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 مقدمة -أوالً  

جمبببا  ترحبببمل املم ابببة املتحبببدة ثالولبببة التالتبببة مبببن ااسبببتعراا البببدوري ال بببام  لسببب  ها    -1
احلصبو    لبتع م و   البدو  تفيبد اوي ا  ااستعراا الدوري ال ام  عم ية ثنباةة . حقوق اإلنسان

تباا  املم ابة  وا. ع ى املساعدة ثعضها من ثعض   جما  محاية حقوق اإلنسان واحلريبات األساسبية
 ثااستعراا الدوري ال ام  وثتعايا حقوق اإلنسان ع ى الصعيد الدويل. املتحدة م تامة متاما  

ااحتببباد مغبببادرة لصبببا   املم ابببة املتحبببدة، صبببوت  بببعمل 2016حايران/يونيببب   23و   -2
 لرياهنا األوروثيب؛  جتاريا   ا  و ريا وح يفا   محيما   غري أن املم اة املتحدة ستبقى صديقا  . األورويب

 رئيسببيا   وم تامببة ثالسبباأل واألمببن وداعمببا   لن بباا األعمببا ،مسببتعدة  ،خلببار ودولببة منفتحببة ع ببى ا
 2015وإذ ت بببري املم ابببة املتحبببدة إ  ااحتفبببا    عببباأل . ل نظببباأل القبببائم ع بببى القواعبببد الدوليبببة

ثاحلفبببال ع بببى دورهبببا العبببامل  فإهنبببا م تامبببة  امليتببباق األعظبببم، إلصبببدار 800 بثالبببذكرل السبببنوية الببب
 .قببة وقببوق اإلنسببان الدوليببة املتع ق اإلنسببان، وتواصبب  اامتتببا  التااما بباالقببوي   جمببا  حقببو 

وي ببم  ذلببم، كمببا . انتهاكببات هببذه احلقببوقملعالببة إجببراةات  وسببتتخذ املم اببة املتحببدة أيضببا  
 20أوضببببحت رئيسببببة الببببواراة ترييبببباا مبببباي   عااةببببا أمبببباأل المعيببببة العامببببة لألمببببم املتحببببدة   

 با ة ار برة ملعامليبة  اسبت اثة  مع األمم املتحدة من أج  صبياغة ، العم2016أي و /سبتمِّب 
والبببدفان عبببن  ،ع بببى البببرق املعاصبببراملبببِّبأل والقضببباة  ،واحلبببد مبببن عابببر اإلرهبببا  البببدويل ،الماعيبببة

 العنف النس    حاات الناان. مناهضةو  والبنات،حقوق النساة 
وسنواصبب  . اإلطببار اي بب  حلقببوق اإلنسببانوا تبباا  حاومببة املم اببة املتحببدة م تامببة ثإصببا   -3

ااحتباد األورويب وسنت باور ع بى كبو كامب   عروجنبا مبنترتيبات  أن نعرفالنظر    رعة احلقوق مب رد 
 الرتتيبات. هذهلواقع الدستوري الديد الذي ستحدث  وكن لدينا معرفة كام ة ثاث أن مقرتحاتنا 

 وعملية المشاورات المنهجية -ثانياً  
، 2012البببد قبببدمتها املم ابببة املتحبببدة منبببذ عببباأل  (4)هبببذا التقريبببر يُاتمببب  التقبببارير الدوريبببة -4

ويقببدأل يببة عامببة عببن التاببورات الرئيسببية الببد حصبب ت منببذ عم يببة ااسببتعراا الببدوري ال ببام    
مببن إدارات  إسببهامات مقدةمببةويتضببمن التقريبر  .(5)2014وتقريببر منتصببف املبدة لعبباأل  2012عباأل 

، وأقببباليم مبببا وراة البحبببار )عبببن طريببب  واارة اخلارجيبببة واإلدارات املفوةضبببةم ابببة املتحبببدة، حاومبببة امل
ويعبببرا مرفببب  منفصببب  موقبببف املم ابببة املتحبببدة . منولببب (، واألقببباليم التاثعبببة ل تبببا  الِّبيابببايو والا

ثاسبتخداأل  2012 عباألمبن احلايل ث أن التوصيات املنبتقة عبن عم يبة ااسبتعراا البدوري ال بام  
 ".حماا ةا ع ما   ة"توصي ع ى أهنادة" أو مؤية  ة"توصي ع ى أهناتصنيف مبسط لا  توصية إما 

ضببة مببع وعببا  إعببداد هببذا التقريببر، ت بباورت حاومببة املم اببة املتحببدة واإلدارات املفوة  -5
مل اورات وقامت عم ية ا. منظمات اجملتمع املدي واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان لفيف من

لهبببات املعنيبببة صببباحبة املصببب حة    البببد نظمتهبببا االتاليبببة الت ببباور إ  حبببد كببببري ع بببى أحبببدا  
و  كببارديف،  حاومببة املم اببة املتحببدة  ، استضببافت 2016رين األو /أكتببوثر ت بب 6لنببدن،   

ت بببرين  27  غاسبببغو،   و  حاومبببة وي بببا  ، استضبببافت 2016رين األو /أكتبببوثر ت ببب 21  
 ةالتنفيذيببببببببب ت السببببببببب اةوعقبببببببببد ، استضبببببببببافت  احلاومبببببببببة ااسبببببببببات ندية.2016تبببببببببوثر األو /أك
  عبببا  ت بببرين األو / ببب  ال بببمالية س سببب ة مبببن ااجتماعبببات التنائيبببة مبببع منظمبببات  آليرلنبببدا
 .هذا التقرير تعاس إ  حد كبري نتائج عم ية الت اور املتناوتلة  واملواضيع . 2016أكتوثر 
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 مكافحة التمييزللحماية وتعزيز حقوق اإلنسان و اإلطار العام  -ثالثاً  
  قبول المعايير الدولية لحقوق اإلنسان -ألف 

. مببن معاهببدات األمببم املتحببدة حلقببوق اإلنسببان (6)  سبببع ا تبباا  املم اببة املتحببدة طرفببا   -6
تقببوأل و  .(7)قت ع يهبباتفبب  ثالتااما ببا مبوجببمل الِّبوتوكببوات ااعتياريببة الببد صببدة  أهنببا مببا االببتكمببا 

حتفظا ببا ع ببى معاهببدات األمببم املتحببدة فيمببا يتع بب   مبراجعببة أيضببا  حاليببا  حاومببة املم اببة املتحببدة 
التحفظببببات املسبببب  ة فيمببببا يتع بببب  ثاملم اببببة املتحببببدة  مراجعببببةوسببببي ري  ثأقبببباليم مببببا وراة البحببببار 

 .(8)جمل ك  معاهدةمبو  القادمةواألقاليم التاثعة ل تا  الِّبيااي عا  عم ية تقدمي التقارير الدورية 
ونظرت حاومة املم اة املتحدة   موقفها ث أن قبو  ح  األفراد   تقدمي التماسبات  -7

إ  األمم املتحدة عار  نااق الِّبوتوكو  ااعتيباري اتفاقيبة القضباة ع بى أيبع أ باا  التمييبا 
وع صببت إ  أن ، (9)ضببد املببرأة والِّبوتوكببو  ااعتيبباري اتفاقيببة حقببوق األ ببخا  ذوي اإلعاقببة

فعم يبة األمبم املتحبدة ليسبت  ليبة لاسبت ناف،  ماايا إجراة تقدمي الباغات ا تاا  غري واضحة.
إلنفباذ واجبمل اقبرار صبدور نقض قبرارات ايباكم اي يبة، وا ميابن أن تفضب  إ  أن توا ميانها 

ثيبة حلمايبة حقبوق تفاقيبة األورو اا‘واملم ابة املتحبدة طبرف    مل االتمبا..حمببن  تعبويض لصبا
  املم ابببة  ل نبببا.ثالفعببب  ميابببن لبببذلم  بببس أوروثبببا، و التاثعبببة جمل‘ اإلنسبببان واحلريبببات األساسبببية

إ  ايامببة األوروثيببة حلقببوق اإلنسببان التاثعببة جمل ببس دعبباول تقببدمي  تحببدة ااسببتفادة مببن إجببراةامل
وثية حلقبوق اإلنسبان الصادر عن ايامة األور  2015ويفيد حت ي  اإلحصاةات لعاأل  .(10)أوروثا

منهبا  256  ومل يابن سبول 2015قيد النظبر   هنايبة عباأل  دعول 64 834 ت توجدثأن  كان
، مل تاببن املم اببة 2015و  هنايببة عبباأل  ضببد املم اببة املتحببدة. دعبباول  املائببة(  0.4)حببوايل 

فيبذ مبن ثانتظبار التن حامبا   10 652  املائبة( ابا جمموعب   0.2) 19عبن  إااملتحدة مسبؤولة 
 .نة الواراة التاثعة جمل س أوروثاأحااأل ايامة األوروثية حلقوق اإلنسان املعروضة ع ى ل

ونظبببببرت حاومبببببة املم ابببببة املتحبببببدة   موقفهبببببا ث بببببأن ااتفاقيبببببة الدوليبببببة حلمايبببببة أيبببببع  -8
األ ببخا  مببن ااعتفبباة القسببري وااتفاقيببة الدوليببة حلمايببة حقببوق أيببع العمببا  املهبباجرين وأفببراد 

ففيمببا يتع بب  ثااتفاقيببة الدوليببة حلمايببة أيببع األ ببخا  مببن ااعتفبباة القسببري، تببرل . (11)أسببرهم
التعسببفية، ورظببر  عم يببات التوقيببفحاومببة املم اببة املتحببدة أن إطارهببا اي بب  احلببايل مينببع ثالفعبب  

بالتعذيمل واملعام ة املهينبة، و ُ  وفيمبا يتع ب  ثااتفاقيبة  ع وكباات األمبن وااسبتخبارات ل مسباةلة.ض 
الدوليبببة حلمايبببة حقبببوق أيبببع العمبببا  املهببباجرين وأفبببراد أسبببرهم، تبببرل حاومبببة املم ابببة املتحبببدة أن 

اي يببة، مبببا   ذلببم   إطببار قببانون حقببوق  الت ببريعاتحقببوق العمببا  املهبباجرين حمميببة ثالفعبب    
حاومبة املم ابة املتحبدة  ف، فبإن موقبولبذلم .2010وقبانون املسباواة لعباأل  1998اإلنسان لعاأل 

غببري واضبب   صببو  ماايببا التصببدي  ع ببى ااتفاقيببة الدوليببة حلمايببة أيببع األ ببخا  مببن ااعتفبباة 
 القسري وااتفاقية الدولية حلماية حقوق أيع العما  املهاجرين وأفراد أسرهم.

و  حبببب؛ ينبغبببب  النظببببر ث ببببا  منفصبببب    األحابببباأل ايببببددة لابببب  معاهببببدة، ا تبببباا   -9
ة املم اببة املتحببدة تببرل أن االتاامببات الدوليببة حلقببوق اإلنسببان مبوجببمل معاهببدات األمببم حاومبب

ولبيس ربا  الدولبة املتحدة الد صدقت ع يهبا املم ابة املتحبدة تسبري ثالدرجبة األو  داعب  إق بيم
وفيمببببا يتع بببب  ثااتفاقيببببة األوروثيببببة حلمايببببة حقببببوق اإلنسببببان واحلريببببات . (12)اإلق ببببيم أثببببر عببببار 
ة، أ بببارت حاومبببة املم ابببة املتحبببدة ع نبببا  إ  أهنبببا، قبببب  ال بببرون   عم يبببات عسبببارية األساسبببي
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  الظبروف ايبددة  ذه ااتفاقية، حيتما ياون ذلم مناسببا  تعاي  العم  ةعارجية كبرية، تنوي 
وأا ي بببم  سبببول ثعبببض  ا  ثااتفاقيبببة مبببِّبرة تعايببب  ل عمببب  وينبغببب  أن يابببون أي  ل عم يبببة املعنيبببة.

عاضببعة م اببة املتحببدة مل وسببواة حصبب  هببذا التعايبب  أأل ا، سببتبقى القببوات املسبب حة . موادهببا
 ملببببدأ سبببيادة القبببانون   أيبببع األوقبببات، مببببا   ذلبببم القبببانون النبببائ  اي ببب  ل مم ابببة املتحبببدة

 فيب  أن فبردا   ّدعىو  أي جاة مبن العبامل يُب. (13)، عند ااقتضاة، قانون النااعات املس حةوكذلم
 ، وفقببا  ل ر قببد ارتاببمل جرميببة   إطببار عدمتبب ، سببيُ  ل مم اببة املتحببدةد القببوات املسبب حة مببن أفببرا

ثقبببانون القبببوات املسببب حة  أمببباأل حمامبببة عسبببارية عمبببا   املقاضببباةلبببذلم، حتقيببب  قبببد يفضببب  إ  
أن فريببب  اادعببباةات التار يبببة املتع قبببة  العاليبببة، أكبببدت ايامبببة 2013و  عببباأل . 2006 لعببباأل

 ا بببببرتااثبببببالعراق، البببببذي أن بببببت لبببببدعم التحقيقبببببات البببببد تقودهبببببا ال بببببرطة العسبببببارية، يسبببببتو  
. ااسببتقالية املنصببو  ع يبب    ااتفاقيببة األوروثيببة حلمايببة حقببوق اإلنسببان واحلريببات األساسببية

ي  ع بى البواثبة اإللارتونيبة حلاومبة وجيري ثانتظاأل ن ر اإلحصاةات املتع قة و م عم  هذا الفر 
وعم يبة نبور   .2019و بو  عباأل   عم ب اانتهاة منويتوقع الفري    GOV.UK املم اة املتحدة

القبوات املسب حة املقدةمبة  ال برطة امل ايبة العسبارية   اادعباةات تقبودهحتقيب  منفصب  ه  مور 
ادعباة، وأُوقبف  646، ورد (14)ح  اآلنو    أفغانستان  اعم يا  والنا  ة عن م اة املتحدةمل 

و  حالببة منفصبب ة، ُعبب؛ قبباا متقاعببد  مببن هببذه احلبباات. (15)146النظببر أو أُوصبب  ثوقفبب    
مباثسببببات وفبببباة سببببتة  تتع بببب إلجببببراة حتقيقببببات ث ببببأن الوفيببببات   العببببراق  العاليببببةمببببن ايامببببة 
لتحقيب    أرثبع مبن هببذه ا ىوقبد انتهب التحقي    حباات أعبرل ثب احقبا  القيباأل أ بخا ، مبع 

  . استنتاجات عناحلاات وُن رت تقارير 
األحابباأل  وتتا بمل .(16)2012ووقعبت املم ابة املتحببدة ع بى اتفاقيببة اسبانبو    عبباأل  -10

سببيؤثر سببنها  ت ببريعات رئيسببيةالديببدة املتع قببة ثالوايببة القضببائية عببار  احلببدود اإلق يميببة وجببود 
 وتنفيذها   الدو  الامين ل تصدي  ع ى ااتفاقية.

