األمم املتحدة

A/HRC/WG.6/27/GBR/1

الجمعية العامة

Distr.: General
24 February 2017
Arabic
Original: English

مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة السابعة والعشرون
 12-1أيار/مايو 2017

تقرير وطني َّ
مقدم وفقاً للفقرة  5من مرفق قرار مجلس حقوق
اإلنسان *21/16
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

__________

*

يعِّب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة.
استُنسخت هذه الوثيقة كما وردت ،وليس فيها ما ر

)GE.17-01935(A



A/HRC/WG.6/27/GBR/1

أوالً -مقدمة
 -1ترحببمل املم اببة املتحببدة ثالولببة التالتببة مببن ااسببتعراا الببدوري ال ببام لس ب ها جمببا
حقوق اإلنسان .وي ا ااستعراا الدوري ال ام عم ية ثنباةة تفيبد البدو البتع م و احلصبو
ع ى املساعدة ثعضها من ثعض جما محاية حقوق اإلنسان واحلريبات األساسبية .وا تباا املم ابة
املتحدة م تامة متاما ثااستعراا الدوري ال ام وثتعايا حقوق اإلنسان ع ى الصعيد الدويل.
 -2و  23حايران/يوني ب  ،2016صببوت ببعمل املم اببة املتحببدة لصببا مغببادرة ااحتبباد
األورويب .غري أن املم اة املتحدة ستبقى صديقا محيما وح يفا و رياا جتاريا لرياهنا األوروثيب؛
ودولببة منفتحببة ع ببى اخلببار  ،مسببتعدة لن بباا األعمببا  ،وم تامببة ثالسبباأل واألمببن وداعمببا رئيسببيا
ل نظبباأل القببائم ع ببى القواعببد الدوليببة .وإذ ت ببري املم اببة املتحببدة إ ااحتفببا ع بباأل 2015
ثالببذكرل السببنوية الب ب  800إلصببدار امليتبباق األعظببم ،فإهنببا م تامببة ثاحلفببال ع ببى دورهببا العببامل
القببوي جمببا حقببوق اإلنسببان ،وتواص ب اامتتببا التااما ببا الدوليببة املتع قببة وقببوق اإلنسببان.
وسببتتخذ املم اببة املتحببدة أيضببا إج براةات ملعالببة انتهاكببات هببذه احلقببوق .وي ببم ذلببم ،كمببا
أوض ببحت رئيس ببة ال ببواراة تريي ب باا م بباي عااة ببا أم بباأل المعيب ببة العام ببة لألم ببم املتحب ببدة 20
أي و /سبتمِّب  ،2016العم مع األمم املتحدة من أج صبياغة اسبت اثة عامليبة مل با ة ار برة
الماعيببة ،واحلببد مببن عاببر اإلرهببا الببدويل ،والقضبباة امل بِّبأل ع ببى الببرق املعاصببر ،والببدفان عببن
حاات الناان.
حقوق النساة والبنات ،ومناهضة العنف النس
 -3وا ت باا حاومببة املم اببة املتحببدة م تامببة ثإصببا اإلطببار اي ب حلقببوق اإلنسببان .وسنواص ب
النظر رعة احلقوق مب رد أن نعرف ترتيبات عروجنبا مبن ااحتباد األورويب وسنت باور ع بى كبو كامب
ث أن مقرتحاتنا وكن لدينا معرفة كام ة ثالواقع الدستوري الديد الذي ستحدث هذه الرتتيبات.

ثانياً -المنهجية وعملية المشاورات
 -4ه ببذا التقري ببر يُ تامب ب التق ببارير الدوري ببة( )4ال ببد ق ببدمتها املم ا ببة املتح ببدة من ببذ ع بباأل ،2012
ويقببدأل يببة عامببة عببن التاببورات الرئيسببية الببد حصب ت منببذ عم يببة ااسببتعراا الببدوري ال ببام
عباأل  2012وتقريببر منتصببف املبدة لعبباأل  .)5(2014ويتضببمن التقريبر إسببهامات مق ةدمببة مببن إدارات
حاومببة املم ا ببة املتح ببدة ،واإلدارات املف ةوض ببة ،وأق بباليم م ببا وراة البح ببار (ع ببن طري ب واارة اخلارجي ببة
والاومنول ب ) ،واألق بباليم التاثع ببة ل ت ببا الِّبيا بباي .ويع ببرا مرف ب منفص ب موق ببف املم ا ببة املتح ببدة
احلايل ث أن التوصيات املنبتقة عبن عم يبة ااسبتعراا البدوري ال بام مبن عباأل  2012ثاسبتخداأل
تصنيف مبسط لا توصية إما ع ى أهنا "توصية مؤيةدة" أو ع ى أهنا "توصية حماا ةا ع ما".

 -5وعببا إعببداد هببذا التقريببر ،ت بباورت حاومببة املم اببة املتحببدة واإلدارات املف ةوضببة مببع
لفيف من منظمات اجملتمع املدي واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان .وقامت عم ية امل اورات
إ حببد كبببري ع ببى أحببدا الت بباور التاليببة الببد نظمتهببا الهببات املعنيببة صبباحبة املص ب حة
لنببدن 6 ،ت برين األو /أكتببوثر  ،2016استضببافت حاومببة املم اببة املتحببدة و كببارديف،
 21ت برين األو /أكت ببوثر  ،2016استض ببافت حاوم ببة وي ببا و غاس ببغو 27 ،ت برين
األو /أكت ب ب ب ببوثر  ،2016استض ب ب ب ببافت احلاوم ب ب ب ببة ااس ب ب ب ببات ندية .وعق ب ب ب ببدت الس ب ب ب ب اة التنفيذيب ب ب ب بة
آليرلن ببدا ال ببمالية س سب ب ة م ببن ااجتماع ببات التنائي ببة م ببع منظم ببات ب ب ع ببا ت ب برين األو /
املتناولة هذا التقرير تعاس إ حد كبري نتائج عم ية الت اور.
أكتوثر  .2016واملواضيع ت
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ثالثاً -اإلطار العام لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان ولمكافحة التمييز
ألف -قبول المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
 -6ا ت باا املم اببة املتحببدة طرفببا سبببع( )6مببن معاهببدات األمببم املتحببدة حلقببوق اإلنسببان.
كمببا أهنببا مببا االببت تف ب ثالتااما ببا مبوجببمل الِّبوتوكببوات ااعتياريببة الببد ص ب ةدقت ع يهببا( .)7وتق بوأل
حاومببة املم اببة املتحببدة حاليببا أيضببا مبراجعببة حتفظا ببا ع ببى معاهببدات األمببم املتحببدة فيمببا يتع ب
ثأق بباليم م ببا وراة البح ببار وس ببي ري مراجع ببة التحفظ ببات املس ب ب ة فيم ببا يتع ب ب ثاملم ا ببة املتحب ببدة
واألقاليم التاثعة ل تا الِّبيااي عا عم ية تقدمي التقارير الدورية القادمة مبوجمل ك معاهدة(.)8
 -7ونظرت حاومة املم اة املتحدة موقفها ث أن قبو ح األفراد تقدمي التماسبات
إ األمم املتحدة عار نااق الِّبوتوكو ااعتيباري اتفاقيبة القضباة ع بى أيبع أ باا التمييبا
ضببد املبرأة والِّبوتوكببو ااعتيبباري اتفاقيببة حقببوق األ ببخا ذوي اإلعاقببة( ،)9وع صببت إ أن
ماايا إجراة تقدمي الباغات ا تاا غري واضحة .فعم يبة األمبم املتحبدة ليسبت ليبة لاسبت ناف،
وا ميانها أن تنقض قبرارات ايباكم اي يبة ،وا ميابن أن تفضب إ صبدور قبرار واجبمل اإلنفباذ
مببن تعبويض لصباحمل االتمبا ..واملم ابة املتحبدة طبرف ‘ااتفاقيبة األوروثيبة حلمايبة حقبوق
اإلنس ببان واحلري ببات األساس ببية‘ التاثع ببة جمل ببس أوروث ببا ،ول ببذلم ميا ببن ثالفعب ب ل ن ببا .املم ا ببة
املتحببدة ااسببتفادة مببن إجبراة تقببدمي دعبباول إ ايامببة األوروثيببة حلقببوق اإلنسببان التاثعببة جمل ببس
أوروثا( .)10ويفيد حت ي اإلحصاةات لعاأل  2015الصادر عن ايامة األوروثية حلقبوق اإلنسبان
ثأن كانت توجد  64 834دعول قيد النظبر هنايبة عباأل  2015ومل يابن سبول  256منهبا
(ح بوايل  0.4املائببة) دعبباول ضببد املم اببة املتحببدة .و هنايببة عبباأل  ،2015مل تاببن املم اببة
املتحدة مسبؤولة إا عبن  0.2( 19املائبة) ابا جمموعب  10 652حامبا ثانتظبار التنفيبذ مبن
أحااأل ايامة األوروثية حلقوق اإلنسان املعروضة ع ى لنة الواراة التاثعة جمل س أوروثا.
 -8ونظ ب ببرت حاوم ب ببة املم ا ب ببة املتح ب ببدة موقفه ب ببا ث ب ببأن ااتفاقي ب ببة الدولي ب ببة حلماي ب ببة أي ب ببع
األ ببخا مببن ااعتفبباة القسببري وااتفاقيببة الدوليببة حلمايببة حقببوق أيببع العمببا املهبباجرين وأف براد
أسببرهم( .)11ففيمببا يتع ب ثااتفاقيببة الدوليببة حلمايببة أيببع األ ببخا مببن ااعتفبباة القسببري ،تببرل
حاومببة املم اببة املتحببدة أن إطارهببا اي ب احلببايل مينببع ثالفع ب عم يببات التوقيببف التعسببفية ،ورظببر
التعذيمل واملعام ة املهينبة ،وُ ضبع وكباات األمبن وااسبتخبارات ل مسباةلة .وفيمبا يتع ب ثااتفاقيبة
الدوليببة حلمايببة حقببوق أيببع العمببا امله بباجرين وأف براد أسببرهم ،تببرل حاومببة املم اببة املتح ببدة أن
حقببوق العمببا املهبباجرين حمميببة ثالفع ب الت بريعات اي يببة ،مبببا ذلببم إطببار قببانون حقببوق
اإلنسان لعاأل  1998وقبانون املسباواة لعباأل  .2010ولبذلم ،فبإن موقبف حاومبة املم ابة املتحبدة
غببري واضب صببو ماايببا التصببدي ع ببى ااتفاقيببة الدوليببة حلمايببة أيببع األ ببخا مببن ااعتفبباة
القسري وااتفاقية الدولية حلماية حقوق أيع العما املهاجرين وأفراد أسرهم.
 -9و ح بب؛ ينبغب ب النظ ببر ث ببا منفصب ب األحا بباأل اي ببددة لاب ب معاه ببدة ،ا تب باا
حاوم بة املم اببة املتحببدة تببرل أن االتاامببات الدوليببة حلقببوق اإلنسببان مبوجببمل معاهببدات األمببم
املتحدة الد صدقت ع يهبا املم ابة املتحبدة تسبري ثالدرجبة األو داعب إق بيم الدولبة ولبيس ربا
أثب ببر عب ببار اإلق ب ببيم( .)12وفيمب ببا يتع ب ب ثااتفاقيب ببة األوروثيب ببة حلمايب ببة حقب ببوق اإلنسب ببان واحلريب ببات
األساسببية ،أ ببارت حاومببة املم اببة املتحببدة ع نببا إ أهنببا ،قب ب ال ببرون عم يببات عسببارية
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عارجية كبرية ،تنوي تعاي العم ةذه ااتفاقية ،حيتما ياون ذلم مناسببا الظبروف ايبددة
ل عم ي ببة املعني ببة .وينبغ ب أن يا ببون أي تعاي ب ل عم ب ثااتفاقي ببة م ببِّبةرا وأا ي ببم س ببول ثع ببض
موادهببا .وس بواة حص ب هببذا التعاي ب أأل ا ،سببتبقى الق بوات املس ب حة ل مم اببة املتحببدة عاضببعة
ملب ببدأ س ببيادة الق ببانون أي ببع األوق ببات ،مب ببا ذل ببم الق ببانون الن ببائ اي ب ل مم ا ببة املتح ببدة
وكذلم ،عند ااقتضاة ،قانون النااعات املس حة( .)13و أي جاة مبن العبامل يبُ ّدعى فيب أن فبردا
مببن أفبراد القبوات املسب حة ل مم اببة املتحببدة قببد ارتاببمل جرميببة إطببار عدمتب  ،سببيُ رل ،وفقببا
ل ببذلم ،حتقيب ب ق ببد يفض ب إ املقاض بباة أم بباأل حمام ببة عس ببارية عم ببا ثق ببانون القب بوات املسب ب حة
لعبباأل  .2006و عبباأل  ،2013أك ببدت ايامببة العالي ببة أن فري ب اادع بباةات التار يببة املتع ق ببة
ثب ببالعراق ،الب ببذي أن ب ببت لب ببدعم التحقيقب ببات الب ببد تقودهب ببا ال ب ببرطة العسب ببارية ،يسب ببتو ا ب برتاا
ااسببتقالية املنصببو ع ي ب ااتفاقيببة األوروثيببة حلمايببة حقببوق اإلنسببان واحلريببات األساسببية.
وجيري ثانتظاأل ن ر اإلحصاةات املتع قة و م عم هذا الفري ع بى البواثبة اإللارتونيبة حلاومبة
املم اة املتحدة  GOV.UKويتوقع الفري اانتهاة من عم ب و بو عباأل  .2019وعم يبة نبور
مور ه حتقيب منفصب تقبوده ال برطة امل ايبة العسبارية اادعباةات املق ةدمبة القبوات املسب حة
ل مم اة املتحدة والنا ة عن عم يا ا أفغانستان وح اآلن( ،)14ورد  646ادعباة ،وأُوقبف
النظببر أو أُوصب ثوقفب  )15(146مببن هببذه احلبباات .و حالببة منفص ب ةُ ،عبب؛ قبباا متقاعببد
م ببن ايام ببة العالي ببة إلجب براة حتقيق ببات ث ببأن الوفي ببات العب براق تتع ب ب مباثس ببات وف بباة س ببتة
أ بخا  ،مبع القيباأل احقبا ثبالتحقي حباات أعبرل وقبد انتهبى التحقيب أرثبع مبن هببذه
احلاات ونُ رت تقارير عن استنتاجات .
 -10ووقعبت املم ابة املتحببدة ع بى اتفاقيببة اسبانبو عبباأل  .)16(2012وتتا بمل األحابباأل
الديببدة املتع قببة ثالوايببة القضببائية عببار احلببدود اإلق يميببة وجببود ت بريعات رئيسببية سببيؤثر سببنها
وتنفيذها الدو الامين ل تصدي ع ى ااتفاقية.

