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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٣، دورته الثانية عشرة يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨  املؤرخ ٥/١حقوق اإلنسان   
لق بآيرلندا يف اجللسة السابعة     وجرى االستعراض املتع  . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٤إىل  

وترأس وفد آيرلندا آالن شاتر وزيـر العـدل         . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٦املعقودة يف   
واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن آيرلندا يف جلسته احلادية عـشرة املعقـودة       . واملساواة

  . ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٠يف 
 اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ،٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠ويف    -٢
إيطاليـا، وبـنغالديش، ومجهوريـة      : لتيسري االستعراض املتعلق بآيرلندا   ) اجملموعة الثالثية (

  .مولدوفا
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥بأحكام الفقرة   .وعمالً  -٣

  : االستعراض املتعلق بآيرلندا
ــ  )أ(   ــر وط ــرة   /ينتقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

(A/HRC/WG.6/12/IRL/1)؛  
) ب(١٥  للفقرة وفقاً املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       أعدته للمعلوماتجتميع    )ب(  

A/HRC/WG.6/12/IRL/2)و ،Corr.1(؛  
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/12/IRL/3.(  
وأحيلت إىل آيرلندا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً اجلمهورية              -٤

التشيكية، والدامنرك، وسلوفينيا، والسويد، وفنلندا، واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى            
وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلـارجي        . وآيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا   

  .تعراض الدوري الشامللالس

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
أشارت آيرلندا إىل التزامها الكامل بعملية االستعراض الدوري الشامل وعزمها إيالء             -٥

 حقـوق   واعترفت باملسامهة القيمة للجنـة    . اهتمام كامل لتوصيات جملس حقوق اإلنسان     
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اإلنسان يف جتميع تقرير اجلهات صاحبة املصلحة، وكذلك بدور التشاور مع اجملتمع املـدين،   
  .مبا يف ذلك التشاور مع احلركة النقابية، يف إعداد التقرير الوطين

 منتدى عام للمجتمع املدين نظمتـه وزارة        ٢٠١٠ديسمرب  /وُعقد يف كانون األول     -٦
لك بسلسلة من سبعة اجتماعات عامة ُعقدت يف مجيع أحناء وأتبعت وزارة العدل ذ. اخلارجية
ورحبت احلكومة باملشاورات اليت أجرهتا جهات فاعلة تابعـة للمجتمـع املـدين             . آيرلندا

. ومنظمات غري حكومية خمتلفة، وباملشاورات اليت أجرهتا اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنـسان           
من الوعي العام بآلية االسـتعراض الـدوري        وقد أمثرت مجيع هذه املبادرات مستوى رفيعاً        

  .الشامل يف آيرلندا
: والتزمت الدولة الطرف باملهام التالية يف إطار عملية االستعراض الدوري الـشامل             -٧

حجب املعلومات املتعلقة باجلرائم املرتكبة     (جيري حالياً إعداد مشروع قانون العدالة اجلنائية        
مشروع قانون مكتب الفحص الـوطين، وسـُيقدمان إىل         و) ضد األطفال والبالغني الضعفاء   

" األطفال أوالً "كما سُتوضع املبادئ التوجيهية املنقحة املعنونة       . الربملان يف أقرب وقت ممكن    
وستكون آيرلندا يف وقت قريب يف وضع يتـيح هلـا التـصديق علـى       . على أساس قانوين  

بيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل    الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب      
كما يتحقق تقدم حنو وضع التشريع املتعلق بالقدرة العقلية الالزم          . األطفال يف املواد اإلباحية   

وتأمـل آيرلنـدا يف التوقيـع علـى     . للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
االقتـصادية واالجتماعيـة    الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق         

 من العهد   ٢-١٩وسوف تسحب آيرلندا حتفظها على املادة       . ٢٠١١والثقافية قبل هناية عام     
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وهي املادة املتعلقة بتـرخيص شـركات البـث              

لالزمـة  والتزمت احلكومة بوضع نظام للرعاية الصحية الشاملة، وبتقليص الفترة ا         . اإلذاعي
وفيما يتعلق بأمور اهلجـرة     . لدراسة طلبات احلصول على اجلنسية إىل ستة أشهر يف املتوسط         

واللجوء بشكل عام، ُتتخذ خطوات حنو تقليص مدة التأخر غري املقبول يف بعض جوانـب               
وأُحيل إىل الربملان تشريع يهدف إىل تبسيط اإلجراءات لكي ميكن اختاذ القـرارات             . النظام
  . باللجوء واحلماية واهلجرة بسرعة وشفافيةاملتعلقة

وجيري إعداد تشريع ُيتيح التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة             -٨
كما . كما ُعرض على الربملان تشريع حيظر عملية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث          . التعذيب

ون اهلجـرة والقـانون املتعلـق       التزمت آيرلندا بالتصديق على اتفاقية آرهوس، ومبراجعة قان       
 .بالعنف املرتيل

وشددت آيرلندا على أن التزامها حبقوق اإلنسان ينبع من مبدأ التزام احلكومات بأن               -٩
  .تضع نصب أعينها دائماً احترام حقوق الفرد والكرامة اإلنسانية

يات القوميـة  وأشارت جمّددا إىل أنه من غري املقبول مطلقاً ألية حكومة أن تعامل األقل         -١٠
 املثليات؛  أو الدينية أو اإلثنية باعتبارها أدىن مرتلة؛ أو أن متيز ضد املرأة عموماً أو ضد املثليني أو                
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أو أن ُتميز ضد األطفال أو أن تفشل يف االعتراف بضعفهم؛ أو أن تستبعد األشخاص ذوي                
 عليه، ما مل يشكل هذا      اإلعاقة؛ أو أن تقمع حرية التعبري خوفاً من رأي املتحدث أو اعتراضاً           

  .الرأي حتريضاً على الكراهية
وفيما يتعلق مبسألة حقوق اإلنسان، نفت آيرلندا وجود جمال للنسبية األخالقيـة أو               -١١

 فاحترام الكرامة واحترام حقوق اإلنسان اليت تكفل حتقيق هـذه القيمـة             -للرتعة االنتقائية   
وأشارت إىل أنه مـن     . الالئقة يف كل مكان   األساسية هو خط األساس املتفق عليه للسياسة        

املهم أيضاً للدول اليت تطرح أسئلة بشأن حقوق اإلنسان املكفولة لآلخرين أن تقف علـى               
وأكدت أمهية ذلك لـضمان     . أساس سليم وأمني يف محاية حقوق اإلنسان املكفولة ملواطنيها        

ئلة على أهنا جمـرد مـساعي        األسئلة املوجهة لآلخرين ولكي ال ُينظر إىل هذه األس         ةموثوقي
  .انتهازية لترسيخ األقدام على لوحة شطرنج السياسة الدولية

وقد أدى اهتمام احلكومة برفاهة أضعف فئات اجملتمع، وهم األطفـال، إىل التـزام                -١٢
بإعادة تنظيم أعمال احلكومة حبيث ُتنشئ وزارة حكومية مستقلة تتمثل مسؤوليتها الوحيدة            

  .والشبابيف رعاية األطفال 
ومتت إعادة احلد األدىن الوطين لألجور إىل سابق مستواه، بعد أن كان قد خـضع                 -١٣

  .للتخفيض
 يف املائة ممن يعيـشون يف       ١٥ فنحو   -ويتزايد سكان آيرلندا من حيث العدد والتنوع          -١٤

ات قي  ُوتنفذ سياس . البلد هم من غري املواطنني، معظمهم وفدوا إىل آيرلندا خالل العقد األخري           
  .قطاعي الصحة والتعليم وغريمها من القطاعات من أجل تعزيز االندماج ومكافحة العنصرية

ونظراً إىل عدم وجود جمال للتهاون، مل تتعرض آيرلندا للحمالت املناهضة للمهاجرين              -١٥
  .على حنو ما حدث يف بلدان أخرى، أو ملا ُيطلق عليه جرائم الكراهية ضد األقليات

حلكومة على إعداد مقترحات بشأن عقد مؤمتر دستوري ملراجعة الدستور          وتعكف ا   -١٦
  . ١٩٣٧احلايل الذي اعُتمد يف عام 

وينطوي الدستور احلايل على ضمانات صرحية فيما يتعلق حبقوق أساسية معينة، كما         -١٧
  .حددت احملاكم حقوقاً أساسية أخرى باعتبارها مدرجة يف الدستور

  . يف مستهل العام القادم بشأن حقوق األطفالوسوف ُينظم استفتاء  -١٨
وعقب تقدمي التقرير الوطين نشرت احلكومة تقرير جلنة التحقيق بـشأن األسـقفية               -١٩

  .الكاثوليكية يف كلوين
  .وبعد النظر يف تقرير اللجنة، قررت احلكومة اختاذ التدابري الواردة أدناه  -٢٠
حجـب املعلومـات املتعلقـة      (ة اجلنائية   وجتري حالياً صياغة مشروع قانون العدال       -٢١

ومشروع قانون مكتب الفحص الـوطين،      ) باجلرائم املرتكبة ضد األطفال والبالغني الضعفاء     
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من أجل وضع أساس قانوين لفرز طاليب التوظيف واملوظفني العاملني مع األطفال، وسُتحال             
  .الصيغة النهائية للمشروعني إىل الربملان يف أقرب وقت ممكن