مكافحاة التميياز علاى الداعيد لو  حقاوق اإلنسااناإلطار القاانوني لحماياة وتعزياز  -باء 
  يالوطن
اافحبة مل مم ابة املتحبدة حلمايبة وتعايبا حقبوق اإلنسبان و لطبار اي ب  اإلحاليبا  ا ياا   -11

يقبوأل إ  حبد  وهابذا فهبو، (18)2014  الوثيقة األساسية لعاأل  مب؛ة  كما هو قائما   (17)التمييا
 .2010وقانون املساواة لعاأل  1998 اإلنسان لعاأل كبري ع ى قانون حقوق

  مرح بببببة مبببببا ثعبببببد الت بببببريع، ُن بببببر    2010وأظهبببببر تقيبببببيم لقبببببانون املسببببباواة لعببببباأل  -12
 مبن التمييبا  محايبة أقبولات ايميبة لميبع الف ب إ  حد كببري ، أن هذا القانون حق 2015 عاأل

ااقتصبببادية البببوارد    - وا توجبببد أي عابببط حاليبببة لببببدة العمببب  املتع ببب  ثبببالفوارق ااجتماعيبببة
 طريقبةوتعتاأل حاومة املم اة املتحبدة إجبراة م باورة عامبة ث بأن أ بع . من هذا القانون 1 الاة
 .(19)تنفيذ حظر قانوي ل تمييا الابق ل

 ،2014 يرلندا ال مالية، نص اتفاق ستورمونت هباو. املبِّبأل   كبانون األو /ديسبمِّب و   -13
  إجبراة  ملضب  قبدما  مبن أجب  اأ ة تداثري، ع بى إن باة وحبدة مسبتق ة ل تحقيقبات التار يبة   

وقببد أ ببارت حاومببة  .(20)املتصبب ة ثالقاقبب الوفيببات املنصبببة ع ببى حتقيقببات   احلبباات املع قببة 
ا  ضببببببمببببببن التمويبببببب  اإل إسبببببرتليينم يببببببون جنيبببببب   150ملتحببببببدة إ  أنبببببب  سبببببيتا  مب بببببب  املم ابببببة ا
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وعقبببمل اتفببباق  املاضببب  ثاريقبببة متواانبببة ومتناسببببة. التعامببب  مبببعل مؤسسبببات الديبببدة مبببن أجببب  
أرضبية م برتكة    جمباات، جبرل حتديبد 2015"البداية الديدة" املِّبأل   ت برين التباي/نوفمِّب 

وستواصبببب  حاومببببة املم اببببة املتحببببدة العمبببب  مببببع  .التار يببببةاملؤسسببببات ال ببببمالية ث ببببأن   يرلنببببدا
أاعببات الضببحايا وغريهببا مببن الهببات صبباحبة املصبب حة مببن مببع ال ببمالية و   يرلنببدااألطببراف   

وتبدر  حاومببة . إن بباة هي بات اتفباق سببتورمونت هباو.أجب  البحب  عبن تسببوية تتبي  إماانيبة 
 1998ن   اتفببباق ث فاسببت املببِّبأل   نيسبببان/أثري  أمهيبببة حقببوق اإلنسببا املم اببة املتحببدة أيضببا  

مسببتعدة ل نظببر   مقرتحببات لوضببع  ببرعة ل حقببوق  كمببا أهنببا  ا تبباا  م تامببة ةببذا ااتفبباق هب  و 
 .قي  تواف   راة ثالقدر الاا ال مالية إذا تسىن حت آيرلنداعاصة ث

 2017-2016 و  اسبببات ندا، يتضبببمن ثرنبببامج احلاومبببة ااسبببات ندية لفبببرتة السبببنت؛ -14
. ثإدما  حقبوق اإلنسبان وأهبداف التنميبة املسبتدامة ضبمن إطبار األداة البوطين اسبات ندا التااما  

واجبببببببات احلاومببببببة ااسببببببات ندية ايببببببددة املتع قببببببة ثاملسبببببباواة، يقببببببع ع ببببببى الببببببواراة  وك بببببباة مببببببن
 ااسببات ندي؛ واجببمل ن ببر مقرتحببات ملسبباعدة السبب اات العامببة ااسببات ندية ع ببى ااضبباان

عببن التقببدأل ايببرا   هببذا  أفضبب  ثواجبهببا املتع بب  ثاملسبباواة   القاببان العبباأل، واإلثببا  اضببااعا  
املسباواة مبن أجب   لتحسب؛ووضبعت احلاومبة ااسبات ندية امل برون البوطين ااسبات ندي . اجملبا 
فببببرا ث ثاألعببببذكمببببا تعهببببدت احلاومببببة ااسببببات ندية . يببببذ مقرتحببببات الببببواراة ااسببببات ندي؛تنف

 .2017ع ى اري ات العامة   عاأل  اقتصادي - اجتماع  واجمل

 والتحديات والمعوقات ،وأفضل الممارسات ،اإلنجازات -رابعاً  
 الحقوق المدنية والسياسية -ألف 
 (21)والبناتمكافحة العنف ضد النساء   

اسبببتحدثت حاومبببة املم ابببة املتحبببدة جبببرائم حمبببددة متع قبببة ثبببالتحر  وثبببالاوا  القسبببري  -15
 وثعببدأل احلمايببة مببن ت ببوي  األعضبباة التناسبب ية األنتويببة وثإنتببا  املببواد اإلثاحيببة ثببدافع اانتقبباأل، فضببا  

اسببتيعا  سبب و  اإلكببراه أو السببيارة   عاقببة  ةاملناليبب ثإسبباةة املعام ببةعببن جرميببة جديببدة متع قببة 
صببدار أوامببر كمببا نفببذت حاومببة املم اببة املتحببدة ع ببى الصببعيد الببوطين نظبباأل إ محيمببة أو أسببرية.

الا ف عن حبواد  العنبف املنبايل، واسبتحد  أوامبر احلمايبة مبن نظاأل احلماية من العنف املنايل و 
ت بببوي  األعضببباة التناسببب ية األنتويبببة ومببببدأ إلااميبببة واجبببمل اإلثبببا  عبببن ت بببوي  األعضببباة التناسببب ية 

ارتابا  مبرتا  البرائم النسبية أو مبن ي با ون عابر  التعامب  مبععاات تداثري كما أهنا األنتوية،  
ط بمل  متب  ،واملساعدة القانونية املدنية متاحة ملن ي تمسون احلماية من العنف املنايل. إيذاة النس 

ببغ  املسببان ،إصببدار أمببر ثعببدأل التحببر  أو أمببر  ،أو أمببر ثاحلمايببة مببن البباوا  القسببري ،أو أمببر ث ت
فيمبا يتع ب   واملسباعدة القانونيبة املدنيبة متاحبة أيضبا  . ناسب ية األنتويبةثاحلماية من ت بوي  األعضباة الت

أوامر الرتتيبات املتع قة ثاألطفبا  ثب؛ األاوا  املنفصب ؛،  مت مبسائ  عاصة متص ة ثقانون األسرة، 
 .عنف منايل أو اعتداة ع ى األطفا حدو    حالة وجود أدلة موضوعية ع ى 

اسبرتاتي ية لفبرتة  2016   ذار/مبار.  ةالتنفيذيب ت السب اةن بر ال بمالية،   يرلنداو   -16
 ال بببمالية".  يرلنببدا   ةوالنسببي ةالعنببف وااعتببداةات املناليبببأفعببا  سبببع سببنوات ثعنببوان "وقبببف 

هببذا الت ببوي  غببري قببانوي. ت ببوي  األعضبباة التناسبب ية األنتويببة ث املتع بب  2003قببانون عبباأل  ويعتببِّب
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أوامببببر احلمايببببة مببببن ت ببببوي  األعضبببباة إصببببدار ع ببببى  2015ة لعبببباأل ويببببنص قببببانون الببببرائم اخلاببببري 
ل مبببادا التوجيهيببة  وفقببا  عم هببم مهنيببو الرعايببة الصببحية وااجتماعيببة  وميببار. التناسبب ية األنتويببة.

ثت ببببوي  األعضبببباة التناسبببب ية األنتويببببة، الببببد ُن ببببرت    املتع قببببة ممارسببببات لاملتعببببددة الوكبببباات 
 ال ببمالية   يرلنببدا أيببع أكبباة مببأول   13مج دعببم األ ببخا  ويببوفر ثرنببا .2014متوا/يوليبب  

لتقببدمي هبباتف  عببط  وتتببا  عدمببة .إسببرتليينمايبب؛ جنيبب   4.6السببنوي  الا بب ويت بباوا التمويبب  
 .ملنايل والنس العنف ا ث أن ساعة 24ع ى مدار  املساعدة

، تقوأل احلاومة ااسات ندية ثإعداد نصو  ت ريعية استحدا  جرمية حمددة و  اسات ندا -17
متع قة ثالعنف املنايل عا  السنة الِّبملانية الارية وثتنفيذ اسرتاتي ية "املساواة   األمبن" ااسبات ندية 

 2011واسببتحد  القببانون ااسببات ندي لعبباأل  .والبنبباتملواجهببة أيببع أ بباا  العنببف ضببد النسبباة 
ل حمايبة مبن الباوا   مبدنيا   ع   ثبالاوا  القسبري ومبا إ  ذلبم )احلمايبة وااعتصبا  القضبائ ( أمبرا  تامل

املتع بب  ثالسبب و  املنبباوا ل م تمببع  2014قببانون عبباأل ‘كمببا أن جنائيببة،   جرميببة عرقبب القسببري ي ببا  
، ُن رت 2016و   باا/فِّباير   خص ع ى الاوا .أي جترةأل إجبار قد  ‘وثالعم  ال ُّرط وثالرمية 

 .عاة العم  الوطنية ااسات ندية ملنع واست صا  اارسة ت وي  األعضاة التناس ية األنتوية
املتع ب  ثبالعنف ضبد املبرأة والعنبف املنبايل  2015قبانون )وي با( لعباأل ‘و  وي ا، يهدف  -18

ومببة وأن ببأت حا إ  تركيببا اهتمبباأل القاببان العبباأل ع ببى منببع هببذه املمارسببات. ‘والعنببف النسبب 
 والبنات.ا ث أن العنف ضد النساة وي ا اإلطار التدري  الوطين لوي 

  (22)االتجار باألشخاصالرق و مكافحة   
مبن أجب   2015لعباأل  ةاستحدثت حاومة املم اة املتحبدة قبانون ماافحبة البرق املعاصبر  -19

املؤثببد كعقوثببة قصببول ل  نبباة وتعايببا الببدعم  الّسبب ن ببرق املعاصببر، مبببا   ذلببم اعتمبباد ل التصببّدي
ال فافية   تداثري ساس  اإلمبداد ضمان ث أن  ويتضمن هذا القانون أحااما   واحلماية ل ضحايا.

وحتبببدد اسبببرتاتي ية  ملؤسسبببات األعمبببا  الت اريبببة وث بببأن اسبببتقالية املفبببوا املعبببين مباافحبببة البببرق.
 الببرق املعاصببر.م ببا ة ملعالببة   بباما   هن ببا   2014املم اببة املتحببدة ملاافحببة الببرق املعاصببر لعبباأل 

، أع ببن رئببيس الببواراة عببن إن بباة فرقببة عمبب  جديببدة لتسببريع وتببرية التقببدأل   2016و  متوا/يوليبب  
ملنبع البرق، مببا    إسبرتليينم يبون جنيب   33.5 قبدرهمتويب  إابائ  تبوفري معالة م ا ة الرق وتعهد ث

 إسبرتليينم يبون جنيب   11ديدة ملعالة م ا ة البرق مياانيتب  ذلم صندوق اثتااري لدعم النهج ال
كمبببا التامبببت حاومبببة . إسبببرتليينمايببب؛ جنيببب   3وصبببندوق حلمايبببة األطفبببا  مبببن ااجتبببار مياانيتببب  

ال ببرطة  تصببّدي إلحببدا  حتببّو    إسببرتليينمايبب؛ جنيبب   8.5املم اببة املتحببدة ثتخصببيص مب بب  
 األعببذودافعببت حاومببة املم اببة املتحببدة ثن ببا  عببن مسببألة  . األوجببذه الرميببة املعقببدة املتعببددة ربب
مبن أهبداف األمبم املتحبدة ل تنميبة املسبتدامة الرامب  إ  القضباة ع بى البرق املعاصبر،  7-8اردف ث

 .العم  الِّبيث املتع قةوصدقت ع ى الِّبوتوكو  امل ح  ثاتفاقية منظمة العم  الدولية 
واارة العبد  البدعم واملسباعدة إ   ا برتاا قبانوي ثبأن تقبدرأليوجبد ال بمالية،   يرلنداو   -20

 لية اإلحالة الوطنية، مبن فيهم أيع ضحايا الرق إطار الضحايا ايتم ؛ لاجتار ثاأل خا    
واسبببتغارم ثالب بببر ااجتبببار ث املتع ببب  2015عببباأل ( لبببب ال بببمالية  يرلنبببداويعببباا قبببانون ) املعاصبببر.

 12وتُ باأل املبادة . والبرق ثالب رلضحايا( احلماية والدعم لضحايا ااجتار النائ  ودعم ا القضاة)
 والبببرق املعاصبببر. ثالب بببرمبببن هبببذا القبببانون واارة العبببد  ثإعبببداد اسبببرتاتي ية سبببنوية ث بببأن ااجتبببار 
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لصببندوق ااسببت ماي ل رعايببة الصببحية وااجتماعيببة أيببع األطفببا  واألحببدا  اوينبغبب  أن يعتببِّب 
 18واجة إ  الرعاية واحلماية مبوجمل املبادة  ةم أطفاا   كانوا ضحايا ااجتار الذين ي تب  ثأهنم

 .1995( محاية الاف  لعاأل لب ال مالية  يرلندامن نظاأل )
واسبتغارم  ثالب راملتع   ثااجتار  2015( عاأل لب قانون )اسات ندافإن و  اسات ندا،  -21

واسببتغارم، ويسببتحد   ثالب ببرملاافحببة ااجتببار ة املناه ضببالقببانون النببائ  أحابباأل يوطببد ويعبباا 
ببناملؤثببد كعقوثببة قصببول ل  نبباة  السةبب ن  الببدعم واحلمايببة ل ضببحايا مببن البببالغ؛ واألطفببا . ورسر

ويُقدةأل الدعم إ  األطفا  من عا  نظاأل محايبة الافب  ومُيبن  األطفبا  املؤه بون البدعم اإلضبا  
 2014عاأل ( لب  األ قانون )اسات نداويُ  ااجتار ثاألطفا .املتمت    توفري وص  مستق  لضحايا 

الضحايا وال هود ال رطة ااسبات ندية ثتوجيب  انتبباه ضبحايا الرميبة إ  قبانون اسبات ندا ث املتع  
ثعببدد مببن  وهببو متببا التعببويض احلصببو  ع ببى حلمايببة الضببحايا، الببذي يتضببمن مع ومببات ث ببأن 

 ثالب ببردة القانونيببة فيمببا يتع بب  ثبببعض مسببائ  ااجتببار وا يتوقببف احلصببو  ع ببى املسبباع. غبباتال 
 .ع ى ااعرتاف الرمس  ثوضع الضحية

العنف ضد املرأة والعنف املنايل ث املتع   2015( عاأل لب قانون )وي ا‘و  وي ا، يتضمن  -22
ملعالبة مسبائ  العنبف القبائم ع بى ال برف، والباوا  القسبري، وت بوي   أحاامبا   ‘والعنبف النسب 

واسبتحد  اإلطببار التببدري  البوطين حلاومببة وي ببا ث بأن العنببف ضببد  األعضباة التناسبب ية األنتويببة.
ويببوفر فريبب   هببذه املسببائ  عببِّب اخلدمببة العامببة   وي ببا. صببو  ل تببدريمل  معيببارا   والبنبباتالنسبباة 
 .الرق   وي ا ألعما  مناهضةااسرتاتي ية  القيادةحة الرق عم ية مااف لقيادةوي ا 

 (23)مكافحة التمييز وجرائم الكراهية  
 جرميببةمبب  جديببدة ملاافحببة عاببة ع 2016أط قببت حاومببة املم اببة املتحببدة   عبباأل  -23

الاراهيببببة    لرميببببة وثالتصببببّدي ،وت ببببم  التببببداثري املتخببببذة إجببببراةات متع قبببة ثببببالتع يم. الاراهيبببة
اخلببببدمات املقدمببببة إ  الضببببحايا  عنهببببا، وثتحسبببب؛وثايببببادة مسببببتول اإلثببببا   ،تمعببببات اي يببببةاجمل

، سبيتع؛ ع بى أيبع 2017مبن نيسبان/أثري   واعتببارا   الاراهيبة. جرميبةتحس؛ فهم ثو  ،وال هود
وقبد أظهبرت اإلحصباةات  ثيانات مصبنفة ث بأن جبرائم الاراهيبة الدينيبة. أن تقدرألقوات ال رطة 
 2016  متوا/يوليبب  وذلببم دة   الببرائم املتسببمة ث ببدة الاراهيببة العنصببرية والدينيببة حببدو  ايببا

غري أن  ا ينبغ  تفسري ذلم ثاعتباره ايبادة ما قبة   جبرائم الاراهيبة  ثاملقارنة مع العاأل الساث .
مسبببتول التبببدع   ايبببادةعبببن عبببدد مبببن العوامببب ، منهبببا  فمبببن األرجببب  أن يابببون ناأبببا    املرتاببببة
ل  بببرطة وحبببدو  ايبببادة   عبببدد تقبببارير املبببارة وايبببادة البببوع  ثابيعبببة جرميبببة الاراهيبببة    ااسبببتباق

أن ثعبض البرائم املب ب  عنهبا  احقبا   وقبد اكُت بف كنتي ة ارتفبان مسبتويات التغايبة اإلعاميبة.
 .ارتااةا أي ص ة ثالاراهية ل دافع وراةثاعتبارها جرائم كراهية مل يان 

 لرميبببة التصبببّدي  إجبببراةات  ضببب  قبببدما  مت ةالتنفيذيببب السببب اةاا  تبببال بببمالية، ا  و   يرلنبببدا -24
الاراهية   إطار اسرتاتي ية املساواة العرقية، والوانمل ذات الص ة من اسرتاتي ية "لنتنب  معبا  جمتمعبات 

 جتبد ربا البد عم ية معالة امل باك  ااجتماعيبة األوسبع نااقبا  جاةا  من هذا العم   وي ا  متحدة".
"اسبرتاتي ية ضبمان  وت بتم  الاراهية العنصبرية. وجرمية   ا  الاائفية عنها  تعبريا    هناية املااف 

ميبببع ل ثالتصبببّدي ع بببى التبببااأل" البببد وضبببعتها واارة العبببد  2017-2012سبببامة اجملتمعبببات ل فبببرتة 
وتبرأ.  ا واجملتمعبات اي يبة الوقاية والتوعية والتتقيف والدعم ل ضبحاي عن طري أ اا  جرمية الاراهية 

 .ضم وكاات متعددةيالاراهية"  جرميةلتنفيذ إجراةات مواجهة  فريقا  " واارة العد  أيضا  
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م يبون  100أكتر من  2012و  اسات ندا، استتمرت احلاومة ااسات ندية منذ عاأل  -25
تواصب  العمب  ث با  وثيب  مبع املنظمبات هب   تمييبا، و ل والتصبّديلتعايبا املسباواة  إسرتليينجني  

وإ  جانببببمل م ببببرون املياانيببببة، تن ببببر . رؤيببببة "اسببببات ندا واحببببدة"ث النهببببواال ببببرياة مببببن أجبببب  
 وأن ببأت احلاومببة ااسببات ندية فريقببا   ث ببأن مياانيببة املسبباواة. ثيانببا   ااسببات ندية سببنويا   احلاومببة
ببماسببم اجملتمببع، نت جبرميببة الاراهيببة وثببالتحيا وثت معنيببا   مسببتقا   است بباريا    أي ببو / 23ر تقريببره    ت
من أج  حتس؛ عم ية أع  وقب ت احلاومة ااسات ندية توصيات  وتعم  أيضا   .2016سبتمِّب 
د ا فهم  ثغيةالبيانات   أفض . فهما  نااق جرمية الاراهية وح 

 تع قبببةاملواجهبببة البببرائم واحلبببواد  عمبب  مل"إطبببار  2014و  وي ببا، أُط ببب    أيار/مبببايو  -26
ويتضبمن . والتحيبا ل مواقبف العدائيبةة وي با ثالتصبدي التااأل حاومهذا اإلطار ِّبا ويُ  ثالاراهية".