باء -اإلطار القاانوني لحماياة وتعزياز حقاوق اإلنساان ولمكافحاة التميياز علاى الداعيد
الوطني
 -11ا ياا حاليبا اإلطبار اي ب ل مم ابة املتحبدة حلمايبة وتعايبا حقبوق اإلنسبان وملاافحبة
()17
مب؛ الوثيقة األساسية لعاأل  ،)18(2014وهابذا فهبو يقبوأل إ حبد
التمييا قائما كما هو ة
كبري ع ى قانون حقوق اإلنسان لعاأل  1998وقانون املساواة لعاأل .2010
 -12وأظه ب ببر تقي ب ببيم لق ب ببانون املس ب بباواة لع ب بباأل  2010مرح ب ببة م ب ببا ثع ب ببد الت ب ب بريع ،نُ ب ببر
عاأل  ،2015أن هذا القانون حق إ حد كببري لميبع الف بات ايميبة محايبة أقبول مبن التمييبا
وا توج ببد أي عا ببط حالي ببة لب ببدة العم ب املتع ب ث ببالفوارق ااجتماعي ببة  -ااقتص ببادية ال بوارد
الاة  1من هذا القانون .وتعتاأل حاومة املم اة املتحبدة إجبراة م باورة عامبة ث بأن أ بع طريقبة
لتنفيذ حظر قانوي ل تمييا الابق (.)19
 -13و يرلندا ال مالية ،نص اتفاق ستورمونت هباو .املبِّبأل كبانون األو /ديسبمِّب ،2014
أ ة تداثري ،ع بى إن باة وحبدة مسبتق ة ل تحقيقبات التار يبة مبن أجب املضب قبدما إجبراة
حتقيقببات احلبباات املع قببة املنصبببة ع ببى الوفيببات املتص ب ة ثالقاقب ( .)20وقببد أ ببارت حاومببة
املم ا ب ببة املتح ب ببدة إ أنب ب ب س ب ببيتا مب ب ب ب  150م ي ب ببون جنيب ب ب إسب ب برتليين م ب ببن التمويب ب ب اإلضب ب با
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ل مؤسس ببات الدي ببدة م ببن أجب ب التعام ب م ببع املاضب ب ثاريق ببة متواان ببة ومتناس بببة .وعق ببمل اتف بباق
"البداية الديدة" املِّبأل ت برين التباي/نوفمِّب  ،2015جبرل حتديبد جمباات أرضبية م برتكة
يرلن ببدا ال ببمالية ث ببأن املؤسس ببات التار ي ببة .وستواصب ب حاوم ببة املم ا ببة املتح ببدة العمب ب م ببع
األطبراف يرلنببدا ال ببمالية ومببع أاعببات الضببحايا وغريهببا مببن الهببات صبباحبة املصب حة مببن
أجب البحب عبن تسببوية تتبي إماانيبة إن بباة هي بات اتفباق سببتورمونت هباو ..وتبدر حاومببة
املم اببة املتحببدة أيضببا أمهيببة حقببوق اإلنسببان اتفبباق ث فاسببت امل بِّبأل نيسببان/أثري 1998
وهب ا تباا م تامببة ةببذا ااتفبباق كمببا أهنببا مسببتعدة ل نظببر مقرتحببات لوضببع ببرعة ل حقببوق
عاصة ثآيرلندا ال مالية إذا تسىن حتقي تواف راة ثالقدر الاا .
 -14و اسببات ندا ،يتضببمن ثرنببامج احلاومببة ااسببات ندية لفببرتة السببنت؛ 2017-2016
التااما ثإدما حقبوق اإلنسبان وأهبداف التنميبة املسبتدامة ضبمن إطبار األداة البوطين اسبات ندا.
وك ب بباة م ب ببن واجب ب ببات احلاوم ب ببة ااس ب ببات ندية اي ب ببددة املتع ق ب ببة ثاملس ب بباواة ،يق ب ببع ع ب ببى ال ب ببواراة
ااسببات ندي؛ واجببمل ن ببر مقرتحببات ملسبباعدة الس ب اات العامببة ااسببات ندية ع ببى ااضبباان
اضببااعا أفضب ثواجبهببا املتع ب ثاملسبباواة القاببان العبباأل ،واإلثببا عببن التقببدأل ايببرا هببذا
اجملبا  .ووضبعت احلاومبة ااسبات ندية امل برون البوطين ااسبات ندي لتحسب؛ املسباواة مبن أجب
تنفي ببذ مقرتح ببات ال ببواراة ااس ببات ندي؛ .كم ببا تعه ببدت احلاوم ببة ااس ببات ندية ثاألع ببذ ثف ببرا
واجمل اجتماع  -اقتصادي ع ى اري ات العامة عاأل .2017

رابعاً -اإلنجازات ،وأفضل الممارسات ،والتحديات والمعوقات
ألف -الحقوق المدنية والسياسية
مكافحة العنف ضد النساء والبنات
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 -15اس ببتحدثت حاوم ببة املم ا ببة املتح ببدة جب برائم حم ببددة متع ق ببة ث ببالتحر وث ببالاوا القس ببري
وثعببدأل احلمايببة مببن ت ببوي األعضبباة التناسب ية األنتويببة وثإنتببا املبواد اإلثاحيببة ثببدافع اانتقبباأل ،فضببا
عببن جرميببة جديببدة متع قببة ثإسبباةة املعام ببة املنالي بة اسببتيعا س ب و اإلك براه أو السببيارة عاقببة
محيمببة أو أس برية .كمببا نفببذت حاومببة املم اببة املتحببدة ع ببى الصببعيد الببوطين نظبباأل إصببدار أوامببر
احلماية من العنف املنايل ونظاأل الا ف عن حبواد العنبف املنبايل ،واسبتحد أوامبر احلمايبة مبن
ت ببوي األعض بباة التناسب ب ية األنتوي ببة ومب ببدأ إلاامي ببة واج ببمل اإلث ببا ع ببن ت ببوي األعض بباة التناسب ب ية
األنتوية ،كما أهنا عاات تداثري التعامب مبع مبرتا البرائم النسبية أو مبن ي با ون عابر ارتابا
إيذاة النس  .واملساعدة القانونية املدنية متاحة ملن ي تمسون احلماية من العنف املنايل ،متب ط بمل
إصببدار أمببر ثعببدأل التحببر  ،أو أمببر ث ت ببغ املسببان ،أو أمببر ثاحلمايببة مببن البباوا القسببري ،أو أمببر
ثاحلماية من ت بوي األعضباة التناسب ية األنتويبة .واملسباعدة القانونيبة املدنيبة متاحبة أيضبا فيمبا يتع ب
مبسائ عاصة متص ة ثقانون األسرة ،مت أوامر الرتتيبات املتع قة ثاألطفبا ثب؛ األاوا املنفصب ؛،
حالة وجود أدلة موضوعية ع ى حدو عنف منايل أو اعتداة ع ى األطفا .
 -16و يرلندا ال بمالية ،ن برت السب اة التنفيذيبة ذار/مبار 2016 .اسبرتاتي ية لفبرتة
سبببع سببنوات ثعن بوان "وقببف أفعببا العنببف وااعتببداةات املنالي بة والنسببية يرلنببدا ال ببمالية".
ويعتببِّب قببانون عبباأل  2003املتع ب ثت ببوي األعضبباة التناس ب ية األنتويببة هببذا الت ببوي غببري قببانوي.
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وي ببنص ق ببانون الب برائم اخلا ببرية لع بباأل  2015ع ببى إص ببدار أوام ببر احلماي ببة م ببن ت ببوي األعض بباة
التناسب ية األنتويببة .وميببار .مهنيببو الرعايببة الصببحية وااجتماعيببة عم هببم وفقببا ل مبببادا التوجيهيببة
املتع ببددة الوك بباات ل ممارس ببات املتع ق ببة ثت ببوي األعض بباة التناس ب ب ية األنتوي ببة ،ال ببد نُ ببرت
متوا/يولي ب  .2014ويببوفر ثرنببامج دعببم األ ببخا  13مببأول أيببع أكبباة يرلنببدا ال ببمالية
ويت بباوا التمويب الا ب السببنوي  4.6مايبب؛ جنيب إسبرتليين .وتتببا عدمببة عببط هبباتف لتقببدمي
املساعدة ع ى مدار  24ساعة ث أن العنف املنايل والنس .
 -17و اسات ندا ،تقوأل احلاومة ااسات ندية ثإعداد نصو ت ريعية استحدا جرمية حمددة
متع قة ثالعنف املنايل عا السنة الِّبملانية الارية وثتنفيذ اسرتاتي ية "املساواة األمبن" ااسبات ندية
ملواجهببة أيببع أ بباا العنببف ضببد النسبباة والبنببات .واسببتحد القببانون ااسببات ندي لعبباأل 2011
املتع ثبالاوا القسبري ومبا إ ذلبم (احلمايبة وااعتصبا القضبائ ) أمبرا مبدنيا ل حمايبة مبن الباوا
القسببري ي ببا عرقب جرميببة جنائيببة ،كمببا أن ‘قببانون عبباأل  2014املتع ب ثالسب و املنبباوا ل م تمببع
وثالرمية وثالعم ال ُّرط ‘ قد تجةرأل إجبار أي خص ع ى الاوا  .و باا/فِّباير  ،2016نُ رت
عاة العم الوطنية ااسات ندية ملنع واست صا اارسة ت وي األعضاة التناس ية األنتوية.
 -18و وي ا ،يهدف ‘قبانون (وي با) لعباأل  2015املتع ب ثبالعنف ضبد املبرأة والعنبف املنبايل
والعنببف النس ب ‘ إ تركيببا اهتمبباأل القاببان العبباأل ع ببى منببع هببذه املمارسببات .وأن ببأت حاومببة
وي ا اإلطار التدري الوطين لوي ا ث أن العنف ضد النساة والبنات.
مكافحة الرق واالتجار باألشخاص
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 -19استحدثت حاومة املم اة املتحبدة قبانون ماافحبة البرق املعاصبرة لعباأل  2015مبن أجب
الس ب ن املؤثببد كعقوثببة قصببول ل نبباة وتعايببا الببدعم
التص ب ّدي ل ببرق املعاصببر ،مبببا ذلببم اعتمبباد ّ
واحلماية ل ضحايا .ويتضمن هذا القانون أحااما ث أن ضمان ال فافية تداثري ساس اإلمبداد
ملؤسسببات األعمببا الت اريببة وث ببأن اسببتقالية املفببوا املعببين مباافحببة الببرق .وحتببدد اس برتاتي ية
املم اببة املتحببدة ملاافحببة الببرق املعاصببر لعبباأل  2014هن ببا بباما ملعالببة م ببا ة الببرق املعاصببر.
و متوا/يولي ب  ،2016أع ببن رئببيس الببواراة عببن إن بباة فرقببة عم ب جديببدة لتس بريع وتببرية التقببدأل
معالة م ا ة الرق وتعهد ثتبوفري متويب إابائ قبدره  33.5م يبون جنيب إسبرتليين ملنبع البرق ،مببا
ذلم صندوق اثتااري لدعم النهج الديدة ملعالة م ا ة البرق مياانيتب  11م يبون جنيب إسبرتليين
وصببندوق حلماي ببة األطف ببا م ببن ااجتببار مياانيت ب  3ماي بب؛ جني ب إس برتليين .كم ببا التام ببت حاوم ببة
املم اببة املتحببدة ثتخصببيص مب ب  8.5مايبب؛ جني ب إس برتليين إلحببدا حتب ّبو تص ب ّدي ال ببرطة
ربذه الرميببة املعقببدة املتعببددة األوجب  .ودافعببت حاومببة املم اببة املتحببدة ثن ببا عببن مسببألة األعببذ
ثاردف  7-8مبن أهبداف األمبم املتحبدة ل تنميبة املسبتدامة الرامب إ القضباة ع بى البرق املعاصبر،
وصدقت ع ى الِّبوتوكو امل ح ثاتفاقية منظمة العم الدولية املتع قة ثالعم الِّبي.
 -20و يرلندا ال بمالية ،يوجبد ا برتاا قبانوي ثبأن تقبدرأل واارة العبد البدعم واملسباعدة إ
إطار لية اإلحالة الوطنية ،مبن فيهم أيع ضحايا الرق
الضحايا ايتم ؛ لاجتار ثاأل خا
املعاص ببر .ويع بباا ق ببانون ( يرلن ببدا ال ببمالية ل ب ب) ع بباأل  2015املتع ب ب ثااجت ببار ثالب ببر واس ببتغارم
(القضاة النائ ودعم الضحايا) احلماية والدعم لضحايا ااجتار ثالب ر والبرق .وتُ باأل املبادة 12
مببن هببذا القببانون واارة العببد ثإعببداد اس برتاتي ية سببنوية ث ببأن ااجتببار ثالب ببر والببرق املعاصببر.
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وينبغ ب أن يعتببِّب الصببندوق ااسببت ماي ل رعايببة الصببحية وااجتماعيببة أيببع األطفببا واألحببدا
الذين ي تب ثأهنم كانوا ضحايا ااجتار ةم أطفاا واجة إ الرعاية واحلماية مبوجمل املبادة 18
من نظاأل ( يرلندا ال مالية لب) محاية الاف لعاأل .1995
 -21و اسات ندا ،فإن قانون (اسات ندا لب) عاأل  2015املتع ثااجتار ثالب ر واسبتغارم
يوطببد ويعبباا أحابباأل القببانون النببائ املناهضبة ملاافحببة ااجتببار ثالب ببر واسببتغارم ،ويسببتحد
ورسببن الببدعم واحلمايببة ل ضببحايا مببن البببالغ؛ واألطفببا .
ال ةسب ن املؤثببد كعقوثببة قصببول ل نبباة ر
ويُقدةأل الدعم إ األطفا من عا نظاأل محايبة الافب وُميبن األطفبا املؤه بون البدعم اإلضبا
املتمت توفري وص مستق لضحايا ااجتار ثاألطفا  .ويُ األ قانون (اسات ندا لب) عاأل 2014
املتع ثالضحايا وال هود ال رطة ااسبات ندية ثتوجيب انتبباه ضبحايا الرميبة إ قبانون اسبات ندا
حلمايببة الضببحايا ،الببذي يتضببمن مع ومببات ث ببأن احلصببو ع ببى التعببويض وهببو متببا ثعببدد مببن
ال غببات .وا يتوقببف احلصببو ع ببى املسبباعدة القانونيببة فيمببا يتع ب ثبببعض مسببائ ااجتببار ثالب ببر
ع ى ااعرتاف الرمس ثوضع الضحية.
 -22و وي ا ،يتضمن ‘قانون (وي ا لب) عاأل  2015املتع ثالعنف ضد املرأة والعنف املنايل
والعنبف النسب ‘ أحاامبا ملعالبة مسبائ العنبف القبائم ع بى ال برف ،والباوا القسبري ،وت بوي
األعضباة التناسب ية األنتويببة .واسبتحد اإلطببار التببدري البوطين حلاومببة وي ببا ث بأن العنببف ضببد
النسبباة والبنببات معيببارا ل تببدريمل صببو هببذه املسببائ عببِّب اخلدمببة العامببة وي ببا .ويببوفر فريب
وي ا لقيادة عم ية ماافحة الرق القيادة ااسرتاتي ية ألعما مناهضة الرق وي ا.
مكافحة التمييز وجرائم الكراهية

