              من املرسوم     ٤٢    و   ٤٠    و   ٣٩    و   ٣٨       املواد   (                                                                        السنة على األقل، لفحوص طبية للوقوف على لياقتهم البدنية والصحية           
  . ٧   و ٦                                                              ويف هذا السياق ميكن الرجوع إىل املعلومات املقدمة فيما يتصل باملادتني    ).  م /  ٨٩ /  ٢٤       بقانون 

                                           تدريب اجلاحنني واملنحرفني األحداث وإعادة تأهيلهم

                        ً               والقاصرون مسؤولون جنائياً بداية من ذلك   .      ً  عاماً  ١٦                                         دت سن املسؤولية اجلنائية يف مقاطعة ماكاو ب  ُ  ِّ  ُحدِّ -   ٩٥٨
     ً    عاماً    ١٦                  ّ                 والقاصرون الذي تقلّ أعمارهم عن        .                  ً                           ُّ                      السن، وخيضعون تبعاً لذلك للقانون اجلنائي إذا اتُّهموا بانتهاكه        

  .                   من القانون اجلنائي  ١٨                ً             غري مسؤولني جنائياً مبوجب املادة 



E/1990/5/Add.59 
Page 265 

     ً    عاماً    ١٦                                                                                          ويقضي نظام جنوح األحداث يف مقاطعة ماكاو بأن خيضع القاصرون الذين تقل أعمارهم عن                -  ٥٩ ٩
                  ً                                                                         ً                         والذيـن يرتكـبون فعـالً يعتـرب جرمية جنائية يف نظر القانون لنظام تعليمي وتطبق عليهم تدابري مالئمة وفقاً                    

         تشرين    ٢٥          م املؤرخ    /  ٩٩ /  ٦٥    ون                       مـن املرسوم بقان      ٦٧    و  ٦           املادتـان    (                                       الحتـياجاهتم االجتماعـية والـتربوية       
   ).      أكتوبر /    األول

                                                                                                       ومعهـد القاصـرين هو املؤسسة التابعة لوزارة الشؤون القانونية املسؤولة عن تعليم اجلاحنني األحداث                -   ٩٦٠
                                            وتساعد وزارة التعليم وشؤون الشباب معهد        .                                                                 وتربيـتهم وإعادة تأهيلهم وتقدمي املشورة والتدريب املهنيني هلم        

  .                 فري التعليم األساسي               القاصرين على تو

  محاية املسنني-هاء 

     إعالن  "                 ، انطلق تنفيذ        ١٩٩٨         ويف عام     .                                                               تويل حكومة مقاطعة ماكاو عناية كبرية ألثر املسنني يف املقاطعة          -   ٩٦١
                                        يف إطار اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا   "                                                               ماكـاو وخطـة العمل املعنية باملسنني ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ       

                                   ويف الوقت احلاضر، جيري إعداد تقرير حبث   .                                            وهي أول خطة عمل إقليمية تركز على قضية املسنني  .     هلادئ       واحمليط ا
  .                                               عن استراتيجية إمنائية على املدى الطويل يف هذا اجملال

                                                                 للمسنني التثقيف واخلدمات الصحية بدعم من الوزارات احلكومية                  االجتماعية         الرعاية          معهـد     ِّ     ويوفِّـر    -   ٩٦٢
                                                                     ً             ويشمل الدعم تقدمي خدمات مالئمة من خالل إنشاء أفرقة مهنية تعمل دواما كامالً              .          ات اخلاصة               األخرى والرابط 

ّ                                                                                على أساس متفّرغ وتتألف من معاجلني فيزيائيني وأخصائيني اجتماعيني ومعاونني شخصيني يضمنون رعاية األسرة              
  .                                    املعيشية وخدمات الرعاية املهنية للمسنني

                                       على تقدمي الرعاية الصحية األساسية               االجتماعية         الرعاية        معهد        ثب مع                                   وتـتعاون وزارة الصـحة عن ك       -   ٩٦٣
  .                                                                       وخدمات العناية للمسنني، ال سيما ملن يعيش منهم مبفرده أو يعاين من أمراض مزمنة

     ً     ً                                                     دعماً خاصاً لألسر ملساعدهتا على كيفية رعاية املسنني املرضى من                 االجتماعية         الرعاية        معهد             كمـا يقدم     -   ٩٦٤
            ّ                                                                         فق جديدة توفّر للمسنني الرعاية الصحية وغريها من اخلدمات، مثل رعاية األسر املعيشية واإلمداد              خالل إنشاء مرا
  .             بوجبات الطعام

                                              ً                                                  وإضـافة إىل ذلـك، تنهض حكومة مقاطعة ماكاو، إدراكاً منها باحلاجة إىل تعزيز الدعم على مستوى           -   ٩٦٥
ّ          وباخلصوص العّزل منهم                                                                   اجملـتمع احملـلي والقـيم العائلية، بأنشطة مشتركة مع املسنني                ّ                   فنظّمت أنشطة تروحيية     .            

  .                       وتثقيفية ومهنية لفائدهتم

 ١١املادة 

 احلق يف مستوى معيشة الئق

  وصف عام-ألف 

                                                                                           يف مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة، هناك عدد من اآلليات املنشأة حبكم القانون اليت تتيح للمقيمني العيش  -   ٩٦٦
                                                    لذا، فإن مشكلة الفقر ليست ملفتة للنظر يف هذه           .                        ة أو لدى اجتياز احملن                                         بكرامة حىت يف الظروف الشديدة القسو     
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                                                                                             ومع ذلك، تلتزم حكومة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة التزاما شديدا مبكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي   .       املنطقة
                 ام شامل للرفاه                                                                                                يف حـدود اإلمكـان ال سيما من خالل منح مزايا الضمان االجتماعي واسعة النطاق وحتقيق نظ                

  .        االجتماعي

                                            األسر من الفاقة وخلق ظروف عيش اجتماعية        /                                                         املـراد مـن مؤسسة الرفاه االجتماعي هو وقاية األفراد          -   ٩٦٧
    ).      نوفمرب /             تشرين الثاين  ١٧           م الصادر يف  /  ٨٦ /  ٥٢              املرسوم بقانون  (                                 واقتصادية أفضل وكذلك تنمية اجملتمع 

                                                         دئ املساواة والفعالية والتضامن واملشاركة وهي متد يد املساعدة                                    ترتكز مؤسسة الرفاه االجتماعي على مبا -   ٩٦٨
                                                                                                            املالـية واالجتماعـية مـن خالل توفري املعدات وإسداء اخلدمات، ومن بينها السكن االجتماعي وتوفري املأوى                 

   اه                   فمن خالل مراكز الرف  .                                                                         والوصول جمانا إىل اخلدمات الصحية وخدمات التعليم ووجبات الطعام وحضانة األطفال
                                                                                                 االجتماعي التابعة هلا، املتناثرة حول مدينة ماكاو واجلزيرتني، تقدم مؤسسة الرفاه االجتماعي، من ضمن خدمات 

   .                             العائالت اليت تعيش حتت خط الفقر /                              أخرى، املساعدة املالية إىل األفراد

                ام، وقد ساعدت                                                                                        ويف مقاطعـة ماكاو اإلدارية اخلاصة، هناك ثالثة مراكز تقوم على توفري وجبات الطع              -   ٩٦٩
   .     ٢٠٠١     ً         شخصاً يف عام  ١     ١٧٠     حوايل 

                                               ُ                          يتخذ الدعم املقدم لألفراد واألسر شكل معونات مالية ُتمنح للمسنني ولألسر املعوزة                  مثلما سبق الذكر،  و -   ٩٧٠
                                                                                                          ولـلمعاقني غـري املشـمولني بـنظام الضمان االجتماعي وجلميع أولئك الذين ال حيصلون على مزايا الضمان                  

  .        أو مؤقتة  )              على أساس سنوي (                   تكون اإلعانات دائمة     وقد   .         االجتماعي

                                                                                                 وتضم اإلعانات الدائمة املزايا اإلضافية املمنوحة للمسنني واملزايا املمنوحة ملن يعانون الفاقة أو ملن أصيبوا  -   ٩٧١
          وحة لألسر                                                                                                             بإعاقـة، أو ملن يعانون من البطالة أو املرض واملزايا املمنوحة للمصابني مبرض تغرب الرئة واملزايا املمن                

  .          وحيدة الويل

                                                                                            وتضم اإلعانات املؤقتة مستحقات الدفن ومزية إعادة تشكيل املسكن ودعم ضحايا الكوارث واإلعانات        -   ٩٧٢
                                                                                                              لشراء األثاث ولوازم اجلراحة الترقيعية، وغري ذلك من التجهيزات اخلاصة واإلعانات لتغطية مصاريف اإلقامة يف               

                                ويف الوقت احلاضر تبلغ قيمة اإلعانة   .                                    ات لتغطية رسوم الدراسة والنقل العام                                 دور الرعاية أو يف املستشفيات، وإعان
   .               باتاكا شهريا ١     ٣٠٠                             الدائمة اليت متنح للشخص الواحد 

    ١٣     ٠٦٩    مشلت  (     أسرة  /     ً  فرداً ٥     ٠٣٥                                            منحت مؤسسة الرعاية االجتماعية مزايا دائمة إىل   ،     ٢٠٠١       عام يف -   ٩٧٣
   ٤     ٢٣٥                        مبنح مثل تلك املزايا إىل     ٢٠٠٠                                 باتاكا، بينما قامت يف عام         ٦٥     ٦٨٦     ١٤٤                         بلغـت قيمتها اإلمجالية       )       شخصـا 

       ، حصل      ٢٠٠١         ويف عام     .          باتاكا   ٤٧     ٦٠٦     ٢٢٦                        وبلغت قيمتها اإلمجالية      )        شخصا   ١٢     ٠٢٩     مشلت   (      أسرة   /    ً فرداً
                          باتاكا بينما قامت مؤسسة    ٧٩١     ٨٢٢                            مزايا مؤقتة بلغ جمموع قيمتها   )        شخصا    ٨٣١     تضم   (        أسـرة    /         فـردا     ٣١٥

                بلغت قيمتها يف     )        شخصا    ٧٢٤     تضم   (      أسرة   /     ً   شخصاً    ٢٥٨                           مبنح مزايا مماثلة ل            ٢٠٠٠               ماعية يف عام                   الـرعاية االجت  
  .        باتاكا   ٧٥٥     ٧٧٨      اجملموع 
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                                 على الشخص أن يكون مقيما يف مقاطعة   :                                                        والستحقاق املزايا املذكورة آنفا، جيب استيفاء الشروط التالية -   ٩٧٤
    بعد   .                                             شهرا قبل طلب االستفادة من تلك املزايا         ١٨        ملقاطعة                                                         ماكاو اإلدارية اخلاصة أو أن يكون قد عاش يف هذه ا          

       أي أن   (                                                                                                     ذلك، تتحقق مؤسسة الرعاية االجتماعية مما إذا كان أي من الشخص أو األسرة يعيش حتت خط الفقر                  
   ).                                    يكون دخل األسرة دون مستوى املعيشة األدىن

                                اصة لألسر الفقرية الواقعة ضمن                                                  ، وفرت مؤسسة الرعاية االجتماعية مساعدة خ          ٢٠٠٢      مايو   /          ومنذ أيار  -   ٩٧٥
     ومتنح   .                                                                                  األسر الوحيدة الويل واألسر اليت يعاين أحد أعضائها من مرض مزمن أو من إعاقة               :                       إحدى الفئتني التاليتني  

   ٨           بتاريخ       ٢٠٠٢ /  ٢١      األمر   (                                                                                 مؤسسة الرعاية االجتماعية تلك املزايا لتخفيف الضغط االقتصادي على هذه األسر            
   ).                              زير الشؤون االجتماعية والثقافية                 أبريل الصادر عن و /     نيسان

                                                                                                        إذا كـان الفـرد املسـتفيد مـن املزايا أو أسرته ما زاال يف حاجة إىل املساعدة، ميكن ملؤسسة الرعاية                 -   ٩٧٦
                              وينطبق األمر نفسه إذا كانت       .                                                                            االجتماعـية أن تواصل تقدمي املساعدات ملدة عام على األكثر حسب كل حالة            

                                              مثال أن ميلك الشخص بطاقة إقامة يف ماكاو وأن يكون  (                          ري متوفرة يف الفرد أو األسرة                           شروط األهلية لتلقي املزايا غ
  .                                                                    ، ميكن ملؤسسة الرعاية االجتماعية أن تدرس حالته وأن متنحه املساعدة املناسبة )                  دون السن القانونية

                   األساسية لتحقيق احلد                                                                        وخالصة القول إن مؤسسة الرعاية االجتماعية متنح املساعدة املالية لتكفل احلاجات  -   ٩٧٧
     وإذا   .                                                                                                  األدىن مـن مسـتوى املعيشة مثل الطعام والسكن وغري ذلك من االحتياجات اليومية لألشخاص احملرومني              

                                                                                                          كانـت هـناك حاجـة خاصة، يف وسع الشخص أو األسرة املعنية طلب املساعدة مباشرة من مؤسسة الرعاية                   
  .                             االجتماعية أو من اجلمعيات اخلاصة

 حلصول على الغذاء الكايف احلق يف ا-باء 

  .                                                                                                         ال تتوفر أي بيانات عن سوء التغذية غري أن معدل الوزن املنخفض عند الوالدة قد يكون مؤشرا مفيدا                  -   ٩٧٨
                      يف املائة واخنفض يف عام    ٥,٤  )       غرام ٢     ٥٠٠       أقل من  (                                   ، بلغ معدل الوزن املنخفض عند الوالدة    ١٩٩٩        ففي عام 
  .         يف املائة   ٥,٦     إىل     ٢٠٠١  م                       يف املائة مث ارتفع يف عا   ٥,٣     إىل     ٢٠٠٠

                                                                                           وال تنكر حكومة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة الدور احليوي الذي تؤديه نوعية االستهالك الغذائي وأمنه  -   ٩٧٩
  .                                     يف النمو النفسي واجلسماين لألطفال والشباب

                    الفحوص الطبية اليت                َّ                                                                              لـذا، فإنه يشدَّد على أمهية الرضاعة وأمهية اتباع احلامل لنظام غذائي متوازن أثناء                -   ٩٨٠
       ويستمر   .     َّ                                            وتشجَّع األمهات على إرضاع أطفاهلن حاملا يولدون        .                                              جترى خالل العيادات يف إطار صحة األم والطفل       

  .                                                                تقدمي النصح والدعم هلن يف قاعات الوالدة يف املستشفيات ويف املراكز الصحية

                                         ت اخلاصة بالتغذية إضافة إىل املستحضرات                                   َّ                                  ويعد التقييم الدوري لنمو الرضَّع وتقدمي املعلومات والتعليما        -   ٩٨١
ّ    ً متعددة الفيتامينات وغريها من املكمالت الغذائية للرضع جزءا من برنامج صحة الطفل املكفول جلميع األطفال ّجماناً                                                                                               .  
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                                                                                           ويف دور احلضـانة ورياض األطفال، تعد األغذية عموما جيدة اإلعداد ومالئمة لعمر األطفال من حيث         -   ٩٨٢
   ).    مايو /      أيار  ٢٤           م الصادر يف  /  ٩٩ /   ١٥٦                    من القانون اإلداري   ٢٠      املادة  (   ها              كميتها ونوعيت

                                                                                                         ويف دور األطفال والشباب، يتبع الشباب نظاما غذائيا متوازنا يتكون من أغذية جيدة ومتنوعة تتناسب                -   ٩٨٣
   ).    مايو /      أيار  ٢٤           م الصادر يف  /  ٩٩ /   ١٦٠                    من القانون اإلداري   ٢٦           من املادة  ١       الفقرة  (           مع أعمارهم 

                    وتكون تلك الوجبات     .    ِّ                                                                             ومتوِّن مؤسسة الرعاية االجتماعية التالميذ من أسر معسرة بوجبات الطعام يوميا           -   ٩٨٤
                                                            كما تقدم مؤسسة الرعاية االجتماعية للتالميذ من سبع مدارس خمتلفة   .                                     جمانية أو رمبا تكون مقابل سعر رمزي فقط

       ً          تلميذاً بكلفة    ١     ١٩٣                        ذين مشلتهم هذه اخلدمة                              ، بلغ جمموع التالميذ ال        ٢٠٠١   يف   (                                 مـواد غذائية تكميلية إضافية      
   ).        باتاكا ١     ١٤٩     ٥٢٦     بلغت 

ـ        ومـن    -   ٩٨٥                                                                                   تنجز وزارة التعليم وشؤون الشباب بالتعاون مع مؤسسة الرعاية االجتماعية ومع                     ة أخرى،       جه
  ي                                                                                                      وزارة الصـحة بـرامج تعليمية حملية النطاق يف املدارس ويف مراكز الرعاية الصحية تتمحور حول األمن الغذائ      
  .                                                                                                  والربامج وأساليب العيش املرتكزة على نظام غذائي صحي، واألمراض املزمنة، والسلوك الذي يشكل خطرا على الصحة

           ويف الظروف                                                                                         ضطلع مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية بالواجب احملدد يف مراقبة اإلنتاج اآلمن لألغذية               وت -   ٩٨٦
  .                                        ونظافة مصانع األغذية املوجهة للسوق احمللية                                              الصحية اليت جيري فيها إنتاجها ومراقبة احمليط العام

                                                                          ومتابعتها من خالل قيام مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية بعمليات تفتيش                                             وتـتم مراقـبة املواد الغذائية        -   ٩٨٧
                                                                                         وباإلضافة إىل ذلك، وضعت مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية موضع التنفيذ آليات تكفل احترام الشروط   .       منتظمة

                                               وتنهض تلك اآلليات مبقاييس األمن الغذائي باعتمادها   .                                        يع مراحل إنتاج األغذية وحفظها وتوزيعها              الصحية يف مج  
  .                                                                            على معارف فنية وعلمية، وهي بذلك تساهم يف التمتع باحلق يف احلصول على الغذاء الكايف

                 راسية اليت تناولت                              الدورات التدريبية واحللقات الد                                       مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية عددا من  ت       لقد شجع -   ٩٨٨
  )     ٢٠٠٢                    واثنتان يف عام         ٢٠٠١                 وثالث يف عام         ٢٠٠٠              أربع يف عام     (                                                  الصـحة الغذائـية خالل السنوات الثالث املاضية         

  .                                                      كانت موجهة للمهنيني وملفتشي الصحة الغذائية وملوردي األغذية

  احلق يف املسكن الالئق-جيم 

                                                     املنخفض الكلفة أو املؤقت لألفراد الذين تعترضهم                                                         توفر حكومة مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة السكن       -   ٩٨٩
   .                                                                                             صعوبات مالية والذين يعجزون عن شراء أو كراء مسكن أو الذين يواجهون مشاكل يف االنتقال إىل مسكن آخر

                              املساكن املنخفضة الكلفة واملساكن   :                                                                 تنقسـم خطـة مـنح إعانات اإلسكان العامة إىل فئتني اثنتني مها           -   ٩٩٠
  .         االجتماعية

                                                                                                   املسـاكن املنخفضـة الكلفة هي تلك اليت تبىن مبوجب عقد امتياز خاص على األراضي ما بني حكومة                   - ١  ٩٩
                                               والغرض األساسي من ذلك هو خفض النقص احلاصل          .                                                       منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة وبني املستثمرين العقاريني      
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                                 اكن بسعر معقول مبا يتناسب مع                                                                                    يف توفـري املسـاكن حمليا ودعم قطاع البناء من خالل زيادة املعروض من املس              
  .                                                                   احلاجات احمللية ومن خالل عرض مساكن بسعر أقل مقارنة مع مساكن القطاع اخلاص

  .                                                                                     طلـب احلصول على بيت منخفض الكلفة متاح للعموم مرة كل ثالث سنوات وينظمه معهد اإلسكان      -   ٩٩٢
                                      ن الثامنة عشرة وأن يكونوا قد أقاموا يف                                                            وللحصول على بيت، يشترط يف املقيمني احملليني أن يكونوا قد جاوزوا س

   ).     يونيه /        حزيران  ٢٦           م الصادر يف  /  ٩٥ /  ٢٦              املرسوم بقانون  (                            ماكاو ملدة مخس سنوات على األقل 

      سبتمرب  /            وحبلول أيلول   .         طلبات  ٧     ٣٠٩                                    طلبا من عدد طلبات إمجايل بلغ         ٦     ٨٣٥   ُ      ، قُبل       ١٩٩٩         ويف عام    -   ٩٩٣
  .          مقدم طلب ٣   ٠  ٨٠                                 ، كانت قائمة االنتظار تعد أمساء حنو     ٢٠٠٢

                                                                                                    متلـك حكومة مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة املساكن االجتماعية وتؤجرها لألسر احمللية اليت تعاين من                -   ٩٩٤
                                                                                         ولتحديد األهلية، تؤخذ الظروف االجتماعية واالقتصادية للطالبني بعني االعتبار وكذلك عدد             .                صـعوبات مالية  
  م  /  ٨٨ /  ٦٩              املرسوم بقانون  (                                     من املرض أو من إعاقة عقلية أو جسدية                            أو أفراد األسرة الذين يعانون /             أفراد األسرة و

   ).     أغسطس /    آب ٨         الصادر يف 

                                                                                            طلـب تـأجري املسـاكن االجتماعية متاح للعموم كل ثالث سنوات ويشرف على تنظيمه أيضا معهد             -   ٩٩٥
  .      اإلسكان

              كانت أمساء    ،    ٢٠٠٢       سبتمرب   /            ويف أيلول   .    طلبا   ٣     ٩٨٦                طلبا من جمموع       ٣     ٦٢٨        ، قبل       ٢٠٠٠          يف عـام     -   ٩٩٦
                                                 ً          وال تتعدى مدة االنتظار للحصول على مسكن اجتماعي عادةً           .                                  طالب سكن على قائمة االنتظار        ٨٠٠        حـوايل   

  .         ثالث سنوات

                                                                                 يف بعض احلاالت االستثنائية، ميكن أن حتصل األسر على مسكن اجتماعي دون أن ختوض إجراءات تقدمي  -   ٩٩٧
                                                            أو جسماين أو عقلي أو عندما تكون هناك ضرورة إلعادة                                                               الطلـب العام، خاصة إذا تعلق األمر خبطر اجتماعي        

   ).     يونيه /        حزيران  ١٣           م الصادر يف   ٨٨ /  ٤٥              املرسوم بقانون  (                      التوطني على وجه السرعة 

                                                                                            إن معهد اإلسكان معين عموما بتقليص مدة البقاء على قائمة االنتظار لتحقيق توازن بني العرض والطلب  -   ٩٩٨
                   وحدة سكنية من      ٣٠     ٠٠٠                     أسرة تشغل حوايل       ٢٨     ٢٠٠         ، كانت       ٢٠٠٢       سبتمرب   / ل           وحبلول أيلو   .                      عـلى املساكن العامة   