وحتسبببب؛ اسببببرتاتي ية املواجهببببة املتعببببددة  ،ودعببببم الضببببحايا ،اإلطببببار ثاثببببة أهببببداف هبببب  الوقايببببة
، قدمت حاومة وي ا التموي  إ  هي بة سبيمرو لبدعم الضبحايا مبن 2014ومنذ عاأل  الوكاات.

 الاراهية ودعم ضحاياها. جرميةأج  تسيري املركا الوطين لإلثا  عن 

 اإلرهاب ومواجهةحماية حقوق اإلنسان   

 (24)امتتا  تداثري ماافحة اإلرها  ملعايري حقوق اإلنسان  
تببببرل حاومببببة املم اببببة املتحببببدة أن تببببداثريها ملاافحببببة اإلرهببببا  متتتبببب  لالتاامببببات الدوليببببة  -27

وجبببو   1998قبببانون حقبببوق اإلنسبببان لعببباأل  ويتا ّبببمل   جمبببا  حقبببوق اإلنسبببان.ل مم ابببة املتحبببدة 
وتنفيبببذها، قبببدر اإلمابببان، ثاريقبببة تتوافببب  مبببع احلقبببوق املنصبببو  ع يهبببا    الت بببريعاتتفسبببري أيبببع 
السبب اات العامببة أن تتصببرف ع ببى كببو أي سبب اة مببن وعبباوة ع ببى ذلببم، رظببر ع ببى  ااتفاقيببات.

ذلببم  ياببون ما وثببا  منهببا أن تفعبب ع يهببا   ااتفاقيببات، إا عنببدما  مببع احلقببوق املنصببو  يتوافبب  ا
ياببون مناوقهبببا غبببري  ت بببريعاتمبوجببمل قبببانون يصببدره ثرملبببان املم ابببة املتحببدة أو عنبببدما تقببوأل ثتنفيبببذ 

ع املستق  ل ت ريعات املتع قة املراج  ‘كما يستعرا  تواف  مع احلقوق املنصو  ع يها   ااتفاقيات.م
وتوضببب  اإلر بببادات القانونيبببة ل  بببرطة أنببب   .استعراضبببا  منتظمبببا   ن؛ ماافحبببة اإلرهبببا قبببوا ‘ثاإلرهبببا 

ينبغب   وا لا بتباه   كونب  إرهاثيبا   معقبوا   جيوا اعتبار عرق  بخص مبا أو دينب  أو معتقبده أساسبا   ا
باحت بااه. لتوقيف ال بخص وتفتي ب  أو  اعتباره سببا   أثدا   املتع قبة ع املسبتق  ل ت بريعات وع بص املراج 

ع بى أن  ت با  دلبيا   ، إ  أن اإلحصباةات ا2015ثاإلرها ،   تقريره الصادر   أي و /سبتمِّب 
)صبباحية التوقيببف  2000 لقببانون ماافحببة اإلرهببا  لعبباأل 7الصبباحيات املخولببة مبوجببمل امل حبب  

 .متسم ثالتمييا العنصريع ى كو وااست وا  وااحت اا( جيري استخدامها 
ا  مثبببة  ليبببات فعالبببة ميابببن   إطارهبببا مسببباةلة وكببباات األمبببن وااسبببتخبارات   وا تبببا  -28

 وال  نة الِّبملانية لاسبتخبارات واألمبن. ،التحقي  حمامة س اات وهذه ت م املم اة املتحدة، 
املاالبببات وال ببااول املقدمببة ث ببأن  تفصبب   حمامببة مسببتق ة هبب  التحقيبب   وحمامببة سبب اات

 ري بببات العامببة، مببببا   ذلبببم وكبباات األمبببن وااسبببتخبارات جانبببمل ا مببنالتببدع  غبببري القبببانوي 
التحقيببب  أن تبببأمر ثوقبببف اإلجبببراةات املعنيبببة وأن ت غببب  األذون املمنوحبببة  امبببة سببب ااتوجيبببوا ي

وتضبم ال  نبة الِّبملانيبة لاسبتخبارات واألمبن أعضباة مبن  ن  التعويضبات.مبوتأمر ثإتاف املواد و 
وتعمبببب   . بببباوإدار  اقببببات وكبببباات األمببببن وااسببببتخبارات وسياسببببا وتراقببببمل نف جم سبببب  الِّبملببببان 

حاومببة املم اببة املتحببدة ث ببا  ثنبباة مببع ال  نببة الِّبملانيببة لاسببتخبارات واألمببن مببن أجبب  كفالببة 
 .ن رها ميانان من تقاريرها الد ن ر أكِّب عدد ا
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يببببع أكبببباة   أ العاليببببة الدرجببببةل محبببباكم  2013و ببببو  قببببانون العدالببببة واألمببببن لعبببباأل  -29
مببببواد تناببببوي ع بببى املم ابببة املتحبببدة تابيبببب  "إجبببراةات األدلببببة السبببرية"   القضبببايا املدنيببببة البببد 

تتضبببمن  هبببذه العم يبببةوا تببباا  . (25)الا بببف عنهبببا أن يضبببر ثببباألمن البببوطينحساسبببة مبببن  بببأن 
مببن ق ببب  حاومببة املم اببة املتحببدة    دقيبب ضببمانات قضببائية قويببة، و ضببع اسببتخدامها لرصببد 

ظهببر اإلحصبباةات أن إجببراةات وتُ   ببا  تقببارير سببنوية ع نيببة تُقببدأل إ  ثرملببان املم اببة املتحببدة.
 .عا  السنوات التاثة املاضية ثضع حااتستخدأل إا   ألدلة السرية هذه مل تُ ا

 (26)استخداأل إجراةات "التوقيف والتفتيش"  
، أط قبببت حاومبببة املم ابببة املتحبببدة "نظببباأل أفضببب  اسبببتخداأل 2014    /أغسببباس  -30

إجببببراةات  تببببأثريرصببببد أن تيتعبببب؛ ع ببببى قببببوات ال ببببرطة  ومبوجببببب إلجببببراةات التوقيببببف والتفتببببيش" 
 التوقيبببف والتفتبببيش، وا سبببيما ع ببببى ال ببببا  وأاعبببات السببببود واآلسبببيوي؛ واألق يبببات اإلثنيببببة.

األ ال ببببرطة لصبببباحيات التوقيببببف والتفتببببيش إ  ال  نببببة ومياببببن تقببببدمي ال ببببااول ث ببببأن اسببببتخد
 .املستق ة املعنية ثال ااول املقدمة ضد ال رطة

 املنصبو  ع يهبا   القبانونو  اسبات ندا، ألغبت ال برطة ااسبات ندية اإلجبراةات غبري  -31
كما وضعت احلاومة ااسبات ندية  سنة. 12لتوقيف وتفتيش األطفا  الذين تق  أعمارهم عن 

 .ة ث أن إجراةات التوقيف والتفتيشن ر ال رطة ثيانات مصنفأن تلضمان  يعاتت ر 

 (27)الرتحي  مع توفري ضمانات  
ن؛ األجانببمل طتببرل حاومببة املم اببة املتحببدة أنبب  ينبغبب  أن ياببون ثإمااهنببا ترحيبب  املببوا -32

ع ببى األمببن الببوطين إ  الب ببدان الببد توجببد فيهببا ضببمانات مياببن التحقبب   الببذين ي ببا ون عاببرا  
وايامببة األوروثيببة هبب  وقببد ع صببت حمبباكم املم اببة املتحببدة  منهببا ثببأهنم لببن يتعرضببوا ل تعببذيمل.

لضببمان  وقانونيببا   مناسبببا   حلقببوق اإلنسببان إ  أن اسببتخداأل الضببمانات الدث وماسببية ي ببا  عيببارا  
"مبببببذكرات التفببببباهم ث بببببأن الرتحيببببب  مبببببع  املتع قبببببة ثببببببواملع ومبببببات  ؛. سبببببامة األ بببببخا  املبببببرحة 

ضبببمانات" ثببب؛ املم ابببة املتحبببدة وث بببدان أعبببرل )هببب  إثيوثيبببا واألردن والاائبببر ولبنبببان واملغبببر ( 
 .ع ال با  حلاومة املم اة املتحدةع ى املوق ل  مهورمتاحة 

 (28)معاملة المحتجزين  
ع أكبباة املم ابة املتحببدة شضبع ث ببا  روتيبين ومسببتق  ا تباا  مرافب  ااحت بباا   أيب -33

 2009أعضبباة اآلليببة الوقائيببة الوطنيببة الببد أن ببأ ا املم اببة املتحببدة منببذ عبباأل  جانببملل رصببد مببن 
مبوجببمل الِّبوتوكببو  ااعتيبباري اتفاقيببة مناهضببة التعببذيمل وغببريه مببن ضببرو  املعام ببة أو العقوثببة 

 القاسية أو الاإنسانية أو املهينة.

 إنا رتا ووي ا  
، ن بببرت حاومبببة املم ابببة املتحبببدة املقرتحبببات املعنونبببة 2016  ت بببرين التببباي/نوفمِّب  -34

"سامة الس ون وإصاحها" الد حتدد اخلاوات البد سبتتخذها حاومبة املم ابة املتحبدة لعب  
 يضببمن السببامة واإلصببا ، وذلببم ثوسببائ  منهببا اسببتتمار أمببوا  إضببافية وتغيببري السبب ون ماانببا  

الاببارا مببن جانببمل تببدع  الإجببراةات  إلطبباق  ليببة جديببدة اسببتحدا العمبب  مببن عببا   طببرق
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، استعرضبببت 2016و  ت بببرين التببباي/نوفمِّب . ثنببباة سببب ون جديبببدةعبببن طريببب  و  ،وايبببر العبببد 
رعايبببة اجملبببرم؛ مبببن مغبببايري ارويبببة النسبببانية وإدارة ث املتع قبببةحاومبببة املم ابببة املتحبببدة سياسبببتها 

ولبيس  يبرون فيب  أنفسبهمالبنس البذي نبون  ؤوهنم وع صت إ  أن معام بة األ بخا  حسبمل 
هب  أسب م وأ ببع هنبج اشباذ جمموعبة مبن القبرارات، مببا   ذلببم  جنسبهم املعبرتف ثب  قانونيبا   نبون

 2016ري منذ كانون التاي/ينباير جتكما . ا لبداية   س ون الذكور أو اإلنقرار إيداعهم   ا
النببائ   القضبباةلتمتيبب  أاعببات السببود واآلسببيوي؛ واألق يببات اإلثنيببة   نظبباأل  ةمسببتق  مراجعببة

 .2017عاأل    ظهور نتائ هاوقع ام (، ومن املت مراجعة)
ود وجبببااتصبببا  مبحببباأل وت قببب  البببدعم   حالبببة  متببب  ،وا يببباا  السببب ناة يتمتعبببون وقبببوق -35

)أي فصب هم( عنبدما يابون عبن الرفقبة السب ناة  إثعاد جيواغري أن   الصحة العق ية.ث م ا ة تتع  
إثقباة السب ؛ من املنا  ل سبامة ألسبا  تتع   ثاحلفال ع ى النظاأل أو عندما يعتِّب  ذلم ضروريا  

 جيبببوا كمبببا   املابببان العببادي. تف ببب  الهببود الراميبببة إ  ضببببط سبب وك عنببدما   املاببان العبببادي و 
رتاببا  فالفببة يعاقتببمل عقببمل احلاببم ع ببيهم ثعقوثببة احلبببس اانفببرادي اعببن الرفقببة السبب ناة  إثعبباد

قصببر مببدة ألعببا  السبب ناة  ياببونوعنببد ااقتضبباة،  تأديبيببة مبوجببمل قواعببد السبب ون.ع يهببا ثعقوثببة 
ااسبتحماأل  ولان الس ناة الذين جيري عارم يستفيدون من عبدمات .أعريا   اانة، ثاعتباره ماذا  

وجيببري املوظفبببون ومهنيببو الرعايببة الصبببحية  واملااملببات اراتفيببة والايببارات وحصبببص الرياضببة اليوميببة.
 .متاررة ومنتظمة طوا  النهار وال ي  لضمان سامة الس ناة الذين جيري عارمتفتيش عم يات 

وأفضب   ا  اكتظاظب لع هبا أقب وتقوأل حاومة املم اة املتحدة ثتحدي  منظومة السب ون  -36
م  التبداثري األعبرل الراميبة ت، ت ب2015 بباا/فِّباير  1ومنبذ  د.ع ى معالة حباات العبو   قدرة

عضبببون أيبببع اجملبببرم؛ املفبببر  عبببنهم ثعبببد قضببباة ع بببى إ  املسببباعدة   تق بببيص حببباات العبببود 
كمبا رصب     بهرا   12دة ملبداعب  اجملتمبع ع بى وضبعهم لإل براف  املبدةعقوثات حببس قصبرية 

رم؛ ع ى دعم مستمر من جانمل مقدأل ل خدمات منبذ حلظبة احت بااهم حب  اإلفبرا  معظم اجمل
ت قببب  املسببباعدة واإلحببباات  عبببن طريببب عبببنهم وعبببود م إ  اجملتمبببع، وذلبببم ع بببى سببببي  املتبببا  

 . حصو  ع ى السان والعم  والتدريملالضرورية ل
ميّابن مبن  مااإلدما ،  إلعادة وجع ت حاومة املم اة املتحدة أيع س ون النساة س ونا   -37

لسبب ينات ثببالقر  مببن ثيببو ن، مببع القيبباأل جبميببع أن بباة إعببادة التأهيبب  ذات الصبب ة ثببالرائم احت بباا ا
ثتقارير ما قب   تتع  ثة ملراقبة الس و  كما ن رت حاومة املم اة املتحدة تع يمات حمدة  الد ارتابنها.