()23

 -23أط قببت حاومببة املم اببة املتحببدة عبباأل  2016عاببة عم ب جديببدة ملاافحببة جرميببة
الاراهي ببة .وت ببم الت ببداثري املتخ ببذة إجب براةات متع ق ببة ث ببالتع يم ،وثالتصب ب ّدي لرمي ببة الاراهي ببة
اجملتمع ببات اي ي ببة ،وثاي ببادة مس ببتول اإلث ببا عنه ببا ،وثتحس بب؛ اخل ببدمات املقدم ببة إ الض ببحايا
وال هود ،وثتحس؛ فهم جرميبة الاراهيبة .واعتببارا مبن نيسبان/أثري  ،2017سبيتع؛ ع بى أيبع
قوات ال رطة أن تقدرأل ثيانات مصبنفة ث بأن جبرائم الاراهيبة الدينيبة .وقبد أظهبرت اإلحصباةات
حببدو ايببادة البرائم املتسببمة ث ببدة الاراهيببة العنصبرية والدينيببة وذلببم متوا/يوليب 2016
ثاملقارنة مع العاأل الساث  .غري أن ا ينبغ تفسري ذلم ثاعتباره ايبادة ما قبة جبرائم الاراهيبة
املرتاب ببة فم ببن األرجب ب أن يا ببون ناأ ببا ع ببن ع ببدد م ببن العوامب ب  ،منه ببا اي ببادة مس ببتول الت ببدع
ااسببتباق ل ببرطة وحببدو اي ببادة عببدد تق ببارير املببارة واي ببادة الببوع ثابيع ببة جرميببة الاراهي ببة
كنتي ة ارتفبان مسبتويات التغايبة اإلعاميبة .وقبد اكتُ بف احقبا أن ثعبض البرائم املب ب عنهبا
ثاعتبارها جرائم كراهية مل يان ل دافع وراة ارتااةا أي ص ة ثالاراهية.
 -24و يرلن ببدا ال ببمالية ،ا ت باا الس ب اة التنفيذي بة متض ب ق ببدما إج براةات التص ب ّدي لرمي ببة
الاراهية إطار اسرتاتي ية املساواة العرقية ،والوانمل ذات الص ة من اسرتاتي ية "لنتنب معبا جمتمعبات
متحدة" .وي ا هذا العم جاةا من عم ية معالة امل باك ااجتماعيبة األوسبع نااقبا البد جتبد ربا
هناية املااف تعبريا عنها ا الاائفية وجرمية الاراهية العنصبرية .وت بتم "اسبرتاتي ية ضبمان
س ببامة اجملتمع ببات ل ف ببرتة  "2017-2012ال ببد وض ببعتها واارة الع ببد ع ببى الت بااأل ثالتص ب ّدي لمي ببع
أ اا جرمية الاراهية عن طري الوقاية والتوعية والتتقيف والدعم ل ضبحايا واجملتمعبات اي يبة وتبرأ.
واارة العد أيضا "فريقا لتنفيذ إجراةات مواجهة جرمية الاراهية" يضم وكاات متعددة.
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 -25و اسات ندا ،استتمرت احلاومة ااسات ندية منذ عاأل  2012أكتر من  100م يبون
جني إسرتليين لتعايبا املسباواة والتصب ّدي ل تمييبا ،وهب تواصب العمب ث با وثيب مبع املنظمبات
ال ب برياة م ببن أج ب ب النه ببوا ثرؤي ببة "اس ببات ندا واح ببدة" .وإ جان ببمل م ببرون امليااني ببة ،تن ببر
احلاومببة ااسببات ندية سببنويا ثيانببا ث ببأن مياانيببة املسبباواة .وأن ببأت احلاومببة ااسببات ندية فريقببا
است بباريا مسببتقا معنيببا جبرميببة الاراهيببة وثببالتحيا وثتماسببم اجملتمببع ،نت ت بر تقريببره  23أي ببو /
سبتمِّب  .2016وقب ت احلاومة ااسات ندية توصيات وتعم أيضا من أج حتس؛ عم ية أع
البيانات ثغية فهم نااق جرمية الاراهية وحد ا فهما أفض .
 -26و وي ببا ،أُط ب أيار/مببايو " 2014إطببار عم ب ملواجهببة ال برائم واحل بواد املتع قببة
ثالاراهية" .ويُِّبا هذا اإلطار التااأل حاومة وي با ثالتصبدي ل مواقبف العدائيبة والتحيبا .ويتضبمن
اإلطب ببار ثاثب ببة أهب ببداف ه ب ب الوقايب ببة ،ودعب ببم الضب ببحايا ،وحتسب بب؛ اس ب برتاتي ية املواجهب ببة املتعب ببددة
الوكاات .ومنذ عاأل  ،2014قدمت حاومة وي ا التموي إ هي بة سبيمرو لبدعم الضبحايا مبن
أج تسيري املركا الوطين لإلثا عن جرمية الاراهية ودعم ضحاياها.
حماية حقوق اإلنسان ومواجهة اإلرهاب

امتتا تداثري ماافحة اإلرها ملعايري حقوق اإلنسان

()24

 -27تب ببرل حاومب ببة املم اب ببة املتحب ببدة أن تب ببداثريها ملاافحب ببة اإلرهب ببا متتت ب ب لالتاامب ببات الدوليب ببة
ل مم اببة املتحببدة جمببا حقببوق اإلنسببان .ويتاّببمل قببانون حقببوق اإلنسببان لعبباأل  1998وجببو
تفس ببري أي ببع الت بريعات وتنفي ببذها ،ق ببدر اإلما ببان ،ثاريق ببة تتواف ب م ببع احلق ببوق املنص ببو ع يه ببا
ااتفاقيببات .وعبباوة ع ببى ذلببم ،رظببر ع ببى أي س ب اة مببن الس ب اات العامببة أن تتصببرف ع ببى كببو
ا يتوافب مببع احلقببوق املنصببو ع يهببا ااتفاقيببات ،إا عنببدما ياببون ما وثببا منهببا أن تفع ب ذلببم
مبوجببمل قببانون يصببدره ثرملببان املم اببة املتحببدة أو عنببدما تق بوأل ثتنفيببذ ت بريعات ياببون مناوقهببا غببري
متواف مع احلقوق املنصو ع يها ااتفاقيات .كما يستعرا ‘املراجع املستق ل ت ريعات املتع قة
ثاإلرهببا ‘ ق بوان؛ ماافح ببة اإلرهببا استعراض ببا منتظمببا .وتوض ب اإلر ببادات القانوني ببة ل ببرطة أن ب
ا جيوا اعتبار عرق بخص مبا أو دينب أو معتقبده أساسبا معقبوا لا بتباه كونب إرهاثيبا وا ينبغب
أثدا اعتباره سببا لتوقيف ال بخص وتفتي ب أو احت بااه .وع بص املراجبع املسبتق ل ت بريعات املتع قبة
ثاإلرها  ،تقريره الصادر أي و /سبتمِّب  ،2015إ أن اإلحصباةات ا ت با دلبيا ع بى أن
الصبباحيات املخولببة مبوجببمل امل ح ب  7لقببانون ماافحببة اإلرهببا لعبباأل ( 2000صبباحية التوقيببف
وااست وا وااحت اا) جيري استخدامها ع ى كو متسم ثالتمييا العنصري.
 -28وا تبباا مثببة ليببات فعالببة مياببن إطارهببا مسبباةلة وكبباات األمببن وااسببتخبارات
املم اة املتحدة ،وهذه ت م حمامة س اات التحقي  ،وال نة الِّبملانية لاسبتخبارات واألمبن.
وحمامببة س ب اات التحقي ب ه ب حمامببة مسببتق ة تفص ب املاالبببات وال ببااول املقدمببة ث ببأن
التببدع غببري القببانوي مببن جانببمل اري ببات العامببة ،مبببا ذلببم وكبباات األمببن وااسببتخبارات
وجيببوا يام ببة س ب اات التحقي ب أن تببأمر ثوق ببف اإلج براةات املعني ببة وأن ت غ ب األذون املمنوح ببة
وتأمر ثإتاف املواد ومبن التعويضبات .وتضبم ال نبة الِّبملانيبة لاسبتخبارات واألمبن أعضباة مبن
جم سب ب الِّبمل ببان وتراق ببمل نفق ببات وك بباات األم ببن وااس ببتخبارات وسياس ببا ا وإدار ببا .وتعمب ب
حاومببة املم اببة املتحببدة ث ببا ثنبباة مببع ال نببة الِّبملانيببة لاسببتخبارات واألمببن مببن أجب كفالببة
ن ر أكِّب عدد اان من تقاريرها الد ميان ن رها.
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 -29و ببو ق ببانون العدال ببة واألم ببن لع بباأل  2013ل مح بباكم العالي ببة الدرج ببة أي ببع أك بباة
املم ا ببة املتح ببدة تابيب ب "إجب براةات األدل ببة السب برية" القض ببايا املدني ببة ال ببد تنا ببوي ع ببى مب بواد
حساسببة مببن ببأن الا ببف عنهببا أن يضببر ثبباألمن الببوطين( .)25وا ت باا هببذه العم يببة تتضببمن
ضببمانات قضببائية قويببة ،و ضببع اسببتخدامها لرصببد دقي ب مببن قب ب حاومببة املم اببة املتحببدة
ببا تقببارير سببنوية ع نيببة تُقببدأل إ ثرملببان املم اببة املتحببدة .وتُظهببر اإلحصبباةات أن إج براةات
األدلة السرية هذه مل تُستخدأل إا ثضع حاات عا السنوات التاثة املاضية.

استخداأل إجراةات "التوقيف والتفتيش"

()26

/أغسبباس  ،2014أط قببت حاومببة املم اببة املتحببدة "نظبباأل أفض ب اس ببتخداأل
-30
إلجب براةات التوقي ببف والتفت ببيش" ومبوجبب ب يتع بب؛ ع ببى قب بوات ال ببرطة أن ترص ببد ت ببأثري إجب براةات
التوقي ببف والتفت ببيش ،وا س ببيما ع ببى ال بببا وأاع ببات الس ببود واآلس ببيوي؛ واألق ي ببات اإلثني ببة.
وميا ببن تق ببدمي ال ببااول ث ببأن اس ببتخداأل ال ببرطة لص بباحيات التوقي ببف والتفت ببيش إ ال ن ببة
املستق ة املعنية ثال ااول املقدمة ضد ال رطة.
 -31و اسبات ندا ،ألغبت ال برطة ااسبات ندية اإلجبراةات غبري املنصبو ع يهبا القبانون
لتوقيف وتفتيش األطفا الذين تق أعمارهم عن  12سنة .كما وضعت احلاومة ااسبات ندية
ت ريعات لضمان أن تن ر ال رطة ثيانات مصنفة ث أن إجراةات التوقيف والتفتيش.

الرتحي مع توفري ضمانات

()27

 -32تببرل حاومببة املم اببة املتحببدة أن ب ينبغ ب أن ياببون ثإمااهنببا ترحيب امل بواطن؛ األجانببمل
الببذين ي ببا ون عا برا ع ببى األمببن الببوطين إ الب ببدان الببد توجببد فيهببا ضببمانات مياببن التحق ب
منهببا ثببأهنم لببن يتعرضبوا ل تعببذيمل .وقببد ع صببت حمبباكم املم اببة املتحببدة هب وايامببة األوروثيببة
حلقببوق اإلنسببان إ أن اسببتخداأل الضببمانات الدث وماسببية ي ببا عيببارا مناسبببا وقانونيببا لضببمان
سب ببامة األ ب ببخا املب ببر ةح ؛ .واملع ومب ببات املتع قب ببة ثب ب ب "مب ببذكرات التفب بباهم ث ب ببأن الرتحي ب ب مب ببع
ض ببمانات" ث بب؛ املم ا ببة املتح ببدة وث ببدان أع ببرل (ه ب إثيوثي ببا واألردن والاائ ببر ولبن ببان واملغ ببر )
متاحة ل مهور ع ى املوقع ال با حلاومة املم اة املتحدة.
معاملة المحتجزين

()28

 -33ا تباا مرافب ااحت بباا أيبع أكبباة املم ابة املتحببدة شضبع ث ببا روتيبين ومسببتق
ل رصببد مببن جانببمل أعضبباة اآلليببة الوقائيببة الوطنيببة الببد أن ببأ ا املم اببة املتحببدة منببذ عبباأل 2009
مبوجببمل الِّبوتوكببو ااعتيبباري اتفاقيببة مناهضببة التعببذيمل وغببريه مببن ضببرو املعام ببة أو العقوثببة
القاسية أو الاإنسانية أو املهينة.

إنا رتا ووي ا
ت برين التبباي/نوفمِّب  ،2016ن ببرت حاوم ببة املم اببة املتحببدة املقرتحببات املعنون ببة
-34
"سامة الس ون وإصاحها" الد حتدد اخلاوات البد سبتتخذها حاومبة املم ابة املتحبدة لعب
السب ون ماانببا يضببمن السببامة واإلصببا  ،وذلببم ثوسببائ منهببا اسببتتمار أمبوا إضببافية وتغيببري
طببرق العمب مببن عببا اسببتحدا ليببة جديببدة إلطبباق إجبراةات التببدع الاببارا مببن جانببمل
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وايببر الع ببد  ،وع ببن طري ب ثن بباة س ب ون جديببدة .و ت برين الت بباي/نوفمِّب  ،2016استعرض ببت
حاومببة املم ا ببة املتح ببدة سياس ببتها املتع ق ببة ثرعاي ببة اجمل ببرم؛ م ببن مغ ببايري اروي ببة النس ببانية وإدارة
ؤوهنم وع صت إ أن معام بة األ بخا حسبمل نبون البنس البذي يبرون فيب أنفسبهم ولبيس
نبون جنسبهم املعبرتف ثب قانونيبا هب أسب م وأ ببع هنبج اشباذ جمموعبة مبن القبرارات ،مببا ذلببم
قرار إيداعهم البداية س ون الذكور أو اإلنا  .كما جتري منذ كانون التاي/ينباير 2016
مراجعببة مسببتق ة لتمتي ب أاعببات السببود واآلسببيوي؛ واألق يببات اإلثنيببة نظبباأل القضبباة النببائ
(مراجعة ام ) ،ومن املتوقع ظهور نتائ ها عاأل .2017
 -35وا ي باا الس ب ناة يتمتعببون وقببوق ،مت ب ااتصببا مبحبباأل وت ق ب الببدعم حالببة وج بود
م ا ة تتع ثالصحة العق ية .غري أن جيوا إثعاد السب ناة عبن الرفقبة (أي فصب هم) عنبدما يابون
ذلم ضروريا ألسبا تتع ثاحلفال ع ى النظاأل أو عندما يعتِّب من املنا ل سبامة إثقباة السب ؛
املاببان العببادي وعنببدما تف ب الهببود الراميببة إ ضبببط س ب وك املاببان العببادي .كمببا جيببوا
إثعبباد الس ب ناة عببن الرفقببة عقببمل احلاببم ع ببيهم ثعقوثببة احلبببس اانف برادي ارتاببا فالفببة يعاقتببمل
ع يهببا ثعقوثببة تأديبيببة مبوجببمل قواعببد السب ون .وعنببد ااقتضبباة ،ياببون عببا السب ناة ألقصببر مببدة
اانة ،ثاعتباره ماذا أعريا .ولان الس ناة الذين جيري عارم يستفيدون من عبدمات ااسبتحماأل
واملااملببات اراتفيببة والايببارات وحصببص الرياضببة اليوميببة .وجيببري املوظفببون ومهنيببو الرعايببة الصببحية
عم يات تفتيش متاررة ومنتظمة طوا النهار وال ي لضمان سامة الس ناة الذين جيري عارم.
 -36وتقوأل حاومة املم اة املتحدة ثتحدي منظومة السب ون لع هبا أقب اكتظاظبا وأفضب
قدرة ع ى معالة حباات العبود .ومنبذ  1بباا/فِّباير  ،2015ت بتم التبداثري األعبرل الراميبة
إ املس بباعدة تق ببيص ح بباات الع ببود ع ببى عض ببون أي ببع اجمل ببرم؛ املف ببر ع ببنهم ثع ببد قض بباة
عقوثات حببس قصبرية املبدة لإل براف ع بى وضبعهم داعب اجملتمبع ملبدة  12بهرا كمبا رصب
معظم اجملرم؛ ع ى دعم مستمر من جانمل مقدأل ل خدمات منبذ حلظبة احت بااهم حب اإلفبرا
ع ببنهم وع ببود م إ اجملتم ببع ،وذل ببم ع ببى س بببي املت ببا ع ببن طريب ب ت قب ب املس بباعدة واإلح بباات
الضرورية ل حصو ع ى السان والعم والتدريمل.
 -37وجع ت حاومة املم اة املتحدة أيع س ون النساة س ونا إلعادة اإلدما  ،ما مي ّابن مبن
احت بباا السب ينات ثببالقر مببن ثيببو ن ،مببع القيبباأل جبميببع أن بباة إعببادة التأهيب ذات الصب ة ثببالرائم
الد ارتابنها .كما ن رت حاومة املم اة املتحدة تع يمات حم ةدثة ملراقبة الس و تتع ثتقارير ما قب
إص ببدار العقوث ببة لض ببمان أن تُع ب تبرا ع ببى ايام ببة اجملموع ببة الاام ببة م ببن اخلي ببارات غ ببري ااحت ااي ببة
املتاح ببة لألفب براد وه ببذا ي ببم تقييم ببا ذاتي ببا تُسب بأت فيب ب اجملرم ببات عم ببا إذا ُك ببن م ببن مقب بدرمات الرعاي ببة
األساسببية أو مببا إذا كببن حوام ب أو أ ببنب عببا األ ببهر السببتة األعببرية .وتببوفةر أمبباكن "وحببدات
الرضع" ل س ينات احلوام أو ال وايت لديهن أطفا تق أعمارهم عبن  18بهرا مبن أجب
األمهات و ّ
السببما رببن مبواص ب ة رعايببة أطفببارن احلبباات الببد يعتببِّب فيهببا ذلببم سبببيا خلدمببة مصببا الاف ب
الفض ى وميان ل رضع قضاة ثعض الوقت عار الس ن مع أ خا معين؛ لرعايتهم.
 -38وا ي باا موق ببف حاوم ببة املم ا ببة املتح ببدة ث ببأن احل ببد األدا لس ببن املس ببؤولية النائي ببة
يتمت ب أن األطفببا البببالغ؛  10سببنوات يسببتايعون التمييببا ثبب؛ الس ب و السببيت واملخالفببات
اخلا ببرية وينبغ ب ب مس بباةلتهم ع ببن أفع ببارم .غ ببري أن احت بباا األح ببدا ال ببذين ت ب برتاو أعم ببارهم
ث؛  10سنوات و 17سنة ا ياا ي ا عيارا من عيارات املاذ األعري.
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 -39و وي ببا ،يتض ببمن تنق ببي ع بباأل  2016لق ببانون الص ببحة العق ي ببة لع بباأل (1983ق ببانون
املمارس ببة وي ببا) إ ببارة حم ببددة إ االتب بااأل ثاحل ببد م ببن ال ببوة إ إي ببدان األطف ببا أم بباكن
ااحت بباا لببدل ال ببرطة عنببد احت ببااهم مبوجببمل قببانون الصببحة العق يببة ومبواص ب ة ااسببتتمار
توفري عدمات الصحة العق ية ل محت اين أوضان منة .وأُط امل رون الريادي اخلا ثباملرأة
أي و /سبببتمِّب  ،2015ثتموي ب مببن حاومببة وي ببا ،مببن أج ب تببوفري اخلببدمات ل نسبباة الائ ب
وي ا.
يتعام ن مع نظاأل القضاة النائ