وُيعتزم فرض التزام قانوين على كل منظمة تتعامل مع األطفال بأن تكفل محايتـهم                -٢٢
 مبا يف ذلـك املنظمـات القانونيـة         -وسالمتهم أثناء وجودهم حتت رعاية هذه املنظمات        

  .واخلاصة واجملتمعية والطوعية
وقد وصلت عملية إعداد التشريع الذي ميكّن من التـصديق علـى الربوتوكـول                -٢٣
ياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             االخت

  .املواد اإلباحية، إىل مرحلة متقدمة
وبدأ العمل يف إنشاء وكالة مستقلة معنية   . وأُنشئت وزارة لشؤون األطفال والشباب      -٢٤

  .مبسائل محاية األطفال
ب اإلشراف على وضع إطار تنفيذي لكل       وسوف يتوىل وزير شؤون األطفال والشبا       -٢٥

وسوف يركز هذا اإلطار بقوة علـى       . وزارة حكومية وقطاع حكومي يتعامالن مع األطفال      
  .التفتيش وعلى ضرورة تقدمي ما يثبت تنفيذ املبادئ التوجيهية بشكل سليم يف مجيع القطاعات

حية واجلـودة  ويف حالة القطاع الصحي، مت توسيع اختصاص هيئة املعلومات الـص          -٢٦
  .ليشمل اإلشراف على خدمات محاية الطفل اليت تقدمها اهليئة التنفيذية للخدمات الصحية

ولدى آيرلندا نظام مزدوج ال يتيح إدماج االتفاقات الدولية اليت تنـضم إليهـا يف                 -٢٧
  .القانون احمللي ما مل يتقرر ذلك مبوجب تشريعات برملانية

ت بإدماج االتفاقيات، اليت تراقبها اللجان بطرق خمتلفة،        وبينما أوصت جلان املعاهدا     -٢٨
  .يف القانون اآليرلندي، فإنه ال ُيعتزم تغيري املمارسة احلالية

ويتواصل التقدم يف إعداد مشروع قانون القدرة العقلية الالزم للتصديق على اتفاقية              -٢٩
  .خاص ذوي اإلعاقةكما أُطلقت استراتيجية إلسكان األش. حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

واستعرض وزير شؤون اإلعاقة الترتيبات املتعلقة برصد تنفيذ االستراتيجية الوطنيـة             -٣٠
  .لإلعاقة
وأولت احلكومة أمهية كبرية لوضع ترتيبات متاحة للجميع وميسورة التكلفة متكّـن              -٣١

  .من انُتهكت حقوقهم من إعماهلا، ال سيما أضعف الفئات يف اجملتمع
ن عن نشر مشروع قانون للخدمات القانونية من شأنه أن يوفر مزيـداً مـن               وأُعل  -٣٢

الشفافية يف حساب التكاليف القانونية، وأن يوفر هياكل بديلة لتقدمي اخلدمات القانونية، وأن 
وُيتوقع أن يؤدي سن مشروع القانون إىل ختفيض التكاليف القانونية،          . حيمي حقوق العمالء  

  . احلاجة إىل اخلدمات القانونية امليسورة التكلفةوأن يفيد من هم يف أمس
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وسوف يؤدي ترشيد عدد اهليئات احلكومية يف جمال محاية العمالة إىل ضمان تعامل               -٣٣
هيئة واحدة مع مجيع الشكاوى، مما ميكّن األشخاص من الوصول إىل العمليات اليت تتيح هلم               

  . إعمال حقوقهم
 حلقوق اإلنسان مع اهليئة املعنية باملساواة، ليـشكال         وسوف ُتدمج اللجنة اآليرلندية     -٣٤

  .جلنة جديدة معززة وحمسنة حلقوق اإلنسان واملساواة
وسوف متتثل اهليئة اجلديدة امتثاالً كامالً ملبادئ باريس، وتثق الدولة الطرف يف أن               -٣٥

  ".ألف"جلنة التنسيق الدولية ستتمكن من منح اهليئة اجلديدة الوضع 
ُيقدم متويل لتمكني جلنة حقوق اإلنسان واملساواة اجلديدة من العمل بفعالية           وسوف    -٣٦

  .واستقاللية وفقاً ملبادئ باريس
 يف املائة، وهو ما يـشكل حتـدياً         ١٤وتزيد نسبة البطالة حالياً بدرجة طفيفة على          -٣٧
واحلصول وقد نفذت احلكومة بعض التدابري اليت متكن األشخاص من حتسني مهاراهتم            . كبرياً

  .على فرص عمل، كما شجعت العاطلني عن العمل على العودة إىل التعليم
باإلضافة إىل ذلك، أُعيد تنظيم الوكالة احلكومية للتدريب على العمـل، وُعـدلت               -٣٨

  . أوجه تركيزها مبا جيعل التدريب املقدم أكثر صلة مبجال العمل
    )املعـدل ) (اخلدمة اجملتمعيـة  (نائية  وفيما يتعلق بالسجون، أدرج قانون العدالة اجل        -٣٩

 شهراً أو أقل،    ١٢ شرطاً يلزم القضاة، عند النظر يف إصدار حكم بالسجن ملدة            ٢٠١١لعام  
  .بأن ينظروا أوالً يف توقيع عقوبة بديلة يف جمال اخلدمة اجملتمعية

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلق خاص إزاء مشروع مقترح ببنـاء سـجن                -٤٠
 وقد عينت الدولة الطرف فريق خرباء أفاد بأن وحدات اإلقامة األصغر حجماً تلـيب               .كبري

  .االحتياجات وتفي هبدف توفري املراحيض الصحية داخل الزنزانات
ويتمثل . وال تزال احلكومة اآليرلندية ملتزمة حبماية وضع أضعف الفئات يف اجملتمع            -٤١

اعية يف ضمان وصول املواطنني وغري املواطنني إليه       أحد املبادئ األساسية لنظام احلماية االجتم     
ومع ذلك، ُيطبق شرط اإلقامة املعتادة على مقدمي الطلبات اآليرلنـديني           . على قدم املساواة  

  .وغري اآليرلنديني على السواء
 شخص من غري اآليرلنـديني حـصلوا يف         ١١٥ ٠٠٠وأفادت الدولة الطرف بأن       -٤٢

إضافة إىل ذلك، مت دفع     . ال اإلعانات االجتماعية التكميلية   الشهر األخري على شكل من أشك     
 ٢٠كما أن حنو    .  طفل ٢١٥ ٠٠٠استحقاقات الطفولة إىل اآلباء غري اآليرلنديني ألكثر من         

 سنة أو أقل، الذين يعيشون يف آيرلندا، مولودون         ١٨يف املائة من األطفال الذين هم يف سن         
  .آلباء غري آيرلنديني



A/HRC/19/9 

GE.11-17518 8 

كومة بوضع نظام للرعاية الصحية الشاملة يقدم العالج علـى أسـاس            والتزمت احل   -٤٣
وميثل ذلك تغرياً جـذرياً وسـوف       . تقييم االحتياج الطيب ال على أساس القدرة على الدفع        

  .والدافع وراء هذه التغيريات هو حتسني اخلدمات املقدمة للمرضى. يستغرق وقتاً لتنفيذه
اضي عن اخنفاض مأمول العمر وعـن جمـاالت      وكشفت دراسة ُنشرت يف العام امل       -٤٤

  .أخرى مثرية للقلق، مثل ارتفاع معدل االنتحار بني طائفة الرُّحل باملقارنة مع باقي السكان
وملعاجلة بواعث القلق هذه، أُنشئت حمافل وطنية وإقليمية، مبشاركة الرُّحل، لتقـدمي          -٤٥

 االستراتيجية الصحية الوطنية املتعددة     املشورة بشأن أفضل ُسُبل تقدمي اخلدمات وبشأن تنفيذ       
  . الثقافات، نظراً إىل تأثريها على الرُّحل

ورغم القيود الوطنية، عزمت آيرلندا على احملافظة على اجلهود الرامية إىل مـساعدة               -٤٦
 مليون  ٦٥٩وقدمت آيرلندا خالل هذا العام      . أفقر السكان واجملتمعات يف أفريقيا ويف غريها      

  .ربامج املعونة يف بعض مناطق العامل األشد فقراًيورو كدعم ل
ويف إطار برنامج املعونة، التزمت آيرلندا التزاماً صارماً بدعم املؤسسات احلكوميـة              -٤٧

  . واملنظمات املستقلة الداعمة حلقوق اإلنسان واإلدارة الرشيدة والدميقراطية يف البلدان النامية
حلقوق اإلنسان، وجملموعة واسعة من املنظمات غري       وُيقدم الدعم للمفوضية السامية       -٤٨

احلكومية املعنية مبسائل حقوق اإلنسان، وملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف عـدد مـن              
  .البلدان النامية

وتعتقد آيرلندا أنه بدون ثقافة قوية حلقوق اإلنسان واإلدارة الرشيدة، لن ميكن حتقيق   -٤٩
  . لالتنمية املستدامة الطويلة األج

والتزمت آيرلندا بسرعة تنفيذ حكم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية ألف              -٥٠
، مـع االسـتعانة     نوفمرب/تشرين الثاين وباء وجيم ضد آيرلندا، وسوف تعني فريق خرباء يف          

باخلربات الطبية والقانونية املناسبة، لتقدمي توصيات إىل احلكومة بشأن أفضل سبل معاجلة هذه 
  .ألةاملس
وأحاطت جلنة وزراء جملس أوروبا علماً خبطة العمل املقدمة من احلكومة، وسوف              -٥١