وعبببة الاام بببة مبببن اخليبببارات غبببري ااحت اايببببة ا ع بببى ايامبببة اجملمعبببرت أن تُ إصبببدار العقوثبببة لضبببمان 
الرعايبببة  مبببن مقبببدرماتجملرمبببات عمبببا إذا ُكبببن ُتسبببأت  فيببب  ا ذاتيبببا   ي بببم  تقييمبببا  هبببذا و   لألفبببراد املتاحبببة

وتببوفةر أمبباكن   "وحببدات األعببرية. كببن حوامبب  أو أ ببنب عببا  األ ببهر السببتة مببا إذا  األساسببية أو 
مبن أجب    بهرا   18أو ال وايت لديهن أطفا  تق  أعمارهم عبن ع" ل س ينات احلوام  والرضّ  هاتاألم
خلدمببة مصببا  الافبب   لسببما  رببن مبواصبب ة رعايببة أطفببارن   احلبباات الببد يعتببِّب فيهببا ذلببم سبببيا  ا

 .وميان ل رضع قضاة ثعض الوقت عار  الس ن مع أ خا  معين؛ لرعايتهم الفض ى 
 بببأن احلبببد األدا لسبببن املسبببؤولية النائيبببة وا يببباا  موقبببف حاومبببة املم ابببة املتحبببدة ث -38

سببنوات يسببتايعون التمييببا ثبب؛ السبب و  السببيت واملخالفببات  10يتمتبب    أن األطفببا  البببالغ؛ 
غببببري أن احت بببباا األحببببدا  الببببذين تببببرتاو  أعمببببارهم  مسبببباةلتهم عببببن أفعببببارم. وينبغبببب اخلاببببرية 

 .األعري ذعيارا  من عيارات املاياا  ي ا   سنة ا 17سنوات و 10 ث؛
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)قببببانون 1983قببببانون الصببببحة العق يببببة لعبببباأل ل 2016عبببباأل تنقببببي  تضببببمن يو  وي ببببا،  -39
أمبببباكن املمارسببببة   وي ببببا( إ ببببارة حمببببددة إ  االتببببااأل ثاحلببببد مببببن ال  ببببوة إ  إيببببدان األطفببببا    

احت ببااهم مبوجببمل قببانون الصببحة العق يببة ومبواصبب ة ااسببتتمار    عنببدال ببرطة ااحت بباا لببدل 
اخلا  ثباملرأة  الرياديط   امل رون وأُ .  منة أوضانالعق ية ل محت اين    عدمات الصحةتوفري 

، ثتمويبب  مببن حاومببة وي ببا، مببن أجبب  تببوفري اخلببدمات ل نسبباة الائبب  2015  أي و /سبببتمِّب 
 .النائ    وي ا القضاةع نظاأل يتعام ن م

 ال مالية  يرلندا  
ألهببداف تعببديا  كبباما  لث ببأن العدالببة  2015( عبباأل لببب ال ببمالية  يرلنببداقببانون )  ببّا  -40

لفضبب ى" مبوجببمل اتفاقيببة تعاببس مبببدأ "مصبب حة الافبب  اابب  القانونيببة لنظبباأل قضبباة األحببدا  ل
لألطفببببا  أحببببد ااعتبببببارات  ااحت بببباا السبببباث  ل محاكمببببةو ببببا  اسببببتخداأل . حقببببوق الافبببب 

وا يوجببد      نظبباأل العدالببة.الرئيسببية الببد راعتهببا "دراسببة النابباق" الببد أجريببت ث ببأن األطفببا
من ث  جمموعة من األسبا  املتنوعة   وحيدسبمل جذري إذ ليس را ، ل م ا ة ح  ثسيط أي

، وضببرورة اي بب  اجملتمببع  التببأعر   معالببة القضببايا، وعببدأل وجببود ثببدائ  عم يببة لإليببواة ثينهببا 
اسببتخداأل  ثغيببةه املسببائ  هببذمسببألة مببن وجيببري النظببر   معالببة كبب   تنقببي  األحابباأل الت ببريعية.

 .ااحت اا كماذ أعري

 اسات ندا  
ااسبتقرار وقبد اسبتمر   ااضفباا عبا  السبنوات   عبذ  عدد السب ناة   اسبات ندا  -41

وتواص  دائرة الس ون ااسات ندية ااسبتتمار   حتبدي  منظومبة السب ون وتنفيبذ  الق ي ة املاضية.
هنببببج حمببببوره ال ببببخص وأساسبببب  املوجببببودات ثغيببببة  ثنبببباةع ببببى  دتؤّكببببعاتهببببا ل تغيببببري التحببببوي   الببببد 

واحلاومبببة ااسببات ندية م تامبببة ثاحلبببد مبببن  ااسببتتمار   عبببدمات إعبببادة التأهيبب  وإعبببادة اإلدمبببا .
 .دمة اجملتمع  تقض قصرية من عا  ايادة استخداأل أحااأل قوية  ملدد السة ناستخداأل 

ثنبباة سبب ن وطبببين جديببد ل نسبباة   املوقببع احلبببايل وأع نببت احلاومببة ااسببات ندية عبببن قببرار  -42
مخببس وحببدات صببغرية لاحت بباا ع ببى  ومببا يصبب  إ  (HMP Cornton Vale) ‘كورنتببون فيبب ‘ لسبب ن

كمبببا قبببدمت احلاومبببة ااسبببات ندية إ  هي بببات العدالبببة  اسبببات ندا.أكببباة صبببعيد اجملتمعبببات اي يبببة   
واسبببتحد   ة ل مببرأة ع ببى صببعيد اجملتمعببات اي يببة.مببن التمويبب  لتاببوير عببدمات العدالبب اي يببة مايببدا  

 األ دائبببرة السببب ون ااسبببات ندية ثسبببؤا  حامبببا سبببيُ  2016النبببائ  لعببباأل  ل قضببباةقبببانون )اسبببات ندا( 
  هبذه احلالبة وإذا كبان األمبر كبذلم، وجبمل .  اطفبأأو أوصبياة ع بى  والبدينالس ناة عما إذا كانوا 

تعيبب؛  ببخص رببدد الافبب  امسبب     ون ااسببات ندية تسبباعد دائببرة السبب مببن الوالببدط ببمل مع ومببات 
 (.2014(  ؤون األطفا  واألحدا  لعاأل لب عدمات الرعاية )مبوجمل قانون )اسات ندا إلي ليقدأل 
إيبواة  مببن، يتعب؛ ع ببى أعصبائ  اجتمبباع   ماببانالنظببر   إماانيبة إيببدان طفب     وعنبد -43

املن بأة لتقيبيم سب و  الافب  واحتياجاتب ، وقبدرة  أهداف وغايات هذه العم ية وفقا   أن رّددرئيس  
ويرمب  إيبدان األطفبا    مراكبا اإليبواة اآلمنبة إ  إعبادة  األهبداف والغايبات. هذهع ى ت بية  املعنية

ذلببم إا عنببد اسببتيفاة  رببد ، وا مياببن أن المهببورمحايببة إ  ، عنببد ااقتضبباة، وكببذلم تببأهي هم
 سببببنة   سبببب ن. 16فبببب    اسببببات ندا يقبببب  عمببببره عببببن وا جيببببري احت بببباا أي ط بببب . معببببايري 

 .ل حبس اانفرادي ة ضع ع ى اإلطاق األحدا  املوجودون   مؤسسات الرعاية اآلمن وا
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أنبب  سببي ري تقببدمي  2016كببانون األو /ديسببمِّب   1وأع نببت احلاومببة ااسببات ندية    -44
 8ا لسبببن املسبببؤولية النائيبببة مبببن م بببرون قبببانون عبببا  البببدورة الِّبملانيبببة احلاليبببة لرفبببع احلبببد األد

أعبذ عينبات الابمل  متب مبسبائ   يتصب سنة، مع توفري الضمانات املناسببة فيمبا  12سنوات إ  
احلبد األدا سن املسؤولية النائية مبع احلد األدا لوسيوائم هذا القانون . ال رع  وإدارة املخاطر

 ملقاضاة   اسات ندا.السن 

 القضاءإمكانية اللجوء إلى   

 إنا رتا ووي ا  
إصببا  نابباق نظبباأل املسبباعدة القانونيببة املدنيببة   إنا ببرتا ووي ببا  2013جببرل   عبباأل  -45

 .‘ل مسبباعدة القانونيببة وإصببدار األحابباأل القضببائية ومعاقبببة اجملببرم؛ 2012قببانون عبباأل ‘مبوجببمل 
احلباات البد تتعبرا فيهبا حيباة  متب ر القضايا )اأعحالة وا تاا  املساعدة القانونية متاحة   
، أو حبباات العنببف منبباارميواجهببون فيهببا عاببر فقبدان  البد األ بخا  أو حببريتهم ل خاببر، أو

التمويببب  اخلبببا  أمبببا  املنبببايل أو احلببباات البببد قبببد يؤعبببذ فيهبببا األطفبببا  إ  مؤسسبببات الرعايبببة(.
عبببار  ناببباق املسببباعدة  مبببا  قبببد يتبببا  فيمبببا يتع ببب  ثاملسبببائ  البببد تقبببع عمو فثاحلببباات ااسبببتتنائية 

 عرقا   القانونيةوقد يتا  هذا التموي    احلاات الد ي ا  فيها عدأل تقدمي املساعدة  القانونية.
ع  مبوجمل ااتفاقيبة األوروثيبة حلمايبة حقبوق اإلنسبان واحلريبات األساسبية أو املدر الارف حلقوق 
سبببمل تقبببدمي التمويببب    ضبببوة وجبببود قبببانون ااحتببباد األورويب )أو عنبببدما يابببون مبببن املنامبوجبببمل 
و  احلباات  ثاسبتيفاة معيباري اإلماانيبات واألسبس املوضبوعية. و  انتها (، رهنبا  دح احتما 

الد ي تمس فيها ال  وة األطفا  املهاجرون أو الاج ون الذين يا ببون اإلذن ثالبقباة   املم ابة 
و   اإلماانيبببات واألسبببس املوضبببوعية.املتحبببدة، تتبببا  املسببباعدة القانونيبببة ملبببن يسبببتوفون معيببباري 

حبببباات ار ببببرة األعببببرل، يسببببتايع وصبببب  أو مست ببببار  عببببر تقببببدمي ثعببببض املسبببباعدة   مبببب ة 
دوائر اخلبببدمات ااجتماعيبببة لببب وميابببن ااسببتمارات و بببر  املصبببا حات وتبببوفري البببدعم العبباطف .

ملسباعدة القانونيبة، دلي  إلابرتوي ملقبدم  عبدمات املسباعدة القانونيبة، تبديره وكالبة االوصو  إ  
وقببد  ع ببى اخلببدمات الببد رتببا  إليهببا.مصببحو  وهببو مببا يسبباعد   ضببمان حصببو  طفبب  غببري 

التامببت حاومببة املم اببة املتحببدة مبراجعببة األحابباأل املتع قببة ثاملسبباعدة القانونيببة الببواردة   قببانون 
 3  غضون م وذلل مساعدة القانونية وإصدار األحااأل القضائية ومعاقبة اجملرم؛  2012عاأل 
وسرت بببد هبببذه املراجعبببة   توقيتهبببا  .2018تنفيبببذها، أي و بببو  عببباأل ثبببدة سبببنوات مبببن  5إ  

و ا ها ع ى وج  التحديد ثتقييم حاومة املم اة املتحبدة ملبدل وصبو  اإلصباحات إ  حالبة 
مسببببتقرة وثببببالبحو  واألدلببببة الببببد سببببتقدمها احلاومببببة والهببببات صبببباحبة املصبببب حة ث ببببأن  ثببببار 

أي تغيبريات املرتتبمل ع بى  ل تبأثريوتواص  حاومبة املم ابة املتحبدة رصبدها عبن كتبمل  اإلصا .
 كفالة حصو  األطفا  ع ى املساعدة القانونية عند ااقتضاة.من أج   

وتتببي  حاومببة املم اببة املتحببدة إماانيببة ال  ببوة ثفعاليببة إ  ايبباكم واري ببات القضببائية  -46
ا ُرببرأل مببن يع بباون عببن دفببع الرسببوأل مببن ال  ببوة إ   نظبباأل لإلعفبباة مببن الرسببوأل حبب  عببن طريبب 
است اثة احتياجات املنتم؛ إ  األسر املعي ية الضبعيفة ايبدودة   لموجة وهذا النظاأل . القضاة

، أع نبببت حاومبببة 2015و  حايران/يونيببب   البببدع  البببد تت قبببى ثعبببض املسبببتحقات مبببن الدولبببة.
 ببة مببا ثعببد التنفيببذ لعم يببة اسببتحدا  رسببوأل حمبباكم املم اببة املتحببدة عببن إجببراة اسببتعراا   مرح
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    ومشببب  هبببذا ااسبببتعراا، البببذي ُن بببر   كبببانون التببباي/. املم ابببة املتحبببدةأيبببع أكببباة العمببب    
الرسوأل فيما يتع ب  ثاخلصبائص امل بمولة ثاحلمايبة مبوجبمل قبانون  إجراة و  لتأثري، 2017يناير 

، أع نببت حاومببة املم اببة املتحببدة عببن 2016و  ت ببرين التبباي/نوفمِّب  .2010املسبباواة لعبباأل 
   املراجعببةنظر توسبب لرسببوأل ط بببات ااسببت ناف املقدمببة إ  دائببرة ار ببرة وال  ببوة. مراجعببةإجببراة 

السياق فيها   ااعتبار  وسيوضعهذه الرسوأل إ  جانمل الرسوأل الد تتقاضاها اياكم األعرل، 
 ع ى وج  اإلأا .  النظاأل لتموي األوسع نااقا  

 اسات ندا  
وحتامبببب  مسببببألة    اسببببات ندا، رببببافمل نظبببباأل املسبببباعدة القانونيببببة ع ببببى نااقبببب  الواسببببع -47

ف ميبع املبؤه ؛ لاسبتفادة رصب ون ع بى املسباعدة القانونيبة، مببن فبيهم األطفبا  البذين . الا مل
 ث بببأهناالبببد يسبببتفيد  املسبببائ ن ميابببنهم احلصبببو  ع يهبببا فيمبببا يتع ببب  ثاجملموعبببة الواسبببعة ذا بببا مببب
وسبببتاف   األ.يببب إعاببباة التوجيهببباتالببببالغون مبببن هبببذه املسببباعدة مبببا دامبببت لبببديهم القبببدرة ع بببى 

أن ياببون لابب   ببخص  2016لقضبباة النببائ  لعبباأل ب( ااألحابباأل الببواردة   قببانون )اسببات ندا لبب
أن ياون ايام  حاضرا   حمت تا   مركا من مراكا ال رطة احل    الت اور   سرية مع حماأل و 

أثناة املقاث ة، وهذا يناب  أيضا  ع ى متن رضرون املقاث ة طواعية    احلباات البد ُي بتب  فيهبا   
ثإلغببباة رسبببوأل حمببباكم  2015   ثرناجمهبببا لعببباأل والتامبببت احلاومبببة ااسبببات نديةارتاببباةم جرميبببة. 

 .سؤولياتالصاحيات وامل كيف سيعم  نظاأل نق العم  مب رد أن يتض   

 الحقوق االقتدادية واالجتماعية والثقافية -باء 

 األعمال التجارية وحقوق اإلنسان  
، 2013أو  ث بد يعبد عابة عمب  وطنيبة   أي و /سببتمِّب هب  كانت املم اة املتحبدة  -48

واشبذت حاومبة املم ابة املتحبدة  .2016وحتديتها   أيار/مبايو  مبراجعتهايقوأل  وأو  ث د أيضا  
تببببداثري م موسببببة لتعايببببا األعمببببا  الت اريببببة وحقببببوق اإلنسببببان، مبببببا   ذلببببم مببببن عببببا  قببببانون 

، 2006ملاافحبببة البببرق املعاصبببر، وإدعبببا  تعبببديات ع بببى قبببانون ال بببركات لعببباأل  2015 عببباأل
كمببا تواصبب  حاومببة املم اببة املتحببدة ت بب يع اعتمبباد  وتقببدمي اإلر ببادات إ  قااعببات حمببددة.

الناباق واسبع  اعتمبادا  وجيهيبة ث بأن األعمبا  الت اريبة وحقبوق اإلنسبان مبادا األمم املتحدة الت
 األعما  ومنظمات اجملتمع املدي   ت م العم ية.مؤسسات التعاون ث؛ احلاومة و ت  يع و 

ثوضبع  و  اسات ندا، تتضمن عاة العمب  الوطنيبة ااسبات ندية حلقبوق اإلنسبان التاامبا   -49
عما  مبادا األمم املتحدة التوجيهية ث أن األعمبا  الت اريبة عاة عم  منسقة   اسات ندا إل

وقد جرل ن ر تقييم وطبين . إ  عاة العم  الوطنية ل مم اة املتحدة وحقوق اإلنسان، استنادا  
 .املرجع  لألسا.

 (29)إصالحات نظام الرعاية االجتماعية  
ون إصبببا  نظببباأل وقبببان 2012ي بببا  قبببانون إصبببا  نظببباأل الرعايبببة ااجتماعيبببة لعببباأل  -50

 حمبورين أساسبي؛ اسبرتاتي ية حاومبة املم ابة املتحبدة. 2016الرعاية ااجتماعية والعم  لعباأل 
وتريبببد حاومبببة املم ابببة املتحبببدة أن يابببون نظببباأل البببااةات املتع ببب  ثاحلصبببو  ع بببى املسبببتحقات 
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سبتعراا املسبتمر تُبق  سياسبتها قيبد ااه    تعايا الس وكات اإلجياثية و  وفعاا   وعادا   واضحا  
   أ بببةوي ببم  تبسببيط وإصببا  نظببباأل الرعايببة ااجتماعيببة،  لضببمان ت بيتهببا لت ببم األهبببداف.