يرلندا ال مالية
 -40ب ّا قببانون ( يرلنببدا ال ببمالية ل ب) عبباأل  2015ث ببأن العدالببة تعببديا كبباما لألهببداف
القانونيببة لنظبباأل قضبباة األحببدا لا ب تعاببس مبببدأ "مص ب حة الاف ب الفض ب ى" مبوجببمل اتفاقيببة
حق ببوق الاف ب ب  .و ببا اس ببتخداأل ااحت ب بباا الس بباث ل محاكم ببة لألطف ببا أح ببد ااعتبب ببارات
الرئيسببية الببد راعتهببا "دراسببة النابباق" الببد أجريببت ث ببأن األطفببا نظبباأل العدالببة .وا يوجببد
أي ح ثسيط ل م ا ة ،إذ ليس را سبمل جذري وحيد ث جمموعة من األسبا املتنوعة من
ثينهببا التببأعر معالببة القضببايا ،وعببدأل وجببود ثببدائ عم يببة لإلي بواة اجملتمببع اي ب  ،وضببرورة
تنقببي األحابباأل الت بريعية .وجيببري النظببر معالببة كب مسببألة مببن هببذه املسببائ ثغيببة اسببتخداأل
ااحت اا كماذ أعري.

اسات ندا
 -41عدد السب ناة اسبات ندا عبذ ااسبتقرار وقبد اسبتمر ااضفباا عبا السبنوات
الق ي ة املاضية .وتواص دائرة الس ون ااسات ندية ااسبتتمار حتبدي منظومبة السب ون وتنفيبذ
عاته ببا ل تغي ببري التح ببوي ال ببد تؤّك ب بد ع ببى ثن بباة هن ببج حم ببوره ال ببخص وأساسب ب املوج ببودات ثغي ببة
ااسببتتمار عببدمات إعببادة التأهي ب وإعببادة اإلدمببا  .واحلاومببة ااسببات ندية م تامببة ثاحلببد مببن
استخداأل ال ةس ن ملدد قصرية من عا ايادة استخداأل أحااأل قوية تقض دمة اجملتمع.

 -42وأع نببت احلاومببة ااسببات ندية عببن ق برار ثنبباة س ب ن وطببين جديببد ل نسبباة املوقببع احلببايل
لسب ن ‘كورنتببون فيب ‘ ( )HMP Cornton Valeومببا يصب إ مخببس وحببدات صببغرية لاحت بباا ع ببى
صببعيد اجملتمعببات اي يببة أكبباة اسببات ندا .كمببا قببدمت احلاومببة ااسببات ندية إ هي ببات العدالببة
اي يببة مايببدا مببن التموي ب لتا بوير عببدمات العدال بة ل م برأة ع ببى صببعيد اجملتمعببات اي يببة .واسببتحد
قببانون (اسببات ندا) ل قضبباة النببائ لعبباأل  2016حامببا سببيُ األ دائببرة الس ب ون ااسببات ندية ثس بؤا
الس ناة عما إذا كانوا والبدين أو أوصبياة ع بى أطفبا  .وإذا كبان األمبر كبذلم ،وجبمل هبذه احلالبة
ط ببمل مع ومببات مببن الوالببد تسبباعد دائببرة الس ب ون ااسببات ندية تعيبب؛ ببخص رببدد الاف ب امس ب
ليقدأل إلي عدمات الرعاية (مبوجمل قانون (اسات ندا لب) ؤون األطفا واألحدا لعاأل .)2014
 -43وعنبد النظببر إماانيبة إيببدان طفب ماببان إيبواة مببن ،يتعب؛ ع ببى أعصبائ اجتمبباع
رئيس أن ر ّدد أهداف وغايات هذه العم ية وفقا لتقيبيم سب و الافب واحتياجاتب  ،وقبدرة املن بأة
املعنية ع ى ت بية هذه األهبداف والغايبات .ويرمب إيبدان األطفبا مراكبا اإليبواة اآلمنبة إ إعبادة
تببأهي هم وكببذلم ،عنببد ااقتضبباة ،إ محايببة المهببور ،وا مياببن أن رببد ذلببم إا عنببد اسببتيفاة
معب ببايري ب ب  .وا جيب ببري احت ب بباا أي طف ب ب اسب ببات ندا يق ب ب عمب ببره عب ببن  16سب ببنة س ب ب ن.
وا ضع ع ى اإلطاق األحدا املوجودون مؤسسات الرعاية اآلمنة ل حبس اانفرادي.
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 -44وأع نببت احلاومببة ااسببات ندية  1كببانون األو /ديسببمِّب  2016أنب سببي ري تقببدمي
م ببرون ق ببانون ع ببا ال ببدورة الِّبملاني ببة احلالي ببة لرف ببع احل ببد األدا لس ببن املس ببؤولية النائي ببة م ببن 8
سنوات إ  12سنة ،مع توفري الضمانات املناسببة فيمبا يتصب مبسبائ متب أعبذ عينبات الابمل
ال رع وإدارة املخاطر .وسيوائم هذا القانون احلد األدا لسن املسؤولية النائية مبع احلبد األدا
لسن املقاضاة اسات ندا.
إمكانية اللجوء إلى القضاء

إنا رتا ووي ا
 -45جببرل عبباأل  2013إصببا نابباق نظبباأل املسبباعدة القانونيببة املدنيببة إنا برتا ووي ببا
مبوجببمل ‘قببانون عبباأل  2012ل مسبباعدة القانونيببة وإصببدار األحابباأل القضببائية ومعاقبببة اجملببرم؛‘.
وا تاا املساعدة القانونية متاحة حالة أعار القضايا (متب احلباات البد تتعبرا فيهبا حيباة
األ بخا أو حبريتهم ل خاببر ،أو البد يواجهببون فيهببا عاببر فقبدان منبباارم ،أو حبباات العنببف
املنببايل أو احل بباات ال ببد ق ببد يؤعببذ فيه ببا األطف ببا إ مؤسس ببات الرعايببة) .أم ببا التموي ب اخل ببا
ثاحلبباات ااسببتتنائية فقببد يتببا فيمببا يتع ب ثاملسببائ الببد تقببع عمومببا عببار نابباق املسبباعدة
القانونية .وقد يتا هذا التموي احلاات الد ي ا فيها عدأل تقدمي املساعدة القانونية عرقا
حلقوق الارف امل ردع مبوجمل ااتفاقيبة األوروثيبة حلمايبة حقبوق اإلنسبان واحلريبات األساسبية أو
مبوج ببمل ق ببانون ااحت بباد األورويب (أو عن ببدما يا ببون م ببن املناس ببمل تق ببدمي التموي ب ض ببوة وج ببود
احتما حدو انتها ) ،رهنبا ثاسبتيفاة معيباري اإلماانيبات واألسبس املوضبوعية .و احلباات
الد ي تمس فيها ال وة األطفا املهاجرون أو الاج ون الذين يا ببون اإلذن ثالبقباة املم ابة
املتحببدة ،تتببا املسبباعدة القانونيببة ملببن يسببتوفون معيبباري اإلماانيببات واألسببس املوضببوعية .و
ح بباات ار ببرة األع ببرل ،يس ببتايع وص ب ب أو مست ببار ع ببر تق ببدمي ثع ببض املس بباعدة م ب ب ة
ااسببتمارات و ببر املصببا حات وتببوفري الببدعم العبباطف  .ومياببن ل بدوائر اخلببدمات ااجتماعيببة
الوصو إ دلي إلابرتوي ملقبدم عبدمات املسباعدة القانونيبة ،تبديره وكالبة املسباعدة القانونيبة،
وهببو مببا يسبباعد ضببمان حصببو طفب غببري مصببحو ع ببى اخلببدمات الببد رتببا إليهببا .وقببد
التامببت حاومببة املم اببة املتحببدة مبراجعببة األحابباأل املتع قببة ثاملسبباعدة القانونيببة ال بواردة قببانون
عاأل  2012ل مساعدة القانونية وإصدار األحااأل القضائية ومعاقبة اجملرم؛ وذلم غضون 3
إ  5س ببنوات م ببن ث ببدة تنفي ببذها ،أي و ببو ع بباأل  .2018وسرت ببد ه ببذه املراجع ببة توقيته ببا
و ا ها ع ى وج التحديد ثتقييم حاومة املم اة املتحبدة ملبدل وصبو اإلصباحات إ حالبة
مس ببتقرة وث ببالبحو واألدل ببة ال ببد س ببتقدمها احلاوم ببة واله ببات ص بباحبة املص ب ب حة ث ببأن ث ببار
اإلصا  .وتواص حاومبة املم ابة املتحبدة رصبدها عبن كتبمل ل تبأثري املرتتبمل ع بى أي تغيبريات
من أج كفالة حصو األطفا ع ى املساعدة القانونية عند ااقتضاة.
 -46وتتببي حاومببة املم اببة املتحببدة إماانيببة ال ببوة ثفعاليببة إ ايبباكم واري ببات القضببائية
عببن طريب نظبباأل لإلعفبباة مببن الرسبوأل حب ا ُربرأل مببن يع بباون عببن دفببع الرسبوأل مببن ال ببوة إ
القضاة .وهذا النظاأل مو ةج لاست اثة احتياجات املنتم؛ إ األسر املعي ية الضبعيفة ايبدودة
الببدع الببد تت قببى ثعببض املسببتحقات مببن الدولببة .و حايران/يوني ب  ،2015أع نببت حاومببة
املم اببة املتحببدة عببن إجبراة اسببتعراا مرح ببة مببا ثعببد التنفيببذ لعم يببة اسببتحدا رسبوأل حمبباكم
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العم ب أي ببع أك بباة املم ا ببة املتحببدة .ومش ب ه ببذا ااس ببتعراا ،الببذي نُ ببر ك ببانون الت بباي/
يناير  ،2017إجراة و لتأثري الرسوأل فيما يتع ب ثاخلصبائص امل بمولة ثاحلمايبة مبوجبمل قبانون
املسبباواة لعبباأل  .2010و ت برين التبباي/نوفمِّب  ،2016أع نببت حاومببة املم اببة املتحببدة عببن
إجبراة مراجعببة لرسبوأل ط بببات ااسببت ناف املقدمببة إ دائببرة ار ببرة وال ببوة .وسبتنظر املراجعببة
هذه الرسوأل إ جانمل الرسوأل الد تتقاضاها اياكم األعرل ،وسيوضع ااعتبار فيها السياق
األوسع نااقا لتموي النظاأل ع ى وج اإلأا .

اسات ندا
اس ببات ندا ،ر ببافمل نظ بباأل املس بباعدة القانوني ببة ع ببى نااق ب ب الواس ببع وحتام ب ب مسب ببألة
-47
الا مل .ف ميبع املبؤه ؛ لاسبتفادة رصب ون ع بى املسباعدة القانونيبة ،مببن فبيهم األطفبا البذين
ميا ببنهم احلص ببو ع يه ببا فيم ببا يتع ب ثاجملموع ببة الواس ببعة ذا ببا م بن املس ببائ ال ببد يس ببتفيد ث ببأهنا
البببالغون مببن هببذه املسبباعدة مببا دامببت لببديهم القببدرة ع ببى إعابباة التوجيهببات ي باأل .وسببتاف
األحابباأل ال بواردة قببانون (اسببات ندا ل بب) القضبباة النببائ لعبباأل  2016أن ياببون لا ب ببخص
حمت ا مركا من مراكا ال رطة احل الت اور سرية مع ٍ
حماأل و أن ياون ايام حاضرا
ت
أثناة املقاث ة ،وهذا يناب أيضا ع ى تمن رضرون املقاث ة طواعية احلباات البد يُ بتب فيهبا
ارتابباةم جرميببة .والتامببت احلاومببة ااس ببات ندية ثرناجمهببا لعبباأل  2015ثإلغبباة رس بوأل حم بباكم
العم مب رد أن يتض كيف سيعم نظاأل نق الصاحيات واملسؤوليات.