   ).                                            يف املائة من سكان مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة  ١٨   أي  (               مقيم يف اجملموع   ٧٩     ٤٠٠                         وحدات املساكن العامة ومتثل 

           افق الصرف                                                                                               واألكـواخ املستقطنة عبارة عن بيوت ال تتوفر فيها شروط العيش الالئق إذ تنعدم فيها مر                -   ٩٩٩
    ١٥              م الصادر يف     /  ٩٣ / ٦                                                        وينظم السكن يف األكواخ املستقطنة املرسوم بقانون عدد           .                            الصـحي أو املرافق الصحية    

  .     فرباير /    شباط

                 وبعض املقيمني فيها   .      شخص ٣     ٦٠٠                                                        وهناك يف الوقت احلاضر حوايل ألف من تلك األكواخ يسكنها -    ١٠٠٠
  .                                     سكان ألهنم يرفضون ترك املنطقة اليت ألفوها                                          يرفضون عرض إعادة اإلسكان الذي تقدمه هيئة اإل
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                                                                                                         أقيمـت معظـم األكـواخ املستقطنة على أراض خاصة مما جيعل من الصعب جدا نقل الناس وهدم                     -    ١٠٠١
  .      األكواخ

                                   ً  توفري السكن ملن يعانون من العوز حقيقةً                                                      وحكومة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة عاقدة العزم فعال على       -    ١٠٠٢
  .                                     شخاص ميسوري احلال ماديا على شراء بيوهتم             وعلى تشجيع األ

                                      يوليه، املعدل مبقتضى القانون اإلداري     /      متوز  ٨                م الصـادر يف      /  ٩٦ /  ٣٥                                      ويـنظم املرسـوم بقـانون          -    ١٠٠٣
                      ويتلخص اهلدف األساسي من   .                                      يونيه، خطة اإلعانة بفائدة لربامج اإلسكان /        حزيران  ٢٦               الصـادر يف        ٢٠٠٠ /  ٢٤

            مبنح السكان    )                               وفيه فائض من الشقق الفارغة     (                                   يمني لبيوهتم ومساعدة سوق العقار                                    هذه اخلطة يف تيسري ملكية املق     
  .                                يف املائة ليتمكنوا من شراء بيوهتم ٤                            احملليني إعانة بسعر فائدة يبلغ 

       اليت    طة  اخل         من هذه         األوىل          املرحلة    )     ١٩٩٩-    ١٩٩٦   (    ١٩٩٩         ديسـمرب    /                يف كـانون األول             وانتهـت         -    ١٠٠٤
      حىت      ٢٠٠٠       يوليه   /                                وامتدت املرحلة الثانية من متوز      .                          أسرة من ذلك الربنامج     ٨     ٣٠٠                         استفادت من خالهلا حوايل     

  .                       أسرة شراء مسكنها اخلاص ٥     ٨٠٠                             استطاعت يف هذه املرحلة قرابة     ٢٠٠٢      يونيه  /      حزيران

                                          وضع اجملموعات املستضعفة واحملرومة من حيث السكن

                                        شوارع يف مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة                             هناك ممن ينامون يف ال                   أرجاء العامل،                         كما هي احلال يف كل          -    ١٠٠٥
    ٣٤                                              شخصا من تلك اإلقامة إذ يؤوي كل مركز            ٧١           ، استفاد       ٢٠٠١         ويف عام     .                                رغـم وجود ثالثة مراكز إيواء     

  .                ً                                                         بيد أن مثة أشخاصاً يرفضون العيش يف مراكز اإليواء حسب مؤسسة الرعاية االجتماعية  .     شخصا

                                                              اعدة املالية والفنية وتشجع اجلمعيات اخلاصة على تأسيس دور                                                      توفر مؤسسة الرعاية االجتماعية املس       -    ١٠٠٦
                                                                    أي األشخاص القاصرون احملرومون من الرعاية األسرية متاما أو الذين           (                                      تؤوي األطفال والشبان املعرضني للخطر      

    دهم         مما يساع   )                                                                                                   تعوزهم تلك الرعاية واألطفال والشبان الذين يعيشون أزمة نامجة عن خالفات عائلية أو اجتماعية             
  .                                           على النمو بصورة طبيعية وعلى االندماج يف اجملتمع

  يف       ً    وشاباً         طفال    ٥٤٠                              ومدرسة داخلية ميكنها إيواء                                  سبعة مآوى لألطفال والشبان                          وحـىت اآلن، هـناك       -    ١٠٠٧
  .          ً                                  طفال وشاباً يعيشون يف تلك املآوى ويف تلك املدرسة   ٣٩٢           ، كان هناك     ٢٠٠٢      يونيه  /                   وحبلول هناية حزيران .     اجملموع

                                                                                         وتنطبق السياسة ذاهتا على كبار السن من خالل إنشاء دور للمسنني وتوفري الرعاية اخلاصة لكبار السن       -    ١٠٠٨
  .                                     أو غري القادرين على العيش داخل اجملتمع                   عن االعتناء بشخص آخر                                             غري القادرين على االعتناء بأنفسهم أو العاجزين

                                     ً                ار واحدة للرعاية والعناية ميكنها جمتمعةً أن تؤوي                                 مثاين دور لكبار السن ود              ت احلاضر    ق و ل            هـناك يف ا         -    ١٠٠٩
    فضال   .                                  من كبار السن يعيشون يف تلك الدور   ٦٦٢      ، كان     ٢٠٠٢      يونيه  /                 وحبلول هناية حزيران  .            شخصا مسنا   ٧٨٤

                                                                                                             عـن ذلـك، أقامت حكومة مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة مخس بنايات عامة إليواء كبار السن الوحيدين أو                  
  .         شخص مسن   ٦٠٠                          ؤوي تلك البنايات اآلن حوايل   وت  .             األزواج املسنني
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ُ                                                                                ويلقـى رعايةً مماثلة األشخاُص املعاقون غري املستقلني الذين ال حيصلون على رعاية من اآلخرين وال                   -    ١٠١٠             ً              
                                                                              وحىت اآلن، هناك أربع دور تأهيل تؤوي أطفاال معاقني وأشخاصا متخلفني عقليا              .                             يستطيعون احلياة داخل اجملتمع   

  .                       ون من أمراض عقلية مزمنة            أو مرضى يعان

  .                                                                                                باإلضافة إىل ذلك، مثة دار نقاهة توفر املأوى مؤقتا للمرضى الذين يتماثلون للشفاء من أمراض عقلية-    ١٠١١
     ً      ً                       شخصاً معاقاً يعيشون يف تلك الدور    ٣٢٩                     شخصا يف اجملموع، وكان    ٣٥٥                                 وتتسع الدور اخلمس املذكورة أعاله ل  

  .    ٢٠٠٢      يونيه  /             يف هناية حزيران

            انون العقار ق

                                                 يوليه وينظم البناء يف املناطق احلضرية القانون        /      متوز  ٥              م الصادر يف     /  ٨٠ / ٦            َ                      يـنظم استعمالَ األراضي القانون            -    ١٠١٢
               أغسطس واملرسوم   /     آب   ١٧              م الصادر يف     /  ٩٢ /  ١٢                                ، وينظم نزع امللكية القانون          ١٩٦٣       يوليه   /      متوز   ١٣              الصادر يف        ١٦٠٠

   ٩              م الصادر يف     /  ٩٦ /  ٢٥                                          أكـتوبر، وينظم امللكية املشتركة قانون        /  ول              تشـرين األ     ٢٠                م الصـادر يف      /  ٩٧ /  ٤٣          بقـانون   
  .     سبتمرب /     أيلول

                                                              قوانني البناء وقواعده ومواصفاته وبتوفري البىن التحتية مثل                   يتعلق ب       تشريع                            وينبغي التأكيد على وجود           -    ١٠١٣
  )       أكتوبر /              تشرين األول   ٣      يف            م الصادر  /  ٨٣ / ٩         القانون   (                                                              القوانـني املـتعلقة بإزالة احلواجز أمام اهلندسة املعمارية          

                       ، والسالمة من احلرائق     )     يونيه /         حزيران   ٢٦              م الصادر يف     /  ٨٩ /  ٤٢                املرسوم بقانون    (               يف البـنايات                          ومواقـف السـيارات     
               املرسوم بقانون  (                                       واإلمداد باملياه وصرف املياه العادمة        )      يونيه /         حزيران  ٩              الصادر يف     م /  ٩٥ /  ٢٤                    املرسـوم بقـانون      (

               املرسوم بقانون  (                                                     والسالمة والتدابري املتعلقة هبياكل البنايات واجلسور         )   طس   أغس /     آب   ١٩                م الصـادر يف      /  ٩٦ /  ٤٦
        تشرين   ١٤           م الصادر يف  /  ٩٦ /  ٦٣              املرسوم بقانون  (               ومواصفات اإلمسنت   )      سبتمرب /       أيلول  ١٦             م الصادر يف    /  ٩٦ /  ٥٦

          تشرين   ١٤              م الصادر يف     /  ٩٦ /  ٦٤                املرسوم بقانون    (                                          ومواصـفات تقويـة القضـبان الفوالذية          )         أكـتوبر  /    األول
   ).      أكتوبر /    األول

                                                                                                             أمـا فيما يتصل بالتخطيط البيئي والصحة واإلسكان واملستوطنات البشرية وتنظيم النفايات الصلبة                -    ١٠١٤
    ١١           م الصادر يف  /  ٩١ / ٢         القانون   (                                                                                 والـنظافة وختطـيط املدن، فتجدر اإلشارة إىل اإلطار القانوين للسياسة البيئية             

   ).     نوفمرب /             تشرين الثاين  ١٤           م الصادر يف  /  ٩٤ /  ٥٤            رسوم بقانون   امل (                         وقانون احلماية من الضوضاء   )     مارس /    آذار

                  ختطيط املدن وإدارهتا

                                                             هي اهليئة احمللية املسؤولة عن وضع وتعزيز التخطيط البيئي والصحة يف                              مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية       -    ١٠١٥
  .                                          جمال اإلسكان واملستوطنات البشرية ويف ختطيط املدن

                                بانتظام مشاريع لتوسيع املناطق                                     مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية           تنجز               يط املعيشي،     احمل                    مـن أجـل حتسـني        و      -    ١٠١٦
   ٥     ٥٣٨     ٢٧٥                                                                     وقد وسعت املنطقة، خالل السنوات األخرية، مساحاهتا اخلضراء حىت بلغت             .                         اخلضراء ومناطق االستجمام  

  .    ٢٠٠١      ً        مربعاً يف عام      ً  متراً ٥     ٦٦٩     ٨٧٠   و    ٢٠٠٠     ً      ً        متراً مربعاً يف عام  ٥     ٦٩٠     ٤٨٩   و    ١٩٩٩    ً      ً       متراً مربعاً يف عام 

    حمور    ،    ٢٠٠٢        يف عام                               حيث تقطن نسبة كبرية من السكان ،                              اجلزء الشمايل من شبه جزيرة ماكاو           وكان -    ١٠١٧
                                                                                        مشروع لتحسني املوقع أضاف إىل املساحات اخلضراء وأماكن االستجمام املوجودة مخس قطع أرضية خالء لتكون 

  .                           مالعب مؤقتة ليستمتع الناس هبا
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                                                            مشاريع لتجديد بعض املواقع األثرية يف املدن العتيقة بغية                                          مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية           تنجز                كما     -    ١٠١٨
                                                                   فعلى سبيل املثال، يشتمل مشروع وسط املدينة القدمية يف جزيرة تايبا إعادة   .                              جتديد جو األعمال يف املناطق احمليطة

                                                املنطقة بكاملها باألصص وبالسالل املزهرة املعلقة                                                                     طـالء املـنازل القدمية وإعادة تبليط األزقة واملمرات وتزيني           
                                      وينجح هذا املشروع يف اجتذاب السياح        .                                     كما تقام سوق براغيث كل يوم أحد        .                              ومبصـابيح الشوارع التقليدية   

  .                                                                                 احملليني واألجانب ليعودوا إىل اجلزيرة وهو، فوق ذلك كله، يرفع من مستوى معيشة املقيمني هناك

                                                                               عرف مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة انشغاال شديدا بإجناز مشاريع لتحسني مواقع                                    فضال عن ذلك، ت      -    ١٠١٩
      مؤسسة            وقد كونت     .     ٢٠٠٥                                                                                حضرية وجتديدها لكي تستضيف الدورة الرابعة لأللعاب اآلسيوية الشرقية يف عام            

                ضع خطط لتجميل                                                                          فريقا خاصا يضم لفيفا من مهندسي املناظر الطبيعية ومن املهندسني لو                                    الشؤون املدنية والبلدية    
  .                                            املدينة بواسطة تنسيق املناظر من بني تقنيات أخرى

 ١٢املادة 

 احلق يف الصحة

 حالة الصحة العامة البدنية والعقلية -ألف 

                    يف املائة مقارنة       ١,٢                                             أن عدد سكان ماكاو يزداد سنويا مبعدل             ٢٠٠١                                      تبني اإلحصاءات املتعلقة بالصحة لعام            -    ١٠٢٠
                    يف املائة بينما بلغ   ٤٨                 وبلغ معدل الذكور    ).     ٢٠٠٠        يف عام    ٤٣١     ٥٠٦        مقابل     ٢٠٠١        يف عام    ٤٣٦     ٦٨٦ (               بالعام السابق  
  .         يف املائة  ٥٢           معدل اإلناث 

       ٢٠٠٠                     يف املائة يف عام         ٨,٩ (                                                                             وعدد السكان املسنني يف ارتفاع بسبب اخنفاض املعدل اخلام للمواليد              -    ١٠٢١
  .                                   توقع عند الوالدة على مدى العقد املاضي                     وارتفاع معدل العمر امل  )     ٢٠٠١                يف املائة يف عام    ٧,٥ و

                              عند الوالدة يف مقاطعة ماكاو                                  ، كان معدل العمر املتوقع          ١٩٩٩    و     ١٩٩٦              ما بني عامي                           ويف الفـترة       -    ١٠٢٢
  .             عاما للنساء    ٨٠,٢               عاما للرجال و    ٧٦,٢              اإلدارية اخلاصة 

                     أهم املؤشرات السكانية
 املؤشرات ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١
             لنمو الطبيعي      معدل ا ٪صفر    ٦,٥    ٥,٨    ٤,٤
                  معدل املواليد اخلام ٪صفر    ٩,٧    ٨,٩    ٧,٥

                    معدل املواليد الذكور ٪صفر      ١٠٣,٤      ١١١,٧      ١٠٣,١
                  معدل الوفيات اخلام ٪صفر    ٣,٢    ٣,١    ٣,١
                 معدل وفيات الرضع ٪صفر    ٤,١    ٢,٩    ٤,٣
                              معدل وفيات الرضع حديثي الوالدة ٪صفر    ٣,٤    ٢,١    ٢,٥
  *          ثناء املخاض                    معدل وفيات املواليد أ ٪صفر    ٦,٠    ٦,٧    ٥,٨
                             معدل الوفيات اجلنينية املتأخرة ٪صفر    ٢,٤    ٣,١    ٢,٥

  .                       ، إدارة اإلحصاء والتعداد    ٢٠٠١                     احلولية اإلحصائية لعام   :      املصدر 
   .               غرام أو أكثر   ٥٠٠                                 مبا يف ذلك املواليد الذين يبلغ وزهنم   * 
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                                                       أسباب الوفاة الرئيسية وتطورها حسب نسب احلدوث املبلغ عنها

 عام ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١
           قصور القلب ٩٤ ١٥٦ ١٠٤
                                          ورم خبيث يف القصبة اهلوائية والقصبات والرئة ٨٥ ٩٦ ١٢٥
                                                 ورم خبيث يف الكبد والقنوات الصفراوية يف داخل الكبد ٥٩ ٦٩ ٤٤
                           التهاب رئوي وأمراض غري حمددة ٢٨ ٣٧ ٤٠
                                      أشكال أخرى من مرض القلب اإلفقاري املزمن ٤٧ ٤٤ ٣٨

  .                       ، إدارة اإلحصاء والتعداد    ٢٠٠١        ان لعام              إحصائيات السك  :      املصدر 

  .                                                                          ، أنشئ مركز لتقييم الصحة البدنية بغرض إجراء حبوث وتقييم صحة السكان البدنية    ٢٠٠٢             ويف عام -    ١٠٢٣
                                                                                                        ويقـدم املركز خدمة جمانية الختبار الوظائف والقدرة البدنية والتكوين اجلسماين بغية تعزيز احملافظة على الصحة      

                                                                          ومتثل كل من الربامج العلمية ومعدات الطب الرياضي وخدماته والرعاية الطبية       .           ى الرياضة                       وزيـادة اإلقـبال عل    
  .                                                                                                    وإعادة التأهيل والعالج الفيزيائي عوامل تتضافر لتعزيز اللياقة البدنية لدى مواطين ماكاو وحتسن نوعية احلياة

                                         مراقبة السالمة والنوعية على مستويني          وجترى  .                                                            يتيسـر جلمـيع السكان احلصول على املاء اآلمن من احلنفية                -    ١٠٢٤
                                                                                                                             خمـتلفني إذ تقوم باألوىل مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية وبالثانية وزارة الصحة، ومها تعتمدان على مراقبة خمربية حتليلية                  

  .     صارمة

              بته من الشبكة                                                                             مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية مبتابعة نوعية املاء الصاحل للشرب املتوفر حمليا ومبراق    قوم        ت-    ١٠٢٥
                                    وتؤخذ عينات من املاء قبل معاجلته        .                                                                              العامة للتزويد باملاء الصاحل للشرب اليت تديرها شركة ماكاو لإلمداد باملاء          

                                                                                                                   وعيـنات من املاء املعاجل من حمطات معاجلة املياه ومن شبكة التوزيع إلجراء حتاليل بكتريولوجية وحتاليل فيزيائية                 
  .                                              تجابة نوعية املاء الذي يزود به السكان للمواصفات                            وكيميائية عليها للتأكد من اس

                                                                                    مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية جوالت التفتيش الصحي يف املسابح العامة ويف مسابح                ري      جت      كمـا       -    ١٠٢٦
                     عينة من املاء الصاحل  ١     ٦٠٠                          ويف كل عام، تؤخذ وحتلل حوايل   .                                              الفنادق ومسابح البنايات العامة املفتوحة للعموم

  .                             عينة من ماء املسابح يف املتوسط ١    ٠٠ ٣       للشرب و

 السياسات املتعلقة بالصحة -باء 

                             ماكاو اإلدارية اخلاصة السياسات        مقاطعة       حكومة     تضع                         من القانون األساسي،       ١٢٣         املـادة         ً           عمـالً ب     -    ١٠٢٧
  .     لغرض                                                                                                         املناسـبة يف جمال الصحة لتعزيز الصحة العامة وتوفري اخلدمات الصحية والطبية الضرورية لتحقيق ذلك ا               

                        ومن بني التدابري الرئيسية   .                                                                              وتوفر نظم الرعاية الصحية جمموعة شاملة من خدمات الوقاية والتطبيب وإعادة التأهيل
  .                                                          تقدمي اخلدمات والرعاية الطبيتني وتيسري الوصول إىل املراكز الصحية
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                    ابعة احلالة الصحية                                                                                             ويـتاح الوصـول إىل الرعاية الصحية جلميع السكان يف املراكز الصحية، أما مت                -    ١٠٢٨
                   لكن الرعاية الصحية   .                                                                                      والرعاية الطبية املتخصصة فتقدم يف املستشفيات العامة لعالج األمراض الشائعة واإلصابات        

  .                                                            األساسية تركز باخلصوص على النساء يف سن اإلجناب وعلى الرضع واألطفال

                                      نوعية احلياة من خالل تقييم درجة                                                                              تساعد الرعاية الصحية األساسية املوجهة لكبار السن على حتسني           -    ١٠٢٩
                                                                               ومن خالل زيارات مرتلية يقوم هبا األطباء واملمرضات يف حاالت العجز، بالتعاون              )                 االعتماد الوظيفي  (         االعتماد  

  .                          مع مؤسسة الرعاية االجتماعية

           التعاون مع                                              يتم التدخل أيضا على مستوى املراكز الصحية ب                                         بالنسبة جملموعات املستضعفني واحملرومني،           -    ١٠٣٠
                                                                        ويتاح لألشخاص املعوقني عقليا وجسديا الوصول إىل مركز الصحة العقلية الذي يوفر   .                        مؤسسة الرعاية االجتماعية

  .                                          الرعاية النفسية املتخصصة والرعاية االجتماعية

           امج تعزيز                                                             الصحة، تركز حكومة مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة على بر                           املتبعة يف جمال              العامة             ضمن السياسة  و      -    ١٠٣١
                                                                                                                            الصحة والتوعية هبا فيما يتعلق باملشاكل الصحية املنتشرة ومن بينها الوقاية من محى الضنك وفريوس نقص املناعة البشرية                  

  .                                                                                               اإليدز والوقاية من التدخني وتعاطي املخدرات والوقاية من داء السكري وداء السل وااللتهاب الكبدي البائي /      املكتسب

ُ                  ومثة ُنُهج انتقا     -    ١٠٣٢                                                                                     ئية للتعامل مع جمموعات املستضعفني واجملموعات املعرضة للمخاطر اليت قد تنشأ لديها                   ُ 
                          جمموعات الدعم يف اجملتمع احمللي  /                   هنج وقائي إزاء األسرة (                                مشاكل الصحة البدنية والعقلية      :                    بعض املشاكل الصحية  

              تقييم الوظيفة  (                 نامجة عن الشيخوخة                ومشاكل الصحة ال  )                                                        والوقاية الثانوية والدعم الذي توفره مراكز الصحة العقلية
        واألمراض   )                                                                                                اإلدراكـية مقارنـة باملعرفة السابقة بنوعية احلياة من خالل الزيارات املرتلية اليت تقوم هبا املمرضات      

                                                                                  فحص اجملموعات األكثر عرضة خلطر اإلصابة بداء السل، حتري مرض السل لدى اجملموعات              (                    املعدية وداء السل    
        احلرضية؛  /                                          وااللتهاب الكبدي البائي، واألمراض املزمنة      )                              تشافه يف مرحلة مبكرة وعالجه                           األكـثر عرضة لـه واك    

   ).          لدى الكبار (                          واألمراض ذات العالقة بالقلب   )           لدى النساء (                                               ومرض ترقق العظام وسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي 

                  جمموعة من اجلوانب                                                                                      تشـمل برامج الصحة اليت تستهدف النساء يف سن اإلجناب والرضع واألطفال                -    ١٠٣٣
                                                        ومن بني التدابري اليت جرى اختاذها، مثة املراقبة أثناء           .                                                         كالتغذية وتنظيم األسرة ومحالت التلقيح والتوعية الصحية      