تداثري، استحدا  نظاأل "اائتمان ال ام " إ  جانمل إلغاة ستة مصادر ساثقة ل دعم املايل مع 
إذا كانوا  ذوي الدع  ايدود ثغض النظر عما  حالة  نظاأل ل دفع مرة واحدة  هريا  استحدا  

ثاحلصببببو  ع ببببى  ةثوسببببائ  منهببببا إعمببببا  الببببااةات املتع قببببتعمببببد ااسببببرتاتي ية، و . يعم ببببون أأل ا
ع مبن يسبتايعون أن يعم بوا ع بى إجيباد عمب  يت ب إ  عنبد ااقتضباة، إعماا  يُنفبذ املستحقات 
أصحا   منوا يُا مل . ااعتماد ع ى املستحقات ثدا  منايادة إيرادا م ع ى و  وااحتفال ث 

معقولببة تأعببذ    متا ببباتملسبباعد م ع ببى ااسببتعداد ل عمبب  أو إجيبباده سببول اسببتيفاة  الا بببات
 الصبحية واإلعاقبة ومسبؤوليات الرعايبة. األوضبانااعتببار ظبروفهم وقبدرا م الفرديبة، مببا   ذلبم 

 أصحا  الا بات.ثوضو  وااتفاق ع يها مع  املتا باتوجيري  ر  هذه 

 (30)مكافحة الفقر  
ت ا  معالة م ا ة فقر األطفا  وحرماهنم ومسألة توفري العدالة ااجتماعية احلقيقية  -51

و  هنايبببة املاببباف، ي بببا  العمببب  أفضببب  وسبببي ة  حاومبببة املم ابببة املتحبببدة.إ  أولويبببة ثالنسببببة 
معبد  ارتفبان قياسب    الفقر، وهذا النهج ناجع كما يد  ع ى ذلبم تسب ي  رثقة من  ل خرو 
ومبببببن عببببا  األحابببباأل الببببواردة   قبببببانون إصببببا  نظبببباأل الرعايبببببة    املم اببببة املتحببببدة. لببببةالعما

، اسبببتحدثت حاومبببة املم ابببة املتحبببدة تبببداثري قانونيبببة جديبببدة 2016ااجتماعيبببة والعمببب  لعببباأل 
ومهبا اجملباان ال ببذان  -سبتحفا اإلجبراةات املتع قبة ثباالبة الوالبدين وثالتحصببي  الع مب  لألطفبا  

 املتع قبة القادمةوستستفيد الورقة اخلضراة .   حياة األطفا  ايروم؛ وأسرهمفارق  دثان أكِّبرُ 
مببن املع ومببات عببن هنببج حاومببة املم اببة  العدالببة ااجتماعيببة مببن هببذه التببداثري وسببتقدأل مايببدا  ث

اشاذ إجراةات حمبددة األهبداف ثحاومة املم اة املتحدة تقوأل و  املتحدة ملعالة م ا ة احلرمان.
وعفبببض    جمبببا  العمببب وع بببى التقبببدأل  البببدعو    صبببفوف العمالبببةسببباعدة األ بببخا  ع بببى مل
 معي بببة )وذلببم ثوسبببائ  منهبببا، ع ببى سببببي  املتبببا ، ايببادة األجبببر املعي ببب  لتابباليف األساسبببية ال

 الوطين واإلعفاةات الضريبية ال خصية(.
ملببدفوعات الرعايببة ااجتماعيببة  ثرناجمببا   ةالتنفيذيبب ت السبب اةو   يرلنببدا ال ببمالية، وضببع -52

وعصصببت  إ  نظبباأل الرعايببة ااجتماعيببة الديببد. أثنبباة انتقارببامسبباعدة الف ببات ثغيببة التامي يببة 
مبن عابط متنوعبة جملموعبة  إسرتليينم يون جني   501 مب      يرلندا ال مالية ةالتنفيذي الس اة

ن ملببيل لأل ببخا  ذوي اإلعاقببة، و يتا  الببدعم املبباسببوع ببى سبببي  املتببا ،   مببن احلاجببةتخفيببف ال
قببانون فببر   ويتا ببمل ألسببر الببد لببديها أطفببا .لأل ببخا  ذوي اإلعاقببة و إ  ايقببدمون الرعايببة 

   يرلندا ال مالية اسرتاتي ية ث بأن فقبر األطفبا   ةالتنفيذي الس اةن ر تأن  2010احلياة لعاأل 
و بدف ااسبرتاتي ية  ثبا  سبنوات.كب  مبرة  نقحهبا تو  وأن تراجعهباعنهبا  سنويا   قدأل تقريرا  أن تو 

، إ  عفببض عببدد األطفببا  الببذين يعببانون مببن الفقببر 2016احلاليببة، الببد ن ببرت    ذار/مببار. 
"ثرنبببامج لتحببببدي   2013وُوضبببع منبببذ عببباأل  الفقبببر ع بببى األطفبببا . تبببأثريمبببن أيضبببا  احلبببد إ  و 
ع ببببى أيبببببع كبببب  فببببرد وُأسبببببرة معي ببببية املسبببببتحقات" ثغببببرا كفالببببة حصبببببو   املتع قببببة ثبيانببببات ال

 وُأسرهم احلصو  ع يها.األفراد الد من ح  مستحقات الضمان ااجتماع  
   إسبببرتليينم يبببون جنيببب   296و  اسبببات ندا، اسبببتتمرت احلاومبببة ااسبببات ندية مب ببب   -53

الصبندوق ااسبات ندي ل رعايبة ااجتماعيبة،  عن طري لدعم األ خا   2016-2013الفرتة 
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أسبببا. السببب اة التقديريبببة، وعابببة اجمل بببس خلفبببض الضببببرائمل  ومبببدفوعات السبببان القائمبببة ع بببى
وثاإلضبافة إ  ذلبم، أُتبي   .ون باا البدعوةعدمات الدعم ألغراا امل ورة  وأن اة أعرل مت 

ملواص ة اإلنفاق ع ى هذه  2017-2016  فرتة السنت؛  إسرتليينم يون جني   100أكتر من 
" البد وضبعتها احلاومبة ااسبات ندية أكتر إنصافا   وتقوأل "عاة العم  لع  اسات ندا. املبادرات

الفببرتة املمتببدة  مببن أجبب ع ببى مخسببة طموحببات رفيعببة املسببتول  2016  ت ببرين األو /أكتببوثر 
وضببمان  فقببر األطفببا   وإهنبباة ل  ميببع  اسببات ندا أكتببر إنصببافا  جعبب    ، وهبب 2030حبب  عبباأل 

وجعبب  مرح ببة ال ببيخوعة فببرتة   إنصببافا   وجعبب  احليبباة املهنيببة أكتببر اقببة قويببة لميببع ال بببا  اان
اقتصبادي جديبدة ع بى  -   فرا واجمل اجتماع ما ي   وت م  إجراةات هذه اخلاة. اادهار

وإن ببباة صبببندوق  العمببب  اليبببدة واملرنبببة  ثت ببب يع أوضبببانالتاامبببات تعهبببد ثوال السببب اات العامبببة 
 ثغيبة دعبمأمبوا  أوروثيبة( م يون جنيب  منهبا مبن  12.5) إسرتليينم يون جني   29جديد مياانيت  

 .وضع هنج جديدة ومبتارة ملعالة م ا ة الفقر   جما اجملتمعات اي ية والقاان التال  
ثنباة اقتصباد ع بى   أولويات حاومة وي ا ملعالة م ا ة فقبر األطفبا  متو  وي ا، ت  -54

ن الفوارق   النتبائج قوي يدعم عاة ماافحة الفقر، وتق يص الباالة، وايادة املهارات، واحلد م
ودعبببم األسبببر  ،(حرمانبببا   الف بببات األ بببداملسببب  ة )مبببن عبببا  حتسببب؛ نتبببائج  يبببةة والتع يميالصبببح

الفقببر الغببذائ " ثببدعم مببن  ملواجهببةوأن ببت "حتببالف وي ببا  ايببادة دع هببا.  مسببعاها إ  املعي ببية 
 انية.حاومة وي ا، لتحقي  أهداف منها ايادة مستول استها  الوجبات املدرسية اجمل

 وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وحقوق المسنين ،تعزيز المساواة بين الجنسين  

 (31)سد الف وة   األجور ث؛ النس؛  
أدا مسببتويا ا ع ببى  ث غببت الف ببوة   األجببور ثبب؛ النسبب؛   املم اببة املتحببدة حاليببا   -55

إجبراةات  التصبّدي ربذه الف بوة ع بىم  تبداثري توت ب   املائة. 18.1 إذ تب   نسبتهااإلطاق، 
األجببور ثببب؛ النسبب؛ سببتناب  ع ببى أرثبببا  العمبب  الببذين لببديهم أكتبببر   ف ببوة الإلثببا  عببن ل

. وسببببياون ما وثببببا  مببببن العام ببببة ةنصببببف جممببببون القببببو  كببببو، حيبببب  سببببتغا  موظفببببا   250 مببببن
 ببببوة فوال األجببببور ثبببب؛ النسبببب؛   ف ببببوة متوسببببط المنظمببببات وضببببع املقبببباييس ن ببببر مببببا ي بببب   

   العباوات ثب؛ النسب؛ والف وة الوسياة ومتوسط الف وة  األجور ث؛ النس؛ الوسياة   
. والف بببات الرثعيبببة ل مرتببببات ونسبببمل املسبببتخدم؛ البببذكور واإلنبببا  البببذين حصببب وا ع بببى عببباوة 

 .ويتع؛ ع ى املنظمات ن ر هذه املقاييس سنويا  
من عا  الفرتة ية احلالية ل مساواة ث؛ النس؛ و   يرلندا ال مالية، تسري ااسرتاتي  -56

يرلنببببببدا ال ببببببمالية( آل)العمبببببب  مببببببن قببببببانون  19وتببببببنص املببببببادة  .2016إ  عبببببباأل  2006عبببببباأل 
   تفاوتاتأن ين ر أرثا  العم  مع ومات عما إذا كانت توجد أي  وجو ع ى  2016 لعاأل

ف بوات   األجبور ثبب؛ وجبود دةد فيهبا ربو  احلباات البد . األجبور ثب؛ النسب؛ مبن مبوظفيهم
 إلاالتها.ر  العم  ن ر عاة عم   ياون ما وثا  منالنس؛، 

و  اسبببات ندا، اضفضبببت الف بببوة   األجبببور ثببب؛ النسببب؛ مبببن العبببام ؛ ثبببدواأل كامببب   -57
، 2016و   بباا/فِّباير  .2016  املائة   عاأل  6.2إ   2015  املائة   عاأل  7.7 من

عتبببة ايببددة ل مؤسسببات العامببة املدرجببة لإلثببا  عببن الف ببوة العفضببت احلاومببة ااسببات ندية 
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وذلبببم املهبببين،  والفصببب األجبببور ثببب؛ النسببب؛ ولن بببر البيانبببات املتع قبببة ثاملسببباواة   األجبببور   
 .موظفا   20كتر من إ  ت م الد لديها أ موظفا   150من ت م الد لديها أكتر من ثتناي ها 

إللبببااأل القابببان العببباأل ثواجبببمل معالبببة  قويبببا   و  وي بببا، اسبببتحدثت حاومبببة وي بببا نظامبببا   -58
 .، حتقيقبا  ل مسباواةالفوارق   األجور والتوظيف، و اصة حتديد الفوارق   األجور ث؛ النس؛
أوجبب  التفبباوت    عببن ويتعبب؛ ع ببى أيببع أرثببا  العمبب    القاببان العبباأل   وي ببا اإلثببا  سببنويا  

 .األجور ومعالة م ا ة الفوارق   التوظيف أو األجور

 حقوق املسن؛  
 ااسبتفادة مبن نظباألتداثري، ناباق احلب    ط بمل    أ ةوسعت حاومة املم اة املتحدة،  -59

م؛ املببببؤه ؛، واسببببتحدثت إجببببراة التسبببب ي  الت قببببائ    نظبببباأل العمبببب  املببببرن لي ببببم  أيببببع املسببببتخدت 
 يةاألولوية ملسبألد ااسبتقال 2014ويعا  قانون الرعاية لعاأل   معا ات التقاعدية   ماان العم .ل

ويعمب  حتبالف العمب  مبن أجب    .تهمرعباي أكِّب من اعتيار ومراقبة نظباأل أل خا  قدرا  اوالرفاه، ومين  
ا ، مببن أجبب  القابباع؛ العبباأل واخلببمنظمببات كبببار السببن، وهببو  ببراكة ثبب؛ منظمببات اجملتمببع املببدي و 

احلرمبان   املراحب  حبدو  ومنبع  إجياد سب  جديدة ل مسباعدة   حتسب؛ حيباة أ بد املسبن؛ حرمانبا  
كمببا تواصبب  املم اببة املتحببدة امل بباركة ث ببا  ثنبباة   املناق ببات الدوليببة ث ببأن  مببن احليبباة.املتببأعرة 

 .نةوضع أي معايري أعرل ااتدور حو  حقوق املسن؛، مبا   ذلم ت م الد 
قبببوق املتع قبببة وو   يرلنبببدا ال بببمالية، يتمتبببع املسبببنون ثاحلمايبببة مبوجبببمل القبببوان؛ اي يبببة  -60

مبن قبانون  يرلنبدا  75واملبادة  1998اإلنسان واملساواة، مبا   ذلم قانون حقوق اإلنسان لعاأل 
وحتبببببر  واارة الصبببببحة ع بببببى أن تسبببببتند أي معبببببايري عاصبببببة ثاملسبببببن؛  .1998ال بببببمالية لعببببباأل 

وااتفاقيببة األوروثيببة  1998ايتهم جيببري وضببعها أو تنقيحهببا إ  قببانون حقببوق اإلنسببان لعبباأل ورعبب
 .حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

و  اسببببببات ندا، يسبببببباعد الصببببببندوق ااسببببببات ندي ل رعايببببببة ااجتماعيببببببة ذوي الببببببدع   -61
ن أجبب  ااسببتقرار أو ايتبباج؛ ل مسبباعدة مببن أجبب  جتبباوا أامببة أو حالببة طببوارا أو مبب املببنخفض

إ   ل ببببذها ن رتببببا   ببببخص مببببا أل احتمببببا البقبببباة   منبببباارم   احلبببباات الببببد يوجببببد فيهببببا 
ث بببأن اري بببات العامبببة )العمببب   2014( عببباأل لبببب ويقتضببب  قبببانون )اسبببات ندا مؤسسبببات الرعايبببة.