باء -الحقوق االقتدادية واالجتماعية والثقافية
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
 -48كانت املم اة املتحبدة هب أو ث بد يعبد عابة عمب وطنيبة أي و /سببتمِّب ،2013
وأو ث د أيضا يقوأل مبراجعتها وحتديتها أيار/مبايو  .2016واشبذت حاومبة املم ابة املتحبدة
ت ببداثري م موس ببة لتعاي ببا األعمب ببا الت اري ببة وحق ببوق اإلنس ببان ،مبب ببا ذل ببم م ببن ع ببا قب ببانون
ع بباأل  2015ملاافح ببة ال ببرق املعاص ببر ،وإدع ببا تع ببديات ع ببى ق ببانون ال ببركات لع بباأل ،2006
وتقببدمي اإلر ببادات إ قااعببات حمببددة .كمببا تواصب حاومببة املم اببة املتحببدة ت ب يع اعتمبباد
مبادا األمم املتحدة التوجيهيبة ث بأن األعمبا الت اريبة وحقبوق اإلنسبان اعتمبادا واسبع الناباق
وت يع التعاون ث؛ احلاومة ومؤسسات األعما ومنظمات اجملتمع املدي ت م العم ية.
 -49و اسات ندا ،تتضمن عاة العمب الوطنيبة ااسبات ندية حلقبوق اإلنسبان التاامبا ثوضبع
عاة عم منسقة اسات ندا إلعما مبادا األمم املتحدة التوجيهية ث أن األعمبا الت اريبة
وحقوق اإلنسان ،استنادا إ عاة العم الوطنية ل مم اة املتحدة .وقد جرل ن ر تقييم وطبين
لألسا .املرجع .
إصالحات نظام الرعاية االجتماعية

()29

 -50ي ببا ق ببانون إص ببا نظ بباأل الرعاي ببة ااجتماعي ببة لع بباأل  2012وق ببانون إص ببا نظ بباأل
الرعاية ااجتماعية والعم لعباأل  2016حمبورين أساسبي؛ اسبرتاتي ية حاومبة املم ابة املتحبدة.
وتري ببد حاوم ببة املم ا ببة املتح ببدة أن يا ببون نظ بباأل الب بااةات املتع ب ب ثاحلص ببو ع ببى املس ببتحقات
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واضحا وعادا وفعاا تعايا الس وكات اإلجياثية وه تُبق سياسبتها قيبد ااسبتعراا املسبتمر
لضببمان ت بيتهببا لت ببم األهببداف .وي ببم تبسببيط وإصببا نظبباأل الرعايببة ااجتماعيببة ،أ ببة
تداثري ،استحدا نظاأل "اائتمان ال ام " إ جانمل إلغاة ستة مصادر ساثقة ل دعم املايل مع
استحدا نظاأل ل دفع مرة واحدة هريا حالة ذوي الدع ايدود ثغض النظر عما إذا كانوا
يعم ببون أأل ا .وتعم ببد ااسب برتاتي ية ،ثوس ببائ منه ببا إعم ببا الب بااةات املتع ق ب بة ثاحلص ببو ع ببى
املستحقات إعماا ينُفبذ عنبد ااقتضباة ،إ ت ب يع مبن يسبتايعون أن يعم بوا ع بى إجيباد عمب
وااحتفال ث وع ى ايادة إيرادا م ثدا من ااعتماد ع ى املستحقات .وا يُا مل من أصحا
الا بببات ملسبباعد م ع ببى ااسببتعداد ل عمب أو إجيبباده سببول اسببتيفاة متا بببات معقولببة تأعببذ
ااعتببار ظبروفهم وقبدرا م الفرديبة ،مببا ذلبم األوضبان الصبحية واإلعاقبة ومسبؤوليات الرعايبة.
وجيري ر هذه املتا بات ثوضو وااتفاق ع يها مع أصحا الا بات.
مكافحة الفقر

()30

 -51ت ا معالة م ا ة فقر األطفا وحرماهنم ومسألة توفري العدالة ااجتماعية احلقيقية
أولوي ببة ثالنس بببة إ حاوم ببة املم ا ببة املتح ببدة .و هناي ببة املا بباف ،ي ببا العم ب أفض ب وس ببي ة
معبد
ل خرو من رثقة الفقر ،وهذا النهج ناجع كما يد ع ى ذلبم تسب ي ارتفبان قياسب
العمالب ببة املم اب ببة املتحب ببدة .ومب ببن عب ببا األحاب بباأل ال ب بواردة قب ببانون إصب ببا نظب بباأل الرعايب ببة
ااجتماعيببة والعم ب لعبباأل  ،2016اسببتحدثت حاومببة املم اببة املتحببدة تببداثري قانونيببة جديببدة
سبتحفا اإلجبراةات املتع قبة ثباالبة الوالبدين وثالتحصببي الع مب لألطفبا  -ومهبا اجملباان ال ببذان
ُردثان أكِّب فارق حياة األطفا ايروم؛ وأسرهم .وستستفيد الورقة اخلضراة القادمة املتع قبة
ثالعدالببة ااجتماعيببة مببن هببذه التببداثري وسببتقدأل مايببدا مببن املع ومببات عببن هنببج حاومببة املم اببة
املتحدة ملعالة م ا ة احلرمان .وتقوأل حاومة املم اة املتحدة ثاشاذ إجراةات حمبددة األهبداف
ملسبباعدة األ ببخا ع ببى الببدعو صببفوف العمالببة وع ببى التقببدأل جمببا العم ب وعفببض
التابباليف األساسببية ل معي ببة (وذلببم ثوسببائ منهببا ،ع ببى سبببي املتببا  ،ايببادة األجببر املعي ب
الوطين واإلعفاةات الضريبية ال خصية).
 -52و يرلنببدا ال ببمالية ،وضببعت الس ب اة التنفيذي بة ثرناجمببا ملببدفوعات الرعايببة ااجتماعيببة
التامي يببة ثغيببة مسبباعدة الف ببات أثنبباة انتقارببا إ نظبباأل الرعايببة ااجتماعيببة الديببد .وعصصببت
الس اة التنفيذية يرلندا ال مالية مب  501م يون جني إسرتليين جملموعبة متنوعبة مبن عابط
التخفيببف مببن احلاجببة وع ببى سبببي املتببا  ،سبيتا الببدعم املببايل لأل ببخا ذوي اإلعاقببة ،وملبن
يقببدمون الرعايببة إ األ ببخا ذوي اإلعاقببة ولألسببر الببد لببديها أطفببا  .ويتا ببمل قببانون فببر
احلياة لعاأل  2010أن تن ر الس اة التنفيذية يرلندا ال مالية اسرتاتي ية ث بأن فقبر األطفبا
وأن تقدأل تقريرا سنويا عنهبا وأن تراجعهبا وتنقحهبا مبرة كب ثبا سبنوات .و بدف ااسبرتاتي ية
احلاليببة ،الببد ن ببرت ذار/مببار ،2016 .إ عفببض عببدد األطفببا الببذين يعببانون مببن الفقببر
ووض ببع من ببذ ع بباأل " 2013ثرن ببامج لتح ببدي
وإ احل ببد أيض ببا م ببن ت ببأثري الفق ببر ع ببى األطف ببا ُ .
البيانب ببات املتع قب ببة ثاملسب ببتحقات" ثغب ببرا كفالب ببة حصب ببو ك ب ب فب ببرد وأُسب ببرة معي ب ببية ع ب ببى أيب ببع
مستحقات الضمان ااجتماع الد من ح األفراد وأُسرهم احلصو ع يها.
 -53و اس ببات ندا ،اس ببتتمرت احلاوم ببة ااس ببات ندية مب ب  296م ي ببون جني ب إس برتليين
الفرتة  2016-2013لدعم األ خا عن طري الصبندوق ااسبات ندي ل رعايبة ااجتماعيبة،
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وم ببدفوعات الس ببان القائم ببة ع ببى أس ببا .السب ب اة التقديري ببة ،وعا ببة اجمل ببس خلف ببض الضب برائمل
وأن اة أعرل مت عدمات الدعم ألغراا امل ورة ون باا البدعوة .وثاإلضبافة إ ذلبم ،أُتبي
أكتر من  100م يون جني إسرتليين فرتة السنت؛  2017-2016ملواص ة اإلنفاق ع ى هذه
املبادرات .وتقوأل "عاة العم لع اسات ندا أكتر إنصافا" البد وضبعتها احلاومبة ااسبات ندية
ت برين األو /أكتببوثر  2016ع ببى مخسببة طموحببات رفيعببة املسببتول مببن أج ب الفببرتة املمتببدة
حب عبباأل  ،2030وهب جعب اسببات ندا أكتببر إنصببافا ل ميببع وإهنبباة فقببر األطفببا وضببمان
انااقببة قويببة لميببع ال بببا وجعب احليبباة املهنيببة أكتببر إنصببافا وجعب مرح ببة ال ببيخوعة فببرتة
اادهار .وت م إجراةات هذه اخلاة ما ي فرا واجمل اجتماع  -اقتصبادي جديبدة ع بى
الس ب اات العام ببة والتعه ببد ثالتاامببات ثت ب يع أوض ببان العم ب اليببدة واملرن ببة وإن بباة ص ببندوق
جديد مياانيت  29م يون جني إسرتليين ( 12.5م يون جنيب منهبا مبن أمبوا أوروثيبة) ثغيبة دعبم
جما وضع هنج جديدة ومبتارة ملعالة م ا ة الفقر.
اجملتمعات اي ية والقاان التال
 -54و وي ا ،ت تم أولويات حاومة وي ا ملعالة م ا ة فقبر األطفبا ع بى ثنباة اقتصباد
قوي يدعم عاة ماافحة الفقر ،وتق يص الباالة ،وايادة املهارات ،واحلد من الفوارق النتبائج
الصببحية والتع يميببة املس ب ة (مببن عببا حتسبب؛ نتببائج الف ببات األ ببد حرمانببا) ،ودعببم األسببر
املعي ببية مسببعاها إ ايببادة دع هببا .وأن ببت "حتببالف وي ببا ملواجهببة الفقببر الغببذائ " ثببدعم مببن
حاومة وي ا ،لتحقي أهداف منها ايادة مستول استها الوجبات املدرسية اجملانية.
تعزيز المساواة بين الجنسين ،وحقوق المسنين ،وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

سد الف وة األجور ث؛ النس؛

()31

 -55ث غببت الف ببوة األجببور ثبب؛ النسبب؛ املم اببة املتحببدة حاليببا أدا مسببتويا ا ع ببى
اإلطاق ،إذ تب نسبتها  18.1املائة .وت بتم تبداثري التصب ّدي ربذه الف بوة ع بى إجبراةات
لإلثببا عببن الف ببوة األجببور ثبب؛ النسبب؛ سببتناب ع ببى أرثببا العم ب الببذين لببديهم أكتببر
م ببن  250موظف ببا ،حيب ب س ببتغا ك ببو نص ببف جمم ببون الق ببوة العام ببة .وس ببياون ما وث ببا م ببن
منظم ببات وض ببع املق بباييس ن ببر م ببا ي ب ب متوس ببط الف ببوة األج ببور ث بب؛ النس بب؛ والف ببوة
الوسياة األجور ث؛ النس؛ ومتوسط الف وة والف وة الوسياة العباوات ثب؛ النسب؛
ونسببمل املس ببتخدم؛ ال ببذكور واإلن ببا ال ببذين حص ب وا ع ببى ع بباوة والف ببات الرثعي ببة ل مرتب ببات.
ويتع؛ ع ى املنظمات ن ر هذه املقاييس سنويا.
 -56و يرلندا ال مالية ،تسري ااسرتاتي ية احلالية ل مساواة ث؛ النس؛ عا الفرتة من
عب ب بباأل  2006إ عب ب بباأل  .2016وتب ب ببنص املب ب ببادة  19مب ب ببن قب ب ببانون العم ب ب ب (آليرلنب ب ببدا ال ب ب ببمالية)
لعاأل  2016ع ى وجو أن ين ر أرثا العم مع ومات عما إذا كانت توجد أي تفاوتات
األجبور ثب؛ النسب؛ مبن مبوظفيهم .و احلباات البد ربدةد فيهبا وجبود ف بوات األجبور ثبب؛
النس؛ ،ياون ما وثا من ر العم ن ر عاة عم إلاالتها.
 -57و اس ببات ندا ،اضفض ببت الف ببوة األج ببور ث بب؛ النس بب؛ م ببن الع ببام ؛ ث ببدواأل كامب ب
من  7.7املائة عاأل  2015إ  6.2املائة عاأل  .2016و بباا/فِّباير ،2016
عفضببت احلاومببة ااسببات ندية العتبببة ايببددة ل مؤسسببات العامببة املدرجببة لإلثببا عببن الف ببوة
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األج ببور ث بب؛ النس بب؛ ولن ببر البيان ببات املتع ق ببة ثاملس بباواة األج ببور والفص ب امله ببين ،وذل ببم
ثتناي ها من ت م الد لديها أكتر من  150موظفا إ ت م الد لديها أكتر من  20موظفا.
 -58و وي ببا ،اس ببتحدثت حاوم ببة وي ببا نظام ببا قوي ببا إللب بااأل القا ببان الع بباأل ثواج ببمل معال ببة
الفوارق األجور والتوظيف ،و اصة حتديد الفوارق األجور ث؛ النس؛ ،حتقيقبا ل مسباواة.
ويتعبب؛ ع ببى أيببع أرثببا العمب القاببان العبباأل وي ببا اإلثببا سببنويا عببن أوجب التفبباوت
األجور ومعالة م ا ة الفوارق التوظيف أو األجور.

حقوق املسن؛
 -59وسعت حاومة املم اة املتحدة ،أ ة تداثري ،ناباق احلب ط بمل ااسبتفادة مبن نظباأل
بتخدم؛ امل ببؤه ؛ ،واس ببتحدثت إجب براة التسب ب ي الت ق ببائ نظ بباأل
العمب ب امل ببرن لي ببم أي ببع املس ب ت
ل معا ات التقاعدية ماان العم  .ويعا قانون الرعاية لعاأل  2014األولوية ملسبألد ااسبتقالية
والرفاه ،ومين األ خا قدرا أكِّب من اعتيار ومراقبة نظباأل رعبايتهم .ويعمب حتبالف العمب مبن أجب
كبببار السببن ،وهببو براكة ثبب؛ منظمببات اجملتمببع املببدي ومنظمببات القابباع؛ العبباأل واخلبا  ،مببن أجب
إجياد سب جديدة ل مسباعدة حتسب؛ حيباة أ بد املسبن؛ حرمانبا ومنبع حبدو احلرمبان املراحب
املتببأعرة مببن احليبباة .كمببا تواص ب املم اببة املتحببدة امل بباركة ث ببا ثنبباة املناق ببات الدوليببة ث ببأن
حقوق املسن؛ ،مبا ذلم ت م الد تدور حو وضع أي معايري أعرل اانة.
 -60و يرلنببدا ال ببمالية ،يتمتببع املسببنون ثاحلمايببة مبوجببمل الق بوان؛ اي يببة املتع قببة وقببوق
اإلنسان واملساواة ،مبا ذلم قانون حقوق اإلنسان لعاأل  1998واملبادة  75مبن قبانون يرلنبدا
ال ب ببمالية لع ب بباأل  .1998وحت ب ببر واارة الص ب ببحة ع ب ببى أن تس ب ببتند أي مع ب ببايري عاص ب ببة ثاملس ب ببن؛
ورعبايتهم جيببري وضببعها أو تنقيحهببا إ قببانون حقببوق اإلنسببان لعبباأل  1998وااتفاقيببة األوروثيببة
حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
 -61و اس ب ببات ندا ،يس ب بباعد الص ب ببندوق ااس ب ببات ندي ل رعاي ب ببة ااجتماعي ب ببة ذوي ال ب ببدع
املببنخفض ايتبباج؛ ل مسبباعدة مببن أجب جتبباوا أامببة أو حالببة طبوارا أو م بن أجب ااسببتقرار أو
البق بباة من بباارم احل بباات ال ببد يوج ببد فيه ببا احتم ببا ألن رت ببا ببخص م ببا ل ببذها إ
مؤسسببات الرعاي ببة .ويقتض ب ق ببانون (اسببات ندا ل ب ب) عبباأل  2014ث ببأن اري ببات العام ببة (العم ب
امل ببرت ) اإلدمببا اي ب خلببدمات الرعايببة الصببحية وااجتماعيببة ل بببالغ؛ ثغيببة ضببمان حص بو
املس ببتفيدين م ببن اخل ببدمات ع ببى الرعاي ببة وال ببدعم املائم بب؛ ،مهم ببا كان ببت احتياج ببا م .وس ببرتكا
ااس ب برتاتي ية الوطنيب ببة التالتب ببة لفب ببرتة الب ببتا سب ببنوات املتع قب ببة ثب بباخلرف الب ببد وضب ببعتها احلاومب ببة
ااسات ندية ع ى أ ة أولويات منها ضمان إجراة الت خيص املبار ملايد من األ خا .
 -62و وي با ،يبِّبا "إعبان حقببوق املسبن؛" احلقبوق القائمبة الببد يتمتبع ةبا ثالفعب املسببنون
قانونيا ،مبا ذلم مبوجمل قانون حقوق اإلنسان لعاأل  1998وقانون املساواة لعاأل .2010