                                                                                                      احلمـل وأثناء مرحليت الرضاعة والطفولة اليت تقدم يف املستشفيات من قبل عاملني مدربني ومتخصصني ومحالت              
  .                                                               تقليص معدل وفيات الرضع ويؤدي إىل اجتياز النساء لفترة احلمل بسالم                            التحصني ضد األمراض، مما يساهم يف

                                                                                                         وقـد شرعت حكومة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة يف تنفيذ برنامج حتصني يركز على األطفال منذ                   -    ١٠٣٤
  .                                                              وفيما يلي اإلحصائيات اخلاصة بالتلقيح ضد أهم أمراض األطفال السارية  .                      الوالدة وحىت سن السادسة
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              سجل التلقيحات

 اللقاح ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١
  )          لقاح مزدوج (                 اخلناق والتيتانوس   ٥     ٨٨١  ٥     ٩٤٩  ٥     ٦١٦
      احلصبة  ٣     ٧٢٣  ٣     ٨٢٣  ٣     ٤٨٦
        ضد السل  "   جي .  سي . يب "     لقاح   ٤     ٣١٥  ٤     ٤٤٠  ١     ٩٠٢
              احلصبة األملانية    ٩٩٣   ٤١   ٢٠
                             احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية   ١٤     ١٥٨   ١٤     ٣٣٠   ١٥     ٩٦٢
  )         لقاح ثالثي (                                اخلناق والتيتانوس والسعال الديكي    ١٥   ٠  ٥٠   ١٤     ٣٦٧   ١٣     ٦١٨
                لقاح شلل األطفال   ٢٤     ٣٢١   ٢٢     ٧٧٣   ٢١     ٩٤١
          التيتانوس   ٢١     ٢٧٥   ٢٤     ٦١٢   ١٩     ٧٩٧
             احلمى الصفراء  ٥   ٢٤   ١٨
 A               االلتهاب الكبدي    ٦٠   ٢٠   ٨٥
                      االلتهاب الكبدي البائي   ٢٥     ٦١٢   ٢٨     ٦٨٠   ٢٣     ٢٧١
       اجلديري  ٢    ١٤٧    ٣٠٦
  )         اإلنفلونزا (   لة    الرت    ١٣٣    ٦٠٣  ٢     ٢٢١
                 غري ذلك من األمراض  ١     ٢٠١  ٢     ٧٩٣  * ٥     ٢٨٩
      اجملموع    ١١٧     ١٧٩    ١٢٢     ٦٠٢    ١١٣     ٥٣٢

  .                       ، إدارة اإلحصاء والتعداد    ٢٠٠١                     احلولية اإلحصائية لعام   :      املصدر 

  .       ً      ً                         مستضداً سطحياً لاللتهاب الكبدي البائي   ١٤١       ً         تلقيحاً للسل و ٥     ٠٨٧         مبا يف ذلك   * 

                                                                                 اية الصحية لألطفال تناوال وافيا يف ذلك اجلزء من تقرير الصني املتعلق بتنفيذ                                             يتم تناول موضوع الرع      -    ١٠٣٥
  .                                               اتفاقية حقوق الطفل يف مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة

  .                                         حالة من األمراض السارية الواجبة التبليغ ٣     ٦٥٥                                ، مت إخطار سلطات الصحة العامة ب      ٢٠٠١       ويف عام  -    ١٠٣٦
       حالة   ٩٢                 حالة درن رئوي و   ٤١٠                            حالة من محى الضنك املعروفة و ١     ٤١٨             حالة جديري  ١     ٤٩٠              وكان من بينها 
  .   حاد  "  ج "           التهاب كبدي

                                                                                                                وجيري تنفيذ برامج ومحالت للمراقبة والتوعية بغية الوقاية من انتشار اآلفات واألمراض احليوانية مثل                 -    ١٠٣٧
                                      ق مع وزارة الصحة من قبل عدد من                                                                                     محى الضنك وغري ذلك من األنشطة البيئية واملتعلقة بالنظافة الصحية بالتنسي          

   .                                                      اهليئات كمؤسسة الشؤون املدنية والبلدية وجملس محاية البيئة

               اإليدز ومكافحته /                                         الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية املكتسب

                                                                                                      شهدت مقاطعة ماكاو حىت اآلن نسبة انتشار منخفضة لفريوس نقص املناعة البشرية املكتسب غري أن               -    ١٠٣٨
                                                فقد نشأت بواعث قلق كبرية عن حركة التنقل عرب احلدود   .                                    وس ما فتئ يستشري بسرعة يف أرجاء آسيا        هذا الفري

          وكان على    .                                                                                               الكـثرية واملـتزايدة وتغـري سلوك الشباب وغريهم من اجملموعات املستضعفة أو املعرضة للمخاطر              
                           فريوس نقص املناعة البشرية                                                                                    سلطات الصحة العامة أن تستجيب للوضع بتنظيم محالت توعية على مستوى رفيع ب            
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ّ                          كما أهنا متّد يد املساعدة للمصابني        .                                                           اإليدز فقدمت معارف أساسية للجمهور وللمجموعات املستهدفة       /      املكتسب          
                                                 ويعد التعليم واإلعالم واستشارة املهنيني عناصر أساسية   .             اإليدز وألسرهم  /                                بفريوس نقص املناعة البشرية املكتسب

  .     اإليدز /                     املناعة البشرية املكتسب                       يف معاجلة مشكلة فريوس نقص 

  )                                      يف إطار اليوم العاملي ملكافحة اإليدز      (                               ، أطلقـت وزارة الصحة محلة           ٢٠٠٣    و     ٢٠٠٢                     ويف عـامي       -    ١٠٣٩
                                                                                                           بالتنسـيق مع مؤسسات أخرى ترتكز على مبدأ عدم التمييز ومحاية حقوق اإلنسان األساسية للمصابني بفريوس                

                                                                     الغاية من ذلك رعرعة اإلحساس بالتضامن واالحترام بني أفراد اجملتمع           و  .      اإليدز /                              نقـص املناعة البشرية املكتسب    
  .     اإليدز /                                                         وتعزيز رعاية املرضى املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية املكتسب

                                    حالة متثل العدد اإلمجايل لإلصابات         ٢٥٥                 ، مت اإلبالغ عن         ٢٠٠٢        أكتوبر   /                                 وحـىت هناية تشرين األول       -    ١٠٤٠
                            حالة من بينها إىل مرض        ٢١                                                      رية املكتسب يف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، تطورت                                   بفـريوس نقص املناعة البش    

  .                                      اإليدز وهي حتت مراقبة سلطات الصحة العامة

                                                                                              أغلب املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية املكتسب هم من املقيمني املؤقتني العاملني يف ميدان الترفيه -    ١٠٤١
                            مع غلبة االتصال اجلنسي بني       )            يف املائة      ٧٨,٤ (                      ساسا باالتصال اجلنسي                       وينـتقل املـرض أ       ).              يف املائـة       ٦٧,٨ (

                     مث االنتقال باحلقن يف      )            يف املائة   ٩ (                                          يليه االتصال اجلنسي بني املتماثلني جنسيا         )            يف املائة      ٦٩,٤ (                  املتغايرين جنسيا   
   ).         يف املائة   ٥,١ (                          الوريد ما بني مدمين املخدرات 

                       وأنشئ خط هاتف مباشر      .                                        خمترب الصحة العامة ويف وزارة الصحة                                            وأنشئت مؤخرا وحدات خاصة يف       -    ١٠٤٢
                                                                                                        خـاص مبـرض اإليـدز لـتقدمي املشورة والدعم النفسي واالجتماعي للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية                 

                                                                            كما مت تيسري احلصول على اخلدمات االستشارية واحلصص التعليمية واملساعدة من             .              اإليدز وألسرهم  /        املكتسـب 
                   وحتاط فحوص حتري فريوس   .                                                                   االجتماعيني ومن مؤسسة الرعاية االجتماعية قبل إجراء الفحص وبعده             األخصائيني

  .                                    ً نقص املناعة البشرية بالسرية وجترى جماناً

              إدمان املخدرات

                                                              وقد تبنت حكومة مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة هنجا متوازنا           .                                         ميثل إدمان املخدرات مشكلة كربى       -    ١٠٤٣
                    الضرر وتوفري برامج     /                                                                                  ملشكلة املخدرات ترتكز من ناحية على الوقاية واختاذ تدابري للحد من املخاطر                             ومـتكامال للتصدي  

  .                                                                                                 عالج ملدمين املخدرات، ومن ناحية أخرى على تعزيز املراقبة وتطبيق القانون ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات

                                                 ل الفحوص الطبية لتحري وجود أي أمراض معدية               َّ                                                 وتقـدَّم ملدمين املخدرات خدمة طبية جمانية تشم          -    ١٠٤٤
                     وغري ذلك من الفحوص      )        والتدرن  " C "                                                                       كفريوس نقص املناعة البشرية وااللتهاب الكبدي البائي والتهاب الكبد           (

   ).                                             كفحوص الدم والبول وبرامج العالج وإعادة التأهيل (                  الكيميائية احليوية 

                                                     لوضع الصحي لغالبية السكان، وهو ما تبينه النسب                                                               وإن وضـع املدمـنني الصحي ألسوأ بكثري من ا            -    ١٠٤٥
                                            وباألمراض املنقولة جنسيا يف أوساط مستعملي        " C "                                                            األعـلى لإلصابة بااللتهاب الكبدي البائي وبالتهاب الكبد         

  .                                                       املخدرات باحلقن يف الوريد وغري ذلك من األمراض العضوية املعدية
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                                                     وقاية من االشتراك يف استعمال إبر احلقن واملمارسات اجلنسية     ُ                                        وُتنفذ برامج احلد من الضرر، مبا فيها ال -    ١٠٤٦
  .                                                                          واملراد بتلك التدابري تقليص معدل انتقال األمراض املعدية داخل هذه اجملموعة ورصدها  .                          اآلمنة، يف معظم برامج العالج

    عالج         ل على                                                ق إال على املدمنني الذين يسعون طوعا للحصو                                     َّ          مجـيع الـتدابري املذكورة آنفا ال تطبَّ                 و   -    ١٠٤٧
   ).                                    فالعالج ليس إجباريا وإمنا يوصى به بشدة (

     يف    ٨٥ (      ً              ً                                 مدمناً للمخدرات مسجالً التباع برامج عالج إرادية            ٣٣٠       حنو               ، كان هناك      ٢٠٠١        يف عام             و   -    ١٠٤٨
                                                     سنة وهم يعانون من البطالة ومن إدمان اهلريوين           ٣٥    و   ٣٠                                                        املائة منهم من الذكور ويتراوح متوسط العمر ما بني          

   ).                 املستوى التعليمي       ومن تدين

               التوعية الصحية

          ومنذ عام    .                                                 أساسي يف تنفيذ سياسة احلكومة يف جمال الصحة                           لتوعية الصحية دور   ل                  كما سلف الذكر،          -    ١٠٤٩
  .                                                                                                           ، أدرجت التوعية الصحية ضمن املناهج املدرسية يف مراحل التعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي                  ١٩٩٤

                                    كما تشجع يف املدارس األنشطة اخلاصة        .                                        صحة من األمراض، وحول العالج والتوعية                                وهي تتمحور حول وقاية ال    
  .                                            بالتوعية اجملتمعية واألنشطة خارج املنهاج الدراسي

                                                                                                   تدعـم مؤسسات الصحة واملدارس واجلمعيات اخلاصة مسامهة اجملتمع احمللي يف أنشطة املدارس ويف                 -    ١٠٥٠
  .                                              ك اخلطرة جدا والتشجيع على اتباع أساليب عيش صحية                                      مكان العمل بغية الوقاية من أنواع السلو

                                                                                                      وجيـري نشر املعلومات املتعلقة بالصحة بني عموم الناس وهي تستهدف جمموعات خمتارة من خالل                  -    ١٠٥١
  .                                                         وسائط اإلعالم وتوزيع كتيبات إعالمية وصحف وأقراص مدجمة وغري ذلك

  نظام الصحة العامة-جيم

         ماكاو       قاطعة    يف م         للسكان                                                     سسة عامة وخاصة خدمات الرعاية الطبية والصحية             مؤ    ٣٦٧             مـا جمموعه           قـدم    ي -    ١٠٥٢
     ٣٦٥                      يف املائة من أصل         ٤,١                                          يف املائة بينما متثل املؤسسات العامة            ٩٥,٩                             وتبلغ نسبة املؤسسات اخلاصة       .           رية اخلاصة  ا   اإلد

  .     ً               مركزاً للرعاية الصحية

                      مؤسسات الرعاية الصحية

 التصنيف ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١
  اجملموع عام خاص اجملموع عام خاص جملموعا عام خاص
      اجملموع     ٣٨٦   ١٤    ٣٧٢    ٣٦٠   ١٣    ٣٤٧    ٣٦٧   ١٦    ٣٥١
          املستشفيات  ٢  ١  ١  ٢  ١  ١  ٢  ١  ١

              املراكز الصحية    ٣٨٤   ١٣    ٣٧١    ٣٥٨   ١٢    ٣٤٦    ٣٦٥   ١٥    ٣٥٠

  .                       ، إدارة اإلحصاء والتعداد    ٢٠٠١                     احلولية اإلحصائية لعام   :    ملصدر ا 
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      ً         سريراً منها      ١١٩      ً                    سريراً منها لالحتجاز و       ٩٨٠ (      ً    سريراً       ١٠٩٩    ً                   الياً من األسرة يبلغ                        ً      يوفر املستشفيان عدداً إمج    -    ١٠٥٣
  .         يف املائة    ٧١,٢                            ويبلغ معدل اإلقامة يف املستشفى    .               غرفة عمليات  ١٥             غرف توليد و ٤         إضافة إىل   )                للحاالت املستعجلة

                 االستعجاالت يف كال                   شهدت وحدتا        ٢٠٠١         ويف عام     .                                                  ومـا انفك الطلب على خدمات املستشفيات يتزايد        -    ١٠٥٤
              وكانت األسباب    .                                         يف املائة باملقارنة مع العام السابق          ١٣,٨                                      حالة يف اجملموع أي بزيادة قدرهتا           ٢٥٠     ٠٧٣             املستشـفيني،   

                               وبلغ جمموع االستشارات الطبية اليت    ).          يف املائة   ١,٦ (          يليه احلمل   )          يف املائة    ٩٤,٥ (                                    وراء معظـم احلاالت تتمثل يف املرض       
                                                                                         استشارة كان معظمها يتعلق بأمراض النساء والتوليد وأمراض العيون وجراحة العظام               ١٧٥     ٣٦٠      لعام                   سجلها املستشفى ا  

  .        واإلصابات

                  وحدة الوقاية من     :   هي           وظيفية       جماالت                                                                 عالوة على ذلك، هناك مركز للوقاية من األمراض ورصدها يف مخس             -    ١٠٥٥
                                            ي، ووحدة التوعية الصحية ورصد األمراض املزمنة،                                                             األمـراض املعديـة، ووحدة األغذية والبيئة، ووحدة التخطيط الصح   

  .                  ووحدة الصحة املهنية

                   من ذوي االختصاصات    (          طبيبا      ٨٩١                                                                         يـبلغ العدد اإلمجايل لألطباء العاملني يف مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة             -    ١٠٥٦
                عامال يف عام     ٢     ١٦٠   ت                                       وبلغ جمموع عدد العاملني يف املستشفيا        .         ممرضة    ٩٦٠                        ، ويبلغ عدد املمرضات      )                 الطبـية املتعددة  

٢٠٠١    .  

                     والتعاون املباشر مع                                                                                       دعـم وزارة الصـحة التدريب املستمر للعاملني املتخصصني يف قطاع الرعاية الصحية                وت -    ١٠٥٧
                                                                                    وجتـري الوزارة بعض اإلصالحات كخدمات إعادة تنظيم وتوزيع املوارد الفنية وترشيد              .                        األخصـائيني االجتماعـيني   
  .                             البيانات وزيادة معدالت احلضور                        املمارسات وحتسني نظام قاعدة

  .                                               وأجرة االستشارة الطبية يف متناول يد غالبية السكان  .                                           ً وتقدم الرعاية الصحية يف احلاالت املستعجلة جماناً -    ١٠٥٨

  نفقات الرعاية الصحية-دال 

               مقاطعة ماكاو                                                                                  تكفل وزارة الصحة الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية والرعاية الصحية اجملانية جلميع سكان  -    ١٠٥٩
                             وتغطي ميزانية املقاطعة تكاليف   .                                          ً                      فمبدأ وصول عموم الناس للرعاية الصحية جماناً أمر منصوص عليه قانونا  .              اإلدارية اخلاصة

                                                                                                                          الرعاية الصحية كليا أو جزئيا حسب نوع املرض أو الوضعية االجتماعية واالقتصادية للمريض أو أية خطة أخرى للرعاية                  
   ). م /  ٨٦ /  ٢٤                   من املرسوم بقانون   ١٤   و ٣        املادتان  (   اص                    الصحية من القطاع اخل

                                                                                                                والـرعاية الصـحية جمانـية يف املراكز الصحية العامة اليت تقدم الرعاية الطبية وخدمات التمريض والتطبيب                  -    ١٠٦٠
                                                                                                               لألشـخاص الذين يشتبه يف إصابتهم بأمراض معدية ألسباب تتعلق حبماية الصحة العامة ومدمين املخدرات واألشخاص                

ـ                                                                                                            ن يعـانون من السرطان أو حيتاجون إىل مساعدة أخصائي نفساين وألغراض تنظيم األسرة، وللجماعات املعرضة                      الذي
                                                                                            وللوالدة وللرعاية بعد الوالدة ولألطفال يف املدارس االبتدائية والثانوية، وللسجناء، ولألسر             )                كالنساء احلوامل  (         لـلخطر   

  .                  ا سن اخلامسة والستني                                           واألفراد الذين يعيشون حتت خط الفقر، وملن جتاوزو
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  )             بآالف الباتاكا (                                                      حصة نفقات الصحة من ميزانية مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة 

 العام ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
                 اإلنفاق على الصحة    ٩٥٤     ٦١٤  ١     ١٣٣     ٥٨٣    ٧٩٨     ٩٨٨    ٦٣٩     ٢٠٨
                                           احلصة من ميزانية مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة )٪    ٩,٧٤ )٪     ١٢,٩٣ )٪   ٨,٥ )٪   ٦,٧

  .    ٢٠٠٣             زارة املالية،  و  :     املصدر 

 مكافحتهاسياسات وإجراءات أخرى تتعلق بالوقاية من األمراض و -هاء 

                                      حتسني الظروف الصحية يف البيئة ويف الصناعة

                                                                                                           بذلـت كل من وزارة الصحة ومؤسسة الشؤون املدنية والبلدية جهودا كبرية لتحسني اجلوانب املتعلقة بتوفري                 -    ١٠٦١
                                                                                           الصناعة، مبا يف ذلك تنفيذ مشاريع وقائية ختص األغذية والنظافة الصحية يف املطاعم ولدى                                             الظروف الصحية يف البيئة ويف      

              ً                                                                         ومهـا جتريان أيضاً يف هذا الصدد، عمليات تفتيش منتظمة للتأكد من سالمة املواد والتحقق من أن      .                  مـوردي األغذيـة   
  .                                                                األنشطة الصناعية آمنة من حيث التلوث البيئي ومن أن ظروف العمل الئقة

                      إدارة النفايات الصلبة

                                                                                                    تعد مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية مسؤولة عن إدارة النفايات الصلبة أي أهنا هي اليت تراقب التخلص النهائي  -    ١٠٦٢
   .                                                                                   من فضالت منشآت احلرق ومراقبة مجع القمامة وتطبيق القوانني البلدية املتعلقة بتنظيف املدينة

         فقد كان    .                                     ُ                                   استعادهتا وإعادة استعماهلا كافية بعد لُتعادل ارتفاع إنتاج النفايات                                        وليست إعادة تدوير النفايات و     -    ١٠٦٣
                                  وأهم مصادر النفايات هي املنازل       .                                                                                   معدل منو السكان أبطأ بكثري مما يعين أن كل شخص ينتج كميات أكرب من النفايات              

                           املستشفيات ومرافق الرعاية    (        الصحية                      والصناعات واخلدمات     )                          املتاجر والفنادق واملكاتب   (                              واألعمـال واألنشطة التجارية     
   ).      الصحية

                                            التلوث الناتج عن االنبعاثات ومواصفات احملروقات

                                                                                                                  تـربهن البـيانات املتوفرة على أن أهم مصدرين للتلوث الناتج عن األنشطة البشرية مها توليد الطاقة والنقل                   -    ١٠٦٤
  .    الربي

                                             ة جغرافيا هلا خصائص حضرية منطية، ويف غياب مصادر                                              ونظرا ألن مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة منطقة صغري -    ١٠٦٥
                                              ، فإن احتراق الوقود يستعمل لتلبية الطلب        )                                                               كالطاقة الرحيية والشمسية والكهرمائية وطاقة الكتلة األحيائية       (                 بديلـة للطاقة    

  .                                   وهو ميثل املصدر األساسي النبعاث امللوثات  .           على الطاقة

                                                             ن مستويات تلك االنبعاثات ما انفكت تنخفض منذ دخول البترول اخلايل       رصاص أ                    حتليل انبعاثات ال       من   بني ت ي و -    ١٠٦٦
                                      وستظهر البيانات املستقبلية بالتأكيد       ).      أغسطس /     آب   ٢٢              م الصادر يف     /  ٩٤ /  ٤٤                املرسوم بقانون    (                       من الرصاص إىل السوق     
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               ل اخلفيف الذي                                                    أغسطس الذي حيدد كمية الكربيت املوجودة يف الديز        /     آب  ٧              الصادر يف        ٢٠٠٠ /  ٤٩                     أثر األمر التنفيذي    
  .                      يف املائة من حيث الوزن    ٠,٠٥                       تستعمله السيارات بنسبة 

                              كإدخال حموالت حفزية وتقليص كمية  (                                                                 وعـلى الرغم من التقدم التكنولوجي الذي أحرزته صناعة السيارات       -    ١٠٦٧
               الناجم عن حركة                                                     والذي حد من بعض اآلثار املضرة بالبيئة، ما زال التلوث    )                                       الكـربيت والرصاص املوجودة يف احملروقات     

  .              السري ميثل مشكلة

                                                                                                                 ولزيادة فعالية النقل وتعزيز سالمته دون اإلضرار بالبيئة، سنت حكومة مقاطعة ماكاو اإلدارية املستقلة قوانني                -    ١٠٦٨
                                                                                                                  ومواصـفات فنية وشرعت يف الوقت ذاته يف تطبيق سياسات جديدة تتعلق باألسعار والضرائب املفروضة على احملروقات                 

ُ                                   فبنيت أماكن مناسبة لوقوف السيارات وُرفعت درجة وعي الناس مبزايا            .                                تخطـيط إلقامة مواقف للسيارات                وجبوانـب ال                                      
                                                                                                                              استعمال شبكة جيدة للنقل العام ومناطق الراجلني لتفادي اآلثار الضارة بالبيئة والصحة ونوعية احلياة النامجة عن ارتفاع                 