و  ضبببمان حصبببثغيبببة امل بببرت ( اإلدمبببا  اي ببب  خلبببدمات الرعايبببة الصبببحية وااجتماعيبببة ل ببببالغ؛ 
وسبببرتكا . املسبببتفيدين مبببن اخلبببدمات ع بببى الرعايبببة والبببدعم املائمببب؛، مهمبببا كانبببت احتياجبببا م

سبببببنوات املتع قبببببة ثببببباخلرف البببببد وضبببببعتها احلاومبببببة  لفبببببرتة البببببتا ااسبببببرتاتي ية الوطنيبببببة التالتبببببة 
 .من األ خا  ملايدإجراة الت خيص املبار  ضمانااسات ندية ع ى أ ة أولويات منها 

 با، يبِّبا "إعبان حقببوق املسبن؛" احلقبوق القائمبة الببد يتمتبع ةبا ثالفعب  املسببنون و  وي -62
 .2010وقانون املساواة لعاأل  1998، مبا   ذلم مبوجمل قانون حقوق اإلنسان لعاأل قانونيا  

 حقوق األ خا  ذوي اإلعاقة  
حتقيبب  إن حاومببة املم اببة املتحببدة م تامببة ثتمابب؛ أيببع األ ببخا  ذوي اإلعاقببة مببن  -63

لبدعم متاحبة جمموعة واسبعة مبن البِّبامج واملببادرات املتصب ة ثالعمالبة مثة و . طموحا مو  إماانا م
املسببببباعدة   التاببببباليف تاويبببببدهم ثاأل بببببخا  ذوي اإلعاقبببببة   مااولبببببة عم هبببببم، مببببببا   ذلبببببم 
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األ بببخا  البببذين تبببؤثر حبببالتهم الصبببحية أو إعببباقتهم   الاريقبببة البببد  يواجههبببااإلضبببافية البببد 
ع بببى  2012إصببباحات نظببباأل الرعايبببة ااجتماعيبببة منبببذ عببباأل  . وا بببتم تارسبببون ةبببا عم هبببممي

 حصبببو  األ بببخا  ذوي اإلعاقببببة ع بببى البببدعم البببذي رتببباجون إليبببب . ضبببمانتبببداثري ترمببب  إ  
سبببببي  املتببببا   يُعفببببى أصببببحا  الا بببببات الضببببعفاة مببببن  ببببرا سببببقف املسببببتحقات. و   وع ببببى

م اببة املتحببدة كببذلم الوفبباة ثالتاامهببا القببانوي ثايببادة ، ستواصبب  حاومببة امل2017نيسببان/أثري  
 ومستحقات مقدم  الرعاية، متا يا  ه  املستحقات لت بية ااحتياجات اإلضافية لذوي اإلعاقة، 

ون ببرت حاومببة املم اببة املتحببدة ورقببة عضببراة ث ببأن العمبب  والصببحة . األسببعار الايببادة  مببع 
ملتصببب  مبااولبببة العمببب  املقبببدأل إ  األ بببخا  ذوي حتسببب؛ البببدعم ا ايبببادةواإلعاقبببة، وتسبببعى إ  

النصببببف   املببببدل قببببدار الف ببببوة املتصبببب ة ثاإلعاقببببة   جمببببا  العمالببببة مبتق ببببيص  ةببببدفاإلعاقببببة 
ثإجراة استعراا مستق  ملساعدة مبن يعبانون مبن  وأمرت حاومة املم اة املتحدة أيضا  . األطو 

 .  ماان العم التقدأل م اك  الصحة العق ية ع ى 
( 2013-2010)ل فببببرتة  ةالتنفيذيبببب السبببب اةو   يرلنببببدا ال ببببمالية، ترمبببب  اسببببرتاتي ية  -64

حيبببباة األ ببببخا  أوضببببان ( ث ببببأن التوحببببد إ  حتسبببب؛ 2016-2013)ل فببببرتة  اوعاببببة عم هبببب
إقبببامتهم   وتو بببم ع بببى اانتهببباة عم يبببة إعبببرا  مبببن طالبببت فبببرتة . املصببباث؛ ثالتوحبببد وأسبببرهم

 يبببة البببذين يعبببانون صبببعوثات   البببتع م مبببن املست بببفيات مبببن مرضبببى الصبببحة العق املست بببفيات
عيببد نوعيببة حيبباة مببن أُ  وتببب؛ األدلببة ثوضببو  أنبب  قببد حتسببنت كتببريا   وإعببادة إدمبباجهم   اجملتمببع 

العمببب  خلبببدمات النقببب  املتصببب ة ثاإلعاقبببة" عبببدمات النقببب   فابببطوفر "يبببو  إدمببباجهم   اجملتمبببع.
البببببذين جيبببببدون صبببببعوثة   و الفرديبببببة املتخصصبببببة لأل بببببخا  البببببذين يسبببببتوفون معبببببايري العضبببببوية 

 .استخداأل نظاأل النق  العاأل
 2016كببببببانون األو /ديسببببببمِّب   2و  اسببببببات ندا، ن ببببببرت احلاومببببببة ااسببببببات ندية    -65

 "اسبببات ندا أكتبببر إنصبببافا   ، املسبببمةاة بببخا  ذوي اإلعاقبببةعاتهبببا الديبببدة لتبببوفري اخلبببدمات لأل
لأل خا  ذوي اإلعاقبة" البد ترمب  إ  إاالبة احلبواجا البد قبد يواجههبا األ بخا  ذوو اإلعاقبة 

وتقببببببوأل احلاومببببببة . يببببببةهنامل حيببببببا متاببببببوير و  ااسببببببتمرار فيبببببب      احلصببببببو  ع ببببببى العمبببببب  و 
وي اإلعاقة وأسرهم، وه  م تامبة ثضبمان إتاحبة ثوضع إطار لدعم األطفا  ذ ااسات ندية أيضا  

وت بم  التبداثري املتخبذة لايبادة  فرصة احلصو  ع ى عمب  ُمبرٍا لاب   بخص يرغبمل   العمب .
 ال ببا   وظيبفعدد األ خا  ذوي اإلعاقة   القول العام ة ما ي    اسبرتاتي ية اسبات ندا لت

 .املدعم التوظيفوذ  وااسرتاتي يات املتع قة ثالتوحد وثصعوثات التع م وا
ر      و  وي ا، يتمت  هدف إطار عم  حاومة وي ا املتع   ثالعيش املستق  )الذي نُ  -66
قيبببد ااسبببتعراا(   تعايبببا حقبببوق األ بببخا  ذوي اإلعاقبببة   وي بببا  حاليبببا   وهبببو 2013عببباأل 

 .ومتاينهم من امل اركة الاام ة   اجملتمع

 الحقوق النقابية  
ثغبببرا حتبببدي  إطبببار املم ابببة املتحبببدة لعاقبببات  2016النقاثبببات لعببباأل اسبببُتحد  قبببانون  -67

ث بببأن عتببببات التصبببويت البببدنيا )ث بببو  نسببببة  مبتا بببباتتبببداثري،    أ بببةهبببذا القبببانون، أتبببى و  العمببب .
  املائبة   أيبع عم يببات التصبويت املتع قبة ث بن اإلضببرا ، وا برتاا التصبويت ثنسبببة  50 امل باركة
يهبببدف  وا حمبببددة مبببن اخلببدمات العامبببة املهمبببة(. ات  املائببة لصبببا  اإلضبببرا  فيمبببا يتع بب  ثف ببب 40
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ذلبببم إ  ضبببمان  ثبببدا  مبببنهبببذا القبببانون إ  حظبببر اإلضبببراثات ثببب  البببواردة   صببباحات اإلمبببن  أي
وعبباوة ع ببى ذلببم،  إا ثنبباة ع ببى قببرار واضبب  وإجيببايب ملببن ربب  رببم التصببويت.اإلضببراثات ي جتببر  أا

 .التمييا ألسبا  تتع   ثالعضوية النقاثية 1992مينع قانون )تعايا( النقاثات وعاقات العم  لعاأل 

 اإلسكان  

 ماافحة الت رد  
اة أمبببان قويبببة لألسبببر  بببب 1996لعببباأل  اإلسببباانمبببن قبببانون  7  إنا بببرتا، يبببوفر الببباة  -68

ع ببى السبب اات اي يببة أن تافبب  إتاحببة امل ببورة  . وجيببملاملعي ببية الضببعيفة املعرضببة خلاببر الت ببرد
ث بببأن الت بببرد والوقايبببة منببب  ألي  بببخص   املقاطعبببة اخلاضبببعة ربببا، وأن تبببوفر  واملع ومبببات جمانبببا  

لبببد حتتبببا  إ  البببد ت بببردت ألسببببا  عارجبببة عبببن إراد بببا وا املسبببتحقةالسبببان لألسبببر املعي بببية 
ِّبامج ماافحببة الت ببرد لببتمويبب  الحاومببة املم اببة املتحببدة  واادت املسبباعدة ع ببى سبببي  األولويببة.

 20، مبا   ذلم  ثرنبامج مياانيتب  2019/20ح  فرتة السنت؛  إسرتليينم يون جني   149إ  
مبن أجب  احلي ولبة دون ت برد األ بخا  املعرضب؛  السريعلتدع  عم يات ال إسرتليينم يون جني  

 بببخص لبببديهم احتياجببببات  2 000إ   1 500لبببدعم  إسببببرتليينمايببب؛ جنيببب   10و خلابببره 
 .الصحة العق ية( من أج  كسر ح قة الت ردث أن معقدة )مت  إدمان املخدرات وم اك  

مبببن تعتبببِّبهم لميبببع مسبببتقر ، رببب  احلصبببو  ع بببى سبببان 2012و  اسبببات ندا، ومنبببذ عببباأل  -69
ألي  بخص  وعباوة ع بى ذلبم، رب  قانونبا   الس اات اي ية م ردين ألسبا  عارجبة عبن إراد بم.

السببان املؤقببت وامل ببورة مببن يعبباي مببن الت ببرد أو يواجبب  عاببر التعببرا لبب  احلصببو  ع ببى حببد أدا 
ور حبببو  املتمحبببنهج الا ببب  البببوركبببات احلاومبببة ااسبببات ندية ع بببى  واملسببباعدة مبببن السببب اات اي يبببة.

البذي يعاب  األولويبة ل تببدع  و لوقايبة مبن الت ببرد، مببن أجب  ا"عيبارات السبان" األ بخا  واملسبمةى 
ث بببأن  2014( عببباأل لبببب وربببدد نظببباأل )اسبببات ندا املبابببر ويستا بببف أيبببع عيبببارات احليبببااة املمانبببة.

 ن مناسببا  عايري السبان البذي ا يابو مل اخلاوا العريضة( األ خا  امل ردين املناسمل لب)السان غري 
 .ظروف استتنائيةمثة لألسر املعي ية الد لديها أطفا  ول نساة احلوام  ما مل تان 

 اتع ى الس اات اي يبة واجبب اإلساانث أن  2014( عاأل لب و  وي ا، فرا قانون )وي ا -70
تركيببة الت برد ثغبض النظبر عبن الوقبون   من  املستحق؛ملساعدة   وقاية أيع األ خا  ترم  إ  ا

وعبببا   منقحبببة لبببدعم تنفيبببذ الواجببببات الديبببدة. إر ببباداتوأُعبببدت . أسبببرهم أو ظبببروفهم ال خصبببية
مبن عبا  منحبة الوقايبة مبن  إسبرتليينمايب؛ جنيب   5.6، قُبدأل مب ب  إضبا  قيمتب  2015/16فبرتة ال

( لببب ي بباواسببُتحد  قببانون )و  مسبباعدة السبب اات اي يببة   تنفيببذ الواجبببات الديببدة.مببن أجبب  الت ببرد 
 .ث أن است  ار املساكن لع  است  ار املساكن أيسر وأسه  2016عاأل 

 الغ ر والرح   
وراسخ رم  أيع األ بخا ، مببن فبيهم  قويلدل املم اة املتحدة إطار قانوي يوجد  -71

 . العنصري وغريه من أ اا  التميياالتمييا الغ ر والرح ، من 
 غ ر والرحب  مبن عبا  نظباأل لواقع املفري عدد كاف من والس اات اي ية مسؤولة عن تو  -72

احتياجببات الرحبب  اخلاضببع؛  موضببوعيا   وجيببمل ع ببى السبب اات اي يببة أن جتببري تقييمببا  . التخاببيط
و  ت برين . من املواقع ع ى مدل مخبس سبنوات لت بيبة احتياجبا م مناسبا   قدرا   تعرالوايتها وأن 
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املم اة املتحبدة عبن تعايبا ثرنبامج امل ايبة امل برتكة واملسباكن ، أع نت حاومة 2016التاي/نوفمِّب 
وسببي ري . إسببرتليينجنيبب   م يببار 1.4مبب بب  إضببا  قيمتبب   2021-2016املعقولببة التا فببة ل فببرتة 

 .  عنصر اإلجيار املعقو  التا فة من هذا الِّبنامج عن طري   متوي  مواقع الرحّ 
" ثأنبب  قببد 2025-2015ال ببمالية، تعببرتف "اسببرتاتي ية املسبباواة العرقيببة ل فببرتة  و   يرلنببدا -73

 متب التحبديات واملخباطر اخلاصبة البد تواجههبا أاعبات معينبة  ملواجهبةي األ وجود ثرامج عمب  حمبددة 
   يرلنبببدا ال بببمالية وتبببدير احتياجبببات  لإلسببباانوحتبببدد اري بببة التنفيذيبببة . الرحببب  والرومبببا اآليرلنبببدي؛

 .  احتياجات الرح    جما  السان"مرح    جما  السان من عا  "التقييم ال اال
 إسببرتليينجنيبب   200 000و  اسببات ندا، عصصببت احلاومببة ااسببات ندية أكتببر مببن  -74
ل منظمببات العام ببة مببع الغ ر/الرحبب ، ون ببرت معببايري الببودة الببدنيا  2017-2016فببرتة ال  

ويفببببرا قببببانون . ملسببببؤوليات األساسببببية ملسبببتأجري هببببذه املواقببببعملواقبببع الغ ر/الرحبببب  واحلقببببوق وا
ع ى الس اات اي ية ثأن تعبد اسبرتاتي ية  قانونيا   ث أن السان واجبا   2001( عاأل لب )اسات ندا

 . توفري السان واخلدمات ذات الص ةملستول مدعمة ثتقييم  لإلساانحم ية 
واجببات ع بى السب اات  اإلسباانث أن  2014( عاأل لب و  وي ا، يفرا قانون )وي ا -75

ت بيبة ااحتياجبات ايبددة   التقييمبات ثغيبة  غ بر والرحب  لتبوفري مواقبع  ضبماناي ية ترمب  إ  
وي بم  ذلبم ضبرورة إجيباد مواقبع لإلقامبة والعببور تسبتو   املتع قة ثتوفري السبان ل غ بر والرحب .

ومنبببذ  تصبببميم مواقبببع الغ بببر والرحببب .ث بببأن حاومبببة وي بببا  توجيهببباتاملعبببايري ايسبببنة البببواردة   
لفببت  مببوقع؛ جديبببدين  تقريبببا   إسببرتليينم يببون جنيبب   12، اسببتتمرت حاومببة وي ببا 2012 عبباأل

ثرنببببامج املببببن  متويبببب  مببببن مواقببببع أعببببرل وتببببرميم مواقببببع أعببببرل كتببببرية مببببن عببببا   مخسببببةوتوسببببيع 
اخلبدمات نتبائج حتسب؛ ث بأن  احلاومبة توجيهباتكمبا ن برت . واقبع الغ بر والرحب ملاملخصصبة 

 .إ  الغ ر والرح  املقدةم؛ التع يم الصحية والدعم 

 (32)حماية حقوق الطفل  

 إنا رتا  
والسياسبببات القائمبببة تفعيببب  احلقبببوق واالتاامبببات البببواردة   اتفاقيبببة  الت بببريعاتتواصببب   -76

 بباأل ويُ . أو سياسببات جديببدة ت ببريعاتوضببع  عنببد ااعتبببار رببذه ااتفاقيببة حقببوق الافبب  ويببو ت 
معالبة  عنبدأيع اياكم ثبأن جتعب  رفباه الافب  اعتبارهبا األو   1989قانون  ؤون الاف  لعاأل 
احلب    أن  متع قة ثالرعايبة امل مول؛ ثدعاولميع األطفا  وياون ل .أي مسألة تتع   ثتن  ت 

ل نظبر جبات التع يميبة اخلاصبة متخصصبة معنيبة ثااحتيا حمباكم وتوجبد أيضبا   وص  وحماأل. ميت هم
قضببايا األطفببا  ذوي ااحتياجببات التع يميببة اخلاصببة، وإجببراةات  ببام ة لتقببدمي ال ببااول     

. رعايتبب  أو تع يمبب حالببة ، ع ببى سبببي  املتببا ، مببن ثعببدأل اارتيببا  فيهببا الافبب  ي ببعراحلبباات الببد 
ملفببوا  ببؤون الافبب     ثقببدر أكببِّب مببن ااسببتقالية 2014وأتببى قببانون الافبب  واألسببرة لعبباأل 

أن يقببدأل امل ببورة واملسبباعدة إ  فببرادل األطفببا  الببذين يت قببون رعايببة  نا ببرتا الببذي ميانبب  حاليببا  إ
، وأن يرصببد فعاليببة إجببراةات ال ببااول وعببدمات منببارمعببن  اجتماعيببة أو الببذين يعي ببون ثعيببدا  

 .الدعم املتاحة لألطفا 
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  ثببب؛ التاميبببذ ايبببروم؛ وأقبببراهنم   ، تق صبببت الف بببوة   التحصبببي2011ومنبببذ عببباأل  -77
.  سبببنة مبببن العمبببر( 16) الراثعبببةسبببنة مبببن العمبببر( واملرح بببة الرئيسبببية  11) التانيبببةاملرح بببة الرئيسبببية 

، 2016  عباأل  إسبرتليينجني   م يار 2.5العاوة اخلاصة ثالتاميذ، الد ث غت قيمتها  أن كما
واودت . تسا  التاميبذ ايبروم؛ لميبع القبدراتإضافية لايادة مستول اك ل مدار. أمواا  توفّر 

لتوسبيع قاعبدة  إسبرتليينم يبون جنيب   137حاومة املم اة املتحبدة مؤسسبة هببات التع بيم مبب ب  
 ة هببذه املع ومبباتاألدلببة املتع قببة ثأفضبب  الوسببائ  لايببادة مسببتول حتصببي  التاميببذ ايببروم؛ وإحالبب

 .إ  املدار.
 اة املتحدة عن أي عنف ضد األطفا  ولديها قوان؛ واضبحة وا تتغاضى حاومة املم -78

 افب  ثغيبة ضببط ل ةعفيفبتوجيب  ضبرثة ثسببمل  ولان ينبغ  أا ياحت  الوالبدان جنائيبا  . ملواجهت 
 "التأديمل املعقو " إا عندما يتع   األمر ثتهمة الضر  العبادي  ثذريعةوا يتا  الدفان . س وك 

ضببرر ثببدي فع بب  يتسبببمل   هم  ببخص مببا ثااعتببداة الببذي تة عنببدما يُبببوا مياببن ااسببتفادة منبب  
 ت .ثالقسوة   معاقبعندما يُتهم أو  لاف  ما عاري أو

  يرلندا ال مالية  
ثة ث أن سياسة محاية الاف  حمدة  توجيهات 2016ن رت واارة الصحة    ذار/مار.  -79

 التوجيهباتوتوفر هبذه .  يرلندا ال مالية"ثعنوان "التعاون من أج  محاية األطفا  واألحدا    
ألن ببباة املتع قببببة ثتعايببببا لاام ببببة الموعبببة اجملحلمايبببة األطفببببا  واألحبببدا ، ي ببببم   إق يميببببا   إطبببارا  

القااعات القانونيبة واخلاصبة واملسبتق ة واجملتمعيبة  لصا احلقوق والوقاية والتدع  املبار واحلماية 
ها تاسببببرتاتي ية  ببببؤون األطفببببا  واألحببببدا " الببببد وضببببع" و ببببدف واخلرييببببة والدينيببببة والتاوعيببببة.