  .٢٠١٢مارس /آذارتناقش األمر يف 
وفيما يتعلق مبسائل منح اجلنسية، أدخل وزير العدالة واملساواة تعديالت جديدة يف              -٥٢

  . الرمسية اجلديدةعملية منح اجلنسية من أجل تقليص الفترة الزمنية وتبسيط الترتيبات 

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد يف اجلزء الثاين من هذا التقريـر        .  وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     ٤٩أدىل    -٥٣

  . التوصيات املقدمة أثناء احلوار
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نـدا  وأحاطت سري النكا علماً بوجه خاص باإلجراء التشريعي الذي اختذتـه آيرل             -٥٤
حلماية حقوق العمل وحتقيق معايري الصحة والسالمة يف مكان العمل، وحلظر التمييز القـائم              

وأشادت سري النكا بآيرلندا لتقدميها التعليم ما      . على اجلنس والعرق واإلعاقة واملعتقد الديين     
ذ ضـمانات   وطالبتها باختا . قبل االبتدائي واالبتدائي وما بعد االبتدائي جماناً لغالبية الطالب        

كافية تكفل أال تؤدي عمليات التصدي لألزمات املالية واالقتصادية إىل وضـع يفـضي إىل      
. العنصرية وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد األجانب واملهاجرين واألقليات           

  .وقدمت سري النكا توصيات
سـن تـشريع    ورحبت كمبوديا باخلطوة اليت اختذهتا حكومة آيرلندا باملوافقة على            -٥٥

للتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، كما أعربت عن تقـديرها            
اللتزام آيرلندا بتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة               

ورحبت كمبوديا بالتزام آيرلندا بتنفيذ الـسياسات       . لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان     
الربامج والتشريعات الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق مواطنيها، مبا يف ذلك التزامها مبراجعة             و

  .وقدمت كمبوديا توصيات. القانون املتعلق بالعنف املرتيل
وأشادت اجلزائر بآيرلندا لتصديقها على معظم الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان،             -٥٦

ق وضع إطار ملنع العنـف املـرتيل واجلنـسي          وجلهودها يف مكافحة العنف املرتيل عن طري      
وأعربت اجلزائر عن قلقها إزاء التداخل بني أعمال عدد من هيئات           . واجلنساين والتصدي له  

حقوق اإلنسان املعنية بالشكاوى والرصد والفحص، مثل اهليئات املشار إليهـا يف القـسم              
. م بني هذه اهليئات املختلفـة     من التقرير الوطين، واستفسرت عن التنسيق القائ      ) باء(الثالث  

  .وقدمت اجلزائر توصيات
وأشارت فرنسا إىل أن آيرلندا مل تصدق بعد على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي                -٥٧

والحظت فرنسا أن متثيل النساء    . اإلعاقة، واستفسرت عن العقبات اليت تعترض هذا التصديق       
استفسرت عن التدابري التشريعية اليت تعتزم      يف احلياة العامة واحلياة السياسية ال يزال ناقصاً، و        

واستفسرت فرنسا أيضاً عما تعتزمه آيرلندا بشأن تنفيذ قـرار   . آيرلندا اختاذها يف هذا الصدد    
. احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية ألف وباء وجيم ضد آيرلندا، املتعلقة باإلجهاض            

  .وقدمت فرنسا توصيات
يرلندا على تنفيذ بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة وأشادت كندا بتركيز آ  -٥٨

وأشارت إىل أن . النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، مبا يف ذلك بوضع خطة عمل وطنية           
آيرلندا حققت تقدماً يف محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بطرق منها اعتمـاد قـانون     

، ٢٠٠٤ ذوي االحتياجات اخلاصـة لعـام        ، وقانون تعليم األشخاص   ٢٠٠٥اإلعاقة لعام   
  . وقدمت كندا توصيات. ٢٠٠٧وقانون الصحة لعام 

وأشادت مجهورية مولدوفا بآيرلندا إلجنازها مجلة مهام، منها توجيه دعوة دائمـة               -٥٩
للمكلفني بواليات يف جمال حقوق اإلنسان، وإنشاء آليات حلماية حقوق اإلنسان، مثل جلنة             
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ورحبت بالتقدم احملرز يف تعزيز النهوض باملرأة يف   ". ألف"ُمنحت الوضع   حقوق اإلنسان اليت    
وقدمت مجهورية  . مجيع اجملاالت ونوهت جبهود آيرلندا يف مكافحة العنف املرتيل ضد النساء          

  .مولدوفا توصيات
وأشارت اليونان إىل أن احلكومة اجلديدة تعتزم عقد مؤمتر دستوري للنظر يف احلاجة               -٦٠

 إصالح دستوري شامل مع التركيز على حقوق اإلنسان، واستفسرت عن تـصور   إىل إجراء 
احلكومة بشأن مشاركة خمتلف أصحاب املصلحة يف هذه العملية وعما إذا كانت احلكومـة              

واستفسرت اليونان أيضاً عما سيحققه االسـتفتاء علـى         . ستطرح مقترحاهتا يف هذا الصدد    
وأخرياً، طلبت اليونان مزيداً من املعلومـات       . الطفلالدستور من تغيريات فيما يتعلق حبقوق       

وقـدمت  . بشأن تعزيز حقوق اإلنسان بعد عقود من العنف وبعد إبرام اتفاق اجلمعة احلزينة            
  .اليونان توصية

وأعربت اجلمهورية التشيكية عن تقديرها ملشروع القانون املعروض على الربملـان             -٦١
اللجوء واهلجرة، ولكن ال تزال يساورها القلق بـشأن         اآليرلندي واملتعلق بتبسيط إجراءات     

. والحظت اجلمهورية التشيكية أن الرُّحل ال يزالون يعـانون مـن التمييـز            . سياسة اهلجرة 
  .وقدمت اجلمهورية التشيكية توصيات

وأشارت تركيا إىل تقارير تفيد بأن نظام التعليم يف آيرلندا ال يزال خاضعاً أساسـاً                 -٦٢
وأشارت كذلك إىل تقارير بشأن تعرض األطفال لإليذاء أثناء         . سة الكاثوليكية لسيطرة الكني 

وجودهم حتت الرعاية املؤسسية، مبا يف ذلك تعرضهم ألفعال تصل إىل التعـذيب واملعاملـة     
وقدمت . وطلبت تركيا من آيرلندا تقييماً هلذه األوضاع، وتعليقات على هذه التقارير          . املهينة

  .تركيا توصيات
والحظ العراق أن آيرلندا وجهت دعوة دائمة إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار                 -٦٣

وقـدم  . اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، وأهنا تويل اهتماماً خاصاً حلقوق املسنني          
  .العراق توصيات

وأشادت النرويج جبهود حكومة آيرلندا يف إعداد التقرير، وكذلك باملشاركة الفعالة             -٦٤
والحظت النرويج تـردي    . املدين اآليرلندي يف عملية االستعراض الدوري الشامل      للمجتمع  

الظروف املعيشية يف العديد من السجون اآليرلندية، واستفسرت عن التدابري املتخذة يف هذا             
وأعربت النرويج عن قلقها إزاء مسألة موظفي شركة الطريان اآليرلندية الذين كانوا            . الصدد

لنقابة من أجل احلصول على ظروف عمل أفضل ولكنهم ُمنعـوا مـن             يسعون إىل عضوية ا   
  .وقدمت النرويج توصيات. العضوية

وأشارت غانا إىل أن آيرلندا اختذت تدابري ملعاجلة مظاهر التفاوت، منها سياسـات               -٦٥
والحظـت أن   . املساواة بني اجلنسني الرامية إىل تعزيز النهوض باملرأة يف مجيع مناحي احلياة           

وطلبـت  . رير الوطين يشري إىل التزام آيرلندا بالقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري           التق
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    مزيداً من املعلومات بشأن التأثري الذي حققته خطة العمـل الوطنيـة ملكافحـة العنـصرية          
، وهي اخلطة اليت وضعتها آيرلندا يف إطار متابعة مؤمتر ديربان ملناهضة     ٢٠٠٨-٢٠٠٥للفترة  

  .وقدمت غانا توصيات. العنصرية
وشجعت إستونيا آيرلندا على مواصلة جهودها من أجل إطالق خطة عمل وطنيـة               -٦٦

وقـدمت  . على النحو املشار إليه يف التقرير الوطين      ) ٢٠٠٠(١٣٢٥لتنفيذ قرار جملس األمن     
  .إستونيا توصية

، مبا فيهـا  ومحايتها وأشارت مصر إىل اجلهود املبذولة لضمان تعزيز حقوق اإلنسان          -٦٧
وأشارت أيضاً إىل احلاجة إىل مزيد من العمـل يف        . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

وأعربت مـصر   . جمال إعمال حقوق املهاجرين ومكافحة التمييز العنصري والتنميط العرقي        
  .توقدمت مصر توصيا. عن قلقها إزاء التمييز الديين الواقع بالفعل يف احلصول على التعليم

وأشارت أستراليا إىل إعالن آيرلندا تشكيل مؤسسة جديدة، هـي جلنـة حقـوق                -٦٨
والحظت أستراليا أن آيرلندا تويل أولويـة       . اإلنسان واملساواة، بدمج الكيانني القائمني معاً     