  .            عدد السيارات

                  احلد من تلوث اهلواء

            ويف العادة،    .                                                                                    األرصاد اجلوية والفيزياء اجليولوجية يرصد تلوث الغالف اجلوي طيلة العقد املاضي                       ما فتئ قسم   -    ١٠٦٩
ّ                            تقاَرن مستويات ملوثات اهلواء احمللية اجملّمعة مع احلدود املوصى هبا دوليا                                  َ    ).                                     مثل منظمة الصحة العاملية واالحتاد األورويب (   

                                                         ثاين أكسيد الكربيت والدخان كما أن الغبار الناجم عن            ز              درجة ترك              بسبب ارتفاع                          تتضـرر نوعـية اهلواء       و -    ١٠٧٠
  .                                                                                           االنبعاثات الصناعية وكذلك اجلسيمات العالقة اليت حتملها الريح يف املنطقة يؤديان إىل نزول أمطار محضية

   ٤              م الصادر يف     /  ٩٥ /  ٦٢                املرسوم بقانون    (     ُ                                                                  ولقـد ُمـنع إنتاج املواد اليت قد تؤدي إىل استنفاد طبقة األوزون               -    ١٠٧١
   ).     ديسمرب /          كانون األول

     ّ                               كالرذّاذات وأجهزة التكييف واملربدات     (                                                                   وتشـرف وزارة االقتصـاد على استرياد وتصدير املواد والتجهيزات            -    ١٠٧٢
              اللجنة املعنية                             ووزارة االقتصاد مطالبة بإبالغ   .                                               اليت حتتوي على مواد ميكن أن تضر بطبقة األوزون        .)                     ومطفئات احلرائق، إخل  

  .                                     يف احلاالت اليت يتعلق فيها األمر بالبيئة         واستشارهتا        بالبيئة 

                       احلد من التلوث الضوضائي

                                             وقد فاقم عدد العربات الذي يشهد ارتفاعا         .                        ّ                                       رغـم صغر مساحة ماكاو، إالّ أهنا تتسم بكثافة سكانية كبرية           -    ١٠٧٣
  .    ليها                                                                                 متواصال إضافة إىل النمو االقتصادي املشاكل النامجة عن حركة السري وهي مشاكل يصعب التغلب ع

ُ                                                                           ومثـة ُنُهج مباشرة وأخرى غري مباشرة للحد من الضوضاء النامجة عن حركة السري              -    ١٠٧٤                           ومن بني التدابري املباشرة      .     ُ 
                                                                                                                   هـناك دراسـة تتناول تطبيق مواصفة الضوضاء الناجتة عن سري العربات وإقامة احلواجز الصوتية وتعبيد الطرق وتزويدها          

  .                                                              لسري والتخطيط هلا وإعادة هيكلة شبكات الطرق من التدابري غري املباشرة                 وتعد إدارة حركة ا  .        ّ         بسطح خمفّض للضوضاء
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                                                                                                        وبغـية التخفيف من اإلزعاج الناجم عن الضوضاء اليت حتدثها حركة السري، أقيمت حواجز صوتية بلغ طوهلا               -    ١٠٧٥
                    ضي واألشغال العامة                    وشرعت هيئة األرا    .                                                                           مـترا عـلى طول القنطرتني املبنيتني على الشارعني الرئيسيني يف ماكاو               ٥١١

  .    ٢٠٠١     مايو  /                  وفرغت منه يف أيار    ٢٠٠٠                               والنقل يف إجناز ذلك املشروع يف عام 

               كاملرسوم بقانون (                                                                                        إن احلـد مـن الـتلوث الضوضائي مرهون بعوامل عدة من بينها سن قوانني تتعلق بالبيئة            -    ١٠٧٦
                                                  فنية املتخصصة وتعزيز التربية الوطنية والتثقيف                                                                     وإدراج معايري تقييم حمددة وصارمة وتوفري املوارد البشرية وال          )  م /  ٩٤-  ٥٤
  .      البيئي

                                                        مها اهليئتان املسؤولتان عن رصد مستوى الضوضاء وعن                                                                    مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية واللجنة املعنية بالبيئة         -    ١٠٧٧
  .                                                                           إنشاء قاعدة بيانات لتقدير مقاييس احلد من الضوضاء املمكن اتباعها بالنسبة ملاكاو

           الساحلية           نوعية املياه

             ً                        لكن هناك أيضاً صرف مباشر يف املصب         .                                                                  تقف عوامل خارجية باألساس وراء تلوث املياه الساحلية يف ماكاو          -    ١٠٧٨
                                                                                                                      نـابع من مصادر حملية السيما أثناء موسم األمطار عندما تعجز قنوات اجملاري واملصارف عن احتواء حجم مياه الصرف                   

  .                                                             زء من شبكة اجملاري لصرف املياه العادمة مبحطات معاجلة املياه العادمة                         كما يعود ذلك إىل عدم ربط ج  .            واألمطار معا

                   ً موضع االستعمال نظاماً   )                                    املسؤولة عن رصد نوعية املياه الساحلية (                        ،  وضعت وزارة الصحة         ٢٠٠٠          خالل عام    -    ١٠٧٩
                                الساحلية بات ميثل مشكلة يف                                                    ويتبني من حتليل مؤشر التلوث أن تلوث املياه         .       ً      ً                                  دليلـياً جديداً لقياس نوعية املياه الساحلية      

                                    لذا فقد صار من الضروري التعاون        .                                                                                ماكـاو حىت أن بعض األماكن اليت أخذت منها العينات قد بلغت مستويات حرجة             
  .                                                                                                 مع السلطات ذات الشأن يف املناطق القريبة واالعتماد على األحباث حلل املشاكل البيئية والتحكم يف مصادر التلوث

    اطئ                  نوعية املياه يف الشو

         ومن شهر    .                                                                                                   وتقـع مسـؤولية رصد نوعية مياه الشواطئ على عاتق خمترب الصحة العامة التابع لوزارة الصحة                -    ١٠٨٠
                                                                                   أكتوبر من كل عام، يتكرر أخذ العينات مرتني يف األسبوع من موقعني اثنني يف كل                /                           أبريل إىل شهر تشرين األول     /     نيسان

ْ           وُتْدرس املعامل     ).                                        اوزت املستويات امليكروبيولوجية املقاييس                                                وتؤخذ عينات أخرى خالل نفس األسبوع كلما جت        (        شـاطئ     ُ 
َ                                                                              امليكروبيولوجـية والفيزيائـية والكيميائية مث تقاَرن النتائج، كلما أمكن ذلك، باحلدود اليت ينص عليها القانون يف الصني                                                           

  .                                                        القارية ويف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة ويف االحتاد األورويب

             إدارة البيئة

                               فقد وضعت تدابري فعالة حلماية       .                                                                         ختـص حكومة مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة مشاكل البيئة باهتمام شديد           -    ١٠٨١
                                           وترمي تلك السياسات البيئية إىل االرتقاء        .                                                                               البيـئة والتثقـيف البيئي موضع تنفيذ وحددت مقاييس مالئمة لتحسني البيئة           

  . ك                                            بوعي السكان باملشاكل البيئية وحتسني أمناط االستهال
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                                 ووزارة الصحة يف املسؤولية عن إدارة                                                                          تشـترك كل من مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية واللجنة املعنية بالبيئة          و -    ١٠٨٢
                 ً    وهي تضم قسما خاصاً      .                                                            بدراسة التخطيط احلضري وتنجز دراسات لتقييم األثر البيئي                                اللجنة املعنية بالبيئة              إذ تقوم     .       البيئة

  .               بالبحث والتطوير

                                        يف الوقت احلايل بإنشاء نظام للمعلومات                              للجنة املعنية بالبيئة                                              ل املثال، تقوم مؤسسة الشؤون املدنية وا               فعلى سبي  -    ١٠٨٣
                                             احملافظة على املوارد الطبيعية من خالل مراقبة      (                             وبتنفيذ نظم إدارة البيئة       )                              وهو عبارة عن قاعدة بيانات     (                       اجلغرافـية البيئـية     

   ).                     َ                                                        لعادمة والنفايات املنَتجة بتكاليف إنتاج أقل على املديـني املتوسط والبعيد                                                         اسـتعمال املـوارد واملـواد األولية واملياه ا        
   ).                            أقراص الفيديو املدجمة واإلنترنت (                                                                      واحلصول على املعلومات املتعلقة بالبيئة متيسر للجمهور بالوسائط اإللكترونية 

                                        رية اخلاصة، وهناك قوانني عدة حتكم كل                                                                             ومعظم املعاهدات املهمة املتعلقة بالبيئة تطبق يف مقاطعة ماكاو اإلدا          -    ١٠٨٤
           مارس، حيدد   /       آذار   ١١              م الصادر يف     /  ٩١ / ٢                                                 فاإلطار القانوين للسياسة البيئية، أي القانون         .                               جمال من جماالت البيئة املختلفة    

     ياته                                                                  وكلما نشأ عن التلوث خطر شديد يهدد سالمة اإلنسان البدنية أو ح         .                                                املبادئ والسياسات الرئيسية حلماية البيئة ككل     
  .                   من القانون اجلنائي   ٢٦٨                                                                    أو يهدد املمتلكات، فإن ذلك يشكل جرمية تنص عليها وتعاقب مرتكبيها املادة 

ّ                                                وفضـال عـن ذلك، يعترب التعاون الدويل واإلقليمي أمرا حيويا وقد ضّمت حكومة مقاطعة ماكاو اإلدارية                  -    ١٠٨٥                                                          
  .                                           ريها من مدن الصني لتحقيق بيئة إقليمية مستدامة                                                      اخلاصة جهدها إىل جهد هونغ كونغ وغوانغزو وشيرتين وزوهاي وغ

                                                                                                            ويكمـن العـامل املهم اآلخر يف كون سكان مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة باتوا أكثر وعيا باملشاكل البيئية               -    ١٠٨٦
   قد   )    ئة                                                        مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية واللجنة املعنية بالبي       (                                                            ويتمـتعون مبستوى معيشة أفضل، لذا فإن السلطات املختصة          

  .         ً                               تلقت عدداً أكرب من الشكاوى يف السنوات األخرية

               التثقيف البيئي

                                                               ، إذ تضعان نصب عينيهما أن البيئة مرتبطة ارتباطا وثيقا                                                                   مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية واللجنة املعنية بالبيئة       و -    ١٠٨٧
                                                    ج حلماية البيئة بغية الرفع من وعي عامة الناس                                            تعتمدان على التثقيف وعلى التروي                                              باألنشطة اإلنسانية وبالتنمية االجتماعية،   

  .                                                                     وإذكاء رغبتهم يف تغيري أمناط حياهتم واالنتباه إىل ضرورة وجود توازن إيكولوجي

                                               فقد أقامت وزارة التعليم وشؤون الشباب عدة         .                املناهج املدرسية                                              أضـحت قضـايا البيئة جزءا ال يتجزأ من           -    ١٠٨٨
                                هتدف إىل تنشئة التالميذ على                                                              سة الشؤون املدنية والبلدية واللجنة املعنية بالبيئة           مؤس                                      أنشـطة واسعة النطاق بالتعاون مع       

  .             احترام البيئة

               مغامرات السيد     : "                           ، مت تنظيم احلمالت التالية        ٢٠٠١    و     ٢٠٠٠   ي                                                  فعلى سبيل املثال، يف الفترة املمتدة ما بني عام         -    ١٠٨٩
   ".                   املخيم الصيفي العلمي " و  "                خميم محاية البيئة " و  "      لطاقة            االنبعاثات وا " و  "            إنقاذ العامل  :              طريق إىل النمو " و  "      قمامة

                                                          ، مع هيئات أخرى، برنامج استعادة النفايات وإعادة تدويرها                                                 كمـا نظمـت مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية        -    ١٠٩٠
                                       وكان النجاح حليف اخلطة مبا أن كمية         .                           مدرسة وست حدائق عامة      ٢٣                                            اسـتهدف املـدارس واحلدائـق العامة ومشل         

  .                                                                                    ت املعاد تدويرها قد زادت وأنواعا جديدة من حاويات النفايات ما انفكت توضع موضع االستعمال       النفايا
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  املتخذة إلقامة اتصاالت وعالقات تعاون على الصعيد الدويلتدابري ال-واو 

             خلاصة ويشارك                                                                                                      كما سبق الذكر، تعترب أهم املعاهدات املتعلقة بالبيئة سارية املفعول يف مقاطعة ماكاو اإلدارية ا               -    ١٠٩١
                                                                                                                         ممـثلو املقاطعة يف العديد من اللقاءات واحللقات الدراسية واملؤمترات العلمية الدولية ويف التعاون من خالل تبادل اخلربات               

  .                                              على خمتلف األصعدة، كما يشاركون يف التدريبات اخلاصة

                              االحتاد الدويل للطب الرياضي ويف                                                                  باإلضافة إىل ذلك، تتمتع مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة نفسها بالعضوية يف -    ١٠٩٢
                                      ويسهم نشر مقاالت تتناول البحث العلمي يف   .                                                                     اجمللس الدويل للرياضة والتربية البدنية ويف االحتاد اآلسيوي للطب الرياضي    

  .                   تنمية املضمار العلمي

 ١٤ و١٣املادتان 
 احلق يف التعليم

 إلطار القانوينا -ألف 

                      من اإلطار القانوين     ٢                                من القانون األساسي واملادة        ٣٧                            أدىن متييز طبقا للمادة                                      لكـل فرد احلق يف التعليم دون       -    ١٠٩٣
   ).     أغسطس /    آب  ٢٩           م الصادر يف  /  ٩١ /  ١١        القانون  (              لنظام التعليم 

            من املادة   ٢                                                                                                     وحـرية اختيار املؤسسة التعليمية ومتابعة التعليم خارج املقاطعة حق مكفول أيضا مبقتضى الفقرة                -    ١٠٩٤
  .                               من اإلطار القانوين لسياسة األسرة  ١٥           من املادة  ٢                  اسي ومبقتضى الفقرة                 من القانون األس   ١٢٢

                                        متتع مجيع املؤسسات التعليمية، مبا فيها                                    من القانون األساسي كذلك         ١٢٢                              الفقـرة األوىل من املادة            كفـل   وت -    ١٠٩٥
  .                                                                    اخلاصة، باالستقالل الذايت يف التعليم، وباحلرية األكادميية طبقا ملبادئ القانون

                   كما أهنا تتقيد على    .               اجمها التعليمي  ن               ال تتدخل يف بر       هي                                                   حتـترم احلكومة االستقالل الذايت للمدارس اخلاصة و        و -    ١٠٩٦
  .                                                               حنو صارم بتطبيق مبدإ املساواة يف فرص الوصول إىل التعليم والنجاح فيه

                  تعليمي إجباري على                 مها إقامة نظام                      هدفان أساسيان                                       يف مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة                           للسياسـة التعليمـية    و -    ١٠٩٧
       وتعميم   )      أغسطس /    آب  ١٦           م الصادر يف  /  ٩٩ /  ٤٢                                   من القانون األساسي واملرسوم بقانون    ١٢١           من املادة  ٢       الفقرة  (      مراحل 

  م  /  ٩٤ /  ٦٢                       من املرسوم بقانون       ١٣           م واملادة    /  ٩١ /  ١١                من القانون     ٦              من املادة     ٢        الفقرة   (                                 تصـور التعلـيم اجملاين للجميع       
   ). رب    ديسم /            كانون األول  ١٩         الصادر يف 

                                                                                                            وزارة التعليم وشؤون الشباب هي اهليئة احلكومية املكلفة بتشجيع التعليم والسهر على تساوي فرص الوصول                -    ١٠٩٨
                                                                                                               إلـيه، ووضـع املقاييس واملبادئ التوجيهية، والسعي إىل تعميم التعليم اجملاين، وجعل التعليم اإلجباري واقعا، والعمل مع    

  .                                           ألخرى ومع اجلمعيات اخلاصة ومع اآلباء واملربني، إخل                                  مؤسسات التعليم اخلاص ومع الوزارات ا

                                      ية لاللتحاق باملدارس االبتدائية وعلى                                                                               يشتمل نظام التعليم على التعليم ما قبل االبتدائي وعلى السنة التحضري           و -    ١٠٩٩
  .       ين واملهين                                                                                           التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العايل والتعليم املتخصص وتعليم الكبار والتعليم الف
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                                ية لاللتحاق باملدارس االبتدائية                                              التعليم ما قبل االبتدائي والسنة التحضري                                            ويشـمل التعليم اإلجباري يف املقاطعة        -    ١١٠٠
                               وهو يشمل األطفال واليافعني من سن    .                                                                               والتعليم االبتدائي والتعليم الثانوي العام، وتوفره مؤسسات التعليم العام أو اخلاص

   ). م /  ٩٩ /  ٤٢              املرسوم بقانون  (          امسة عشرة                اخلامسة إىل سن اخل

 نظام التعليم -باء 

                                                                                                             لـلمزيد مـن املعلومات املفصلة يف هذا الشأن، يرجى الرجوع إىل اجلزء الثالث من تقرير الصني عن تطبيق                    -    ١١٠١
  .                                              وما يلي استكمال ملا استجد من معلومات عن التعليم  .                   اتفاقية حقوق الطفل

                                                               روضة أطفال ومدرسة ابتدائية وثانوية ومهنية وفنية عامة           ١٧              ، كان هناك      ٠٢  ٢٠-    ٢٠٠١           املدرسي           يف العام  -    ١١٠٢
                                               ً     ً    ً                     وألسباب تارخيية واجتماعية، متثل املدارس العامة نزراً يسرياً جداً من النظام             .                                مؤسسة خاصة مسجلة يف ماكاو       ٧٣       مقابل  

                  بلغ عدد التالميذ      ،      ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                           ومع بداية العام املدرسي        ).   ٩٠                            مدرسـة عامة من جمموع         ١٧ (                 املدرسـي ككـل     
  .                             يف املائة من جمموع عدد التالميذ  ٩٤               وهو ما يعادل   ٩٣     ٦٩١                      املسجلني يف املدارس اخلاصة 

                       يف املائة من التالميذ يف     ٧٥,٨     ، جنح     ٢٠٠١                                  وزارة التعليم وشؤون الشباب يف عام                         حسـب دراسـة أجرهتا       و -    ١١٠٣
                                             وسجلوا أنفسهم يف مؤسسات التعليم العايل           ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                                                               االنـتقال مـن التعليم الثانوي التكميلي يف العام املدرسي           

  .                  داخل ماكاو وخارجها

                    طالبا حمليا مسجال يف  ٧     ٧٦٩           كان هناك     ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                                      بالتعليم العايل، وخالل العام الدراسي                   فـيما يتعلق     -    ١١٠٤
     ؤسسة     م   ١١                                                                                                   بـرامج للحصـول على درجات الدكتوراه واملاجستري والبكالوريوس وكذلك يف برامج متنح شهادات يف                

  .             للتعليم العايل

                         اجملموعات املستضعفة واحملرومة

                                                                                                 من األهداف اهلامة اليت تسعى وزارة التعليم وشؤون الشباب إىل حتقيقها تشجيع حمو األمية بني صفوف الكبار       -    ١١٠٥
    ١٧      يف            م الصادر  /  ٩٥ /  ٣٢                       وينظم املرسوم بقانون       ).   ٩١ /  ١١                من القانون      ١٤       املادة   (                                      وإتاحة فرص متساوية هلم يف التعليم       

                                ضمن نظام التعليم اجملاين يف كل        "                           العودة إىل مقاعد الدراسة    "     ُ            وقد أُدرجت خطط      .                                     يوليه نظام التعليم املستمر للكبار     /   متوز
  .        املستويات

                                         املدرسون والتالميذ ونتائج الدراسة حسب اجلنس  :                    مؤسسات تعليم الكبار
 التالميذ

 املسجلون وا الدروسالذين أهن

 
 املدرسون

 
 إناث

 
 ذكور

ذكور 
 وإناث

 
 إناث

 
 ذكور

ذكور 
 وإناث

 
 إناث

 
 ذكور

ذكور 
 وإناث

 
 
عدد 
 املرافق

 
 
 

 العام الدراسي

٢٠٠٠-    ١٩٩٩    ١٢٤  ١     ٠٩١    ٦٤٤    ٤٤٧   ٤٦     ٤٣٢   ١٩     ٣٩٦   ٢٧     ٠٣٦   ٣٨     ٩٤٦   ١٦     ٥٨٤   ٢٢     ٣٦٢     

٢٠٠١-    ٢٠٠٠    ١٢٢  ١     ٢٣٤    ٧٧٥    ٤٥٩  *  ٦٥     ٦٩٥   ٢٢     ٣٠٧   ٣٢     ١٦٢  *  ١٧     ٧٩٥   ١٧     ٤٨١   ٢٤     ٥٠٣     

                                                                                         ع العامـة اجملاميع الفرعية اخلاصة بكل جنس ألن بعض املؤسسات مل تتمكن من توفري البيانات ذات                        ال تضـم اجملامـي      * 
  .     الصلة

  .                       ، إدارة اإلحصاء والتعداد    ٢٠٠١                     احلولية اإلحصائية لعام   :     املصدر 
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      كتابة                                                            عدد من احللقات الدراسية للتثقيف وتعليم القراءة وال            ٢٠٠١                                          وإىل جانب نظام التعليم، نظم خالل عام         -    ١١٠٦
                                                                                                                باالشـتراك مـع مجعية صائدي األمساك واجلمعية النسائية حلث أعضائهما على حتسني مستواهم الدراسي يف إطار خطة                  

    " .                       العودة إىل مقاعد الدراسة "

                                      املهارات األساسية يف قراءة اللغة الصينية     حتسني             للكبار بغية                  مواد تعليمية       ٢٠٠٢-    ٢٠٠١             خالل عام     ت     نشـر  -    ١١٠٧
                                                   وميثل نقص الثقة بالنفس لدى بعض الكبار العائق          .                                          احلسـاب ويف مهارات التدبري املايل الشخصي                             وكتابـتها ويف عـلم      

  .                                                                      األساسي الذي مينعهم من االلتحاق بربامج تعليم القراءة والكتابة والنجاح فيها

         جلني ضمن                                          ة، فقد بلغ العدد اإلمجايل للتالميذ املس          اخلاص                        املوجه لذوي االحتياجات           تعليم    ال                   أمـا فـيما خيص       -    ١١٠٨
                                                                                                  طالبا بوصفهم تالميذ ذوي احتياجات خاصة منها مشاكل بدنية دائمة أو مؤقتة وكذلك صعوبات                  ٦٤٤                النظام املدرسي   

                                                  وأدمج بعض أولئك التالميذ يف صفوف عادية بينما          .     ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                                                   عاطفـية ومشاكل يف التأقلم خالل العام الدراسي         
  .                                      املدارس العادية أو يف شكل وحدات مستقلة                                 ُ          أدمج الباقون يف وحدات تدريب خاصة أُحدثت إما يف