وتيسري التعاون     يرلندا ال مالية إ  حتقي  نتائج أفض  لألطفا  واألحدا   ةالتنفيذي الس اة
وكفالببة  ثبب؛ أيببع اري ببات ذات الصبب ة والهببات املعنيببة صبباحبة املصبب حة فيمببا ع ببى كببو أفضبب  

 2016 عباأل( لبب قبانون ) يرلنبدا ال بمالية قبدألوي. أفضب  يبذا  تنفتنفيذ األن اة والِّبامج والسياسبات 
يُ بباأل أيببع هببو ل تسبب ط  و  موحببدا     املببدار. تعريفببا  ثبب؛ التاميببذ تسبب ط الث ببأن معالببة م ببا ة 

ويُ بباأل جم ببس ايببافظ؛ ثببأن يتببو   حببواد  التسبب ط ودوافعبب  ونتائ بب   املببدار. ثببأن تسبب   مركايببا  
مسبببؤولية وضبببع سياسبببات وإجبببراةات ماافحبببة التسببب ط   املبببدار. وتنفيبببذها ورصبببدها  أاعيبببا  

 واستعراضها ث ا  دوري.
ث ببأن ااحتياجببات التع يميببة اخلاصببة  2016( عبباأل لببب ويوجببمل قببانون ) يرلنببدا ال ببمالية -80

ة اشببباذ قبببرارات ث بببأن احتياجاتببب  التع يميببب عنبببدواإلعاقبببة ع بببى هي بببة التع بببيم مراعببباة  راة الافببب  
يعببرتف  إذا سببن التع ببيم اإللاامبب ، و جديببدة لألطفببا  الببذين جتبباوا  ميببن  حقوقببا  أنبب  كمببا . اخلاصببة

 .ي م  احل    الوساطة واحل    ااست نافهذا و . هميتثتاايد استقال
  إنا ببببرتا ووي ببببا منببببذ املماثبببب  ويتببببواةأل القببببانون املتع بببب  ثالعقوثببببة البدنيببببة مببببع القببببانون  -81

ومعببايري لضببمان حظببر العقوثببة البدنيببة   دور  ت ببريعاتا  وُوضببعت أيضبب. 2006أي و /سبببتمِّب 
م  التبببداثري الراميبببة إ  تعايبببا توت ببباألطفبببا .  حضبببانة وأمببباكناألطفبببا  ومراكبببا الرعايبببة النهاريبببة 

ن ر كتيببات إعاميبة تبوفر امل بورة والبدعم ع ى األثوة اإلجياثية وت  يع أ اا  التأديمل البدي ة 
 .ومقدم  الرعايةل والدين وجهات اتصا  مفيدة 
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 اسات ندا  
ث ببأن األطفببا  واألحببدا  واجبببات حمببددة  2014( عبباأل لببب ويفببرا قببانون )اسببات ندا -82

اتفاقيبة  أو ايبادة تبأثريتضبمن حتسب؛  قبدع ى الواراة ااسبات ندي؛ ثبأن ينظبروا   اخلابوات البد 
وثبببأن يقبببدموا  وثبببأن يعبببااوا البببوع  والفهبببم العبببام؛ حلقبببوق الافببب   حقبببوق الافببب    اسبببات ندا 

تقارير إ  الِّبملان ااسات ندي ك  ثا  سنوات عن التقدأل ايرا وعن عااهم لفرتة السبنوات 
كما يوجمل هذا القانون ع بى جمموعبة واسبعة مبن السب اات العامبة، مببا   ذلبم  التا  التالية.

اات اي ية واجملالس الصحية، أن تقدأل تقارير ك  ثا  سبنوات عبن اخلابوات البد اشبذ ا الس 
األحاباأل البواردة . و تنفيذ مقتضيات اتفاقيبة حقبوق الافب  ايادة  ت م الفرتة لضمان حتس؛ أو 

ملفبببببوا  بببببؤون األطفبببببا  واألحبببببدا    سبببببتخور    تنفيبببببذها،  يُببببببدتأ  هبببببذا القبببببانون، عنبببببدما 
 .صاحية إجراة حتقيقات ثالنياثة عن فرادل األطفا  اسات ندا

 وأط قبببببت احلاومبببببة ااسبببببات ندية مببببببادرة "التحبببببدي ااسبببببات ندي مل بببببا ة التحصبببببي  -83
، مببع الرتكيببا ث ببا  عببا  ع ببى التع يميببة  النتببائج  اإلنصبباف" ل مسبباعدة   حتقيبب  الدراسبب 

الصببندوق ااسببات ندي لببدعم  ويببدعمها   ذلببمالدراسبب  املتصبب ة ثببالفقر. سببد ف ببوة التحصببي  
، والبذي يوجب  دعمب    الوقبت إسبرتليينم يبون جنيب   750التحصي  الع م  البذي تب ب  مياانيتب  

الببراهن إ  املببدار. والسبب اات اي يببة الببد لببديها أكببِّب األعببداد مببن التاميببذ الببذين يعي ببون   
 2018-2017ملوسبم الدراسب  مبن ا متعددة من احلرمان، وسيقدأل اعتبارا   مناط  تعاي أ ااا  

ل حصو  ع ى الوجبات املدرسبية  املستحق؛إ  املدار. ع ى أسا. عدد التاميذ  إضافيا   دعما  
وتبدفع احلاومبة ااسبات ندية .   املائبة مبن املبدار.   اسبات ندا 95اجملانية، سيستفيد من  كبو 

املنتمب؛ إ  ااحتباد األورويب البذين ااسبات ندي؛ و  املسبتحق؛  املتفرغ؛ الرسوأل الدراسية ل اا
يدرسون   مؤسسات التع يم العايل ااسات ندية ل حصو  ع ى أو   هادة وطنية ع يا أو ع بى 

متاببببب؛ الابببببا  ضبببببمان واملبببببن  الدراسبببببية والقبببببروا الااثيبببببة متاحبببببة ل.  بببببهادة جامعيبببببةأو  
د أدا مبببن وببب ةضبببمان دكمبببا توجبببااسبببات ندي؛   مرح بببة التع بببيم العبببايل مبببن إعالبببة أنفسبببهم،  

 .الدعم املايل املعي   ألفقر األسر املعي يةيوفّر الدع  
وحتظببر القببوان؛ القائمببة   اسببات ندا معاقبببة األطفببا  ثببالر  أو الضببر  ع ببى الببرأ. أو  -84
 تعتباألوا تاا  احلاومة ااسات ندية تعارا العقا  البدي لألطفا ، ولانها ا  .أداةاستخداأل ث

ظبر العقبا  الببدي، حلو  عن التأديمل املعقو  الدفان القانويأ اا  إللغاة أيع  ت ريعاتتقدمي 
 .ثسبمل الضر  اخلفيف ألثنائهم ماحقة الوالدين جنائيا  احتما  قد تؤدي إ  

 وي ا  
ث بأن حقبوق األطفبا  واألحبدا  ع بى واراة وي با  2011( عباأل لبب )وي با إجبراةيفرا  -85

حقبببببوق الافببببب   فابببببطدد ربببببو . اارسبببببة مهبببببامهم عنبببببدحقبببببوق الافببببب  واجبببببمل مراعببببباة اتفاقيبببببة 
ذا الواجمل، مبا   ذلم إجراة تقييم لامتتا  رالرتتيبات الد وضعتها حاومة وي ا  2014 لعاأل

 .ألثر حقوق الاف 
"إعبببادة كتاثبببة املسبببتقب   ايبببادة مسبببتول الامبببو   املقبببرت  املعنبببون 2014وُن بببر   عببباأل  -86

رببببببدد مببببببا مياببببببن أن تقببببببوأل ثبببببب  املببببببدار.، ثالتعبببببباون مببببببع هببببببو و  ،ي ببببببا"والتحصببببببي    مببببببدار. و 
األطفببببا  املنتمبببب؛ إ  األوسبببباا  تواجبببب /مقببببدم  الرعايببببة، مببببن أجبببب  إاالببببة العوائبببب  الببببد الوالدين
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ب . ويقبدألايرومة ملبدار. ملسباعد ا   معالبة  ثبار إ  ان  التاميبذ ايبروم؛ البدعم املبايل نظباأل م 
و  املوسببببببببم  الع مبببببببب  ولببببببببدعم األطفببببببببا  املسببببببببتفيدين مببببببببن الرعايببببببببة.الفقببببببببر ع ببببببببى التحصببببببببي  

وذلببم السببنوات املباببرة   ن  ل تاميببذ ايببروم؛ ، اسببُتحد  نظبباأل امل بب2016-2015 الدراسبب 
، ن برت 2014و  عباأل  سبنوات. 4و 3الذين تبرتاو  أعمبارهم ثب؛  املستحق؛لدعم املتع م؛ 

"، وهبب  جمموعببة مببن املببوارد الراميببة إ  ت بب يع إدمببا  معببا  حاومببة وي ببا املبببادرة املعنونببة "الرتحببا  
 ثقافة الغ ر والرح    املناهج الدراسية الوطنية   وي ا.

نصبا  ت بريعيا  وحاومة وي ا م تامة ثأن تدعم، ع بى أسبا. التوافب  ثب؛ أيبع األحباا ،  -87
ن جمموعبة تبداثري أوسبع مب وسي ا  البنص الت بريع  املقبرت  جباةا  . التأديمل املعقو سياي  ذريعة 

عم  ثبباملواااة مببع يإ  دفببع ع  ببة التغيببري، ولانبب  سبب . ويهببدف الببنصلتعايببا األثببوة اإلجياثيببة نااقببا  
 .أساليمل األثوة اإلجياثية والدعم

 (33)تعزيز الرعاية الدحية  
، املسبتحق؛دائرة الصحة الوطنية عدمة عامة متاحبة لميبع السباان إسهامات ا تاا   -88

قبانون الرعايبة الصبحية مقاثبٍ . وقبد جباة ا. احلاجة وليس ع ى أسا. القدرة ع بى دفبع ع ى أس
مبببن املسببباواة  انعبببداألراعببباة ضبببرورة احلبببد مبببن أوجببب  ملواجببببات قانونيبببة ث 2012وااجتماعيبببة لعببباأل 

العمببر  متبب الصببحية  النتببائجوقببد حتسببنت . ااسببتفادة مببن عببدمات دائببرة الصببحة الوطنيببة حيبب 
ا تاا  قائمة    أوج  انعداأل املساواةأيع ف ات الساان  ورغم أن   حالة دة املتوقع عند الوا

جمبا  الرعايبة الصببحية، فقبد حتقب  ثعببض الن با    تق ببيص الف بوة الصبحية فيمببا يتع ب  ثوفيببات 
   حاومبببببة املم ابببببة املتحبببببدة أيضبببببا   . ووضبببببعتوالسبببببرطانالتاجيبببببة األطفبببببا  وأمبببببراا الق بببببمل 

مبن أجب   إسبرتليينم يبون جنيب   1.5ل وقاية من اانتحبار، مدعمبة مبب ب  اسرتاتي ية  2012 عاأل
التوصببيات الصبادرة عببن املبببادرة املسبتق ة ل صببحة العق يببة  تنّفببذ حاليبا  إجبراة وببو  جديبدة، وهبب  

 10معبد  اانتحبار البوطين ثنسببة  عفبضالراميبة إ  و مبس سبنوات" خل نظبرة است برافية"املعنونة 
، وإ  تنفيذ اخلاط املتعددة الوكاات ل وقاية من اانتحبار 2020/2021ة فرت ال  املائة و و  

 وستسببتتمر حاومببة املم اببة املتحببدة مب غببا  . 2017اي يببة و ببو  عبباأل الوطنيببة   دوائببر الصببحة 
لتحسبب؛ عببدمات الصببحة العق يببة  2020و ببو  عبباأل  إسببرتليينجنيبب   م يببار 1.4قببدره  إضببافيا  

حبببب  السبببب ناة أن يت قببببوا مببببن دائببببرة الصببببحة الوطنيببببة رعايببببة صببببحية ومببببن . لألطفببببا  واملببببراهق؛
مبببا رصبب  ع يبب  النببا.   اجملتمبببع، مبببا   ذلببم مببا يتع ببب   وجود بباوعببدمات تعبباد    نااقهببا 

وتبببوفر دوائبببر سبببريرية. لاحتياجبببات ال مب ببباك  الصبببحة العق يبببة، مبببع تبببوفري الرعايبببة والعبببا  وفقبببا  
 يببدع ونمببن أيببع األعمببار عنببدما  مببن أجبب  األفببرادباببر ااتصببا  والتحويبب  عببدمات التببدع  امل

مع ومبات إ  صبنان القبرار   هبذه البدوائر تقبدأل كمبا  القضاة النائ ،نظاأل   ساحة و  مرة أل
وتعمب  دوائبر ااتصبا   .إليهباع بى األ بخا  ايبال؛  أحاباألإصبدار  القضاة النبائ  عنبدنظاأل 

تسباعد السب اات القضبائية   إحالبة هب  صف إنا رتا و والتحوي    مراكا ال رطة واياكم   ن
قبببد ي بببم  العبببا  هبببو مبببا إدانبببتهم، و  وقبببتالنببباة املعرضببب؛ ل خابببر إ  أنسبببمل مابببان ل عبببا  

 وليس   ماان ااحت اا. اجملتمع 
العامببة ثعنببوان "جعبب  احليبباة أفضبب " توجيهببات  إطببار ل صببحة وفرو   يرلنببدا ال ببمالية، يبب -89

ع ببى هببذا اإلطببار ويقببوأل  ارق الصببحية.و ة وتق ببيص الفببيالصببحالرعايببة لإلجببراةات الراميببة إ  حتسبب؛ 
ع ببى سبببي  املتبببا ،  ،ة وعاببط العمبب  املتع قبببةيالصبببحالرعايببة أسببا. عببدد مببن اسبببرتاتي يات تعايببا 
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، 2016و   ذار/مبببار.  ات صبببحية أعبببرل.ثأولويبببو  والعقببباقريسببباةة اسبببتعما  التبببب  والاحبببو  إث
وترمب   .(34)"إهناة احلتم  ل مهني؛ الصحي؛ وااجتماعي؛ ث أن  توجيهاتأصدرت واارة الصحة "

إ  تنوير مهني  الرعاية الصحية وااجتماعية املمارسب؛ ث بأن القبانون البذي يبؤطر  التوجيهاتهذه 
را الصحة والعبد    إصبدار توصبيات ترمب  إ  حتسب؛ . وينظر واي   يرلندا ال مالية إلهناة احلم  

رعايببة ودعببم النسبباة   الظببروف ايببددة الببد ياببون قببد ُأجببري فيهببا ت ببخيص يا ببف عببن إصبباثة 
ث بببأن القبببدرة العق يبببة  2016( لعببباأل لبببب وحظببب  قبببانون ) يرلنبببدا ال بببمالية النببب؛ ثت بببوهات قات بببة.