وأشـادت  . لتنظيم استفتاء بشأن حقوق الطفل من أجل إدماج هذه احلقوق يف الدسـتور            
. مة بالتصديق فوراً على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           أستراليا بالتزام احلكو  

والحظت أستراليا وجود مشاكل تتعلق باإلقامة يف السجون، وشجعت آيرلندا على حتسني            
  .وقدمت أستراليا توصيات. ظروف إقامة احملتجزين مبا يتوافق مع املعايري الدولية

اق اليت أجرهتا آيرلندا يف إطار إعـداد     وأشادت الربتغال بعملية التشاور الواسعة النط       -٦٩
التقرير الوطين، مبا يف ذلك إنشاء موقع شبكي سهل االستخدام خمصص هلذا الغرض، ورأت              

 من  ١٢وطلبت الربتغال مزيداً من املعلومات بشأن تنفيذ املادة         . ضرورة متابعة هذه املمارسة   
 املـرأة يف احليـاة العامـة،        ورحبت باقتراح آيرلندا تعزيز مـشاركة     . اتفاقية حقوق الطفل  

وقدمت الربتغـال   . واستفسرت عن كيفية معاجلة آيرلندا فجوة األجور بني الرجال والنساء         
  .توصيات

وقد بدأت بالفعل .  استفتاًء بشأن حقوق الطفل   ٢٠١٢وسوف تنظم آيرلندا يف عام        -٧٠
ـ       . األعمال التحضريية لالستفتاء   سائل املتعلقـة   وأُنشئت وزارة حكومية جديدة ملعاجلـة امل

. كما تعكف احلكومة على إعداد تشريع لتيسري إنشاء وكالة حلمايـة األطفـال            . باألطفال
وأشار الوفد إىل أن من املمكن زيادة استقاللية اللجنة اجلديدة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان                

هلذه اجلنـة   وسيكون  . واملساواة، بتعزيز الترتيبات اليت تتيح للجنة تقدمي تقارير جمللسي الربملان         
دور مهم يف النهوض حبقوق اإلنسان يف مجيع مناطق جزيرة آيرلندا، وستواصل التعاون يف هذا               

وفيما يتعلق مبسألة العنصرية، أشار الوفـد       . الصدد مع جلنة حقوق اإلنسان يف آيرلندا الشمالية       
ضمن الدسـتور   كما يت . إىل أن آيرلندا تتمتع بإطار قانوين قوي حيظر التمييز على أساس العرق           

  ٣-٣-٤٠ وفيما يتعلق مبسألة اإلجهاض، أشار الوفد إىل أن املـادة         . نصاً يكفل حرية الدين   
من الدستور تكفل حق اجلنني يف احلياة مع إيالء االعتبار الواجب حلـق األم املتـساوي يف                 
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  من الدسـتور   ٣-٣-٤٠وقد أكد حكم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن املادة          . احلياة
 من  ٣-٣-٤٠وأقرت احملكمة أن املادة     . تتسق مع أحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان      

، "Xالقـضية  "الدستور اآليرلندي، على النحو الذي فسرته احملكمة العليا يف قضية أخـرى،     
آيرلندا إذا ثبت احتمال تعرض حياة األم خلطر حقيقي وكـبري،           تقضي جبواز إهناء احلمل يف      

ومل يـتغري هـذا املعـىن    . حالتها الصحية، حبيث ال ميكن درؤه إال بإهناء احلمل  منفصل عن   
وأشار الوفد إىل أن حكم احملكمة األوروبية       . بصدور حكم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان     

. ٣-٣-٣٠حلقوق اإلنسان يؤكد عدم وجود قواعد فعالة ومتاحة فيما يتعلق بتطبيق املـادة   
 ستنشئ احلكومة فريق خرباء ُيعهد إليه بتقدمي توصيات إىل احلكومـة            واستجابة هلذا احلكم،  

تشرين ومن املقرر أن ُينشأ فريق اخلرباء يف        . بشأن كيفية معاجلة هذا األمر على النحو السليم       
وفيما يتعلق بالسجون، أشار الوفد إىل أن مجيع السجون ستتوافر هبـا           . ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

 وقد نفذت احلكومة مؤخراً بدائل لتدابري االحتجاز، وجيري حالياً          .مراحيض داخل الزنزانات  
وفيما يتعلـق   . وأشار الوفد إىل أن التشريعات حتظر التمييز ضد الرُّحل        . اختاذ تدابري أخرى  

  . باالعتراف بالرُّحل كفئة إثنية، أشار الوفد إىل أن هذه املسألة حمل نظر جدي
كية بآيرلندا إلنشائها جلنة حتقيق لبحـث مـسألة         وأشادت الواليات املتحدة األمري     -٧١

اإليذاء اجلنسي الذي يتعرض له القاصرون من جانب رجال الدين، وإلسنادها األمور املتعلقة             
وشجعت الواليات املتحدة آيرلندا على إجـراء       . حبماية األطفال إىل وكالة حكومية مستقلة     

حة مظاهر عدم املساواة بني اجلنسني      حتقيقات شفافة ودقيقة، كما أشادت جبهودها يف مكاف       
وقـدمت  . يف أماكن العمل، ورحبت بالتزام آيرلندا مبراجعة قوانينها املناهضة للعنف املرتيل          

  . الواليات املتحدة األمريكية توصية
وأشادت سلوفينيا بالعملية الشاملة اليت قامت هبا آيرلندا قبل تقدمي التقرير للفريـق               -٧٢

ر احلكومة إنشاء فريق خرباء، مع االستعانة باخلربات الطبية والقانونيـة           ورحبت بقرا . العامل
املناسبة، لدراسة حكم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن احلـق يف إهنـاء احلمـل يف            

  . وقدمت سلوفينيا توصيات. حاالت معينة
  ليشيت بتعهدات آيرلندا بتحسني أوضاع السجون، وأعربت عـن     -ورحبت تيمور     -٧٣

 وأشارت إىل أن آيرلندا، بسنها قانون العدالة اجلنائيـة يف          . تطلعها إىل الوفاء هبذه التعهدات    
 سـنوات يف اجلـرائم      ١٠ سنة إىل    ١٢، قد خفضت سن املسؤولية اجلنائية من        ٢٠٠٦عام  

وقدمت .  توضيحات بشأن األساس املنطقي هلذه التعديالت       ليشيت - اخلطرية، وطلبت تيمور  
  . توصيات ليشيت-تيمور 
ونوهت أوروغواي جبهود آيرلندا يف محاية حقوق القاصرين املفصولني عن ذويهـم              -٧٤

وغري املصحوبني هبم الذين يلتمسون اللجوء، ولكنها أعربت عن أسفها ألن القوانني ال توفر              
وأشـارت  . هلم احلماية وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت أعدهتا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          
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وروغواي إىل أنه جيري حالياً النظر يف حظر العقوبة البدنية، ولكنها ال تزال ال ُيعاقب عليها                أ
  .وقدمت أوروغواي توصيات. مبوجب القانون

ورحبت شيلي بالقائمة املهمة للحقوق املنصوص عليها يف الدستور، وكذلك بإنشاء             -٧٥
رلندية حلقوق اإلنسان، وجمموعة    إطار دستوري للحماية يشمل، ضمن مجلة أمور، اللجنة اآلي        

متنوعة من أمناء املظامل يف ميدان حقوق األطفال، وتوفري املعلومات، وحريـة الـصحافة،              
  .وقدمت شيلي توصيات. وتقدمي اخلدمات الصحية واملالية

وأشادت األرجنتني بآيرلندا إلنشائها وزارة لإلدماج، تتمثل مـسؤوليتها يف رسـم         -٧٦
  .وقدمت األرجنتني توصيات.  هذا اجملالالسياسات العامة يف

وأشارت سويسرا إىل أن القانون اآليرلندي حيظر التمييز ضد املوظفني؛ وإن كان من   -٧٧
حق بعض املؤسسات الطبية والدينية والتعليمية أن ترفض تلقي الطلبات من األشخاص املثليني   

سـيما   سجون اآليرلنديـة، ال وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء الوضع يف ال       . وغري املتزوجني 
وأشارت أيضاً إىل أن والية مفتش السجون الـيت أُنـشئت           . االكتظاظ وظروف االحتجاز  

. وأعربت أيضاً عن بواعث قلق إزاء مستوى العنف احلايل ضـد النـساء        . مؤخراً غري كافية  
  .وقدمت سويسرا توصيات

. فوضية السامية حلقوق اإلنسان   وأشادت هنغاريا بآيرلندا ملسامهتها املالية يف دعم امل         -٧٨
وأعربت عن قلقها إزاء األوضاع يف السجون، ومنها االكتظاظ ونقص املراحيض والرعايـة             

وهنأت هنغاريا آيرلندا على ما حتقق من حتسن غري مسبوق يف معـدل االلتحـاق               . الصحية
  .وقدمت هنغاريا توصيات. بالتعليم العايل خالل العقود األخرية

ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالتزام آيرلنـدا حبمايـة           ورحبت امل   -٧٩
األطفال، وباخلطوات اليت اختذهتا عقب التحقيق يف كيفية التعامل مع قضية انتهاك األطفال من              
جانب رجال الكنيسة والسلطات احلكومية، كما رحبت بتقييم التحديات املتعلقة باألوضـاع            

  .ململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية توصياتوقدمت ا. يف السجون
وأشادت كوستاريكا بآيرلندا المتثال أداء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ملبـادئ             -٨٠