                                                                                            مثة، ضمن شبكة املدارس العامة، مدرسة عامة واحدة وأربع مؤسسات خاصة تقصر نفسها على تلبية حاجات    -    ١١٠٩
                                                                             ويتمتع مجيع العاملني مبوجب نظام التعليم اخلاص مبؤهالت خاصة يف هذا امليدان              .                                   التالمـيذ ذوي االحتـياجات اخلاصة     

  .                                                                       رة التعليم وشؤون الشباب بالتعاون مع مؤسسات التعليم العايل احمللية واألجنبية         متنحها وزا

          سن اخلامسة      دون                                                 األميني أو الذين مل يكملوا تعليمهم اإلجباري                  للسجناء     حيق                                   فـيما يـتعلق بتعليم السجناء،        -    ١١١٠
                                   يف النشاطات التعليمية األخرى اليت                                                                                حضـور الصفوف التعليمية سواء باللغة الربتغالية أو الصينية واملشاركة                       والعشـرين   

                                                                                                          كما تيسر إدارة السجون وصول السجناء إىل املقررات التعليمية باملراسلة أو اليت تذاع عرب الراديو أو                  .                 تـنظمها املؤسسة  
   ). م /  ٩٤ /  ٤٠                   من املرسوم بقانون   ٥٨      املادة  (        التلفاز 

   ). م /  ٩٩ /  ٦٥              املرسوم بقانون  (           كبوا جرائم                        تربية القاصرين ممن ارت ى                               يسهر مركز إعادة تأهيل األحداث عل و -    ١١١١

  حصة نفقات التعليم من امليزانية-جيم 

            يف املائة        ١٥,١٩                 يف املائة إىل         ٧,٤٤                                                                           زادت حصة نفقات التعليم من ميزانية مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة من             -    ١١١٢
  .                ً يز التطبيق مؤخراً                                                              بفضل دخول نظام التعليم اجملاين الذي أحدثته حكومة مقاطعة ماكاو ح    ٢٠٠١      يف عام 

  )             بآالف الباتاكا (                                                        حصة نفقات التعليم من ميزانية مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة 

 العام ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
              نفقات التعليم  ١     ٢١٠     ٤٦١  ١     ٣١٧     ٨٧٨  ١     ٤٢٦     ٥٦٣  ١     ٢٨٩     ١٨٩
                              حصتها من ميزانية مقاطعة ماكاو )٪     ١٢,٣٥ )٪    ١٥,٤ )٪     ١٥,١٩ )٪    ١٣,٥

  .    ٢٠٠٣               وزارة املالية،  :     املصدر 
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  تشجيع التعليم-دال 

                                                                                                                 بغية ضمان التمتع الكامل باحلق يف التعليم جلميع التالميذ يف مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة، مبن فيهم البنات                  -    ١١١٣
                                                                                                                    الصـغار واألطفـال املنـتمون للمجموعات ذات الدخل املنخفض واألطفال املعاقون بدنيا أو عقليا وأطفال املهاجرين                 

ُ                                                        مون إىل أقليات لغوية أو عرقية أو دينية أو غري ذلك من األقليات، ُشرع يف تنفيذ عدد من التدابري مبا فيها،                                  واألطفال املنت                                                              
                                           األسر املعوزة والدعم إلدماج القادمني اجلدد       /                                                                            على سبيل املثال، خلق مقاعد مدرسية أخرى وتوفري املساعدة املالية للتالميذ          

                                                                      وتعزيز التدريب املستمر للمدرسني ملعاجلة خمتلف االحتياجات واخللفيات                              اجتماعـيا ولتعليمهم    )                      ال سـيما املهاجـرين     (
  .        الثقافية

                                                                                                    بعـض األطفـال املهاجـرين، وأغلبهم من الصني القارية، جيدون صعوبات يف التكيف مع ظروف العيش                  -    ١١١٤
                      ة خمتلفة للتعرف على                                                       لذا فإن وزارة التعليم وشؤون الشباب تنظم أنشط         .                                               والدراسـة يف مقاطعـة ماكاو اإلدارية اخلاصة       

                                                                                                                             الـثقافة احمللية ودروسا لتعلم احلروف األجبدية الصينية التقليدية ولتدريس اللغتني الكنتونية واإلنكليزية لألطفال املهاجرين               
  .                                         من أجل إدماجهم على حنو أفضل يف املدارس احمللية

                                  اليت تعد املاندرين لغة التعليم فيها         القارية          يف الصني    خدم  ست ُ ُت                                               ينـبغي اإلشارة إىل أن احلروف األجبدية املبسطة         و -    ١١١٥
  .                                                           بينما الكنتونية هي لغة التعليم يف مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة

                                                                                             كمـا تنشـأ عـن اهلجرة إىل اخلارج صعوبات يف حتديد مكان التالميذ املتسربني من نظام التعليم ويف تقدمي      -    ١١١٦
  .          املساعدة هلم

                                                                          شؤون الشباب كذلك آلية خاصة يراد منها مساعدة التالميذ املتسربني على                                     بلـورت وزارة التعليم و           لقـد    و -    ١١١٧
               شخص ما بني     ١     ٦٠٠                                             وقد جنحت الوزارة يف مساعدة ما يزيد على           .                                               البحـث عن مدارس أخرى وأماكن إقامة جديدة       

  .    ٢٠٠٢   و    ٢٠٠٠     عامي 

                       أداء املدارس والتالميذ          على حتسني               اإلدارية اخلاصة            مقاطعة ماكاو                                نصـب  القسط األكرب من جهود حكومة  ي -    ١١١٨
  .                                               ُ   ٍ وزيادة تيسري الوصول إىل املدارس وحتقيق أداء أكادميي ُمرٍض

  الرسوم املدرسية واملساعدة املالية للتالميذ-هاء 

ّ    ً                                                                     إن التعلـيم األساسـي إجـباري ومتاح للجميع ّجماناً يف املؤسسات التعليمية العامة كما يف تلك اليت تتلقى                    -    ١١١٩                                       
                                                                     وتغطي تلك املعونات اإلعفاء من أداء الرسوم املدرسية أو غريها من             .                  اإلدارية اخلاصة              قاطعة ماكاو  م                    املعونات من حكومة    

                                                                                                                الرسـوم املتعلقة بالتسجيل أو احلضور أو تسليم الشهادات ومنح معونات التعليم للتالميذ يف املدارس اخلاصة اليت ال تلقى       
   ). م /  ٩٩ /  ٤٢                   من املرسوم بقانون  ١         م واملادة  /  ٩١ /  ١١             من القانون  ٦      املادة  (              معونات حكومية 

                                                                 مسؤولية متويل املستويات الدراسية اليت يشملها نظام التعليم                          اإلدارية اخلاصة               مقاطعة ماكاو                وتتحمل حكومة    -    ١١٢٠
                                                           ً                                وتشمل هذه الشبكة املدارس العامة واخلاصة اليت توفر التعليم جماناً مبقتضى اتفاق يربطها               .                                اجملاين ضمن شبكة التعليم العام    
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                يستفيدون من                    اإلدارية اخلاصة               مقاطعة ماكاو                     وبالتايل فإن سكان       ).                              وزارة التعليم وشؤون الشباب    (                طات التعلـيم         بسـل 
  .                                                يف املائة وخيتلف باختالف املقررات الدراسية واملؤسسات  ٨٥   و  ٤٠                                       ختفيض الرسوم الدراسية مبعدل يتراوح ما بني 

                                                     املسجلني يف املدارس اخلاصة خارج شبكة املدارس العامة                                                            حيـق للتالميذ من أبناء األسر ذات الدخل املنخفض           -    ١١٢١
                        من كتب وأدوات مدرسية     (                                                          فبإمكاهنم طلب احلصول على إعانة لشراء املواد الدراسية           .                                     تلقي إعانة لتغطية الرسوم املدرسية    

  .    ُ                                          كما ُتعطى املنح والقروض أيضا لطلبة التعليم العايل   .)                                   وزي مدرسي وجتهيزات خاصة باملعاقني، إخل

                  باتاكا لتغطية    ٦     ١٠٠                  إعانات بقيمة                  اإلدارية اخلاصة        ماكاو                                                    بالنسبة للتعليم االبتدائي، قدمت حكومة مقاطعة      -  ٢٢  ١١
                                                                                                                               الرسوم املدرسية لتالميذ ما قبل التعليم االبتدائي ولتالميذ التعليم االبتدائي الذين يترددون على املدارس اخلاصة خالل العام                

   ١     ١٦٠                                                                     اخلاصة ضمن شبكة املدارس العامة أن حتصل على إعانات قد تبلغ                          وميكن للمدارس   .     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢         الدراسي  
  /        أيلول ٩           الصادر يف     ٢٠٠٢ /  ٢٠               القانون اإلداري  (                                 يف كل عام دراسي كرسوم خدمة إضافية  /                          باتاكـا عـن كـل تلميذ     

   ).     سبتمرب

 ً اً               مدرسية ورسوم     ً رسوماً                                                                             تفـرض املدارس ما قبل االبتدائية واملدارس االبتدائية من خارج شبكة املدارس العامة    -    ١١٢٣
       مقاطعة                                  باتاكا يف كل عام دراسي من حكومة ٢     ٩٠٠                                             وللتالميذ املسجلني يف تلك املدارس احلق يف احلصول على   .     أخرى
                                                                       وباإلضافة إىل تلك اإلعانة األساسية، جيوز للتالميذ الذين يواجهون صعوبات مالية   .                كإعانة أساسية               اإلدارية اخلاصة     ماكاو

                                      وتشمل هذه اإلعانة أيضا التعليم ما        .            باتاكا    ٣     ٢٠٠    و  ١     ٦٠٠                                      عانة إضافية تتراوح قيمتها ما بني                           طلـب احلصول على إ    
  .            قبل االبتدائي

  )                       مبا فيها الزي املدرسي    (                                                                                    بإمكـان التالمـيذ املعوزين كذلك طلب احلصول على منحة لشراء املواد التعليمية               -    ١١٢٤
                                                          ميذ املعاقني االستفادة من صندوق للمنح ال خيضع ألي حدود                      ويتيسر للتال   .          باتاكا    ٨٥٠    و    ٤٢٥                          يـتراوح مبلغها ما بني      

  .  ُ                                     وُيبت يف الطلبات بالنظر يف كل حالة على حدة  .      مسبقة

        ترددون    ي  ن                                                            املسجلني ضمن شبكة املدارس العامة، مبن فيهم أولئك الذي          ة      إلعدادي       رحلة ا                       جلمـيع التالميذ يف امل     و -    ١١٢٥
ـ    .                     رسوم اخلدمة اإلضافية                         وعلى منحة لتغطية      ً اً                           يف احلصول على التعليم جمان                                                     لى املـدارس الـثانوية الفنية واملهنية، احلق            ع

   ٩     ٢٠٠                                                          املدارس اخلاصة اليت تفرض رسوما دراسية إعانات مالية قد تبلغ                اإلدارية اخلاصة            مقاطعة ماكاو            ومنحت حكومة
                         حتصل على إعانات قد تبلغ                وميكن للمدارس أن  .     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                                   باتاكا لكل تلميذ يف املرحلة اإلعدادية يف العام الدراسي 

  .                                يف كل عام دراسي كرسوم خدمة إضافية /                    باتاكا عن كل تلميذ ١     ٧٦٠       قيمتها 

                                                                                                         أما تالميذ املرحلة اإلعدادية املسجلني يف مدارس من خارج شبكة املدارس العامة فيحق هلم احلصول على مبلغ                -    ١١٢٦
  .                                      باتاكا يف العام الدراسي كإعانة أساسية ٤     ٣٠٠

   ٤     ٨٠٠ و   ٢     ٤٧٥        ما بني    (                                                                        سر للتالميذ املعوزين احلصول على منح إضافية لتغطية الرسوم املدرسية                     كمـا يتي   -    ١١٢٧
   ).        باتاكا ١     ٣٠٠   و   ٦٢٥      ما بني  (                 واملواد التعليمية   )       باتاكا

     يف                نوي بشكل كبري   ا                                                                                        وقـد ارتفـع عدد التالميذ املستفيدين من شبكة املدارس اخلاصة يف مستوى التعليم الث               -    ١١٢٨
  . ة            السنوات األخري
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               مايو عن وزير    /       أيار   ١٤              الصادر يف        ٢٠٠١ /  ١٨      األمر  (                                                            ومتـنح املسـاعدة املالية أيضا للطلبة يف التعليم العايل            -    ١١٢٩
                       ، فإن املنح الدراسية        ٢٠٠٢                                                             وحسب بيانات أوردهتا وزارة التعليم وشؤون الشباب يف عام            . )                           الشؤون االجتماعية والثقافة  

                                                                 صة وإعانات السفر وأجرة السكن لطلبة التعليم العايل قد بلغت قيمتها                                                 والقـروض املخصصـة للطلبة وقروض الطلبة اخلا       
  ،     ٢٠٠٠-    ١٩٩٩                                       طالبا يف اجملموع يف العام الدراسي         ٢     ٩٠٥                                       باتاكا وبلغ عدد املستفيدين منها         ٥٩     ٨٨٨     ٩٦٧         اإلمجالية  

       لدراسي                     طالبا يف العام ا        ٣٠٤٠                                             باتاكـا وبلـغ عـدد املستفيدين منها            ٦١     ٨٧٤     ١٧٩                              وبلغـت قيمـتها اإلمجالـية       
                      طالبا يف اجملموع يف      ٣     ٠٦٠                                       باتاكا وبلغ عدد املستفيدين منها         ٥٩     ٧٠١     ٣٣٢                           ، وبلغت قيمتها اإلمجالية         ٢٠٠١-    ٢٠٠٠

  .    ٢٠٠٢-    ٢٠٠١    عام 

                              املنح الدراسية يف التعليم العايل

 غريها من
 الدول

 الواليات املتحدة
 األمريكية

 
 الربتغال

 
 تايوان

 
 ماكاو

 
 الصني القارية

 
 اجملموع

 
 العام

٢٠٠٠-    ١٩٩٩ ٢ ٩٠٥ ١ ١٣٠ ١ ٢٠٨ ٤٧٥ ٣٦ ٢٦ ٣٠     
٢٠٠١-    ٢٠٠٠ ٣ ٠٤٠ ١ ١٢٠ ١ ٣٩٢ ٤٣٧ ٣١ ٢٥ ٣٥     
٢٠٠٢-    ٢٠٠١ ٣ ٠٦٠ ١ ٠٢٠ ١ ٥٢٤ ٤٥٢ ١٨ ١٨ ٢٨     

  .    ٢٠٠٢                            وزارة التعليم وشؤون الشباب،   :     املصدر 

 اتاللغ يف جمال السياسة �واو 

                    وبالتايل، فإن املدارس   .                                    يف مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة                       اللغتني الرمسيتني                        الصينية والربتغالية             كـل من         تعتـرب       -    ١١٣٠
                                           وتعتمد املدارس اليت جعلت الصينية لغة التعليم   .                                                                                   العامـة ال يسعها إال أن جتعل من الصينية أو من الربتغالية لغة التعليم فيها             

  .) م /  ٩١ /  ١١    نون          من القا  ٣٥           من املادة  ٨   و ٧         الفقرتان (  .                                            فيها اللغة الربتغالية كلغة ثانية والعكس صحيح

                                                                            استقاللية اختاذ القرارات التربوية أن يكون للمؤسسات التعليمية اخلاصة مطلق احلرية                    وتقتضي ممارسة-    ١١٣١
      من   ٦        الفقرة  (                                                                                                      يف اختـيار لغة التعليم وكذلك اللغة الثانية يف املقررات الدراسية لكل واحدة من تلك املؤسسات                 

  .) م /  ٩١ /  ١١             من القانون   ٣٥      املادة 

  .                                                                                    تعترب اللغة الكانتونية اللغة السائدة االستعمال واملفهومة من قبل األغلبية يف جمال التدريس    -    ١١٣٢

                              توزيع التالميذ حسب لغة التعليم

 ٢٠٠٠/٢٠٠١العام الدراسي  الصينية الربتغالية اإلنكليزية لغات أخرى
                   التعليم قبل املدرسي   ١٤     ٧٧٥    ١٠٧   ٩٦ -
     دائي            التعليم االبت   ٤٢     ٣٥٠    ٣٣٩  ٢     ٧٨٥ -

                التعليم الثانوي   ٣١     ٣٢٨    ٥٦١  ٣     ٧٢١    ٢٤٠
                   التعليم الفين واملهين  ٢     ٣٠٦ - - -

  .                       ، إدارة اإلحصاء والتعداد    ٢٠٠١          إحصاء عام   :      املصدر 
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                                                                                                               فـيما يـتعلق بتوفري وسائل تعلم اللغات، تقدم حكومة مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة دروسا بلغة                   -    ١١٣٣
                                                                       لية، من خالل مركز التعليم املستمر واملشروع اخلاص للمعهد املتعدد التخصصات                                    التالميذ األم، كالصينية والربتغا   

  .                     ومدرسة اللغات والترمجة

  املدرسون�زاي 

                                                                                                  وفقا لنظام التعليم القائم يف مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة، يقوم املدرسون واملربون بعمل يعترب خدمة -    ١١٣٤
      من    ٢٥       املادة  (                                                   ءم مع مؤهالهتم املهنية ومع مسؤولياهتم االجتماعية                                                    للمصـلحة العامـة وحيظى مبرتبة مشرفة تتال       

   ).    مارس /      آذار  ٢٥                  م املرسوم بقانون يف  /  ٩٦ /  ١٥                 م واملرسوم بقانون  /  ٩١ /  ١١        القانون 

       وتتحمل   .                                                                                             حبكـم القـانون، من حق املدرسني واملربني، بل من واجبهم، احلصول على تدريب مهين                 -    ١١٣٥
  .                                                                       خلاصة مسؤولية حتسني الظروف وتوفري الوسائل الضرورية لبلوغ هذا اهلدف                                           حكومـة مقاطعة ماكاو اإلدارية ا     

                  والتدريب املستمر    )              فترة التدريب  (                                                                           ويتخذ تدريب املدرسني أشكاال متنوعة وطيعة تتراوح ما بني التدريب األويل            
  .) م /  ٩١ /  ١١             من القانون   ٢٦         واملادة   ٢٥           من املادة  ٦       الفقرة (

    كما   .                                                                 واع التدريب اليت تقدم للمدرسني معارف ومهارات علمية وتربوية                                            ينـبغي أن تتضمن مجيع أن        -    ١١٣٦
                                                                                                            ينبغي أن تكون أيضا ذات بعد شخصي واجتماعي يالئم احتياجات املقررات الدراسية ملختلف مستويات التربية               

  .        والتعليم

        فيها                                 دورة تدريبية للمدرسني شارك       ١٣٣   ّ                                      وفّرت وزارة التعليم وشؤون الشباب        ،    ٢٠٠١          يف عـام              و   -    ١١٣٧
                                                          ، قدمت وزارة التعليم وشؤون الشباب كذلك إعانة بلغت             ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                    ويف العام الدراسي      .         مدرسا  ٨     ٨٧٣

                                                                                              باتاكا للمدرسني يف مرحليت ما قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة ليشاركوا يف برامج التدريب اليت                ٣     ٤٢٧     ٣١٠        قيمتها  
  .                                تنظمها خمتلف مؤسسات التعليم العايل

                                                                             دد اإلمجايل للمدرسني واخنفضت نسبة التالميذ إىل املدرسني شيئا فشيئا على مدى                                       ولقـد ارتفع الع      -    ١١٣٨
                          تأخذ يف االعتبار التعليم     (                                                     وحسب بيانات قدمتها وزارة التعليم وشؤون الشباب          .                                  األعوام الدراسية القليلة املاضية   

            يف العام    ٤     ٠٥٠    و  ١   ٢٠٠-    ٢٠٠٠      ً                       مدرساً يف العام الدراسي       ٣     ٩٨٣                                 ، بلـغ العدد اإلمجايل للمدرسني        )       العـايل 
       ٢٠٠١-    ٢٠٠٠                      يف العام الدراسي       ٩٩     ٥٧٦                                          بيـنما كـان العدد اإلمجايل للتالميذ             ٢٠٠٢-    ٢٠٠١           الدراسـي   

  .    ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                  يف العام الدراسي   ٩٩     ٩٩٠ و

                                    توزيع عدد املدرسني حسب املستوى الدراسي
 مستويات التعليم ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٢٠٠٠/٢٠٠١ ٢٠٠١/٢٠٠٢
  )          دور احلضانة (              ما قبل املدرسة     ٥٣١    ٤٩٤  *   ٤٧٢
                املستوى االبتدائي  ١     ٤٩٦  ١     ٥٣٠  * ١     ٥٢٧
               املستوى الثانوي  ١     ٤٦٥  ١     ٥٩٩  ١     ٧١٦
                    التعليم ذو صفة خاصة   ٨٣   ٨٣   ٨٩
                   مستويات تعليم أخرى    ٢٧١    ٢٧٧    ٢٤٦
      اجملموع   ٣     ٨٤٦  ٣     ٩٨٣  ٤     ٠٥٠

  .                                                  عدد التالميذ يف دور احلضانة واملدارس االبتدائية يف اخنفاض  * 
  .    ٢٠٠٢                    تعليم وشؤون الشباب،         وزارة ال  :      املصدر 
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                                                                 الذي يتقاضاه املدرسون يف مؤسسات التعليم اخلاصة والعامة حوايل                         الراتب الشهري                            ويـبلغ متوسط       -    ١١٣٩
  .                                            ويستفيد املدرسون من خدمات الرعاية الصحية جمانا  .          باتاكا   ١٠     ٠٠٠

 ِ            ِقيم التعليم

   ويف   .                                        اإلطار القانوين املتعلق بسياسة التعليم                                                                  إن احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية حمفوظ يف            -    ١١٤٠
                                                                                                                   هذا السياق كذلك، حتتل حقوق اإلنسان واحترام اهلوية والقيم الثقافية والبيئة الطبيعية وأساليب العيش الصحية               

  .                        اليت حيتويها املقرر الدراسي  "                           التنمية الشخصية واالجتماعية "               الصدارة يف مادة 

                                                              باالعتراف ضمن السياسة التعليمية املنتهجة يف مقاطعة ماكاو اإلدارية                                    وحتظـى تلـك املبادئ والقيم     -    ١١٤١
                                        اإلطار القانوين املتعلق بسياسة التعليم      (                                                                     اخلاصـة وهي لذلك موضوع بلورة وترسيخ على كل مستويات التعليم            

   ).     فرباير /      شباط ٤           م الصادر يف  /  ٩١ /  ١١                   من مرسوم القانون  ٢       واملادة 