 .اارة الصحة   العم  املتع   ثتنفيذهو رعت و   2016ثاملوافقة امل اية   أيار/مايو 
نفسب  قبيم ثصبفة قانونيبة   اسبات ندا أن يسب   مو  اسات ندا، يسبتايع أي  بخص  -90

   عيبادة طبيبمل عبباأل ل حصبو  ع ببى اخلبدمات الابيببة العامبة الببد تقبدمها دائببرة الصبحة الوطنيببة.
احلاومة ااسات ندية ملعالة األسبا  الاامنة وراة الفوارق الصحية الد اشذ ا تداثري الم  توت 
الوجببات املدرسبية اجملانيبة ومواصب ة االتبااأل تقبدمي املعقو  التا فبة، و  اإلساانااستتمار   ع ى 

الرعايبة ال خصبية اجملانيبة، وتقدمي اخلدمات التساه ية املتع قة ثالسفر و ثالوصفات الابية اجملانية، 
واحلبببد مبببن معبببدات التبببدع؛،  ،الاحبببو  اسبببتها إجبببراةات حامسبببة ملعالبببة اشببباذ نبببمل إ  جا

 وااستتمار من أج  حتس؛ عبدمات الصبحة العق يبة. ،والتغذية الس يمة احلياة الن اةوت  يع 
أُعيبدت ، أط قت احلاومة ااسات ندية ااسرتاتي ية ااسبات ندية ل توحبد، البد 2011و  عاأل 

رئيسبية  بدف إ  ضبمان  نتبائجي بم  أرثبع  النتبائج املتحققبةهنبج قبائم ع بى صياغتها    با  
، 2013و  عباأل  تع ةا أيع املبواطن؛.ممتتع األ خا  املصاث؛ ثالتوحد ثاحلقوق ذا ا الد يت

 انعببداألأط قببت احلاومببة ااسببات ندية اسببرتاتي ية "مفبباتي  احليبباة" الببد تركببا ع ببى احلببد مببن أوجبب  
وعصصببببت احلاومببببة . يواجههببببا األ ببببخا  الببببذين يعببببانون صببببعوثات   الببببتع م املسبببباواة الببببد
ضبع تلاسبتتمار   حتسب؛ الصبحة العق يبة، وهب   إسبرتليينم يبون جنيب   150 مب   ااسات ندية

حتقيبب  اسببرتاتي ية جديببدة ل صببحة العق يببة، سببتحدد رؤيببة ل سببنوات الع ببر املقب ببة وكيفيببة حاليببا  
ث بأن  2015( عباأل لبب اومبة ااسبات ندية ثتنفيبذ قبانون )اسبات نداوتقبوأل احل. اخلدمات حتّو   

، إ  جانببمل املتحقبب  التقببدألو الببدعوة ن بباا الصببحة العق يببة وست بب ع البيانببات املسببتق ة ث ببأن 
. اتبان هنج قائم ع ى احلقوق   التوجيهات القانونية املتع قة ثاستخداأل ت ريعات الصحة العق ية

 ندية تدريمل املوظف؛ املقيم؛   جما  التعام  مبع السب ناة ذوي ومولت دائرة الس ون ااسات
لتقبببدمي  جمموعبببةدائبببرة الصبببحة الوطنيبببة  وُت بببغر السببب و  الصبببعمل وااضببباراثات   ال خصبببية، 

مببن األطبببباة النفسبباني؛ ال بببرعي؛  السبب ون   اسبببات ندا تضببم ماجيبببا   من بببآتاخلببدمات داعبب  
قبدر كمبا تقبدأل عبدة وكباات مبن القابان التالب  م؛.  و  املبدال بالغ؛عام؛ النفساني؛ الطباة واأل

 29و   الصبحة العق يبة.تتع ب  ثلس ناة الذين لديهم م اك  إ  امن اخلدمات والدعم إضا  
سببات ندية اسببرتاتي يتها الديببدة ل وقايببة ، أط قببت دائببرة السبب ون اا2016ت ببرين التبباي/نوفمِّب 

 "تا بم معب "، البد  بدف إ  متاب؛ أيبع نبااة السب ون مبن العمب  سبويا   ثعنبوان من اانتحبار
اة األ ببخا  "املعرضبب؛ ؤ لتحديببد األ ببخا  املعرضبب؛ ل خاببر، وتببباد  املع ومببات وت بب يع هبب

 ل خار" ع ى قبو  املساعدة والدعم.
و  وي ببا، التامببت حاومببة وي ببا جبعببب  احتياجببات األ ببخا  ذوي اخلصببائص ايميبببة  -91

قهم ومسببببامها م   صبببب مل تصببببميم وتنفيببببذ أيببببع اخلببببدمات العامببببة، وا سببببيما عببببدمات وحقببببو 
 وقببد فببرا األهببداف املتوعبباة. نوسببتقدأل تقببارير سببنوية ث ببأ الصببحة العق يببة.و الصببحية الرعايببة 
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 خص ميار.  يع ى أواجبات ث أن اخلدمات ااجتماعية والرفاه  2014( عاأل لب قانون )وي ا
مراعبباة اتفاقيببة حقببوق الافبب  ومبببادا األمببم املتحببدة املتع قببة ثابببار  هببذا القببانون مهبباأل مبوجببمل

 إسببرتليينمايب؛ جنيبب   7.65 قببدره، أع نبت حاومببة وي با عببن اسبتتمار 2015و  عبباأل ن. السب
سببببنوات  10وهببب  اسبببرتاتي ية مبببد ا    عبببدمات الصبببحة العق يبببة لألطفبببا  واملبببراهق؛. سبببنويا  

أل بببببخا  البببببذين إ  ا الرعايبببببة والعبببببا  املقبببببدم؛ لتحسببببب؛ الصبببببحة العق يبببببة والرفببببباه وحتسببببب؛
 مقدم  الرعاية واألسر.إ  يستخدمون عدمات الصحة العق ية و 

 (35)تعزيز التنمية الخارجية  
ملسباعدة إ  ا  املائبة مبن البدع  القبوم  اإلأبايل  0.7ثتقبدمي م تامبة املم اة املتحبدة  -92

ة، البببد توجبببد   صببب مل اسبببرتاتي ية املم ابببة املتحبببدة وت بببا  األهبببداف العامليببب. اإلاائيبببة الرمسيبببة
ل قيبببا.   جمبببا  حقبببوق اإلنسبببان ااقتصبببادية  ةوقاث ببب ةكببببري   حتسبببيناتثتحقيببب   ل معونبببة، التاامبببا  

حتمببب  وتعببباا حقبببوق اإلنسببببان    املعونبببة جمموعبببة مبببن ثببببرامجتوجبببد و . وااجتماعيبببة والسياسبببية
 واألمن والعدالة.، والصحة، والساأل والبناتالنساة  مت جماات 

 وأقاليم ما وراء البحار للتاج البريطانياألقاليم التابعة  -خامساً  
اافحببة التمييببا   األقبباليم التاثعببة ملإن اإلطببار القببانوي حلمايببة وتعايببا حقببوق اإلنسببان و  -93

اسببية   الوثيقبة األسكمبا ُعبرا ا يباا  إ  حبد كبببري   (36) وأقباليم مببا وراة البحباريل تبا  الِّبيابا
 .2012ويرد أدناه موجا ل تاورات الرئيسية احلاص ة منذ عاأل . (37)2014لعاأل 

 األقاليم التابعة للتاج البريطاني  
مبن مسبارات العمب  ايبددة املتع قبة  عبددا   يضم ثرنامج غريناي ل مساواة واحلقوق حاليا   -94

. ة امل بببببرتكة، وال بببببيخوعةمبسبببببائ  منهبببببا اإلعاقبببببة واإلدمبببببا ، والصبببببحة العق يبببببة، وإجبببببااة الوالديببببب
هببببذا البببباوا    غرينبببباي احلقببببوق  ملببببن قببببانون ث ببببأن اوا  املت يبببب؛  2016واسببببُتحد    عبببباأل 
عبببن إجبببااة األمومبببة والتببببين  الببباوا  ثببب؛ رجببب  وامبببرأة، فضبببا   القائمبببة   حالبببةواملسبببؤوليات ذا بببا 

ؤوليات ل ببببؤون الافبببب  رببببدد مسبببب ثقببببانون جديببببدسببببار   أعببببذت، 2016و  عبببباأل . القانونيببببة
 .ل مبادا املنصو  ع يها   اتفاقية حقوق الاف  الوالدين وغريمها ان يرعون األطفا  وفقا  

، جرل توسبيع ناباق الِّبوتوكبو  ااعتيباري اتفاقيبة مناهضبة التعبذيمل 2014و  عاأل  -95
ا حبر  وأُ . القاسية أو الاإنسانية أو املهينبة لي بم  جايبرة مبانأو العقوثة وغريه من ضرو  املعام ة 

ث ببأن التمييببا ع ببى  2006أحابباأل قببانون جايببرة مببان لعبباأل  تابيبب تقببدأل    2016عببا  عبباأل 
، اعتمببدت جايببرة مببان ووضببعت موضببع التنفيببذ القببانون أيضببا   2016و  عبباأل  أسببا. اإلعاقببة.

ثببالاوا  الببذي يسببم  لببألاوا  مببن الببنس نفسبب   2016املدنيببة لعبباأل  ة)املعببد ( ل بباوا  وال ببراك
وُقدأل إ  تينوالد )ثرملان جايرة مبان( م برون قبانون  راكات مدنية. ثإقامة ن النس؛ ولألاوا  م

 .  2010ي  إ  قانون املساواة لعاأل  ام  ث أن املساواة، يستند ث ا  وث
اتفاقيببببة حقببببوق الافبببب  والِّبوتوكببببو  كبببب  مببببن اق  ابببب، جببببرل توسببببيع ن2014و  عبببباأل  -96
 بببرتا  األطفببا    املنااعبببات املسببب حة والِّبوتوكبببو  اثعتيبباري اتفاقيبببة حقبببوق الافبب  املتع ببب  اا
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عتيبباري اتفاقيببة حقببوق الافبب  املتع بب  ثبيببع األطفببا  واسببتغا  األطفببا    البغبباة و  املببواد اا
ث ببأن  2013( عبباأل لببب جريسبب )واسببتحدثت حاومببة جريسبب  قببانون . اإلثاحيببة لي ببم  جريسبب 

اخلصببائص ايميببة، الببد ت ببم  حبب  اآلن  رظببر التمييببا ع ببى أسببا. ثعببض ، وهببو قببانونالتمييببا
، 2015و  عبباأل . واألمومببة ،واحلمبب  ،وتغيبري نببون الببنس ،وامليبب  النسبب  ،ونببون الببنس ،العبرق

ع بى أيبع البرائم  ثدرجبة أكبِّبالاراهية"، تركا  جرميةاستحدثت جريس  سياسة جديدة ث أن "
 بخص الم ع ى عرق ئلعداة أو التحيا القاا هوارتااةا  أن ياون الدافع وراة املب   عنها ايتم 

 .أو دين  أو مي   النس  أو إعاقت  أو نون جنس 

 أقاليم ما وراء البحار  
ا تاا  حاومة املم اة املتحدة تتوقع من أقاليم ما وراة البحار أن تتقيد مبعبايري حقبوق  -97

، 2012تقببدأل ماببرد منببذ عبباأل وُأحببرا  اإلنسببان األساسببية ذا ببا الببد تتقيببد ةببا املم اببة املتحببدة.
أل مايد مبن العمب  والبدعم ا ولان حاومات املم اة املتحدة وأقاليم ما وراة البحار تعرتف ثأن  ي 

معاهبببدات األمبببم  واحبببدة أو أكتبببر مبببنوحببب  اآلن، جبببرل توسبببيع ناببباق  لتحقيببب  هبببذا الامبببو .
ويل اخلبا  ثباحلقوق املدنيبة املتحدة التالية لي م  معظم أقاليم ما وراة البحار املأهولة  العهد الد

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 

ات ملعاهبدل توسبيع ناباق أيبع هبذه اوجبر . واتفاقية القضاة ع ى أيع أ اا  التمييا ضد املرأة
و   الست لي م  جار فرجن الِّبياانية، وجار كاميان، وجار فوكانبد، وجبار تبركس وكباياو..

، جببرل توسببيع نابباق اتفاقيببة القضبباة ع ببى أيببع أ بباا  التمييببا ضببد املببرأة 2016 ذار/مببار. 
 ببرت  ألقبباليم مبببا وراة اجمل ببس الببوااري السببنوي املاجتمبببان وعببا   لي ببم  أنغببيا وجببار كاميببان.

، اتفقببببت حاومببببات املم اببببة املتحببببدة وأقبببباليم 2016البحببببار املعقببببود   ت ببببرين التبببباي/نوفمِّب 
من أج  إحراا تقدأل   توسبيع ناباق معاهبدات األمبم املتحبدة  وراة البحار ع ى العم  سويا   ما

ة ثاسم أقباليم مبا وراة ل تحفظات املتبقي مراجعةجراة إحلقوق اإلنسان الست امل ار إليها أعاه و 
ايببد مببن العمبب  امل ببرت  مببن أجبب  مواصبب ة تاببوير قببدرات املؤسسببات القيبباأل مبوسببي ري  البحببار.

ملبببادا ثبباريس، ومببن أجبب  تعايببا فهببم  الوطنيببة حلقببوق اإلنسببان   أقبباليم مببا وراة البحببار، وفقببا  
 .االتاامات الدولية امل رتكة   جما  حقوق اإلنسان

، أع نت حاومة املم اة املتحدة عن قرارها ثعبدأل 2016لتاي/نوفمِّب ت رين ا 16و   -98
، إماانيببة القيبباأل ثببذلمإعببادة تببوط؛ ال اغوسببي؛   إق ببيم ايببيط ارنببدي الِّبيابباي ع ببى أسببا. 

ونظرت حاومبة املم ابة . دافع  الضرائمل الِّبيااني؛ع ى ومصا  الدفان واألمن، وتا فة ذلم 
مل العم ية إلقامة أاعة صغرية نائية ع ى الار املنخفضبة و  التحبديات املتحدة ثعناية   الوان

ذلبم، ستسبعى حاومبة املم ابة املتحبدة  . وثبدا  مبنالقبيب هبذا مبن  أاعةواجهها أي تالد قد 
ال اغوسببي؛   اجملتمعببات اي يببة الببد يعي ببون  أسبباليمل عببي شإ  دعببم إدعببا  حتسببينات ع ببى 

ع ى مدل السنوات الع بر املقب بة  إسرتليينم يون جني   40يقار   وستخصص مب غا   فيها حاليا  
 .لتحقي  هذا اردف



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

GE.17-01935 26 

Notes 

4 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx 
5 http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session13/GB/UKMidTermReport_Aug2014.doc 
6 ICERD, ICCPR, ICESCR, CAT, CEDAW, CRC, CRPD. 
7 OPCAT, ICCPR-OP2, CRC-OP-AC, CRC-OP-SC, CEDAW-OP, CRPD-OP. 
8 UPR recommendations 110.4, 110.6–110.8, 110.11–110.13, 110.30, 110.31. 
9 UPR recommendations 110.1, 110.5, 110.26. 

10 UPR recommendation 110.48. 
11 UPR recommendations 110.14–110.19, 110.20–110.26, 110.28. 
12 UPR recommendation 110.3. 
13 UPR recommendations 110.33, 110.67, 110.68. 
14 18 November 2016. 
15 As at 26 January 2017. 
16 UPR recommendations 110.29, 110.74. 
17 UPR recommendations 110.32, 110.39, 110.44, 110.46, 110.49, 110.50, 110.53, 110.66, 110.102, 

110.103, 110.116. 
18 Pages 36–38 of CD2014. 
19 UPR recommendation 110.61. 
20 UPR recommendation 110.92. 
21 UPR recommendations 110.40, 110.51, 110.69–110.71. 
22 UPR recommendations 110.72–110.76, 110.99. 
23 UPR recommendations 110.43, 110.59, 110.60, 110.90, 110.91. 
24 UPR recommendations 110.58, 110.118–110.121. 
25 UPR recommendation 110.83. 
26 UPR recommendations 110.54–110.57. 
27 UPR recommendation 110.122. 
28 UPR recommendations 110.86–110.89, 110.94–110.96. 
29 UPR recommendation 110.42, 110.101. 
30 UPR recommendation 110.41. 
31 UPR recommendations 110.40, 110.52, 110.62–110.65. 
32 UPR recommendations 110.9, 110.10, 110.38, 110.78–110.80, 110.106. 
33 UPR recommendation 110.102. 
34 UPR recommendation 110.77. 
35 UPR recommendation 110.129. 
36 UPR recommendations 110.2, 110.45. 
37 Respectively pages 115–147, and 40–115 of CD2014. 

    