باريس، وللتقدم احملرز يف العملية الداخلية الرامية إىل االنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري             
ت أيضاً بآيرلندا لتوجيهها دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات         وأشاد. التفاقية مناهضة التعذيب  

يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان، وجلهودها يف مواجهـة              
  .وقدمت كوستاريكا توصيات. العنف املرتيل واالجتار باألشخاص

البشر، ولكنها أعربت   ونّوهت التفيا مبا بذلته احلكومة من جهود ملكافحة االجتار ب           -٨١
عن قلقها إزاء تقارير عن الزجيات الصورية وطلبت معرفة مىت سـتعتمد آيرلنـدا تـشريعاً                

  . وقدمت التفيا توصيات. للتصدي هلذه املسألة
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وأشادت النمسا جبهود آيرلندا يف مكافحة العنف املرتيل واجلنسي واجلنساين، مبا يف              -٨٢
مرأة، واستفسرت عما إذا كانت آيرلندا ستنظر يف إجراء         ذلك اعتمادها استراتيجية وطنية لل    

تقييم مستقل لالستراتيجية على النحو الذي أوصت به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد              
وطلبت النمسا معلومات حمّدثة عن أعمال فريق اخلرباء الذي أُنشئ من أجل دراسـة              . املرأة

بالتزام آيرلندا بالتصديق على اتفاقيـة حقـوق        وأشادت النمسا   . إمكانية بناء سجن جديد   
األشخاص ذوي اإلعاقة، وطلبت مزيداً من املعلومات عن نوايا آيرلندا بشأن التصديق علـى       

  .وقدمت النمسا توصيات. الربوتوكول االختياري لالتفاقية
ورحبت الدامنرك بالتزام حكومة آيرلندا بتحسني أوضاع السجون يف البلد، مبـا يف               -٨٣
ورحبت باعتزام آيرلندا عقد    . ك تزويد الزنزانات اجلديدة واملعاد تأهيلها مبراحيض داخلية       ذل

مؤمتر دستوري للنظر يف احلاجة إىل إصالح دستوري شامل، مبا يف ذلك النظر يف احلاجة إىل                
واستفسرت الدامنرك عما تعتزم احلكومة القيام به لضمان أن         . تعزيز حقوق األطفال والنساء   

لدمج بني جلنة حقوق اإلنسان واهليئة املعنية باملساواة إىل حتـسني وتعزيـز حقـوق               يؤدي ا 
  .وقدمت الدامنرك توصيات. اإلنسان وهياكل املساواة يف البلد

ورحبت السويد مبا مت مؤخراً من إنشاء وزارة حكومية مستقلة معنية بشكل خاص               -٨٤
 ذلك إىل اإلسراع بسد الفجوات      بشؤون األطفال والشباب، وأعربت عن أملها يف أن يؤدي        

  .وقدمت السويد توصيات. القائمة يف محاية حقوق األطفال وتعزيزها
وأوضحت آيرلندا أن من املتوقع أن تتضمن أعمال املـؤمتر الدسـتوري مراجعـة                -٨٥

 ٢٠١١وقالت إن التشريع اجلديد الذي صدر يف عام         . األحكام املتعلقة بدور املرأة واألسرة    
وتعتزم احلكومة أن تـضع يف      .  أخرى حلماية النساء املتعرضات للعنف املرتيل      يتضمن وسائل 

وفيما يتصل بالتعليقات على العنف الـدائر  .  مشروع قانون موحد للعنف املرتيل ٢٠١٢عام  
وأشـار  . داخل السجون، رفض الوفد أن يؤكد استفحال هذه املسألة يف السجون اآليرلندية        

وتبني خطة العمـل الوطنيـة      . ساسياً شامالً للحماية االجتماعية   إىل أن لدى آيرلندا هيكالً أ     
 التزام احلكومة مبكافحة الفقـر وبنـاء        ٢٠١٦-٢٠٠٧املتعلقة باإلدماج االجتماعي للفترة     

وقال إن احلكومة ُتدرك الصعوبات اليت نشأت من جراء ما أُطلق عليه            . جمتمع شامل للجميع  
طة اآليرلندية على اتصال بسلطات إنفاذ القانون يف        وأشار إىل أن الشر   ". الزجيات الصورية "

اختصاصات أخرى، داخل االحتاد األورويب وخارجه، لغرض مكافحة اجلرائم املرتبطة بزواج           
وجتري حالياً دراسة دقيقة ألحكام مشروع قانون اهلجرة واإلقامة واحلماية، بغيـة            . املصلحة

وقال الوفد  . ل املشاكل املرتبطة هبذه الزجيات    حتديد التعديالت اجلديدة اليت ميكن إدخاهلا حل      
  .إن التصدي هلذه املسألة يستلزم من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اختاذ هنج منسق

واعترفت إسبانيا بأن حقوق اإلنسان تلقى االحترام الكامل يف آيرلندا، وهو ما جتلى               -٨٦
وق اإلنسان، وتوجيه دعوة مفتوحة ودائمة      يف انضمام البلد إىل معظم االتفاقيات الدولية حلق       

إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، وكـذلك إنـشاء اللجنـة           
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، ومحاية القاصرين، وتـدريب     "ألف"الوطنية اآليرلندية حلقوق اإلنسان اليت ُمنحت الوضع        
 إسبانيا أنه ال تزال هناك      ومع ذلك، الحظت  . أفراد القوات املسلحة يف جمال حقوق اإلنسان      

  .وقدمت إسبانيا توصيات. جماالت حباجة إىل التحسني
وهّنأت بريو آيرلندا على املشاورات الواسعة النطاق اليت أجرهتا يف إطار إعداد تقريرها               -٨٧

ونّوهت . الوطين، ال سيما مبادرة إنشاء بوابة على شبكة اإلنترنت ميكنها أن تستقبل مدخالت            
دم الكبري الذي أحرزته آيرلندا بإنشائها عدة هيئات وطنية، منها اللجنة الوطنية حلقوق             بريو بالتق 

وأشادت بريو أيضاً مبساعي آيرلندا يف تعزيز التدريب يف جمال          . اإلنسان، واهليئة الوطنية لإلعاقة   
  .وقدمت بريو توصيات. حقوق اإلنسان على مستويات خمتلفة يف البلد

إلجراءات املهمة اليت نفذهتا آيرلندا يف جمال تعزيز ومحاية حقوق          ونّوهت املكسيك با    -٨٨
وأعربت املكسيك عن   . اإلنسان، مثل التصديق على معظم املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان        

ذاً كامالً، وأن   أملها يف أن ُتنفذ آيرلندا األحكام املدرجة يف الصكوك اليت انضمت إليها تنفي            
وقّدمت املكسيك  . ُتصدق يف أقرب وقت ممكن على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          

  .توصيات
وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن قلقها إزاء عدد من مسائل حقوق اإلنـسان               -٨٩

اليت طُرحت يف تقارير األمم املتحدة ذات الصلة، واستفسرت عن التدابري املتخـذة بـشأن               
العنصرية، وكره األجانب، والتمييز ضد املسلمني وأفراد األقليات، وارتفـاع          : ملسائل اآلتية ا

معدالت العنف املرتيل ضد املرأة، وسوء أوضاع السجون، وطول فترات احتجاز ملتمـسي             
اللجوء، وعدم إتاحة نظام الرعاية الصحية اآليرلندي للمهـاجرين والالجـئني وملتمـسي             

  .ن توصياتوقدمت إيرا. اللجوء
وأعربت رومانيا عن تقديرها إلدراج التحديات اليت يواجهها نظام حقوق اإلنسان             -٩٠

يف التقرير الوطين، وأحاطت علماً مبا اختذته احلكومة من إجراءات لضمان ممارسة مواطنيهـا          
وأعربت كذلك عن أملها يف أن تقدم آيرلندا تقرير منتـصف           . حلقوقهم على النحو السليم   

. املتعلق بتنفيذ التوصيات املقبولة، خالل الدورة احلالية لالستعراض الدوري الـشامل          املدة،  
وشجعت رومانيا آيرلندا على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن              

  .وقدمت رومانيا توصيات. االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 بواعث القلق اليت أعربت عنها اللجنة املعنية بالقضاء على          وأشارت أوزبكستان إىل    -٩١

التمييز العنصري بشأن تزايد التمييز، ال سيما ضد األشـخاص ذوي األصـول األفريقيـة،               
وكذلك بشأن عدم وجود تشريعات متنع التنميط العرقي من جانب الشرطة وهيئات إنفـاذ              

 إزاء استمرار األوضاع غري املرضية يف       وأشارت أيضاً إىل بواعث قلق بالغ     . القانون األخرى 
. السجون اآليرلندية، ال سيما االكتظاظ وسوء أحوال الصرف الصحي والعنف بني الـرتالء            

  .وقدمت أوزبكستان توصيات
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واعترفت هولندا بأن حكومة آيرلندا أولت اهتماماً ألوضاع الفئات احملرومة عنـد              -٩٢
مة تعهدت بإنشاء فريق خرباء حبلـول تـشرين         والحظت أن احلكو  . اختاذها تدابري التقشف  

 ١٩٩٢ لكي يقدم توصيات بشأن كيفية تنفيذ حكم احملكمة العليا لعام            ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
، واألحكام الالحقة للمحكمة األوروبية بشأن إباحـة اإلجهـاض يف ظـروف       Xيف قضية   
  .وقدمت هولندا توصيات. حمدودة
توحة والبّناءة آليرلندا يف االسـتعراض الـدوري        وأشادت سلوفاكيا باملشاركة املف     -٩٣