                      وطنيا، فيما حتظى أنشطة                 التالميذ ثقافيا و      إثراء                                ة اليت تكمل املقررات الدراسية إىل      األنشط                نتيجة لذلك هتدف   و      -    ١١٤٢
  .                                                                                      التربية البدنية والرياضات والتربية الفنية وإدماج التالميذ يف اجملتمع بالتشجيع على حنو منتظم

       ملؤسسات                      توصي بأن تسمح ا      ٩١ /  ١١                من القانون      ٤٩              من املادة     ٢                             اإلشـارة إىل أن الفقرة                      وجتـدر    -    ١١٤٣
                            كما يعترف املرسوم بقانون      .                                                                                  التعليمـية للمدرسـني واآلبـاء والتالميذ واجلمعيات باملشاركة يف عملية التعليم           

  .                                 ديسمرب بدور اآلباء واملربني يف التعليم /            كانون األول  ٢٧           م الصادر يف  /  ٩٣ /  ٧٢

  التدابري الرامية إىل إقامة اتصاالت وعالقات تعاون على الصعيد الدويل-حاء 

                                                                                                            يف ما يتعلق بالتعليم وشؤون الشباب، تشجع حكومة مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة وزاراهتا وسائر                 -   ١٤٤ ١
  .                                                                        املؤسسات التعليمية واجلمعيات اخلاصة على املشاركة يف األنشطة الدولية واألقاليمية

                           الدولية، مبا فيها اجلمعية                                                                                           فجامعة ماكاو، على سبيل املثال، عضو يف العديد من مجعيات التعليم العايل                -    ١١٤٥
                                                وتنظم جامعة ماكاو عددا من احللقات الدراسية         .                                                            الدولـية لـلجامعات ورابطـة جامعات آسيا واحمليط اهلادئ         

                        وتربط اجلامعة يف الوقت      .                                                                                      واملؤمتـرات الدولية وتوجه دعوات لعلماء بارزين على الصعيد الدويل للمشاركة فيها           
  .                            ر من مخسني جامعة ومؤسسة أجنبية                                  الراهن اتفاقات شراكة وتعاون مع أكث

          ، استقبلت     ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                   فخالل العام الدراسي   .                                                            ومثـة أيضـا أنواع خمتلفة من برامج تبادل الطلبة         -    ١١٤٦
  .                                          طالبا حمليا إىل اخلارج يف إطار تبادل الطلبة  ٨٧               بلدا وأوفدت    ١١              جامعة من      ٤٠              طالبا من      ٩١                جامعـة ماكاو    

                                               طالبا من البلدان اآلسيوية إىل جانب أنشطة          ١٥٠                             ية باللغة الربتغالية حلوايل                                         كما تنظم اجلامعة دورات صيفية سنو     
  .                                       كاألسبوع الدويل ويوم التبادل الثقايف الدويل

 

 



E/1990/5/Add.59 
Page 291 

 ١٥املادة 

 حق املشاركة يف احلياة الثقافية ويف التمتع بفوائد التقدم العلمي

  حق املشاركة يف احلياة الثقافية-ألف 

                                                      يتمتع املقيمون يف ماكاو حبرية مباشرة البحث العلمي         "                  القانون األساسي،            مـن      ٣٧                           طـبقا لـلمادة        -    ١١٤٧
                                                   وجتدر اإلشارة إىل أن حرية التعبري وحرية الصحافة           ".                                                         واإلبـداع األديب والفـين وغري ذلك من األنشطة الثقافية         

  .                   من القانون األساسي  ٢٧                                    وحرية النشر حريات مكفولة مبوجب املادة 

                                      عام من التالقح الثقايف بني الشرق          ٥٠٠                                           دارية اخلاصة تراث ثقايف نفيس هو حصيلة                                  ملقاطعة ماكاو اإل     -    ١١٤٨
                                                                                                       وقد ظلت هذه اهلوية الثقافية الفريدة مصونة بعد التوحيد واجلهود اليت بذلت لترسيخها والعمل على                 .         والغـرب 

  .                             تأكيدها وتدعيم قيمها الثقافية

                                               ملتزمة أشد ما يكون بتعزيز احلقوق الثقافية             خلاصة                      ماكاو اإلدارية ا        قاطعة        حكومة م                  بالـتايل فـإن      و      -    ١١٤٩
             من املادة    ١        الفقرة   (                                                                                             للمقيمني وحبمايتها وهي مسؤولة عن صوغ السياسات املتعلقة بالثقافة مبا فيها األدب والفن              

   ).                   من القانون األساسي   ١٢٥

                          تنوع الثقافيني يف املنطقة                                                                                          واملعهـد الـثقايف هـو اهليئة احلكومية املكلفة مبهمة اإلسهام يف اهلوية وال                -    ١١٥٠
                املرسوم بقانون   (                                                                              وتشـمل أنشـطته جماالت التراث الثقايف واألنشطة الثقافية والتدريب والبحث              .            وتدعـيمهما 

   ).     ديسمرب /            كانون األول  ١٩           م الصادر يف  /  ٩٤ /  ٦٣

    رخيي                                                                                           شـمل اجملـاالت املذكـورة أعاله جمموعة متنوعة من املواضيع نذكر منها صيانة التراث التا              ت          و   -    ١١٥١
                                                                                                             واملعمـاري والثقايف وإعادة احليوية إليه، إجناز األحباث ونشر األعمال، وتنظيم املكتبات واحملفوظات وصيانتها،              

  .                                                                   وتشجيع األنشطة الثقافية والفنية ودعمها، وتعليم املوسيقى والرقص واملسرح

        كمؤسسة (        وكيانات   )    دية                                              كوزارة السياحة ومؤسسة الشؤون املدنية والبل      (                                ومثـة هيـئات حكومـية أخرى              -    ١١٥٢
  .                                                                                       ومجعيات خاصة تعمل على تعزيز احلقوق الثقافية ونشرها من خالل القيام بعدد من األنشطة ذات الصلة  )      ماكاو

                                                                                                               وتقـر حكومة مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة بالدور اهلام للتعليم يف احلفاظ على التراث الثقايف يف                   -    ١١٥٣
  .      الشباب                              احلاضر واملستقبل، ال سيما يف صفوف 

                                        يناير املبادئ واخلطط واملبادئ التوجيهية     /               كانون الثاين    ١٦              م الصادر يف     /  ٩٨ / ٤                               ويضع املرسوم بقانون       -    ١١٥٤
 ُ                                         وُتدرج دراسات الثقافة والعلم والفن يف        .                                                                           لـتقدمي تربية فنية والتمتع باإلبداع الفين ضمن نظام التعليم يف ماكاو           

     خاصة  (                                                            درسة ويف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والفين واملهين                                                         مقـررات التعليم الرمسية يف مراحل ما قبل امل        
  .                                               ، كما أهنا حاضرة يف العديد من النشاطات خارج املقرر )                    الفن البصري والتجاري
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       مباراة  "                                                                                               وتقـوم وزارة التعلـيم وشؤون الشباب مع مجعيات الشباب بأنواع عدة من النشاطات مثل            -    ١١٥٥
      وتقدم    ".                                 سلسلة الرسم يف اهلواء الطلق للشباب  :                   األمل يف عامل هبي جديد " و  "        يف ماكاو                        الشباب يف الغناء والتلحني 

                                                                                                                  وزارة التعليم وشؤون الشباب إعانات ملختلف املشاريع الثقافية والفنية اليت تنظمها اجلمعيات اليت تعطي دروسا،               
                            لة الغوزنغ التقليدية، ويف                                                                                       مـن مجلة أمور أخرى، يف العزف على الكمان ويف موسيقى اجلوقة ويف العزف على آ               

                                                                                                         صـناعة اخلزف، والتصوير الشمسي، ويف الرسم الصيين، وفن اخلط الصيين، ويف الرقصات األوروبية، ويف فنون                
  .                                          احلرب، ويف رقصة األسد الصينية ويف تنضيد الزهور

                  افية والفنية من                              األنشطة التعليمية والثق                                  مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية                            إلضـافة إىل ذلك، تدعم        با          و   -    ١١٥٦
    َّ   وتقدَّم   .                                                                                     خالل عملها مع اجلمعيات ومن خالل توجيه الدعوات للمهنيني النجباء حلضور حلقات العمل يف املدارس

                                                                                               إعانـات الـرعاية جملموعات اهلواة يف جماالت املسرح والفنون البصرية وفرق الرقص على سبيل التشجيع خلوض     
    ").Macao Fringe  ("                                 وعة املسرح والرياضة وماكاو فريندج                                         مباريات منتظمة وتقدمي عروض تفاعلية مثل جمم

                                                                                                          أما فيما يتصل بالتعليم الثقايف املهين، فيعترب معهد ماكاو األعلى للموسيقى معهدا مهنيا خيضع لتنسيق          -    ١١٥٧
  ر         م الصاد  /  ٨٩ /   ١٨٤                 القانون اإلداري    (                                                                          املعهد الثقايف ويقدم برامج تدريب منهجية يف املوسيقى والرقص والتمثيل           

                                                                              ويقدم املعهد الثقايف منحا للموهوبني الراغبني يف تنمية معارفهم الثقافية ودراسة         ).       أكتوبر /                تشـرين األول     ٣١   يف  
  .                                    اجملاالت ذات الصلة يف املقاطعة أو يف اخلارج

                                                                           املتعدد الفنون مدرسة للفنون بينما يقدم معهد الدراسات األوروبية يف              عهد  امل                    فضال عن ذلك، يضم               و   -    ١١٥٨
                                         وقد شرع يف برنامج الدراسات العليا يف         .                                                                             برناجمني خاصني للدراسات العليا يف جمال السياحة الثقافية وإدارة الفنون               ماكاو

                                             وهو برنامج ال نظري له يف آسيا ألنه يقدم ألول مرة    .                                                               جمـال السـياحة الثقافية بالتزامن مع إنشاء معهد دراسات السياحة  
  .                    ّ                                        وملواردها الثقافية بنّية تدعيم الروح املهنية يف السياحة الثقافية                                  برنامج دراسة يستجيب خلصائصها احملددة 

                           نشاطا تعليميا يف كل سنة يف   ٣٠                                                             مركز ماكاو الثقايف ال يقدم تعليما مهنيا منتظما ولكنه يقدم حوايل        و-    ١١٥٩
  .                نني وحلقات العمل                                                                         األداء ويف اجملال السمعي البصري تتراوح ما بني احملاضرات القصرية واحلوارات مع الفنا     فنون 

  .                                     وهو يستهدف األطفال واملراهقني وكبار السن  .    ِّ                                 ويسِّري تلك األنشطة إما فنانون أو مربون

                                                                                                          ويقـدم مـتحف ماكاو للفنون خدمات تعليم ويقوم بنشاطات تربية وترويج لتلبية احتياجات أفراد              -    ١١٦٠
   .                              ك احتياجات فئات اجتماعية أخرى                                                          اجملتمع الذين يعانون من قصور يف السمع أو من عجز عن الكالم وكذل

                                                                                         اتساقا مع األهداف املتوخاة من حث السكان على املشاركة التامة يف احلياة الثقافية يف مقاطعة ماكاو  و      -    ١١٦١
                                                                                                                      اإلدارية اخلاصة ومع إثارة الوعي بضرورة احلفاظ على التراث والقيم الثقافية، مبا يف ذلك احترام احلقوق الثقافية                 

                                                                                       ظم املعهد الثقايف جمموعة واسعة من األنشطة تتضمن تقدمي عروض وحفالت موسيقية ومعارض                             لألقلـيات، يـن   
  .                                 ودورات أفالم وحماضرات وحلقات دراسية

                                                                       املعهد الثقايف بتنظيم عدة فعاليات بالتعاون مع هيئات أخرى كما يستنتج من      ، قام    ٢٠٠٢        خالل عام        و-    ١١٦٢
  .         اجلدول اآليت
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                      العروض واملعارض العامة

  عدد العروض د املقاعدعد
 نوع الفعاليات ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١

        الباليه   ١٥   ١٨   ١٣  ٨     ٨٤٨   ١١     ٥١٥   ١٠     ٣٨٧
                 اخلدمات املوسيقية     ١٦٧    ٢١٠    ٢١٦    ١٢١     ١٢٠    ١٠٥     ٠١٥   ٨٨     ٤٩٥
                      عروض األوبرا واملنوعات    ٨٤   ٧٧    ١١٦    ١٧٣     ١٤٦    ١٦٩     ٠٩٣    ١٧١     ٤٠٨
              ألوبرا الصينية      عروض ا   ٥٩   ٥١   ٧٢   ٢٢     ٤٠١   ١٩     ٥٠٥   ٢٨     ٩٦٠
      املسرح   ٨١   ٥٤   ٤٠   ١٩     ٣٣٦   ٢٣     ٠٠١   ٣١     ٧٧٢
         املباريات   ٤٢   ٣٢  *  ٣٦   ١٠     ٢١٤   ١٦     ٥١١  * ٦     ٠٣٨
           عروض األفالم  ٩     ٥٢٥  ٩     ٩٢٠   ١٠     ٢٣٣    ١٥٥     ٤١٠    ٢٠٧     ١٩١    ٢١٥     ٧٤٤
   **      املعارض    ١١١    ١٢٠    ١٢٥    ١٩٦     ٦٤٦    ٢٣٧     ٢٨٦    ٤١٥     ٧٥٨
             فعاليات أخرى    ١٩٦    ٢١٤    ١٨٨   ٦٢     ٥٨٣   ٤٠     ٥٣٦   ٢٩     ٠٥٧
      اجملموع               ١٠     ٢٨٠   ١٠     ٦٩٦   ١١     ٠٣٩   ٧٦٩     ٧٠٤    ٨٢٩    ٥٣ ٦    ٩٩٧     ٦١٩

  .                مباراة غري متوفرة       وعشرين       بإحدى               يانات املتعلقة  ب  ال  * 
    ١٥   و    ٢٠٠٠              معارض يف عام  ٧   و    ١٩٩٩              معرضا يف عام   ١٦       زوار                              مل تتوفر البيانات املتعلقة بعدد   ** 

  .    ٢٠٠١            معرضا يف عام 
  .             حصاء والتعداد          ، إدارة اإل    ٢٠٠١                     احلولية اإلحصائية لعام   :      املصدر 

                                                                   ُ                               باإلضـافة إىل العدد اهلائل من األنشطة الثقافية املوجهة إىل عامة الناس، ُنظمت كذلك حلقات عمل       -    ١١٦٣
                                                                                                    أكـثر ختصصـا مشلت على سبيل املثال دروسا يف تقنيات الرسم أو اخلزف والرقص وفن اإلمياء وتصوير شرائط           

                                                                  الشعبية والتاريخ والثقافة والرسم باحلرب الصيين وفن اخلط واألدب                                                           الفيديو واحللقات الدراسية اليت تناولت الثقافة       
   .                                        ومعرض مجاعي لفناين ماكاو لتشجيع الفن احمللي

                                                                    قسم خاص باألنشطة الثقافية والترفيه يركز على التراث الثقايف                                         مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية                 لدى     -    ١١٦٤
                                                             واقع التارخيية اليت هلا قيمة تارخيية حقيقية بالنسبة ملاكاو وتنظيم                                            واحلفاظ عليه وعلى علم تنظيم املعارض وإحياء امل

                                                                                                   املعارض والطبعات والنشرات وتشجيع الثقافة الشعبية وإقامة االحتفاالت الشعبية السنوية وكذلك تنظيم األنشطة 
  . ق                                                                                    الرياضية والترفيهية وحلقات العمل واملعارض التجارية والعروض وإدارة البىن التحتية واحلدائ

                                                            ُ                                   وحىت يتسع اجملال ملختلف أشكال التعبري العرقية للسكان ومتثيلها، ُينظم يف كل سنة عدد من الفعاليات -    ١١٦٥
                                                                                              فتقام االحتفاالت الصينية التقليدية حسب التقومي الصيين كاالحتفال حبلول العام الصيين اجلديد،              .            واالحـتفاالت 

                                                           تعد وال حتصى، واألوبرا الصينية، وألعاب األسبوع األخضر                                                              وفعالـية تشـونغ إيونـغ، واألغاين الشعبية اليت ال         
                                                                                                             ومهـرجان زهـرة النيلوفر، ومهرجان الكعك القمري، وسباق مركب التنني، وفنون احلرب التقليدية الصينية،               

  .                                                                                  وحلقات عمل حول الطب التقليدي الصيين، واأللعاب التقليدية، والعديد من الفعاليات األدبية

ـ         -    ١١٦٦ ـ    م    نظ          كمـا ت                                                                                   تمعات احمللية فعاليات أخرى مثل أسبوع ماكاو الثقايف ومهرجان البلدان الناطقة               اجمل
                       ِّ                                                                                    بالربتغالية، ومهرجان الذِّواقة، ومهرجان الغناء الشعيب، واملسرح، وتنظيم جوالت سياحية تطوف مجيع األماكن             

  .        التارخيية
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         حتت عنوان                     ماكاو اإلدارية اخلاصة       قاطعة  مل                                                     متت االستفادة من الصناعة السياحية لتعزيز التراث الثقايف        و-    ١١٦٧
                                                                                        وتتلخص الفكرة يف تدعيم الثقافة واهلوية التارخيية اليت متيز ماكاو عن باقي بلدان آسيا ويف احلفاظ    ".              مدينة الثقافة "

  .                                                 على تراثها الثقايف وإحيائه مع القيام بأنشطة سياحية

                                          اث وينجز دراسات عن ثقافة ماكاو ويقدم منحا                                                           ويشـجع املعهد الثقايف وينظم ويدعم مشاريع األحب          -    ١١٦٨
                       ُ                                                                                      للتدريـب يف جمال الفنون، وُينظم مباريات إلعطاء منح للبحث يف جماالت التاريخ والدراسات األدبية والتراث                

                                                             وعلم االجتماع، كما ينظم ويدعم احللقات الدراسية واملؤمترات          )                األنثروبولوجـيا  (                            الـثقايف وعـلم اإلنسـان       
   ".           جملة الثقافة "                                  املعهد كتبا ودراسات ويصدر جملة باسم       وينشر   .         واحملاضرات

      وحمطات                           اجلرائد وبعض الصحف الدورية     أخذ                                                 من أجل تعزيز مشاركة الناس يف النشاطات الثقافية، ت       و-    ١١٦٩
                          جريدة يومية بالصينية      ١١       وتنهض    .                                                                                 البـث اإلذاعي على عاتقها املشاريع الثقافية وتنشر الوعي بالقضايا الثقافية          

                                                                                                             تغالية وسبع أسبوعيات بالصينية والربتغالية واإلنكليزية وحمطتا بث إذاعي وقناة تلفزيونية جمانية يف اجملموع                   والـرب 
  .                                                                 مبشاريع ثقافية متنوعة مبا فيها تنظيم مناظرات أدبية وموسيقية ومسرحية

                 مية راقية وعلى                                                                                               ورغـم مساحتها الصغرية نسبيا، فإن منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة متلك صناعة إعال               -    ١١٧٠
  .                    درجة عالية من التطور

                                                                                                 ويقـدم املكتـب اإلعالمـي احلكومي املساعدة ملختلف الوزارات ولوسائط اإلعالم من خالل نشر               -    ١١٧١
  .                       املعلومات وترتيب احلوارات

                                                   ينشر املعلومات ومستجدات األخبار املتعلقة باملقاطعة وقد                  على شبكة اإلنترنت     رمسي              للحكومة موقع        و-    ١١٧٢
                                                                                                                  ربطـه بعـدد مـن مواقـع األقسـام واهليـئات العامـة بكـل مـن اللغتني الرمسيتني وباللغة اإلنكليزية                       مت
) mo.gov.macau.www://http.(   

                                    البىن التحتية للتمتع باحلقوق الثقافية

                                                                                                              جتهزت مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة باملزيد من املرافق الثقافية يف السنوات األخرية وقامت يف ذات                 -    ١١٧٣
                                                                                                      الوقـت بصـيانة مـرافق أخرى لتكفل توفري الظروف املالئمة للجمهور عموما، وللشباب واألطفال على وجه            

  .                                    اخلصوص، للتمتع الفعلي حبقوقهم الثقافية

     ٩٦٠                     استثمارا بلغت قيمته          هذا املركز       تطلب   و ،    ١٩٩٩     مارس  /                           مت تدشني أول مركز ثقايف يف آذار          وقد -    ١١٧٤
     ويضم   .             متر مربع    ١٥     ٠٠٠                                       متر مربع على موقع تبلغ مساحته          ٤٥     ٠٠٠        املبنية                                    ملـيون باتاكـا وبلغت املساحة       

                                        وهذه األخرية عبارة عن مكتبة مرجعية متعددة   .                                          ً                املركز الثقايف مبىن فيه قاعات حماضرات، ومتحفاً، ومكتبة للفنون
  .                                                                    الوسائط حتتوي على معلومات تتعلق بالفن والثقافة من الغرب ومن الشرق معا
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                           مقعد وجمهزة بالتجهيزات     ١     ٥٠٠                                             احملاضرات قاعة كبرية وأخرى صغرية تتسع ل                      مبىن قاعات         ويضم        -    ١١٧٥
                         متر مربع منها عبارة عن  ٥     ٠٠٠            متر مربع،   ٢٠     ٠٠٠                                 وتبلغ املساحة اإلمجالية ملتحف الفنون   .                   العصـرية املعتادة  

  .                                               مساحات عرض مفتوحة أمام اجلمهور تضم سبع قاعات عرض

                                                                    الحتضان فرق الفنون البصرية والسمعية البصرية أثناء جوالهتا وتتنوع براجمه         الثقايف             مركز ماكاو   مم ُ ُص      -    ١١٧٦
  .                                                                                             حبيث تضم ألوانا كالسيكية وأخرى معاصرة من الفنون وهو يقدم برناجما ثقافيا متوازنا فيه من كل فن طرف

            ينما تتسع                                                                                                وتـتوفر للسـكان بـىن حتتية مؤسسية أخرى منها تسع مكتبات عامة وثالث قاعات س                  -    ١١٧٧
  .                                                                          متفرجا ومعارض رسم ومعارض جتارية للفنون واحلرف التقليدية إضافة إىل بىن متنقلة ٢     ٧٢٧   ل  

                                                                                                            وملـنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة مرفق مهم آخر يسمى احملفوظات التارخيية وهو اهليئة املسؤولة عن                   -    ١١٧٨
                              وختلق مرافق احملفوظات القائمة      .                     ظام الوثائق العامة                                                                    احلفاظ على الوثائق العامة ذات القيمة التارخيية وعلى إدارة ن         

                                                                                                   أحسـن الظـروف للـتخزين السليم للوثائق املصغرة، وال سيما األعمال النادرة وميكن مشاهدهتا بواسطة نظام      
  .                                                                 وتعد جريدة احملفوظات التارخيية مصدرا نفيسا للمعلومات بالنسبة للباحثني  .     حموسب

                                                                       هناك متحف ومكتبة وحمفوظات ماكاو البحرية اليت تعرض جمموعة كبرية                                             ومن البىن التحتية األخرى      -    ١١٧٩
  .                                  من املواد ذات الصلة بالتاريخ البحري