حقوق األ خا ذوي اإلعاقة
 -63إن حاومببة املم اببة املتحببدة م تامببة ثتمابب؛ أيببع األ ببخا ذوي اإلعاقببة مببن حتقي ب
إماانا م وطموحا م .ومثة جمموعة واسبعة مبن البِّبامج واملببادرات املتصب ة ثالعمالبة متاحبة لبدعم
األ ب ببخا ذوي اإلعاقب ببة مااولب ببة عم هب ببم ،مبب ببا ذلب ببم تاويب ببدهم ثاملسب بباعدة التاب بباليف
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اإلض ببافية ال ببد يواجهه ببا األ ببخا ال ببذين ت ببؤثر ح ببالتهم الص ببحية أو إع بباقتهم الاريق ببة ال ببد
ميارسببون ة ببا عم ه ببم .وا ببتم ت إص بباحات نظبباأل الرعاي ببة ااجتماعي ببة من ببذ ع بباأل  2012ع ببى
ت ببداثري ترمب ب إ ض ببمان حص ببو األ ببخا ذوي اإلعاق ببة ع ببى ال ببدعم ال ببذي رت بباجون إليب ب .
وع ببى س بببي املت ببا يُعف ببى أص ببحا الا ب ببات الض ببعفاة م ببن ببرا س ببقف املس ببتحقات .و
نيسببان/أثري  ،2017ستواصب حاومببة املم اببة املتحببدة كببذلم الوفبباة ثالتاامهببا القببانوي ثايببادة
املستحقات لت بية ااحتياجات اإلضافية لذوي اإلعاقة ،ه ومستحقات مقدم الرعاية ،متا يا
مببع الايببادة األسببعار .ون ببرت حاومببة املم اببة املتحببدة ورقببة عض براة ث ببأن العم ب والصببحة
واإلعاق ببة ،وتس ببعى إ اي ببادة حتس بب؛ ال ببدعم املتصب ب مبااول ببة العمب ب املق ببدأل إ األ ببخا ذوي
اإلعاق ببة ة ببدف تق ببيص الف ببوة املتص ب ب ة ثاإلعاق ببة جم ببا العمال ببة مبق ببدار النص ببف امل ببدل
األطو  .وأمرت حاومة املم اة املتحدة أيضا ثإجراة استعراا مستق ملساعدة مبن يعبانون مبن
م اك الصحة العق ية ع ى التقدأل ماان العم .
 -64و يرلنب ببدا ال ب ببمالية ،ترم ب ب اس ب برتاتي ية الس ب ب اة التنفيذي ب بة (ل فب ببرتة )2013-2010
وعا ببة عم هب با (ل ف ببرتة  )2016-2013ث ببأن التوح ببد إ حتس بب؛ أوض ببان حي بباة األ ببخا
املص بباث؛ ثالتوح ببد وأس ببرهم .وتو ببم ع ببى اانته بباة عم ي ببة إع برا م ببن طال ببت ف ببرتة إق ببامتهم
املست ببفيات م ببن مرض ببى الص ببحة العق ي ببة ال ببذين يع ببانون ص ببعوثات ال ببتع م م ببن املست ببفيات
وإعببادة إدمبباجهم اجملتمببع وتببب؛ األدلببة ثوضببو أن ب قببد حتسببنت كت بريا نوعيببة حيبباة مببن أُعيببد
إدمبباجهم اجملتم ببع .وي بوفر "فا ببط العم ب خلببدمات النق ب املتص ب ة ثاإلعاقببة" ع ببدمات النق ب
الفرديب ببة املتخصصب ببة لأل ب ببخا الب ببذين يسب ببتوفون معب ببايري العضب ببوية والب ببذين جيب ببدون صب ببعوثة
استخداأل نظاأل النق العاأل.
 -65و اس ب ببات ندا ،ن ب ببرت احلاوم ب ببة ااس ب ببات ندية  2ك ب ببانون األو /ديس ب ببمِّب 2016
عاته ببا الدي ببدة لت ببوفري اخل ببدمات لأل ببخا ذوي اإلعاق ببة ،املس ب ةماة "اس ببات ندا أكت ببر إنص ببافا
لأل خا ذوي اإلعاقبة" البد ترمب إ إاالبة احلبواجا البد قبد يواجههبا األ بخا ذوو اإلعاقبة
احلص ب ببو ع ب ببى العم ب ب ب و ااس ب ببتمرار في ب ب ب و تا ب ببوير حي ب ببا م املهني ب ببة .وتق ب ب بوأل احلاوم ب ببة
ااسات ندية أيضا ثوضع إطار لدعم األطفا ذوي اإلعاقة وأسرهم ،وه م تامبة ثضبمان إتاحبة
فرصة احلصو ع ى عمب ُم ٍ
برا لاب بخص يرغبمل العمب  .وت بم التبداثري املتخبذة لايبادة
عدد األ خا ذوي اإلعاقة القول العام ة ما ي اسبرتاتي ية اسبات ندا لتوظيبف ال ببا
وااسرتاتي يات املتع قة ثالتوحد وثصعوثات التع م واوذ التوظيف املدعم.
 -66و وي ا ،يتمت هدف إطار عم حاومة وي ا املتع ثالعيش املستق (الذي نُ ر
ع بباأل  2013وه ببو حالي ببا قي ببد ااس ببتعراا) تعاي ببا حق ببوق األ ببخا ذوي اإلعاق ببة وي ببا
ومتاينهم من امل اركة الاام ة اجملتمع.
الحقوق النقابية
 -67اس ببتُحد ق ببانون النقاث ببات لع بباأل  2016ثغ ببرا حت ببدي إط ببار املم ا ببة املتح ببدة لعاق ببات
العم ب  .وأتببى هببذا القببانون ،أ ببة تببداثري ،مبتا بببات ث ببأن عتبببات التص بويت الببدنيا (ث ببو نسبببة
امل باركة  50املائبة أيبع عم يببات التصبويت املتع قبة ث بن اإلضبرا  ،وا برتاا التصبويت ثنسبببة
 40املائببة لصببا اإلض برا فيمببا يتع ب ثف بات حمببددة مببن اخلببدمات العامببة املهمببة) .وا يهببدف
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أي مببن اإلص بباحات ال بواردة ه ببذا القببانون إ حظ ببر اإلض براثات ث ب ثببدا م ببن ذلببم إ ض ببمان
أا جتببري اإلض براثات إا ثنبباة ع ببى ق برار واض ب وإجيببايب ملببن ر ب رببم التص بويت .وعبباوة ع ببى ذلببم،
مينع قانون (تعايا) النقاثات وعاقات العم لعاأل  1992التمييا ألسبا تتع ثالعضوية النقاثية.
اإلسكان

ماافحة الت رد
إنا برتا ،يببوفر البباة  7مببن قببانون اإلسبباان لعبباأل  1996ببباة أمببان قويببة لألسببر
-68
املعي ببية الضببعيفة املعرضببة خلاببر الت ببرد .وجيببمل ع ببى الس ب اات اي يببة أن تاف ب إتاحببة امل ببورة
واملع ومببات جمان ببا ث ببأن الت ببرد والوقايببة من ب ألي ببخص املقاطع ببة اخلاضببعة ر ببا ،وأن ت ببوفر
الس ببان لألس ببر املعي ببية املس ببتحقة ال ببد ت ببردت ألس بببا عارج ببة ع ببن إراد ببا وال ببد حتت ببا إ
املسبباعدة ع ببى سبببي األولويببة .واادت حاومببة املم اببة املتحببدة التمويب لبِّبامج ماافحببة الت ببرد
إ  149م يون جني إسرتليين ح فرتة السنت؛  ،20/2019مبا ذلم ثرنبامج مياانيتب 20
م يون جني إسرتليين لعم يات التدع السريع مبن أجب احلي ولبة دون ت برد األ بخا املعرضب؛
خلا ببره و 10ماي بب؛ جنيب ب إسب برتليين ل ببدعم  1 500إ  2 000ببخص ل ببديهم احتياج ببات
معقدة (مت إدمان املخدرات وم اك ث أن الصحة العق ية) من أج كسر ح قة الت رد.
 -69و اسببات ندا ،ومنببذ عبباأل  ،2012ر ب احلصببو ع ببى سببان مسببتقر لميببع مببن تعتببِّبهم
الس اات اي ية م ردين ألسبا عارجبة عبن إراد بم .وعباوة ع بى ذلبم ،رب قانونبا ألي بخص
يعبباي مببن الت ببرد أو يواج ب عاببر التعببرا ل ب احلصببو ع ببى حببد أدا مببن السببان املؤقببت وامل ببورة
واملسبباعدة مببن الس ب اات اي يببة .وركببات احلاومببة ااسببات ندية ع ببى ال بنهج الا ب املتمح بور حببو
األ بخا واملسب ةمى "عيبارات السبان" مببن أجب الوقايبة مبن الت ببرد ،والبذي يعاب األولويبة ل تببدع
املباببر ويستا ببف أيببع عيببارات احليببااة املمانببة .ورببدد نظبباأل (اسببات ندا لب ب) عبباأل  2014ث ببأن
(السان غري املناسمل لب) األ خا امل ردين اخلاوا العريضة ملعايري السبان البذي ا يابون مناسببا
لألسر املعي ية الد لديها أطفا ول نساة احلوام ما مل تان مثة ظروف استتنائية.
 -70و وي ا ،فرا قانون (وي ا لب) عاأل  2014ث أن اإلساان ع ى الس اات اي يبة واجببات
ترم إ املساعدة وقاية أيع األ خا املستحق؛ من الوقبون الت برد ثغبض النظبر عبن تركيببة
أسببرهم أو ظببروفهم ال خصببية .وأُعببدت إر ببادات منقحببة لببدعم تنفيببذ الواجبببات الديببدة .وعببا
الفبرتة  ،16/2015قُبدأل مب ب إضبا قيمتب  5.6مايب؛ جنيب إسبرتليين مبن عبا منحبة الوقايبة مبن
الت ببرد مببن أجب مسبباعدة السب اات اي يببة تنفيببذ الواجبببات الديببدة .واسببتُحد قببانون (وي ببا ل ب)
عاأل  2016ث أن است ار املساكن لع است ار املساكن أيسر وأسه .

الغ ر والرح
 -71يوجد لدل املم اة املتحدة إطار قانوي قوي وراسخ رم أيع األ بخا  ،مببن فبيهم
الغ ر والرح  ،من التمييا العنصري وغريه من أ اا التمييا.
 -72والس اات اي ية مسؤولة عن توفري عدد كاف من املواقع ل غ ر والرحب مبن عبا نظباأل
التخاببيط .وجيببمل ع ببى الس ب اات اي يببة أن جتببري تقييمببا موضببوعيا احتياجببات الرح ب اخلاضببع؛
لوايتها وأن تعرا قدرا مناسبا من املواقع ع ى مدل مخبس سبنوات لت بيبة احتياجبا م .و ت برين
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التاي/نوفمِّب  ،2016أع نت حاومة املم اة املتحبدة عبن تعايبا ثرنبامج امل ايبة امل برتكة واملسباكن
املعقولببة التا فببة ل فببرتة  2021-2016مبب ب إضببا قيمت ب  1.4م يببار جني ب إس برتليين .وسببي ري
الرح عن طري عنصر اإلجيار املعقو التا فة من هذا الِّبنامج.
متوي مواقع ّ

 -73و يرلنببدا ال ببمالية ،تعببرتف "اس برتاتي ية املسبباواة العرقيببة ل فببرتة  "2025-2015ثأن ب قببد
ي األ وجود ثرامج عمب حمبددة ملواجهبة التحبديات واملخباطر اخلاصبة البد تواجههبا أاعبات معينبة متب
الرحب ب والروم ببا اآليرلن ببدي؛ .وحت ببدد اري ببة التنفيذي ببة لإلس بباان يرلن ببدا ال ببمالية وت ببدير احتياج ببات
الرح جما السان من عا "التقييم ال ام احتياجات الرح جما السان".
 -74و اسببات ندا ،عصصببت احلاومببة ااسببات ندية أكتببر مببن  200 000جني ب إس برتليين
الفببرتة  2017-2016ل منظمببات العام ببة مببع الغ ر/الرح ب  ،ون ببرت معببايري الببودة الببدنيا
ملواق ببع الغ ر/الرحب ب واحلق ببوق واملس ببؤوليات األساس ببية ملس ببتأجري ه ببذه املواق ببع .ويف ببرا ق ببانون
(اسات ندا لب) عاأل  2001ث أن السان واجبا قانونيا ع ى الس اات اي ية ثأن تعبد اسبرتاتي ية
حم ية لإلساان مدعمة ثتقييم ملستول توفري السان واخلدمات ذات الص ة.
 -75و وي ا ،يفرا قانون (وي ا لب) عاأل  2014ث أن اإلسباان واجببات ع بى السب اات
اي ية ترمب إ ضبمان تبوفري مواقبع ل غ بر والرحب ثغيبة ت بيبة ااحتياجبات ايبددة التقييمبات
املتع قة ثتوفري السبان ل غ بر والرحب  .وي بم ذلبم ضبرورة إجيباد مواقبع لإلقامبة والعببور تسبتو
املعببايري ايسببنة ال بواردة توجيهببات حاومببة وي ببا ث ببأن تصببميم مواقببع الغ ببر والرح ب  .ومنببذ
عبباأل  ،2012اسببتتمرت حاومببة وي ببا  12م يببون جني ب إس برتليين تقريبببا لفببت مببوقع؛ جديببدين
وتوس ببيع مخس ببة مواق ببع أع ببرل وت ببرميم مواق ببع أع ببرل كت ببرية م ببن ع ببا متويب ب م ببن ثرن ببامج امل ببن
املخصصبة ملواقبع الغ بر والرحب  .كمبا ن برت احلاومبة توجيهبات ث بأن حتسب؛ نتبائج اخلبدمات
الصحية والدعم التع يم املقدةم؛ إ الغ ر والرح .
حماية حقوق الطفل

()32

إنا رتا
 -76تواص ب الت بريعات والسياسببات القائمببة تفعي ب احلقببوق واالتاامببات ال بواردة اتفاقيببة
حقببوق الاف ب ويببوت ااعتبببار رببذه ااتفاقيببة عنببد وضببع ت بريعات أو سياسببات جديببدة .ويُ باأل
قانون ؤون الاف لعاأل  1989أيع اياكم ثبأن جتعب رفباه الافب اعتبارهبا األو عنبد معالبة
أي مسألة تتع ثتن ت  .وياون لميع األطفا امل مول؛ ثدعاول متع قة ثالرعايبة احلب أن
ميت هم وص وحماأل .وتوجبد أيضبا حمباكم متخصصبة معنيبة ثااحتياجبات التع يميبة اخلاصبة ل نظبر
قضببايا األطفببا ذوي ااحتياجببات التع يميببة اخلاصببة ،وإجبراةات ببام ة لتقببدمي ال ببااول
احلبباات الببد ي ببعر فيهببا الافب ثعببدأل اارتيببا  ،ع ببى سبببي املتببا  ،مببن حالببة رعايتب أو تع يمب .
وأتببى قببانون الاف ب واألسببرة لعبباأل  2014ثقببدر أكببِّب مببن ااسببتقالية ملفببوا ببؤون الاف ب
إنا برتا الببذي ميان ب حاليببا أن يقببدأل امل ببورة واملسبباعدة إ ف برادل األطفببا الببذين يت قببون رعايببة
اجتماعيببة أو الببذين يعي ببون ثعيببدا عببن منببارم ،وأن يرصببد فعاليببة إجبراةات ال ببااول وعببدمات
الدعم املتاحة لألطفا .
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 -77ومنببذ عبباأل  ،2011تق صببت الف ببوة التحص ببي ثبب؛ التاميببذ ايببروم؛ وأق براهنم
املرح ببة الرئيسببية التانيببة ( 11سببنة مببن العمببر) واملرح ببة الرئيسببية الراثعببة ( 16سببنة مببن العمببر).
كما أن العاوة اخلاصة ثالتاميذ ،الد ث غت قيمتها  2.5م يار جني إسبرتليين عباأل ،2016
توفّر ل مدار .أمواا إضافية لايادة مستول اكتسا التاميبذ ايبروم؛ لميبع القبدرات .واودت
حاومة املم اة املتحبدة مؤسسبة هببات التع بيم مبب ب  137م يبون جنيب إسبرتليين لتوسبيع قاعبدة
األدلببة املتع قببة ثأفضب الوسببائ لايببادة مسببتول حتصببي التاميببذ ايببروم؛ وإحالبة هببذه املع ومببات
إ املدار..
 -78وا تتغاضى حاومة املم اة املتحدة عن أي عنف ضد األطفا ولديها قوان؛ واضبحة
ياح الوالبدان جنائيبا ثسببمل توجيب ضبرثة عفيفبة ل افب ثغيبة ضببط
ملواجهت  .ولان ينبغ أا ت
س وك  .وا يتا الدفان ثذريعة "التأديمل املعقو " إا عندما يتع األمر ثتهمة الضر العبادي
وا مياببن ااسببتفادة من ب عنببدما يُبتةهم ببخص مببا ثااعتببداة الببذي يتسبببمل ضببرر ثببدي فع ب
أو عاري لاف ما أو عندما يُتهم ثالقسوة معاقبت .