وأعربت عن  . الشامل، ونّوهت بعملية التشاور الواسع النطاق يف إطار إعداد التقرير الوطين          
تقدير خاص للجهود اليت بذلتها آيرلندا مؤخراً من أجل النهوض حبقوق الطفل، ومنها إنشاء              

  .وصياتوقدمت سلوفاكيا ت. وزارة لشؤون األطفال والشباب
ونّوهت إكوادور باملستوى الرفيع الذي بلغته آيرلندا يف إعمال حقـوق اإلنـسان               -٩٤

وأشارت أيضاً إىل أنه يف سياق األزمة االقتصادية جيب أال يؤدي اخلفض            . ومحايتها يف البلد  
  . وقدمت إكوادور توصيات. يف امليزانية إىل عرقلة التزامات آيرلندا بشأن احلماية االجتماعية

وأشارت الربازيل إىل توافر خدمات املستشفيات املُمولة من امليزانية العامة، وأشادت             -٩٥
وأعربت عن قلقها إزاء    . ٢٠١٦-٢٠٠٧باعتماد آيرلندا لالستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة       

التنميط العرقي الذي ميارسه موظفو إنفاذ القانون، وإزاء فترات احتجاز ملتمـسي اللجـوء              
نون اهلجرة، وإزاء َسجن األشخاص احملتجزين ألسباب تتعلق باهلجرة يف السجون           مبوجب قا 

وأعربت الربازيل أيضاً عن قلقها إزاء عدم إتاحة نظام الرعاية الصحية للمهـاجرين             . العادية
  .وقدمت الربازيل توصيات. والالجئني وملتمسي اللجوء

ندا يف توفري إطار وضمانات حلماية      ونّوهت إندونيسيا باجلهود اإلجيابية حلكومة آيرل       -٩٦
وأشادت إندونيسيا،  . احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية جلميع السكان يف البلد        

بشكل خاص، بكفالة احلق يف التجمع وتوفري ظروف عمل جيـدة، إضـافة إىل ختـصيص            
  .مت إندونيسيا توصياتوقد. اعتمادات مالية يف امليزانية احلكومية للرعاية الصحية والتعليم

ونّوهت باكستان بعزم حكومة آيرلندا على تقدمي خدمات تعليمية وصحية أفـضل              -٩٧
وذكرت أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري الحظت مع األسف،           . لطائفة الرُّحل 

، أن الكساد االقتصادي سيهدد على األرجح اجلهود احلاليـة للحكومـة يف             ٢٠١١يف عام   
افحة التمييز العنصري بسبب اخلفض غري املتناسب يف امليزانية املخصصة هلـذه اآلليـات              مك

  .وقدمت باكستان توصيات. املتعاملة مع جدول أعمال مكافحة العنصرية
والحظت ماليزيا بقلق تزايد الشكاوى املتعلقة بالتمييز ضد فئات األقلية، مبن فيهـا               -٩٨

ن تزايد أعمال التنمـيط العرقـي لألشـخاص غـري           كما أشارت إىل تقارير ع    . املسلمون
وطلبت ماليزيا مـن وفـد      . اآليرلنديني من جانب الشرطة وموظفي إنفاذ القانون اآلخرين       
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آيرلندا تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة من جانب احلكومة لتعزيز التنوع والتسامح مـع              
  .توقدمت ماليزيا توصيا. أصحاب الديانات واملعتقدات األخرى

والحظت أذربيجان أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري قد أكدت جمدداً              -٩٩
أن التصدي لألزمات املالية واالقتصادية ال ينبغي أن يؤدي إىل وضع قد ُيفضي إىل العنصرية               
والتمييز العنصري وكره األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب ضـد األجانـب وأفـراد               

 اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات حتظر التنميط العرقي من            وأعربت. األقليات
  .وقدمت أذربيجان توصيات. جانب الشرطة اآليرلندية وموظفي إنفاذ القانون اآلخرين

ونّوهت هندوراس بتصديق آيرلندا على معظم الصكوك الدولية الرئيسية، وبتوجيهها            -١٠٠
ورغـم  .  إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان  دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف     

إشادة هندوراس جبهود آيرلندا يف القضاء على التمييز العنصري، فإهنا أعربت عن قلقها إزاء              
واستفسرت هندوراس عن نوايا آيرلندا     . التقارير املتعلقة بالتنميط العرقي من جانب الشرطة      

لى الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة       بشأن خطة العمل الوطنية وبشأن التصديق ع      
  .وقدمت هندوراس توصية. التعذيب
ويف إطار إشارة أفغانستان إىل تقرير آيرلندا األخري املقدم إىل اللجنة املعنية بالقـضاء     -١٠١

على التمييز العنصري، وهو التقرير الذي ذكرت فيه آيرلندا أن مسألة اعتبار الرُّحل فئة إثنية               
ن عدمه أمر ليست له أمهية قانونية على الصعيد احمللي، استفسرت أفغانستان عـن              مستقلة م 

وطلبت أيضاً أفغانستان من آيرلندا أن . سبب عزوف آيرلندا عن االعتراف بالرُّحل كفئة إثنية
  . ُتبيٍّن اخلطوات اليت تعتزم اختاذها ملعاجلة املسائل الصحية للرُّحل

لى اختاذ مزيد من التدابري من أجل تعزيز مشاركة املرأة          وشجعت أوكرانيا آيرلندا ع     -١٠٢
وأشارت إىل أنه رغم توفري اإلقامة واإلعاشة       . يف سوق العمل وتعزيز دورها يف احلياة العامة       

، توجد تفاوتات يف املعايري فيمـا  "التوفري املباشر للخدمات"الكاملة مللتمسي اللجوء يف نظام   
  .ع اخلاصبني املراكز اليت يديرها القطا

 على اتفاقية حقوق األشخاص     ٢٠٠٧وأشارت أملانيا إىل أن آيرلندا وقعت يف عام           -١٠٣
والحظت . ذوي اإلعاقة، واستفسرت أملانيا عن الوضع املتعلق بالتصديق على هذه االتفاقية           

أن آيرلندا حققت يف السنوات األخرية تقدماً كبرياً يف جمال املساواة بني اجلنسني، ولكنـها               
ارت إىل استمرار وجود قوالب منطية بشأن أدوار اجلنسني، وإىل استمرار تعـرض املـرأة     أش

. ورحبت أملانيا باالتفاق على عقد مؤمتر دستوري لتنـاول هـذه املـسألة            . لعدم املساواة 
واستفسرت عما إذا كانت آيرلندا تعتزم إلغاء قانون اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص واعتماد             

  . إلجراءات الفعالة اليت حتدد مدى شرعية اإلجهاض، ومىت ستقوم بذلكتشريع ينص على ا
وأشـارت إىل   . ورحبت تايلند بالتشريع الشامل املتعلق بالالجئني وملتمسي اللجوء         -١٠٤

وشجعت تايلنـد حكومـة     . أوضاع السجون وإىل جهود آيرلندا يف معاجلة هذه األوضاع        
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الضعيفة، ال سيما النساء واألطفال، وأشادت      آيرلندا على ضمان محاية حقوق مجيع الفئات        
وقـدمت تايلنـد    . بإنشاء جلنة مستقلة للتحقيق يف ادعاءات العنف ضد النساء واألطفـال          

  .توصيات
 تشارك  وفيما يتعلق بالتنميط العرقي، أشار وفد آيرلندا جمدداً إىل أن الشرطة اآليرلندية ال              -١٠٥

 إىل حرص احلكومة على احلوار والتعاون مع مجيع         وأشار أيضاً . يف هذه املمارسة وال جتريها    
وأكد أن التمييز على أسس دينية حمظور، وأن حرية التجمـع           . الطوائف الدينية وغري الدينية   

وتتضمن . وحرية التعبري مكفولتان مبوجب الدستور وحتظيان باالحترام الكامل من احلكومة         
وأشار الوفـد إىل أن     . يف العملية السياسية  هاتان احلريتان احلق يف املشاركة يف التظاهرات و       

القانون اآليرلندي يناهض بشدة التمييز الديين والتحريض على الكراهية، مبا يف ذلك كـره              
للمقاضاة اجلنائية أمام   " خطاب الكراهية "وأشار كذلك إىل أن من املمكن إخضاع        . اإلسالم

 ملسامهتها يف احلـوار التفـاعلي،       وأعرب الوفد عن شكره جلميع الوفود     . احملاكم اآليرلندية 
  .وأشاد بالروح البناءة اليت قُدمت هبا التوصيات

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  

مت النظر يف التوصيات املدرجة أدناه اليت صيغت أثناء احلوار التفاعلي وحتظـى                -١٠٦
  :بتأييد آيرلندا
يف التـصديق   ، النظـر    )إندونيـسيا (استكمال عملية التـصديق       -١-١٠٦

، التـصديق علـى     )األرجنتني وبريو (أو يف إمكانية التصديق     ) إكوادور وشيلي (
إسبانيا وإيران والعراق وكندا والنمـسا      (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

، يف أقـرب وقـت   )اجلزائر (٢٠٠٧اليت وقعت عليها بالفعل يف عام  ) واليونان
  ؛)فرنسا وهنغاريا(يف أسرع وقت ممكن /ممكن
، التـصديق   )الربازيـل (، النظر يف االنضمام     )إستونيا(االنضمام    -٢-١٠٦

، التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب           )شيلي(
ووضع آلية وقائية وطنية تـستويف      ) سلوفينيا وفرنسا واململكة املتحدة واليونان    (

  ؛)سراسوي(املعايري والضمانات املنصوص عليها يف هذا الصك 
مواصلة اجلهود لإلسراع بالتصديق على الربوتوكول االختيـاري          -٣-١٠٦

  ؛)بريو(التفاقية مناهضة التعذيب 

__________ 

 .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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، استكمال عمليـة التـصديق      )العراق(مواصلة اجلهود للتصديق      -٤-١٠٦
، التصديق علـى    )األرجنتني وإكوادور (، النظر يف إمكانية التصديق      )إندونيسيا(

يف أقرب  ) إسبانيا(ية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       االتفاقية الدولية حلما  
  ؛)فرنسا(وقت ممكن 

الصكوك الدولية الرئيـسية حلقـوق       مواصلة عملية االنضمام إىل     -٥-١٠٦
 ال سيما االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من         يها،التصديق عل  أو   اإلنسان

  ؛)كوستاريكا(قة االختفاء القسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعا
، التصديق على الربوتوكـول  )إكوادور وشيلي(النظر يف التصديق    -٦-١٠٦

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل           
، يف أقرب وقت ممكـن      )الربتغال وتركيا وسلوفينيا  (األطفال يف املواد اإلباحية     

  ؛)فرنسا(
ية وقدرات اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان لكـي        تعزيز استقالل   -٧-١٠٦

، بتزويـدها بـاملوارد     )مولدوفا(تفي بواليتها على حنو فعال وفقاً ملبادئ باريس         
  ؛)غانا(املناسبة والكافية 

ضمان وتعزيز استقاللية اهليكل الوطين األساسي حلقوق اإلنسان يف     -٨-١٠٦
  ؛)مصر(آيرلندا 
د استفتاء دستوري بشأن حقوق األطفال مـن        الوفاء بالتزامها بعق    -٩-١٠٦

  ؛)أستراليا(أجل إدماج هذه احلقوق يف الدستور اآليرلندي 
ضمان اإلدماج الشامل والفعال حلقوق األطفال يف إطارها القانوين           -١٠-١٠٦

  ؛)الربتغال(وفقاً التفاقية حقوق الطفل، بإدماج حقوق األطفال يف الدستور 
الدولية حلقوق اإلنسان يف التشريعات احملليـة،       تعزيز أثر الصكوك      -١١-١٠٦

  ؛)إندونيسيا(مبا يف ذلك األحكام الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل 
ضمان أال تؤدي التخفيضات احلالية يف امليزانية إىل التضييق علـى             -١٢-١٠٦

  ؛)تركيا(أنشطة هيئات حقوق اإلنسان 
جلنة حقوق اإلنسان   التعاون مع مجيع القطاعات لضمان أن تكون          -١٣-١٠٦

  ؛)أستراليا(واملساواة وكالة فعالة يف تعزيز التزام البلد حبقوق اإلنسان 
 التثقيف والتدريب احمللي يف جمـال حقـوق          أنشطة مواصلة تقدمي   -١٤-١٠٦

  ؛)مولدوفا(اإلنسان، من أجل حتسني الوعي هبا واحترامها 
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ة، علـى قـدم     اختاذ تدابري لتيسري حصول األشخاص ذوي اإلعاق        -١٥-١٠٦
املساواة، على التعليم وفرص العمل والسكن وخدمات املواصـالت واحليـاة           

  ؛)كوستاريكا(الثقافية، وتيسري وصوهلم إىل األماكن واخلدمات العامة 
محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة      الرامية إىل   مواصلة اجلهود     -١٦-١٠٦

  ؛)إكوادور(
حلقوق ورفاهة القاصرين املنفصلني    سن قوانني توفر احلماية الكافية        -١٧-١٠٦

عن ذويهم وغري املصحوبني هبم امللتمسني للجوء، وفقاً للمعايري الـيت أرسـتها             
  ؛)أوروغواي(القوانني الدولية 

اختاذ التدابري الالزمة الحترام احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           -١٨-١٠٦
  ؛)العراق(والثقافية 

 حقوق اإلنسان من جانب قطاعات      مواصلة اجلهود لضمان ممارسة     -١٩-١٠٦
  ؛)رومانيا(اجملتمع احملتاجة إىل اهتمام خاص من السلطات 

لقضاء على  ، من أجل ا   مواصلة العمل، مبا يف ذلك بسن تشريعات        -٢٠-١٠٦
ر بـني الرجـال   واألجسد فجوة  يف أماكن العمل و  بني اجلنسني مظاهر التفاوت   

  ؛)سري النكا(والنساء 
ن التدابري للقضاء على مظاهر التفاوت بـني النـساء          اختاذ مزيد م    -٢١-١٠٦

  ؛)مولدوفا(والرجال 
مواصلة جهودها لضمان استمرار وجود املهاجرين ونساء األقليات          -٢٢-١٠٦

  ؛)األرجنتني(يف بؤرة اهتمام الربامج احلكومية املوجهة حتديداً حنو محاية حقوقهم 
لمكافحـة احلازمـة    لنصري و اختاذ تدابري ملعاجلة مسألة التمييز الع       -٢٣-١٠٦

جلميع أشكال العنصرية وكره األجانب والتعـصب الـديين ضـد األجانـب             
  ؛)إيران(واألقليات الدينية، مبن فيها املسلمون 

مكافحة كره اإلسالم ودعم مواطنيها املسلمني، بتمكينـهم مـن            -٢٤-١٠٦
  ؛)إيران(ممارسة شعائر دينهم 

عال تتصل بكره األجانـب   ضمان خضوع أي شخص يتورط يف أف        -٢٥-١٠٦
  ؛)إيران(لتحقيق واملقاضاة جراءات اأو كره اإلسالم إل

اختاذ مزيد من التدابري الفعالة ملكافحة التمييز العنصري والتعصب،           -٢٦-١٠٦
ازمة ضـد مـرتكيب أفعـال       احلجراءات  واختاذ اإل بطرق منها التحقيق الفوري     

هم بني الثقافات والتسامح بـني      العنصرية وكره األجانب والتمييز، وبتعزيز التفا     
  ؛)ماليزيا(خمتلف الفئات اإلثنية والطوائف الدينية يف البلد 
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تعزيز جهودها حلماية حقوق اإلنسان املكفولة جلميـع مـواطين            -٢٧-١٠٦
  ؛)إندونيسيا(آيرلندا، مبن فيهم القادمون من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

ل التمييـز العنـصري     ضمان خضوع أي شخص يرتكب أفعـا        -٢٨-١٠٦
 عن هـذه األفعـال   حال إدانتهللتحقيق واملقاضاة، وتوقيع العقوبة املناسبة عليه      

  ؛)أذربيجان(
احملافظة على استراتيجيات الصحة الكلية وتوفري الرعاية الصحية،          -٢٩-١٠٦

مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة، رغم ختفيضات امليزانية النامجـة            
  ؛)شيلي(قتصادية عن األزمة اال

مـستوى   و الرُّحـل تعزيز التدابري الرامية إىل حتسني مستوى متثيل          -٣٠-١٠٦
  ؛)شيلي(تعليمهم ومحايتهم 

مواصلة عملها من أجل اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان املكفولة           -٣١-١٠٦
  ؛)السويد( يف البلد الرُّحللطائفة 
إىل حتقيق تكافؤ الفرص بني مواصلة اختاذ السياسات املناسبة الرامية   -٣٢-١٠٦

، مع التركيز بشكل خاص على حصوهلم على الرعاية الصحية الرُّحلأفراد طائفة 
والتعليم والسكن، إضافة إىل ضمان متثيلهم يف احلياة العامة فيما يتصل بعمليـة             

  ؛)سلوفاكيا(اختاذ القرار 
 الرُّحـل النهوض باألوضاع االجتماعية واالقتصادية ألفراد طائفة         -٣٣-١٠٦

  ؛)باكستان(
تحـسني  بمواصلة إجراءات محاية أوضاع العمـال املهـاجرين،           -٣٤-١٠٦

  ؛)النكا سري(التشريعات القائمة 
ضمان أال تؤدي التدابري االقتصادية بشكل خاص إىل تـأثري غـري           -٣٥-١٠٦

  ؛)هولندا(متناسب على املسنني 
  ؛)ائراجلز(اختاذ تدابري فعالة لتحسني أوضاع السجون   -٣٦-١٠٦
إيالء أولوية ملواءمة أوضاع احملتجـزين يف الـسجون اآليرلنديـة             -٣٧-١٠٦

وأسلوب معاملتهم مع املعايري الدولية حلقوق اإلنـسان، بطـرق منـها تنفيـذ      
  ؛)النرويج(التوصيات املتبقية املقدمة من اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان 

دية حبيث تتفق واملعايري    حتسني أوضاع احملتجزين يف السجون اآليرلن       -٣٨-١٠٦
  ؛)أستراليا(الدولية 
مواصلة جهودها من أجل إدخال الصرف الصحي داخل الزنزانات       -٣٩-١٠٦