                  وهو مثال يف حسن      .                         متر مربع، قاعة عرض     ٢     ٨٠٠                                                        يضـم متحف ماكاو، مبساحته اإلمجالية البالغة           -    ١١٨٠
     وفيه   .     ١٦٢٦                                  اليت بناها اليسوعيون يف عام                                                                              احملافظـة على التراث الثقايف حيث أنه يقع داخل قلعة مونيت العتيقة           

  .ُ                                                                            ُتعرض العديد من القطع األثرية املتعلقة خبلفية ماكاو التارخيية وتقاليدها الثقافية

  متويل األنشطة الثقافية-باء 

                                                                                                            أنشئ صندوق عام خمصص لتقدمي املساعدة املادية لتشجيع وتنمية األنشطة الثقافية واملشاركة الشعبية                -    ١١٨١
                                                                      ويدعم هذا الصندوق باألخص مشاريع ثقافية وبرامج ناجتة عن مبادرات            .                                    حلياة الثقافية هو الصندوق الثقايف        يف ا 

          باتاكا    ٦٧     ٦٦٩     ٠٠٠                         وبلغت ميزانية الصندوق      .                                                              خاصة بعد أن عرفت ميزانيته زيادة كبرية يف السنوات األخرية         
  .    ٢٠٠٢               باتاكا يف عام   ٨٣    ٢٠ ٩     ٠٠٠   و    ٢٠٠١               باتاكا يف عام   ٧٢     ١٢٢     ٠٠٠             ، بينما بلغت     ٢٠٠٠      يف عام 

             باتاكا يف     ١١     ٥٠٠     ٠٠٠                           املخصصة للمجال الثقايف                                    مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية                            وبلغت ميزانية      -    ١١٨٢
        تدعم                                 مؤسسة الشؤون املدنية والبلدية                والواقع أن     .                                              مبا يف ذلك الدعم املخصص للمبادرات اخلاصة           ٢٠٠١       عـام   

       وتتنوع   .                                                            موعات والعديد من جمموعات التعبري الفين التقليدي واملعاصر                                    ً             اجلمعـيات احمللـية والفـنانني أفراداً وجم       
  .                                                                                   األنشطة من مسرح إىل موسيقى اجلاز ومن األنشطة املهنية للشباب إىل التظاهرات الرياضية للجميع

      اتاكا            مليون ب    ١٤                               مليون باتاكا باإلضافة إىل        ٥٦                                         العامة املرصودة ملركز ماكاو الثقايف        ة ي    يزان  امل      بلغت            و   -    ١١٨٣
  .                                                     للنشاطات الثقافية كفنون األداء والربامج السمعية البصرية
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                                                                           املعهد الثقايف سنويا منحا ومساعدات مالية وغريها ألفراد وهيئات تنجز              قدم ي                     باإلضـافة إىل ذلك،           -    ١١٨٤
  .                                              دراسات وأحباث وأنشطة إبداعية أخرى يف اجملال الثقايف

                                                معهد تنمية الرياضات ومؤسسة ماكاو هي األخرى        و                               مؤسسات أخرى كوزارة السياحة                      وختصـص      -    ١١٨٥
                                             وتؤدي مؤسسة ماكاو دورا هاما وخاصا كما يستنتج   .                                                    أمواال لدعم املبادرات اخلاصة يف اجملاالت الثقافية والعلمية

  :              من اجلدول التايل

                                      اإلعانات املالية اليت تقدمها مؤسسة ماكاو

 ٢٠٠٢عام 
)٣٠/٩/٢٠٠٢-١/١/٢٠٠٢( 

 ٢٠٠١عام 
)٣١/١٢/٢٠٠١-١١/٧/٢٠٠٧( 

 
 جماالت التدخل

            اجملال الثقايف  ٥     ٢٤١     ٨٠٠  ٤     ٨٩٥     ٧٠٠
              اجملال االجتماعي  ١     ٤٨٠     ٠٠٠  ٣     ٢٦٦     ٠٢٥
              اجملال االقتصادي   ٦٠     ٠٠٠  ٤     ١٦٩     ٣٨٤
            جمال التعليم   ١٨     ٢١٦     ٤٠٠   ٢٤     ٠٣٥     ٩٠٠
            اجملال العلمي    ٣٨٨     ٧٠٠  ١     ٤٨٩     ٠٠٠
             اجملال األكادميي   ٩١     ٠٠٠  ٣     ٦٤٥     ٩٤٥
          اجملال اخلريي   ٣٠     ٠٠٠  ١     ٤٩٥     ٠٠٠
              الترويج ملاكاو  ٢     ٤٥٥     ٠٠٠  ٣     ٢٣٥     ٢٩٥
      اجملموع                 ٢٧     ٩٦٢     ٩٠٠   ٤٦     ٢٣٢     ٢٤٩

  .    ٢٠٠٢             مؤسسة ماكاو،   :      املصدر 

  احلفاظ على املآثر الثقافية والعلمية والتعريف هبا-جيم 

ـ    -    ١١٨٦                       لة واملواقع التارخيية               املناظر اجلمي  "                                             ماكاو اإلدارية اخلاصة أمهية كبرية حلماية             قاطعة              ويل حكومـة م               ت
     من  ٣            وفقا للفقرة   "                                                                                  وغريها من املآثر التارخيية ومحاية احلقوق واملصاحل املشروعة اليت تعود إىل مالكي القطع األثرية

  .                   من القانون األساسي   ١٢٥      املادة 

       املرسوم                                                                    لك التراث التارخيي والثقايف واملعماري ملاكاو كما يدل على ذلك                                    وحيمي القانون العادي كذ         -    ١١٨٧
  .     يونيه /        حزيران  ٣٠           م الصادر يف  /  ٨٤ /  ٥٦       بقانون 

                                                     صنفا ملكية ثقافية حتظى حبماية خاصة مبقتضى املرسوم         م        وموقعا                 أثرا ومبىن       ١٢٨                   يعتـرب ما جمموعه               و   -    ١١٨٨
  .     ديسمرب /            كانون األول  ٢٨           م الصادر يف  /  ٩٢ /  ٨٣       بقانون 

                                      لثقايف، للمحافظة على التراث الثقايف                                                                            ويكـرس املعهـد الثقايف جل أنشطته، من خالل قسم التراث ا              -    ١١٨٩
  .                                                                                               ملختلف اجملموعات العرقية ولتصنيف التراث الثقايف ملاكاو وترميمه وجتديده وحتسينه، مبا فيه البنايات والتحف
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         ماكاو        مقاطعة                 فوضعت حكومة     ،                                                  العقدين املاضيني على أمهية احملافظة على التراث           طيلة              زاد التأكيد             و   -    ١١٩٠
                                                                                 مبادئ توجيهية لتحقيق توازن مستدام ما بني احلفاظ على التراث الثقايف والتطور االجتماعي                    اإلداريـة اخلاصـة    

   .          واالقتصادي

     ُ                                                                       َّ                واُتخذت خطوات هامة، منها الرصد الكفء للمواقع أو لألماكن اليت متثل جزءا من مركَّب يف املواقع -    ١١٩١
                                                      ل األثرية والفنية وصيانتها ونشرها وإجناز الدراسات                                                                 املصنفة أو املناطق احملمية وتصنيفها ومحايتها وترميم األطال       

  .                األثرية والثقافية

         هبدف نشر    "                      سفراء التراث الشباب   "                        من الشباب ليكونوا       ٥٨                  املعهد الثقايف   ب    ّ  ، درّ     ٢٠٠١          يف عـام              و   -    ١١٩٢
  .                                             الوعي بالتراث الثقايف وبقيم ماكاو يف بلدان أخرى

  احلق يف التمتع بفوائد التقدم العلمي-دال 

    ومما   .                    من القانون األساسي  ٣٧                                                                          إن احلق يف القيام باألحباث العلمية والتكنولوجية حمفوظ مبقتضى املادة        -  ٩٣  ١١
ُ                                يزيد هذا احلق رسوخا اإلطار القانوين للسياسة يف مضمار العلم والتكنولوجيا، الذي ُوضع مبقتضى املادة                       من   ٢                                                                          

  .     يوليه /     متوز  ١٧           الصادر يف     ٢٠٠٠ / ٩        القانون 

                                                                من القانون األساسي للمنطقة احلق يف صياغة سياساهتا يف جمال              ١٢٤                         عن ذلك، ختول املادة                     وفضـال    -    ١١٩٤
                                                                                                            العـلم والتكنولوجـيا وكذلـك يف محاية إجنازاهتا حبكم القانون يف جمال البحث العلمي والتكنولوجي وبراءات               

  .                             االختراع واالكتشافات واالختراعات

                                                                ة اخلاصة املواصفات واملقاييس العلمية والتكنولوجية السارية يف                        ماكاو اإلداري        مقاطعة            حتدد حكومة             و   -    ١١٩٥
                                                                                                        وقد استهدفت سياستها على اخلصوص زيادة وإمناء املعرفة العلمية والتكنولوجية واملوارد احمللية، والرفع               .       املنطقة

                      علومات، والتعود على                                                                                                من اإلنتاجية والقدرة على املنافسة، وتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية، وتكنولوجيا امل          
       من   ٣       املادة   (                                                                                                   الشـبكات املعلوماتـية، ومحايـة البـيانات، ومحايـة البيـئة، والبحـث العلمي والتكنولوجي                 

   ).    ٢٠٠٠ / ٩        القانون 

                                        كمنح حوافز خاصة إلنشاء مؤسسات تكرس جهدها                 إقرار عدة تدابري      عرب                        وقد مت إدراك تلك الغايات      -    ١١٩٦
                                                                    ية وتدريب العاملني املؤهلني وتقدمي تدريب خمتص داخل اهليئات اخلاصة                                                للبحـث العـلمي والتكنولوجي والتنم     

        القانون  (                                                                                              وتعليم العلم والتكنولوجيا ضمن املقررات الدراسية وكذلك إنشاء صندوق للتنمية العلمية والتكنولوجية 
٢٠٠٠ / ٩    .(   

       تستخدم              تجارية اليت            شاريع ال                                                                       مـا فتئـت حكومة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة تشجع على إمناء امل                      و   -    ١١٩٧
                 ولوية وتيسري نقل                                                                                                  التكنولوجـيا العالـية الدقـة ذات القـيمة املضافة املرتفعة من خالل حتديد اجملاالت ذات األ                

  .                                                                التكنولوجيا وتنميتها وتقدمي املوارد البشرية املتخصصة وبرامج التمويل
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      وتعمل   .                     للعلم والتكنولوجيا                                  ، أنشئت جامعة جديدة هي جامعة ماكاو    ٢٠٠٠            مارس من عام  /             ويف آذار-    ١١٩٨
                                                                                                                هـذه املؤسسة اخلاصة بشكل خاص على تدريب املوارد البشرية احمللية وعلى حتقيق التنمية العلمية والتكنولوجية                

   ).    مارس /      آذار  ٢٧           الصادر يف     ٢٠٠٠ /  ٢٠              األمر التنفيذي  (            وإجناز األحباث 

                              نشئ جملس العلم والتكنولوجيا             أغسطس، أ  /     آب   ٢٧              الصادر يف        ٢٠٠١ /  ١٦                       مبوجب القانون اإلداري              و   -    ١١٩٩
                                                                             إىل حكومة مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة يف صياغة وتنفيذ السياسات اليت             ة ر              إسداء املشو      بقصد      ٢٠٠١        يف عام   

  .                                                             من شأهنا أن تساعد يف التحديث العلمي والتكنولوجي ويف تنمية املنطقة

                             لى اتباع هنج فعال وتصورات                                                                                 ويشـجع مركـز ماكـاو لإلنتاجـية ونقل التكنولوجيا الشركات ع              -    ١٢٠٠
                                                                                                   ومواصـفات جديدة للتكنولوجيا العصرية وجمتمع املعلومات وكذلك املوارد من أجل الرفع من القيمة املضافة ملا   

  .                                                                           تقدمه من منتجات وخدمات مما يؤدي إىل الرفع من اإلنتاجية وزيادة القدرة التنافسية

  .                                      لوم اليت تدرس ضمن مقررات التعليم األساسي                جزءا من مادة الع                     العلم والتكنولوجيا            ويشكل-    ١٢٠١

  ّ          حثّ التالميذ                                                                              ِ ووزارة التعليم وشؤون الشباب مكلفة بتشجيع العلم والتقدم التكنولوجي يف املدارس وِب      -    ١٢٠٢
                  واملعرض التكنولوجي   "                         أسبوع تكنولوجيا املعلومات "                                                 واملدرسني على املشاركة يف األنشطة اخلارجة عن املقرر مثل 

  .      السنوي

     بلغت         أمواال  ١   ٢٠٠                            و اإلدارية اخلاصة بدءا من عام  ا   ماك       مقاطعة              ، خصصت حكومة         إىل ذلك       باإلضافة      -  ٠٣  ١٢
  .                                                                       باتاكا للمدارس لتحسني التعليم والتعلم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال  ٢٦     ٧٢٣     ١٩٢       قيمتها 

                               والفنية ومحاية احلقوق الناشئة عن                                                            كما تشجع وزارة التعليم وشؤون الشباب األنشطة العلمية واألدبية       -    ١٢٠٤
                   واملشاركة يف برامج     "                                 مباراة التربية الوطنية للشباب    "                        نشطة للشباب من قبيل      أ                                   امللكـية الفكرية من خالل تنظيم       

  .                                       واتصاالت التبادل العلمي الوطنية والدولية

ـ    -    ١٢٠٥                    تقدم العلمي وفقا                   املعلومات عن ال       نشر                                                         ذت وزارة التعليم وشؤون الشباب عدة تدابري لتشجيع                       واخت
ِ                                             ارية اخلاصة ملساعدة الشباب ِجبد على توسيع مداركهم وزيادة معرفتهم العلمية      و اإلد ا   ماك        منطقة             لسياسة حكومة                          

                        ومن خالل ذلك العمل، تضمن   .                                                                      العامـة، ال سـيما من خالل رعاية مجعيات الشباب لتنصيب أجهزة احلاسوب       
                                            زة احلاسوب والربط باإلنترنت يف مراكز تكنولوجيا                                                     وزارة التعلـيم وشـؤون الشـباب وصول الشباب إىل أجه    

  .        املعلومات

    ١١       إىل    ٦                  ُ                                                                                    وعالوة على ذلك، ُنظم يف ماكاو املؤمتر الوطين الرابع لتعليم احلوسبة وفيزياء الشبكة من                  -    ١٢٠٦
        عمل على                              األبعاد املتعددة لسلسلة حلقة ال "                                     ، باإلضافة إىل حلقات العمل واملعارض مثل     ٢٠٠٢      نوفمرب  /           تشرين الثاين

   ".       اإلنترنت

                                       دورة دراسية يف العلم والتكنولوجيا بينما                          على مستوى تعليمي أعلى،  ،                         باختصار، تقدم جامعة ماكاو       و-    ١٢٠٧
  .                                                                                                               تقـدم جامعة ماكاو للعلم والتكنولوجيا دورة دراسية يف تكنولوجيا املعلومات ودورة دراسية يف الطب الصيين               
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                                                                 يشتمل املعهد املتعدد التخصصات على مدرسة لعلوم الصحة من بني           و  .                                         وتقـدم كلتامها برامج للدراسات العليا     
  .                                 وهناك أيضا مدرسة كيانغ وو للتمريض  .           مدارس أخرى

                                                                                                        وتشـكل املقاالت واملؤلفات يف جمال األحباث كذلك عناصر هامة من عناصر ترويج املعرفة العلمية                  -    ١٢٠٨
                                        ؤسسات اخلاصة يف املنطقة التحري العلمي                                            ويشـجع عدد من اهليئات احلكومية وامل        .                         والتكنولوجـية ونشـرها   

  .           والتكنولوجي

                                                           ، مثال، قامت جامعة ماكاو برعاية مشاريع حبث بلغ جمموع              ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                        ففـي العام الدراسي،           -    ١٢٠٩
   ويف   .                          عرضا يف مؤمترات دولية       ١٤٠                                            حبثا يف جمالت دولية متخصصة، وقدم فيها           ٦٠     ُ               حبثا ُنشر منها       ٧٤         عددهـا   

         وللجامعة   .                          مشاركة يف مؤمترات دولية    ٣٩                  مشروعا حبثيا و     ٣٢                ، رعت اجلامعة        ٢٠٠٢                          النصـف األول مـن عام       
                                                                                                            مشاريع مشتركة مع جامعة واشنطن ومع مؤسسات يف أوروبا ويف الصني القارية بعد أن أكملت أربعة مشاريع                 

   ".      أوريكا "        حتمل اسم 

  امللكية الفكرية-هاء 

                                                      ية الناشئة عن عمل علمي أو أديب أو فين حمفوظ مبقتضى الفقرة                                                 إن احلق يف محاية املصاحل املعنوية واملاد         -    ١٢١٠
  .                   من القانون األساسي   ١٢٥           من املادة  ٢

ُ          والواقع أن القانون ذا الصلة قد ُوضع وفقا   .                                                  النظام القانوين يف ماكاو امللكية الفكرية محاية تامة  مي حي       و-    ١٢١١                                
                                                   وية يف منظمة التجارة العاملية وهي تلتزم التزاما كامال                                                              للمعايري الدولية العصرية إذ أن ماكاو عضو أصلي تام العض        

  .                                                   باالتفاق املتعلق جبوانب امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة

             م الصادر يف    /  ٩٩ /  ٤٣                           فقد تنبأ القانون مبرسوم       .                                                    حتكـم اإلطار القانوين للملكية الفكرية عدة قوانني                 و   -    ١٢١٢
ِ                      أغسـطس حبمايـة حقـوق املؤلـف بيـنما يِقيم ا            /     آب   ١٦          كانون    ١٣              م الصادر يف     /  ٩٩ /  ٩٧               لقانون مبرسوم                                 

                                          من القانون التجاري اجلاري العمل به          ١٧٣       إىل      ١٥٦                                                   ديسمرب نظاما للملكية الصناعية، وحتكم املواد من         /    األول
  .                                                        يف مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة قواعد املنافسة وحقوق املستهلك

                                                      اسطة العقوبات اإلدارية واجلنائية املنصوص عليها مثال         بو                                      احلماية الفعلية للملكية الفكرية         فرض     ُ  كما تُ       -    ١٢١٣
     ٣٠٤     إىل    ٢٩٩            ويف املواد من   )                  املتعلق حبقوق املؤلف (  م  /  ٩٩ /  ٤٣                   من املرسوم بقانون    ٢١٨     إىل    ٢١٥           يف املواد من 

   ).                       املتعلق بامللكية الصناعية (  م  /  ٩٩ /  ٩٧                 من املرسوم بقانون 

  .                                               سيما القرصنة والتزييف تعزيزا يف السنوات األخرية                                             وقد شهدت مكافحة انتهاكات حقوق امللكية وال-    ١٢١٤
                                                                                                            وأوكلت هذه املهمة مؤخرا إىل مصلحة اجلمارك يف حكومة مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة اليت أبلت بالء حسنا                 

  .            يف هذا املضمار
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  التدابري املتخذة لتطوير االتصاالت وعالقات التعاون الدولية -واو 

   ُ                                                                     ، قُدم اقتراح رمسي إىل قائمة اليونسكو للتراث العاملي يتعلق بطريق               ٢٠٠٢     اير    فرب /                         يف شـهر شـباط       -    ١٢١٥
  .         يف ماكاو   )                أثرا تارخييا    ١٢ (                                                                                      حضـرية تربط ما بني املرفأ الداخلي الصيين القدمي ومركز املدينة املسيحية العتيقة              

                                 اقع الصينية اليت تنتظر التقييم من                                                                          وحتـتل املواقع األثرية يف ماكاو يف الوقت الراهن صدارة القائمة االحتياطية باملو  
  .            قبل اليونسكو

                                                                                      ماكاو اإلدارية اخلاصة يف العديد من املنظمات الدولية مثل املنظمة الدولية للسياحة                    مقاطعة         تشارك            و   -    ١٢١٦
  د                                                                                                           واجلمعية الدولية لتنظيم املؤمترات واالجتماعات وجمموعة العمل للتعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ واالحتا            

  .                                               الدويل لرابطات ومؤسسات املكتبات وجملس املتاحف الدويل

                                   ّ                                                                      وتتلقى األطراف املعنية من علماء وكّتاب وفنانني وغريهم من األطراف الضالعة يف البحث العلمي أو              -    ١٢١٧
                                                                                             يف أي نشاط إبداعي دعوات متكررة من سلطات مقاطعة ماكاو اإلدارية اخلاصة للمشاركة يف املؤمترات واحللقات 

  .                                                       الدراسية والندوات واللقاءات واملنتديات العلمية والثقافية

                                                                                                حيظـى دور اجلمعـيات يف جمال التعليم والعلم والتكنولوجيا والثقافة ووسائط اإلعالم باالعتراف                        و   -    ١٢١٨
    ومع                                                                           وبإمكان اجلمعيات إقامة وتطوير عالقات مع نظرياهتا يف البلدان واملناطق األجنبية      .                      مبوجب القانون األساسي  

    ١٣٣         املادتان   (                                                                                                 املـنظمات الدولـية ذات الصلة تنبين على مبادئ عدم اخلضوع وعدم التدخل واالحترام املتبادل                
   ).                   من القانون األساسي   ١٣٤ و

 احلواشي

                                                               إىل برنامج رئيسي للهندسة الزراعية مطبق منذ اخلطة اخلماسية           "              هندسة البذور  "              تشـري خطـة       ) ١ ( 
                                ً                                        ظام عصري إلنتاج البذور يدار علمياً سينجم عنه إنتاج متخصص للبذور                                     وتتخلص أهدافها يف وضع ن      .          التاسـعة 

  .                                                                                وإدارة جتارية موحدة واعتبار البذور املستعملة يف العمليات الزراعية الكربى سلعة أساسية

  -                       دجوخاي، تشونغسينغ    -                سانيا، بكني    -          تونغجالنغ    :                                      هذه الطرق السريعة اإلثنتا عشرة هي       ) ٢ ( 
            تشينغدو،  -                         خووإيرغووس، شانغهاي    -                      خوكو، ليانيوغانغ    -                     جـو، إرليان خاوت           فود -                  جـاجنالنغ، بكـني     

  .         ماندجويل-               السا، سويفينخ -                   ينتشوان، داندونغ -                  كومنينغ، سينغداو -                  روللي، خينغيانغ -        شانغهاي 

   ". Down 3 Across 5 "                                                                هذه هي أوىل الطرق السريعة اليت ستستكمل من بني ما يرد يف اخلطة األصلية   ) ٣ ( 
  -                       دجوخاي، تشونغسينغ    -                سانيا، بكني    -          تونغجالنغ    :            جنوب هي  -                  ً                       لطـرق العاملـة حالياً يف االجتاه مشال           وا

  .            خووإيرغووس-                      تشينغدو، ليانيوغانغ -        شانغهاي   :         غرب هي-                                   جاجنالنغ؛ والطرق العاملة يف االجتاه شرق 

          ً           يل استعداداً ملتطلبات                          مدرسة للتعليم العا      ١٠٠                              برنامج وضعته احلكومة لبناء       "    ٢١١           الـربنامج    "  ) ٤ ( 
  .                    القرن احلادي والعشرين

  .                                        هي املدن اليت أحدثت مبوجب والية إدارية وطنية  "               البلدات املنظمة "  ) ٥ ( 
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ٍ                       على أراٍض إقليمية مملوكة للدولة  "          َّ   بلدات منظَّمة "   هي   "                               البلدات الواقعة على مشارف املدن "  ) ٦ (         .  