يرلندا ال مالية
 -79ن رت واارة الصحة ذار/مار 2016 .توجيهات حم ةدثة ث أن سياسة محاية الاف
يرلندا ال مالية" .وتوفر هبذه التوجيهبات
ثعنوان "التعاون من أج محاية األطفا واألحدا
إط ببارا إق يمي ببا حلماي ببة األطف ببا واألح ببدا  ،ي ببم اجملموع ببة الاام ببة لألن بباة املتع ق ببة ثتعاي ببا
احلقوق والوقاية والتدع املبار واحلماية لصا القااعات القانونيبة واخلاصبة واملسبتق ة واجملتمعيبة
واخلريي ببة والديني ببة والتاوعي ببة .و ببدف "اسب برتاتي ية ببؤون األطف ببا واألح ببدا " ال ببد وض ببعتها
الس اة التنفيذية يرلندا ال مالية إ حتقي نتائج أفض لألطفا واألحدا وتيسري التعاون
ع ببى كببو أفضب فيمببا ثبب؛ أيببع اري ببات ذات الصب ة والهببات املعنيببة صبباحبة املصب حة وكفالببة
تنفيذ األن اة والِّبامج والسياسبات تنفيبذا أفضب  .ويقبدأل قبانون ( يرلنبدا ال بمالية ل ب) عباأل 2016
ث ببأن معالببة م ببا ة التسب ط ثبب؛ التاميببذ املببدار .تعريفببا موحببدا ل تسب ط وهببو يُ باأل أيببع
املببدار .ثببأن تسب مركايببا حبواد التسب ط ودوافعب ونتائ ب ويُ باأل جم ببس ايببافظ؛ ثببأن يتببو
أاعي ببا مس ببؤولية وض ببع سياس ببات وإجب براةات ماافح ببة التسب ب ط امل ببدار .وتنفي ببذها ورص ببدها
واستعراضها ث ا دوري.
 -80ويوجببمل قببانون ( يرلنببدا ال ببمالية ل ب) عبباأل  2016ث ببأن ااحتياجببات التع يميببة اخلاصببة
واإلعاق ببة ع ببى هي ببة التع ببيم مراع بباة راة الافب ب عن ببد اش بباذ قب برارات ث ببأن احتياجاتب ب التع يميب بة
اخلاصببة .كمببا أنب ميببن حقوقببا جديببدة لألطفببا الببذين جتبباواوا سببن التع ببيم اإللاامب  ،إذ يعببرتف
ثتاايد استقاليتهم .وهذا ي م احل الوساطة واحل ااست ناف.
 -81ويت ب بواةأل القب ببانون املتع ب ب ثالعقوثب ببة البدنيب ببة م ببع القب ببانون املماث ب ب إنا ب برتا ووي ب ببا منب ببذ
ووضببعت أيض با ت بريعات ومعببايري لضببمان حظببر العقوثببة البدنيببة دور
أي و /سبببتمِّب ُ .2006
األطفببا ومراكببا الرعايببة النهاريببة وأمبباكن حضببانة األطفببا  .وت بتم التببداثري الراميببة إ تعايببا
األثوة اإلجياثية وت يع أ اا التأديمل البدي ة ع ى ن ر كتيببات إعاميبة تبوفر امل بورة والبدعم
وجهات اتصا مفيدة ل والدين ومقدم الرعاية.

20

GE.17-01935

A/HRC/WG.6/27/GBR/1

اسات ندا
 -82ويفببرا قببانون (اسببات ندا ل ب) عبباأل  2014ث ببأن األطفببا واألحببدا واجبببات حمببددة
ع ى الواراة ااسبات ندي؛ ثبأن ينظبروا اخلابوات البد قبد تضبمن حتسب؛ أو ايبادة تبأثري اتفاقيبة
حقببوق الاف ب اسببات ندا وثببأن يعببااوا الببوع والفهببم العببام؛ حلقببوق الاف ب وثببأن يقببدموا
تقارير إ الِّبملان ااسات ندي ك ثا سنوات عن التقدأل ايرا وعن عااهم لفرتة السبنوات
التا التالية .كما يوجمل هذا القانون ع بى جمموعبة واسبعة مبن السب اات العامبة ،مببا ذلبم
الس اات اي ية واجملالس الصحية ،أن تقدأل تقارير ك ثا سبنوات عبن اخلابوات البد اشبذ ا
ت م الفرتة لضمان حتس؛ أو ايادة تنفيذ مقتضيات اتفاقيبة حقبوق الافب  .واألحاباأل البواردة
هب ببذا القب ببانون ،عنب ببدما يُبب ب تبدأ تنفيب ببذها ،سب ببتخ رو ملفب ببوا ب ببؤون األطفب ببا واألحب ببدا
اسات ندا صاحية إجراة حتقيقات ثالنياثة عن فرادل األطفا .
 -83وأط قب ببت احلاومب ببة ااس ب ببات ندية مبب ببادرة "التحب ببدي ااس ب ببات ندي مل ب ببا ة التحص ب ببي
الدراس ب " ل مسبباعدة حتقي ب اإلنصبباف النتببائج التع يميببة ،مببع الرتكيببا ث ببا عببا ع ببى
سببد ف ببوة التحصببي الدراسب املتصب ة ثببالفقر .ويببدعمها ذلببم الصببندوق ااسببات ندي لببدعم
التحصي الع م البذي تب ب مياانيتب  750م يبون جنيب إسبرتليين ،والبذي يوجب دعمب الوقبت
ال براهن إ املببدار .والس ب اات اي يببة الببد لببديها أكببِّب األعببداد مببن التاميببذ الببذين يعي ببون
مناط تعاي أ ااا متعددة من احلرمان ،وسيقدأل اعتبارا مبن املوسبم الدراسب 2018-2017
دعما إضافيا إ املدار .ع ى أسا .عدد التاميذ املستحق؛ ل حصو ع ى الوجبات املدرسبية
اجملانية ،سيستفيد من كبو  95املائبة مبن املبدار .اسبات ندا .وتبدفع احلاومبة ااسبات ندية
الرسوأل الدراسية ل اا املتفرغ؛ املسبتحق؛ ااسبات ندي؛ واملنتمب؛ إ ااحتباد األورويب البذين
يدرسون مؤسسات التع يم العايل ااسات ندية ل حصو ع ى أو هادة وطنية ع يا أو ع بى
أو ب ببهادة جامعي ب ببة .وامل ب ببن الدراس ب ببية والق ب ببروا الااثي ب ببة متاح ب ببة لض ب ببمان متا ب بب؛ الا ب ببا
ااس ببات ندي؛ مرح ببة التع ببيم الع ببايل م ببن إعال ببة أنفس ببهم ،كم ببا توج بد ض ببمانة و بد أدا م ببن
الدع يوفّر الدعم املايل املعي ألفقر األسر املعي ية.
 -84وحتظببر الق بوان؛ القائمببة اسببات ندا معاقبببة األطفببا ثببالر أو الضببر ع ببى ال برأ .أو
ثاستخداأل أداة .وا تاا احلاومة ااسات ندية تعارا العقا البدي لألطفا  ،ولانها ا تعتباأل
تقدمي ت ريعات إللغاة أيع أ اا الدفان القانوي عن التأديمل املعقو وحلظبر العقبا الببدي،
قد تؤدي إ احتما ماحقة الوالدين جنائيا ثسبمل الضر اخلفيف ألثنائهم.

وي ا
 -85يفرا إجبراة (وي با ل ب) عباأل  2011ث بأن حقبوق األطفبا واألحبدا ع بى واراة وي با
واجب ببمل مراعب بباة اتفاقيب ببة حقب ببوق الاف ب ب عنب ببد اارسب ببة مهب ببامهم .ور ب بدد فاب ببط حقب ببوق الاف ب ب
لعاأل  2014الرتتيبات الد وضعتها حاومة وي ا لامتتا رذا الواجمل ،مبا ذلم إجراة تقييم
ألثر حقوق الاف .
 -86ونُ ببر عبباأل  2014املقببرت املعنببون "إعببادة كتاثببة املسببتقب ايببادة مسببتول الامببو
والتحص ب ببي م ب ببدار .وي ب ببا" ،وه ب ببو ر ب ببدد م ب ببا ميا ب ببن أن تقب ب بوأل ثب ب ب امل ب ببدار ،.ثالتع ب بباون م ب ببع
الوالدين/مق ببدم الرعاي ببة ،م ببن أجب ب إاال ببة العوائب ب ال ببد تواجب ب األطف ببا املنتم بب؛ إ األوس بباا
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ايرومة .ويقبدأل نظباأل مبن التاميبذ ايبروم؛ البدعم املبايل إ املبدار .ملسباعد ا معالبة ثبار
الفق ب ب ببر ع ب ب ببى التحص ب ب ببي الع مب ب ب ب ول ب ب ببدعم األطف ب ب ببا املس ب ب ببتفيدين م ب ب ببن الرعاي ب ب ببة .و املوس ب ب ببم
الدراسب  ،2016-2015اسببتُحد نظبباأل املبن ل تاميببذ ايببروم؛ السببنوات املباببرة وذلببم
لدعم املتع م؛ املستحق؛ الذين تبرتاو أعمبارهم ثب؛  3و 4سبنوات .و عباأل  ،2014ن برت
حاومببة وي ببا املبببادرة املعنونببة "الرتحببا معببا" ،وهب جمموعببة مببن املبوارد الراميببة إ ت ب يع إدمببا
ثقافة الغ ر والرح املناهج الدراسية الوطنية وي ا.
 -87وحاومة وي ا م تامة ثأن تدعم ،ع بى أسبا .التوافب ثب؛ أيبع األحباا  ،نصبا ت بريعيا
سياي ذريعة التأديمل املعقو  .وسي ا البنص الت بريع املقبرت جباةا مبن جمموعبة تبداثري أوسبع
نااقببا لتعايببا األثببوة اإلجياثيببة .ويهببدف الببنص إ دفببع ع ببة التغيببري ،ولانب سبيعم ثبباملواااة مببع
أساليمل األثوة اإلجياثية والدعم.
تعزيز الرعاية الدحية