                                           نا ويف هذا التقرير برمته تقرير منطقة هونغ              اليت ترد ه    "              التقرير األويل  "                        يقصـد باإلشـارات إىل        ) ٧ ( 
            ونظرت فيه     ١٩٩٩      يونيه  /                                                                          كونغ اإلدارية اخلاصة الذي قدمته احلكومة املركزية جلمهورية الصني الشعبية يف حزيران

  .    ٢٠٠١      أبريل  /              اللجنة يف نيسان

  ة                                        من قوانني منطقة هونغ كونغ اإلداري         ٤٢٧       الفصل     ) (       التعذيب (                               مـثال ذلـك قانون اجلنايات         ) ٨ ( 
                                                                                                         الـذي سـن لتنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                   )        اخلاصـة 

  .                                الالإنسانية أو املهينة يف هونغ كونغ

   :                 البنود الثالثة هي  ) ٩ ( 

                                                                              يوىل االعتبار، عند تفسري وتطبيق هذا القانون، إىل كون الغرض منه يكمن يف                 ): " ٣ ( ٢         البـند     ) أ ( 
                                                                                                           أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية كما تطبق على هونغ كونغ وما يتبع هلا ويتصل هبا                        إدراج  

   ".                       من مسائل، يف قانوهنا احمللي

 -                                ً  األثر على التشريعات املوجودة سابقاً    : " ٣      البند   ) ب ( 

   .                    انون مثل هذا التفسريُ                               ً               ً                    ُمتنح مجيع التشريعات املوجودة سابقاً اليت تقبل تفسرياً يتمشى مع هذا الق  ) ١ ( 

ُ                                ً                 ً                                                ُتلغى مجيع التشريعات املوجودة سابقاً اليت ال تقبل تفسرياً يتمشى مع هذا القانون، وذلك بقدر                 ) ٢ (
   ".           تعارضها معه

                                                             تفسر مجيع التشريعات اليت تسن يف أو بعد تاريخ البدء،           -                         تفسري التشريعات الالحقة       : " ٤       البند    ) ج ( 
                                                                    ، على حنو ال يتعارض مع أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                                بالقدر الذي تقبل فيه هذا التفسري

   ".                      كما تطبق على هونغ كونغ

  .                                             كان يعرف يف السابق بقانون مفوض الشكاوى اإلدارية  )  ١٠ ( 

 ).٩١الفصل ( ألف ألف من قانون املساعدة القانونية ٥الفرع  )١١( 

                                                         ائمة اللجنة للمسائل اليت سيجري تناوهلا عند النظر يف          ق "              الوارد يف     ٧   ً                        رداً عـلى السـؤال رقم         )  ١٢ ( 
   ".                             منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة  :                  التقرير األويل للصني

      ً      ً                           ً               تقريراً مقدماً إىل منظمة العمل الدولية عمالً باملادة          "   ٢٢                 ً            التقرير املقدم عمالً باملادة      "            تعين عبارة     )  ١٣ ( 
   .                      من دستور هذه املنظمة  ٢٢
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          وقد طبقنا   .                               ً             على األشخاص الذين استقروا مؤخراً يف هونغ كونغ  "             لوافدين اجلدد ا "          يدل مصطلح   )  ١٤ ( 
                                               لكننا وسعنا نطاق هذا املصطلح منذ ذلك احلني          .           ً                                             املصطلح أصالً على األشخاص القادمني من الصني الوطن األم        

  .                                               وتوفر خدمات إدارة شؤون العمل للجميع دون أي متييز  .                          ليشمل مقيمني من بلدان أخرى

                                                                                  واجه اجلالية النيبالية من بني مجيع األقليات املوجودة يف هونغ كونغ أشد الصعوبات يف التكيف  ت  )  ١٥ ( 
ٍ           وهلذا السبب، كانت موضع تركيٍز رئيسي يف   .                          ً                                  مع احلياة يف هونغ كونغ نظراً لالختالفات الكبرية يف اللغة والثقافة                           

    .                                    عملنا اخلارجي بني األقليات غري الصينية

                                                                           لعمل الذين يقبلون متدربني يف إطار نظام التدريب يف مكان العمل بتوفري                               يـتعهد أصـحاب ا      )  ١٦ ( 
  .                                                                     ً               تدريب معمق يف هذا الشأن، يف حني ال يقدم أصحاب العمل خارج هذا النظام تعهداً من هذا القبيل

                                     من مالحظات اللجنة اخلتامية بشأن        ١٥                                                       وردت الشواغل اليت رددها املعلقون احملليون يف الفقرة           )  ١٧ ( 
  .                                                    ير الدوري الثالث الذي قدمته اململكة املتحدة مبوجب العهد     التقر

                       أدناه، يف ما يتصل        ٤٦٢       إىل      ٤٦٠                                                             ترد مناقشة نظام صناديق االدخار اإللزامية يف الفقرات من            )  ١٨ ( 
  .          من العهد ٩       باملادة 

ُ                                       العامل املوظف مبوجب عقد مستمر هو ذلك الذي ُوظف ملدة أربعة أسابيع أو أكثر، على أساس  )  ١٩ (                                            
  .               ساعة يف األسبوع  ١٨                   عدد ساعات ال يقل عن 

   .   ألف  -     جيم  �    ٦٣     جيم و  -    ٦٣     ألف و  -    ٢٥   و  ٢٥     إىل   ٢٣         املواد من    ):   ٥٧      الفصل  (              اخلاص بالعمالة      األمر  )  ٢٠ ( 
    جيوز   ال"          على أنه   ٣٢           وتنص املادة   .        كاملة                               باء على احلماية من عدم دفع االجور  -    ٦٣ و   ٣٢                كما تنص املادتان 

    ٣٢                كل من خيل باملادة    أن        باء على   -    ٦٣           وتنص املادة    ".            إال وفقا لألمر .           واتب العامل               العمل اخلصم من ر      لـرب 
  .   سنة             والسجن مدة  ٦                                        يرتكب خمالفة ويتعرض لدفع غرامة من الدرجة 

                                       للمقيمني يف هونغ كونغ التمتع حبرية التعبري    حيق"  :              األساسي على أن        القانون     من   ٢٧      املادة     تنص  )  ٢١ ( 
      إليها          واالنضمام                                                             شكيل اجلمعيات والتجمع والتجمهر والتظاهر؛ وحرية تشكيل النقابات        وحرية ت        والنشر؛        واحلصافة 
  ."       واإلضراب

                                                     اليت كانت تكفل حقوق العمال يف مدفوعات ترك اخلدمة واخلدمة        األحكام           هذه األحكام      تشمل  )  ٢٢ ( 
  .    ضراب                                                        محاية العمالة يف ظروف تنطوي على طرد بإجراءات موجزة بسبب اإل         وتعويضات          ملدة طويلة 

                منطقة هونغ كونغ   :                                         لدى النظر يف التقرير األويل الذي قدمته الصني     حبثها     يتعني     اليت      سائل     امل     قائمة  )  ٢٣ ( 
           واالجتماعية                                       من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية   ١٥- ١                       واحلقوق املكفولة يف املواد       اخلاصة          اإلداريـة  

  .         والثقافية

                                                 ث مؤشر أسعار املساعدة املتصلة بالضمان االجتماعي على      بتحدي         واإلحصاء              وزارة التعداد      تقوم  )  ٢٤ ( 
      ويشمل   .  ل     الشام                                                      االنكماش وفقا لنمط إنفاق األسر املستفيدة من نظام املساعدة  /        التضخم      قياس    بغية          أساس شهري 
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  ر                                 البنود اليت تغطيها منح خاصة يف إطا         باستثناء                                         ذاهتا اليت يشملها مؤشر األسعار االستهالكية،  د                 هـذا املؤشر البنو 
                                معدالت املدفوعات العادية يف إطار     سوية                           ويستخدم حترك املؤشر كمقياس لت   ).      اإلجيار    مثل  (                    نظام املساعدة الشامل 

  .                                                        املساعدة الشامل ونظام االعتماد على الذات ملراعاة تغري األسعار     نظام

 ) ٢٥  (  Oxford University Press ،   ،١٩٩٤         نيويورك    .  

                                                      بان املعرضني للخطر يرون أنه ال بد من حتديد احتياجات الطفل                             ذلك أن املهنيني العاملني مع الش  )  ٢٦ ( 
                                                                                                             يف مـراحل منوه األوىل ومباشرة العمل الوقائي الالزم يف أقرب وقت ممكن يعقب التحديد، وذلك قبل استفحال                  

   .       املشاكل

   .                                              وميأل الطالب جزءا منه بينما ميأل املدرسون اجلزء اآلخر  .          يف استبيان  "      األداة "      تتمثل   )  ٢٧ ( 

  .                                                        ميول املركز من خالل املؤسسة اخلريية لنادي الفروسية يف هونغ كونغ  )  ٢٨ ( 

                        املبادئ التوجيهية متعددة  " و  "     ١٩٩٨                                                   إجراءات معاجلة قضايا االعتداء على األطفال املنقحة لعام  "  )  ٢٩ ( 
      العنف                                               املبادئ التوجيهية اإلجرائية يف معاجلة قضايا        " و  "     ١٩٩٦  -                                          التخصصـات يف معاجلة قضايا ضرب األزواج        

    ".     ٢٠٠٢  -      اجلنسي 

                             يف املائة من جمموع احلاالت       ٨                   فرد، أي نسبة      ١     ٥٠١              ما يعادل        ٢٠٠٢                        ميثل الرقم املسجل عام       )  ٣٠ ( 
  .                                            اليت أبلغ هبا السجل املركزي املعين بتعاطي املخدرات

  ة                         نيابة عن اللجنة املعني    (                                                                       حبثـت دراسة من هذه الدراسات، أجرهتا جامعة املدينة يف هونغ كونغ               )  ٣١ ( 
             وأجرت وكالة    .                                              فعالية برامج التأهيل اخلاصة باجلاحنني الشبان       )                                                 باجلـاحنني الشبان التابعة للجنة مكافحة اإلجرام      

   .                                      ، بغية حتسني إدارة دور الكفالة وتشغيلها    ١٩٩٩-    ١٩٩٨                                            خدمات اإلدارة احلكومية الدراسة األخرى يف الفترة 

                                        تعبئة املتطوعني، وإسداء املشورة للمسنني                                                        تشـمل خدماهتا خدمات التوعية وإقامة الشبكات، و         )  ٣٢ ( 
                                                                                                وتؤدي املراكز اجملتمعية لرعاية األحداث على مستوى املقاطعات ومراكز رعاية األحداث على مستوى               .        الضعفاء

   .                                                   األحياء وظائف متشاهبة، غري أن األوىل تنشط على نطاق أوسع

                                  يف املائة من جمموع املنتمني إىل         ٧٧                         عاما فما فوق نسبة      ٦٥                                     مثل املستفيدون البالغون من العمر        )  ٣٣ ( 
  .                 تلك الفئة العمرية

                                                                         مكان يف دور الرعاية الذاتية للمسنني اليت تقدم الرعاية األساسية،            ٧     ٦٠٠                     مـن بيـنها حنـو         )  ٣٤ ( 
                مكان يف دور     ١     ٥٠٠                                                                             مكان يف دور الرعاية والعناية اليت تقدم خدمات متريض شخصية وحمدودة، و              ١١     ٣٠٠ و

  .                               مستوى أعلى من الرعاية التمريضية                 التمريض اليت تقدم 

  .                                                      مشروع يشري إىل التفكري األويل يف شكل القانون اجلديد ويف مضمونه  )  ٣٥ ( 

  )   ٤٤٧      املادة  (                            مبوجب قانون الشقق حبجم السرير   )  ٣٦ ( 
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                                                                               تشتمل بعض األمثلة من هذه التدابري على برنامج التدريب وإعادة توظيف األشخاص يف منتصف   )  ٣٧ ( 
  .                                 مشاريع للمساعدة الكثيفة العمالة               العمر، وعلى وضع

                   األشخاص املعاقون   -    ٢٨       العدد    "                          تقريـر املواضـيع اخلاصة     "                                وزارة الـتعداد واإلحصـاءات،        )  ٣٨ ( 
  .  ٣٥  .    ، ص    ٢٠٠١      أغسطس  /                         واملصابون بأمراض مزمنة، آب

  .                                                  نعرب عن تقديرنا للجنة تكافؤ الفرص على هذه املعلومات  )  ٣٩ ( 

  .        االتفاقية   من   )  ٢ ( ٦                  فيما يتعلق باملادة   )  ٤٠ ( 

  .                              مارس هناية السنة املالية احلكومية /      آذار  ٣١      يصادف   )  ٤١ ( 

  .                                                           يشمل ذلك بعض التخصصات من قبيل علم النفس السريري والعالج املهين  )  ٤٢ ( 

                                                                                        يـنطوي ذلك، مثال، على قانون تسجيل حاالت الدخول إىل املستشفيات ودور رعاية املسنني                )  ٤٣ ( 
   ).   ١٦٥      الفصل  (            ودور الوالدة 

                                                                                             تقرير الذي أعده برنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمات األمم املتحدة ملكافحة اإليدز عن                ال  )  ٤٤ ( 
  .    ٢٠٠٢       ، لعام      اإليدز /                                      الوباء العاملي لفريوس نقص املناعة البشرية

            يف املستوصفات   "         طب األسرة "                                                       من بني هذه املقترحات تنظيم الطب الصيين وتطويره، وتعزيز هنج   )  ٤٥ ( 
                                                                                             ة، وخفض التكاليف ملراقبة ارتفاع التكاليف الطبية، وإجراء استعراض شامل هليكل األجور يف                             اخلارجية العمومي 

  .                          نظام الرعاية الصحية العامة

  .                           تقييمها وإدارهتا واإلبالغ عنها  "            حتليل املخاطر "                    يف هذا النموذج، يشمل   )  ٤٦ ( 

ُ  ِّ     باإلضافة إىل هذه النسخ، ُوزِّعت   )  ٤٧ (    .             جراء املشاورات                        نسخة إضافية خالل فترة إ  ٤٠     ٠٠٠                      

        إعالن      ٢٠٠٣      مارس   /                             ومن املزمع أن يصدر يف آذار        ".                       إعالنات املصلحة العامة   "ُ                  ُيطلـق علـيها       )  ٤٨ ( 
                           أو الذين يعانون من مرض      /                                                                                 متخصص للمصلحة العامة لتعزيز قبول اجلمهور لألشخاص الذين استعادوا عافيتهم و          

  .    عقلي

            كما تكفل أن   .                             مجيع مقترحات السياسة العامة                                          تعمل جلنة السياسات كمركز تابع لإلدارة لتبادل  )  ٤٩ ( 
  .                                                                   ً       حتظى هذه املقترحات بإمجاع واسع لدى املكاتب قبل اختاذ اجمللس التنفيذي قراراً هنائيا

               وهي جلنة مت    -    ١٩٩٧                                                                        أشـارت اللجـنة الفرعية جمللس التعليم، يف تقريرها االستعراضي لعام              )  ٥٠ ( 
             قد حيتاج إىل     "                 التعليم اإللزامي  "                  ، إىل أن مصطلح     -        سنوات  ٦   ة                                                   إنشـاؤها السـتعراض برامج التعليم اإللزامي ملد       

                                                                                                                   مـراجعة لكي ال يفهم منه أنه يعين إجبار صغار السن على االلتحاق باملدارس، ولكن لكي يفهم منه أنه رسالة                    
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            بأمجله يف                  يف هذا التقرير    "                        التعليم اجملاين واإللزامي   "                                 ومع ذلك، فقد احتفظنا بعبارة        .                               لتوفري التعليم الشامل للجميع   
  .        من العهد  )  أ   ( ٢-  ١٣          ضوء املادة 

                وهي بداية السنة   .     ٢٠٠٢      سبتمرب  /                                                   أصـبحت مسـتويات توفري األماكن اجلديدة نافذة يف أيلول     )  ٥١ ( 
  .    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢         الدراسية 

                             ً         وحتدد املدارس اخلاصة رسومها وفقاً ملا        .                                  بالنسبة للحكومة واملدارس املعانة     "   َ    املَعلم "             هـذا هـو       )  ٥٢ ( 
  .                                        غطية التكاليف ويف بعض األحيان لتحقيق الربح              تقتضيه عملية ت

  .          من العهد ٦                         أعاله فيما يتعلق باملادة    ٣٩٦     إىل    ٣٨٥                انظر الفقرات من   )  ٥٣ ( 

                                          اليت هي موحدة إىل حد بعيد وميكن أن         -                   ّ                                          رمبـا تعـني علينا أن نبّين أن اللغة الصينية املكتوبة              )  ٥٤ ( 
                                        ختتلف إىل درجة كبرية عن اللغة الكانتونية -                 خرى والناطقون هبا                                              يقرأها امللمون بقراءة وكتابة اللغات الصينية األ

  .     َّ     املتحدَّث هبا

                                                                                                 تتضـمن هذه املدارس تلك املدارس اليت عادة ما توفر التعليم لألقليات املستقرة يف هونغ كونغ                  )  ٥٥ ( 
   ).      أعاله   ٧٠٥         ً         انظر أيضاً الفقرة  (

  . ً                 اً من الصني القارية                                              وهي تشبه اخلدمات املقدمة إىل األطفال الوافدين حديث  )  ٥٦ ( 

              شهادة حيصل   (O-LEVEL)                               أو مستوى التعليم العادي      (GCE)                                  شـهادة التعليم العام للتوحيد        )  ٥٧ ( 
  .     ً                   عاماً يف األحوال العادية  ١٦                                                    عليها الطالب بعد إجراء امتحان يف مدارس إنكليزية يف سن 

                       من دوالرات هونغ كونغ             دوالر      ٧,٨                                                       دوالر هونغ كونغ مرتبط بدوالر الواليات املتحدة بسعر           )  ٥٨ ( 
  .                     للدوالر األمريكي الواحد

                                                                                            األشخاص املؤهلون هم أشخاص ميلكون احلق يف اإلقامة يف هونغ كونغ أو أقاموا فيها أو كان                  )  ٥٩ ( 
   .                                                                                      مقر سكناهم األصلي فيها لفترة ثالث سنوات كاملة متتابعة مباشرة قبل البدء بالدورة الدراسية

                                                        ملستمر هو تقدمي اإلعانات إىل األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني                         الغرض من صندوق التعليم ا  )  ٦٠ ( 
     ً                                                                                                          عاماً ملواصلة التعليم وااللتحاق بالدورات التدريبية اليت تعود بالفائدة على التنمية االقتصادية يف هونغ                 ٦٠    و   ١٨

  .    كونغ

           ؤ الفرص أن               وتعترب جلنة تكاف  .                                                      يشمل املصطلح األطفال الذين يواجهون صعوبات خاصة يف التعلم  )  ٦١ ( 
                                               وقد حثتنا هذه اللجنة على وضع استراتيجيات         .                                                                         هـذه الصعوبات تشكل إعاقة ألغراض قانون التمييز القائم على اإلعاقة          

  .       أدناه   ٧٣٠                        َّ           والوضع هو على النحو املبيَّن يف الفقرة   .                                                 للتعلم لالستجابة لالحتياجات التعليمية ألولئك األطفال

  .                                                     اص الذين مل تعترف السلطات الفييتنامية بأهنم من مواطنيها       هم األشخ  "                 املهاجرون املؤهلون "  )  ٦٢ ( 
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                               من تقريرنا األويل املقدم مبوجب       )    ألف (               ً      من الفرع ثامناً        ٤٠٤       إىل      ٣٩٧                       تـرد يف الفقرات من        )  ٦٣ ( 
                                                                                                                اتفاقية حقوق الطفل معاجلة مسألة تعليم أولئك األطفال أو غريهم من األطفال الذين إما هم متواجدون يف هونغ                

  .                                                                 رة غري مشروعة أو أهنم متواجدون فيها ريثما يتم التحقق من وضع إقامتهم        كونغ بصو

                                                                                                   مبـا يف ذلك موضوعات من بينها مكافحة التمييز، واحلرية، والقيم الصينية التقليدية، واملواطنة                )  ٦٤ ( 
  .                                                                                  العصرية، وحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، وامللكية الفكرية، وحرية الصحافة ووسائل اإلعالم

                                                       َّ                                    تقـدم شركة حظائر العلم والتكنولوجيا يف هونغ كونغ خدمات جممَّعة يف شكل دعم اهلياكل                 )  ٦٥ ( 
  .                                           األساسية للشركات واألنشطة املعنية بالتكنولوجيا

                                                                                                  يقـوم معهد العلوم التطبيقية والبحوث التكنولوجية بأنشطة البحث والتنمية ويقدم نتائجه إىل               )  ٦٦ ( 
                                                                         بغية رفع مستوى الصناعة من الناحية التكنولوجية وحفز منط الصناعة اليت تقوم                                قطاع الصناعة لترويج هذه النتائج

  .               على التكنولوجيا

                                                                                           يقوم جملس اإلنتاج هلونغ كونغ بترويج القدرة على اإلنتاج الصناعي من خالل تقدمي اخلدمات                )  ٦٧ ( 
  .                                                  املهنية لتعزيز مضمون القيمة املضافة للمنتجات واخلدمات

  .                                                               بحوث التطبيقية الدعم للمشاريع التكنولوجية ذات اإلمكانات التجارية             يقدم صندوق ال  )  ٦٨ ( 

                                                                                            يدعـم صندوق االبتكار والتكنولوجيا املشاريع اليت تسهم يف النهوض بالتجديد ورفع املستوى               )  ٦٩ ( 
                                                                   وقد حل حمل صندوق الدعم الصناعي السابق وصندوق دعم اخلدمات املشار         .                                 التكـنولوجي يف الصناعات احمللية    

  .                 من التقرير األويل   ٦٠٦            ما يف الفقرة     إليه

          ، بتمديد      ١٩٩٣       أبريل   /        نيسان   ٢٧                                                            أخطرت مجهورية الربتغال األمني العام لألمم املتحدة، بتاريخ           )  ٧٠ ( 
  .                                    نطاق انطباق العهد ليشمل مقاطعة ماكاو

- - - - - 

 