()33

 -88ا تاا إسهامات دائرة الصحة الوطنية عدمة عامة متاحبة لميبع السباان املسبتحق؛،
ع ى أسا .احلاجة وليس ع ى أسا .القدرة ع بى دفبع مقاثب ٍ  .وقبد جباة قبانون الرعايبة الصبحية
وااجتماعيببة لعبباأل  2012ثواجبببات قانونيببة ملراعبباة ضببرورة احلببد مببن أوج ب انعببداأل املسبباواة مببن
حيب ااسببتفادة مببن عببدمات دائببرة الصببحة الوطنيببة .وقببد حتسببنت النتببائج الصببحية متب العمببر
املتوقع عند الوادة حالة أيع ف ات الساان ورغم أن أوج انعداأل املساواة ا تاا قائمة
جمبا الرعايبة الصببحية ،فقبد حتقب ثعببض الن با تق ببيص الف بوة الصبحية فيمببا يتع ب ثوفيببات
األطف ب ببا وأم ب براا الق ب ببمل التاجي ب ببة والس ب ببرطان .ووض ب ببعت حاوم ب ببة املم ا ب ببة املتح ب ببدة أيض ب ببا
عاأل  2012اسرتاتي ية ل وقاية من اانتحبار ،مدعمبة مبب ب  1.5م يبون جنيب إسبرتليين مبن أجب
إجبراة وببو جديبدة ،وهب تن ّفببذ حاليبا التوصببيات الصبادرة عببن املبببادرة املسبتق ة ل صببحة العق يببة
املعنونة "نظبرة است برافية خلمبس سبنوات" والراميبة إ عفبض معبد اانتحبار البوطين ثنسببة 10
املائة و و الفرتة  ،2021/2020وإ تنفيذ اخلاط املتعددة الوكاات ل وقاية من اانتحبار
دوائببر الصببحة الوطنيببة اي يببة و ببو عبباأل  .2017وستسببتتمر حاومببة املم اببة املتحببدة مب غببا
إضببافيا قببدره  1.4م يببار جني ب إس برتليين و ببو عبباأل  2020لتحسبب؛ عببدمات الصببحة العق يببة
لألطف ببا واملب براهق؛ .وم ببن حب ب السب ب ناة أن يت ق ب بوا م ببن دائ ببرة الص ببحة الوطني ببة رعاي ببة ص ببحية
وعببدمات تعبباد نااقهببا وجود ببا مببا رص ب ع ي ب النببا .اجملتمببع ،مبببا ذلببم مببا يتع ب
مب بباك الصببحة العق يببة ،مببع تببوفري الرعايببة والعببا وفقببا لاحتياجببات الس بريرية .وتببوفر دوائببر
ااتصببا والتحويب عببدمات التببدع املباببر مببن أجب األفبراد مببن أيببع األعمببار عنببدما يببدع ون
ألو مرة ساحة نظاأل القضاة النائ  ،كمبا تقبدأل هبذه البدوائر مع ومبات إ صبنان القبرار
نظاأل القضاة النبائ عنبد إصبدار أحاباأل ع بى األ بخا ايبال؛ إليهبا .وتعمب دوائبر ااتصبا
والتحوي مراكا ال رطة واياكم نصف إنا رتا وهب تسباعد السب اات القضبائية إحالبة
النبباة املعرضبب؛ ل خاببر إ أنسببمل ماببان ل عببا وقببت إدانببتهم ،وهببو مببا قببد ي ببم العببا
اجملتمع وليس ماان ااحت اا.
 -89و يرلنببدا ال ببمالية ،ي بوفر إطببار ل صببحة العامببة ثعن بوان "جع ب احليبباة أفض ب " توجيهببات
لإلجبراةات الراميببة إ حتسبب؛ الرعايببة الصببحية وتق ببيص الفبوارق الصببحية .ويقبوأل هببذا اإلطببار ع ببى
أسببا .عببدد مببن اس برتاتي يات تعايببا الرعايببة الصببحية وعاببط العم ب املتع قببة ،ع ببى سبببي املتببا ،
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ثإس بباةة اس ببتعما التب ب والاح ببو والعق بباقري وثأولوي بات ص ببحية أع ببرل .و ذار/م ببار،2016 .
أصدرت واارة الصحة "توجيهات ل مهني؛ الصحي؛ وااجتماعي؛ ث أن إهناة احلتم "( .)34وترمب
هذه التوجيهات إ تنوير مهني الرعاية الصحية وااجتماعية املمارسب؛ ث بأن القبانون البذي يبؤطر
يرلندا ال مالية .وينظر وايرا الصحة والعبد إصبدار توصبيات ترمب إ حتسب؛
إلهناة احلم
رعايببة ودعببم النسبباة الظببروف ايببددة الببد ياببون قببد أُجببري فيهببا ت ببخيص يا ببف عببن إصبباثة
الن بب؛ ثت ببوهات قات ببة .وحظ ب ق ببانون ( يرلن ببدا ال ببمالية ل ب ب) لع بباأل  2016ث ببأن الق ببدرة العق ي ببة
ثاملوافقة امل اية أيار/مايو  2016و رعت واارة الصحة العم املتع ثتنفيذه.
 -90و اسات ندا ،يسبتايع أي بخص مقبيم ثصبفة قانونيبة اسبات ندا أن يسب نفسب
عيبادة طبيبمل عبباأل ل حصبو ع ببى اخلبدمات الابيببة العامبة الببد تقبدمها دائببرة الصبحة الوطنيببة.
وت تم التداثري الد اشذ ا احلاومة ااسات ندية ملعالة األسبا الاامنة وراة الفوارق الصحية
ع ى ااستتمار اإلساان املعقو التا فبة ،وتقبدمي الوجببات املدرسبية اجملانيبة ومواصب ة االتبااأل
ثالوصفات الابية اجملانية ،وتقدمي اخلدمات التساه ية املتع قة ثالسفر والرعايبة ال خصبية اجملانيبة،
إ جان ببمل اش بباذ إج براةات حامس ببة ملعال ببة اس ببتها الاح ببو  ،واحل ببد م ببن مع ببدات الت ببدع؛،
وت يع احلياة الن اة والتغذية الس يمة ،وااستتمار من أج حتس؛ عبدمات الصبحة العق يبة.
و عاأل  ،2011أط قت احلاومة ااسات ندية ااسرتاتي ية ااسبات ندية ل توحبد ،البد أُعيبدت
با هنبج قبائم ع بى النتبائج املتحققبة ي بم أرثبع نتبائج رئيسبية بدف إ ضبمان
صياغتها
متتع األ خا املصاث؛ ثالتوحد ثاحلقوق ذا ا الد يتمتع ةا أيع املبواطن؛ .و عباأل ،2013
أط قببت احلاومببة ااسببات ندية اسبرتاتي ية "مفبباتي احليبباة" الببد تركببا ع ببى احلببد مببن أوجب انعببداأل
املسب بباواة الب ببد يواجههب ببا األ ب ببخا الب ببذين يعب ببانون صب ببعوثات الب ببتع م .وعصصب ببت احلاومب ببة
ااسات ندية مب  150م يبون جنيب إسبرتليين لاسبتتمار حتسب؛ الصبحة العق يبة ،وهب تضبع
حاليببا اس برتاتي ية جديببدة ل صببحة العق يببة ،سببتحدد رؤيببة ل سببنوات الع ببر املقب ببة وكيفيببة حتقي ب
حتو اخلدمات .وتقبوأل احلاومبة ااسبات ندية ثتنفيبذ قبانون (اسبات ندا ل ب) عباأل  2015ث بأن
ّ
الصببحة العق يببة وست ب ع البيانببات املسببتق ة ث ببأن ن بباا الببدعوة والتقببدأل املتحق ب  ،إ جانببمل
اتبان هنج قائم ع ى احلقوق التوجيهات القانونية املتع قة ثاستخداأل ت ريعات الصحة العق ية.
ومولت دائرة الس ون ااسات ندية تدريمل املوظف؛ املقيم؛ جما التعام مبع السب ناة ذوي
السب ب و الص ببعمل وااض بباراثات ال خص ببية ،وتُ ب بغر دائ ببرة الص ببحة الوطني ببة جمموع ببة لتق ببدمي
اخلببدمات داع ب من ببآت الس ب ون اسببات ندا تضببم ماجيببا مببن األطببباة النفسبباني؛ ال ببرعي؛
واألطباة النفساني؛ العام؛ ل بالغ؛ املبداوم؛ .كمبا تقبدأل عبدة وكباات مبن القابان التالب قبدر
إضا من اخلدمات والدعم إ الس ناة الذين لديهم م اك تتع ب ثالصبحة العق يبة .و 29
ت برين التبباي/نوفمِّب  ،2016أط قببت دائببرة السب ون ااسببات ندية اسبرتاتي يتها الديببدة ل وقايببة
من اانتحبار ثعنبوان "تا بم معب " ،البد بدف إ متاب؛ أيبع نبااة السب ون مبن العمب سبويا
لتحديببد األ ببخا املعرضبب؛ ل خاببر ،وتببباد املع ومببات وت ب يع هبؤاة األ ببخا "املعرضبب؛
ل خار" ع ى قبو املساعدة والدعم.
 -91و وي ببا ،التامببت حاومببة وي ببا جبع ب احتياجببات األ ببخا ذوي اخلصببائص ايميببة
وحق ببوقهم ومس ببامها م صب ب مل تص ببميم وتنفي ببذ أي ببع اخل ببدمات العام ببة ،وا س ببيما ع ببدمات
الرعايببة الصببحية والصببحة العق يببة .وسببتقدأل تقببارير سببنوية ث ببأن األهببداف املتوعبباة .وقببد فببرا
GE.17-01935

23

A/HRC/WG.6/27/GBR/1

قانون (وي ا لب) عاأل  2014ث أن اخلدمات ااجتماعية والرفاه واجبات ع ى أي خص ميار.
مهبباأل مبوجببمل هببذا القببانون مراعبباة اتفاقيببة حقببوق الاف ب ومبببادا األمببم املتحببدة املتع قببة ثابببار
السبن .و عبباأل  ،2015أع نبت حاومببة وي با عببن اسبتتمار قببدره  7.65مايب؛ جنيب إسبرتليين
س ببنويا ع ببدمات الص ببحة العق ي ببة لألطف ببا واملب براهق؛ .وهب ب اسب برتاتي ية م ببد ا  10س ببنوات
لتحس ب بب؛ الص ب ببحة العق ي ب ببة والرف ب بباه وحتس ب بب؛ الرعاي ب ببة والع ب ببا املق ب ببدم؛ إ األ ب ببخا ال ب ببذين
يستخدمون عدمات الصحة العق ية وإ مقدم الرعاية واألسر.
تعزيز التنمية الخارجية

()35

 -92املم اة املتحبدة م تامبة ثتقبدمي  0.7املائبة مبن البدع القبوم اإلأبايل إ املسباعدة
اإلاائيببة الرمسيببة .وت ببا األهببداف العاملي بة ،الببد توجببد ص ب مل اس برتاتي ية املم اببة املتحببدة
ل معون ببة ،التاام ببا ثتحقي ب حتس ببينات كب ببرية وقاث بة ل قي ببا .جم ببا حق ببوق اإلنس ببان ااقتص ببادية
وااجتماعي ببة والسياس ببية .وتوج ببد جمموع ببة م ببن ثب برامج املعون ببة حتمب ب وتع بباا حق ببوق اإلنس ببان
جماات مت النساة والبنات ،والصحة ،والساأل واألمن والعدالة.

خامساً -األقاليم التابعة للتاج البريطاني وأقاليم ما وراء البحار
 -93إن اإلطببار القببانوي حلمايببة وتعايببا حقببوق اإلنسببان وملاافحببة التمييببا األقبباليم التاثعببة
ل تبا الِّبياباي وأقباليم مببا وراة البحبار( )36ا يباا إ حبد كبببري كمبا ُعبرا الوثيقبة األساسببية
لعاأل  .)37(2014ويرد أدناه موجا ل تاورات الرئيسية احلاص ة منذ عاأل .2012

األقاليم التابعة للتاج البريطاني
 -94يضم ثرنامج غريناي ل مساواة واحلقوق حاليا عبددا مبن مسبارات العمب ايبددة املتع قبة
مبسب ببائ منهب ببا اإلعاقب ببة واإلدمب ببا  ،والصب ببحة العق يب ببة ،وإجب ببااة الوالدي ب بة امل ب ببرتكة ،وال ب ببيخوعة.
عب بباأل  2016قب ببانون ث ب ببأن اوا املت يب بب؛ ملب ببن هب ببذا الب بباوا غرينب بباي احلقب ببوق
واسب ببتُحد
واملسببؤوليات ذا ببا القائمببة حالببة البباوا ثبب؛ رج ب وام برأة ،فضببا عببن إجببااة األمومببة والتبببين
القانوني ببة .و ع بباأل  ،2016أع ببذت س ببار ثق ببانون جدي ببد ل ببؤون الاف ب ب ر ببدد مس ب بؤوليات
الوالدين وغريمها ان يرعون األطفا وفقا ل مبادا املنصو ع يها اتفاقية حقوق الاف .
 -95و عاأل  ،2014جرل توسبيع ناباق الِّبوتوكبو ااعتيباري اتفاقيبة مناهضبة التعبذيمل
وغريه من ضرو املعام ة أو العقوثة القاسية أو الاإنسانية أو املهينبة لي بم جايبرة مبان .وأُحبرا
عببا عبباأل  2016تقببدأل تابيب أحابباأل قببانون جايببرة مببان لعبباأل  2006ث ببأن التمييببا ع ببى
أسببا .اإلعاقببة .و عبباأل  2016أيضببا ،اعتمببدت جايببرة مببان ووضببعت موضببع التنفيببذ القببانون
(املعببد ) ل بباوا وال براكة املدنيببة لعبباأل  2016الببذي يسببم لببألاوا مببن الببنس نفس ب ثببالاوا
ولألاوا من النس؛ ثإقامة راكات مدنية .وقُدأل إ تينوالد (ثرملان جايرة مبان) م برون قبانون
ام ث أن املساواة ،يستند ث ا وثي إ قانون املساواة لعاأل .2010
 -96و ع بباأل  ،2014جب ببرل توس ببيع نا ب باق ك ب ب مب ببن اتفاقي ببة حقب ببوق الاف ب ب والِّبوتوكب ببو
ااعتيبباري اتفاقيببة حقببوق الاف ب املتع ب ثا برتا األطفببا املنااعببات املس ب حة والِّبوتوكببو
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ااعتيبباري اتفاقيببة حقببوق الاف ب املتع ب ثبيببع األطفببا واسببتغا األطفببا البغبباة و امل بواد
اإلثاحيببة لي ببم جريسب  .واسببتحدثت حاومببة جريسب قببانون (جريسب ل ب) عبباأل  2013ث ببأن
التمييببا ،وهببو قببانون رظببر التمييببا ع ببى أسببا .ثعببض اخلصببائص ايميببة ،الببد ت ببم ح ب اآلن
العبرق ،ونببون الببنس ،وامليب النسب  ،وتغيبري نببون الببنس ،واحلمب  ،واألمومببة .و عبباأل ،2015
استحدثت جريس سياسة جديدة ث أن "جرمية الاراهية" ،تركا ثدرجبة أكبِّب ع بى أيبع البرائم
املب عنها ايتم أن ياون الدافع وراة ارتااةا هو العداة أو التحيا القائم ع ى عرق ال بخص
أو دين أو مي النس أو إعاقت أو نون جنس .

أقاليم ما وراء البحار
 -97ا تاا حاومة املم اة املتحدة تتوقع من أقاليم ما وراة البحار أن تتقيد مبعبايري حقبوق
اإلنسببان األساسببية ذا ببا الببد تتقيببد ةببا املم اببة املتحببدة .وأُحببرا تقببدأل ماببرد منببذ عبباأل ،2012
ولان حاومات املم اة املتحدة وأقاليم ما وراة البحار تعرتف ثأن ي األ مايد مبن العمب والبدعم
لتحقي ب هببذا الامببو  .وح ب اآلن ،جببرل توسببيع نابباق واحببدة أو أكتببر مببن معاهببدات األمببم
املتحدة التالية لي م معظم أقاليم ما وراة البحار املأهولة العهد الدويل اخلبا ثباحلقوق املدنيبة
والسياسية ،والعهبد البدويل اخلبا ثباحلقوق ااقتصبادية وااجتماعيبة والتقافيبة ،وااتفاقيبة الدوليبة
ل قضاة ع ى أيع أ اا التمييا العنصري ،واتفاقية مناهضة التعذيمل ،واتفاقيبة حقبوق الافب ،
واتفاقية القضاة ع ى أيع أ اا التمييا ضد املرأة .وجبرل توسبيع ناباق أيبع هبذه املعاهبدات
الست لي م جار فرجن الِّبياانية ،وجار كاميان ،وجار فوكانبد ،وجبار تبركس وكباياو ..و
ذار/مببار ،2016 .جببرل توسببيع نابباق اتفاقيببة القضبباة ع ببى أيببع أ بباا التمييببا ضببد امل برأة
لي ببم أنغببيا وجببار كاميببان .وعببا اجتمببان اجمل ببس الببوااري السببنوي امل ببرت ألقبباليم مببا وراة
البح ببار املعق ببود ت ب برين الت بباي/نوفمِّب  ،2016اتفق ببت حاوم ببات املم ا ببة املتح ببدة وأق بباليم
ما وراة البحار ع ى العم سويا من أج إحراا تقدأل توسبيع ناباق معاهبدات األمبم املتحبدة
حلقوق اإلنسان الست امل ار إليها أعاه وإجراة مراجعة ل تحفظات املتبقية ثاسم أقباليم مبا وراة
البحببار .وسببي ري القيبباأل مبايببد مببن العم ب امل ببرت مببن أج ب مواص ب ة تاببوير قببدرات املؤسسببات
الوطنيببة حلقببوق اإلنسببان أقبباليم مببا وراة البحببار ،وفقببا ملبببادا ثبباريس ،ومببن أج ب تعايببا فهببم
االتاامات الدولية امل رتكة جما حقوق اإلنسان.
 -98و  16ت رين التاي/نوفمِّب  ،2016أع نت حاومة املم اة املتحدة عن قرارها ثعبدأل
إعببادة تببوط؛ ال اغوسببي؛ إق ببيم ايببيط ارنببدي الِّبيابباي ع ببى أسببا .إماانيببة القيبباأل ثببذلم،
ومصا الدفان واألمن ،وتا فة ذلم ع ى دافع الضرائمل الِّبيااني؛ .ونظرت حاومبة املم ابة
املتحدة ثعناية الوانمل العم ية إلقامة أاعة صغرية نائية ع ى الار املنخفضبة و التحبديات
الد قد تواجهها أي أاعة مبن هبذا القبيب  .وثبدا مبن ذلبم ،ستسبعى حاومبة املم ابة املتحبدة
إ دعببم إدعببا حتسببينات ع ببى أسبباليمل عببيش ال اغوسببي؛ اجملتمعببات اي يببة الببد يعي ببون
فيها حاليا وستخصص مب غا يقار  40م يون جني إسرتليين ع ى مدل السنوات الع بر املقب بة
لتحقي هذا اردف.
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