  ؛)الواليات املتحدة(يف مجيع السجون 
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مواصلة حتسني أوضاع احملتجزين مبا يتفق واملعايري الدولية حلقـوق            -٤٠-١٠٦
  ؛)هنغاريا(اإلنسان 
 يف أقرب وقت ممكـن لتجنـب االكتظـاظ يف           اختاذ تدابري فعالة    -٤١-١٠٦

السجون ويف مرافق االحتجاز األخرى، مبا يتفق والقواعد الـدنيا النموذجيـة            
  ؛)النمسا(ملعاملة السجناء 

إيالء االهتمام الواجب للنتائج اليت توصل إليها فريق اخلرباء املعين            -٤٢-١٠٦
  ؛)النمسا(بدراسة إمكانية إنشاء سجن جديد 

دة استخدام التدابري البديلة غري االحتجازيـة والتـرويج هلـا           زيا  -٤٣-١٠٦
  ؛)النمسا(

مواصلة جهودها لتوفري املرافق الـصحية املناسـبة يف الـسجون             -٤٤-١٠٦
اآليرلندية، مبا يف ذلك توفري املراحيض داخل الزنزانـات، وكـذلك ختفيـف             

  ؛)الدامنرك(االكتظاظ 
ا يتفق   أوضاع نزالء السجون مب    مواءمةارعة على حنو شامل إىل      املس  -٤٥-١٠٦

  ؛)السويد(واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان 
بذل مجيع اجلهود للحد من االكتظاظ يف الـسجون ولـضمان أن           -٤٦-١٠٦

  ؛)إسبانيا(ن هو امللجأ األخري ْجيكون الَس
مواصلة تنفيذ التدابري اليت حتسن األوضاع السلبية يف الـسجون،            -٤٧-١٠٦
التجديدات الالزمة لتحسني الوضع الصحي يف السجون وتنفيذ سيما بإجراء    وال

  ؛)بريو(تثقيف الرتالء وإعادة تأهيلهم لبرامج فعالة 
نظـام إدارة  النهوض باستكمال مراجعة أوضاع السجون من أجل     -٤٨-١٠٦

  ؛)إندونيسيا(السجون 
  ؛)راجلزائ(مواصلة تعزيز سياساهتا وقوانينها املناهضة للعنف املرتيل   -٤٩-١٠٦
تعزيز سياساهتا وقوانينها املناهضة للعنف املرتيل املوّجـه للنـساء            -٥٠-١٠٦

  ؛)مولدوفا(
مواصلة اجلهود الرامية إىل إنشاء محالت وبرامج حلماية املرأة مـن             -٥١-١٠٦

  ؛)األرجنتني(العنف املرتيل 
املسارعة إىل تقدمي تقريرها الوطين إىل اللجنة املعنية بالقضاء علـى             -٥٢-١٠٦

، وإدراج جزء عن    ٢٠٠٧ التمييز ضد املرأة، الذي كان من املقرر تقدميه يف عام         
  ؛)سويسرا(وفقاً لطلب اللجنة بالتقرير العنف ضد املرأة 
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التنفيذ الكامل للقوانني والسياسات والربامج ذات الصلة الراميـة           -٥٣-١٠٦
  ؛)ماليزيا(إىل مكافحة العنف املرتيل يف البلد 

  ؛)التفيا(ريع ملكافحة االجتار بالبشر يف شكل زجيات صورية اعتماد تش  -٥٤-١٠٦
  ؛)تركيا(دعم مواطنيها املسلمني بتمكينهم من ممارسة شعائر دينهم   -٥٥-١٠٦
إتاحة خمصصات مالية كافية، رغم القيود املالية، ملواصـلة تقـدمي             -٥٦-١٠٦

عف أفراد وحتسني اخلدمات التعليمية والصحية الضرورية حلماية حقوق أفقر وأض 
  ؛)النكا سري(اجملتمع 
كفالة مبدأ املساواة وعدم التمييز مع ضـمان التمتـع بـاحلق يف               -٥٧-١٠٦

  ؛)الربازيل(الصحة 
ضمان توفري خدمات ووسائل منع احلمل وتيسري احلصول عليهـا            -٥٨-١٠٦

على املستوى الوطين، مبا يف ذلك بنشر املعلومات للفتيان والفتيات واملـراهقني            
 مع مراعاة حظر التمييز القائم على احلالة اجلغرافية، أو اإلعاقـة، أو             ،موتثقيفه

  ؛)املكسيك(الوضع املتعلق باهلجرة 
اختاذ مزيد من التدابري للحّد من نقص متثيل املرأة يف مواقع اختـاذ               -٥٩-١٠٦

سيما يف اجملال السياسي ويف إطار عضويتها يف جمالس إدارة الشركات            القرار، ال 
  ؛)غانا(

إنشاء إطار موّحد يتعلق مبسائل اهلجرة واللجوء، مبا يف ذلك إنشاء             -٦٠-١٠٦
  ؛)اململكة املتحدة(هيئة مستقلة للطعون 

ضمان إمكانية انضمام مجيع ملتمسي اللجوء يف آيرلندا بـصورة            -٦١-١٠٦
فعالة إىل عملية حتديد وضعهم املتعلق باللجوء، وإمكانية مراجعـة القـرارات            

اجة إىل احلماية الدولية وإخضاع هذه القرارات إلشـراف قـضائي           املتعلقة باحل 
  ؛)املكسيك(مستقل 
مواصلة ختصيص مساعدة مالية للبلدان الناميـة يف إطـار نظـام              -٦٢-١٠٦

 والوفاء بااللتزام املعقود يف هذا الصدد على الـصعيد          ،املساعدة اإلمنائية الرمسية  
  ؛)اجلزائر(الدويل 

يتجاوز  صيات التالية، وستقدم ردوداً عليها يف وقت مناسب ال        ستدرس آيرلندا التو    -١٠٧
  : ٢٠١٢مارس /موعد الدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان املقررة يف آذار

التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق           -١-١٠٧
  ؛) وإسبانياالنمسا(األشخاص ذوي اإلعاقة 
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مام إىل الصكوك الدولية الرئيـسية حلقـوق        مواصلة عملية االنض    -٢-١٠٧
سيما الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق       اإلنسان أو التصديق عليها، وال    

  ؛)كوستاريكا(األشخاص ذوي اإلعاقة 
سحب حتفظها على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية           -٣-١٠٧

  ؛)الربازيل(
) الربتغـال (واحلـق يف الـسكن      النظر يف إدماج احلق يف الصحة         -٤-١٠٧

والتوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق          
  ؛)إكوادور(الثقافية واالقتصادية واالجتماعية 

سحب حتفظها على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال             -٥-١٠٧
ة واالجتماعيـة   حلقوق االقتـصادي  بـا التمييز العنصري، والعهد الدويل اخلاص      

  ؛)إيران(والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
ية والعلم والثقافـة  ربالتصديق على اتفاقية منظمة األمم املتحدة للت        -٦-١٠٧

وإدماجهـا يف   ) هنغاريا) (١٩٦٠(ملكافحة التمييز يف جمال التعليم      ) اليونسكو(
  ؛)إيران(القانون 
بري عملية وقانونية ملكافحة التمييز العنصري والتمييز ضد        اختاذ تدا   -٧-١٠٧

 للتـصديق علـى      آليرلندا املهاجرين، والنظر يف الدعوة اليت وجهها اليونسكو      
  ؛)أوزبكستان(اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم 

مواصلة تنفيذ التوصيات املقدمة من جلنة القضاء علـى التمييـز             -٨-١٠٧
  ؛)العراق(العنصري 

ضمان اإلدماج الشامل والفعال حلقوق األطفال يف اإلطار القانوين           -٩-١٠٧
آليرلندا وفقاً التفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، بإدماج حقوق األطفـال يف            

  ؛)كمبوديا(الدستور 
املسارعة إىل اختاذ التدابري الضرورية لضمان التنفيذ الكامل التفاقية           -١٠-١٠٧

ق الطفل وإدماجها يف النظام القـانوين واإلداري آليرلنـدا          األمم املتحدة حلقو  
  ؛)السويد(

 وضع األطفال على    نيتحسلبديلة  ) تشريعية(النظر يف اختاذ تدابري       -١١-١٠٧
مثالً بتوسيع اختصاص أمني املظامل ليشمل األطفـال الـسجناء          (األجل القصري   

  ؛)هولندا) (واألطفال امللتمسني للجوء
ار القانوين حلماية حقوق األطفال وحقوق فئات أخرى        تعزيز اإلط   -١٢-١٠٧

  ؛)بريو (الرُّحل وطائفة ،ضعيفة كالنساء، واملسنني، واألشخاص ذوي اإلعاقة
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على القائم  تعزيز اإلجراءات القانونية ملكافحة مجيع أشكال التمييز          -١٣-١٠٧
تـرام  سـيما االح  األصل العرقي أو اإلثين أو اللغوي أو الديين أو القـومي، ال           

الشامل حلقوق اإلنسان املكفولة لألجانب أياً كان وضـعهم املتعلـق بـاهلجرة             
  ؛)إكوادور(

  ؛)فرنسا(وضع واعتماد قانون للمساواة بني اجلنسني   -١٤-١٠٧
متابعة اجلهود الرامية إىل تعزيز محاية مجيع األشخاص من التمييـز             -١٥-١٠٧

  ؛)غانا(تمادها كقوانني العنصري، وحتسني مشاريع التشريعات املطروحة واع
يتمتعـون بـأعلى     اعتماد قوانني بشأن وضع األشخاص الذين ال        -١٦-١٠٧

مستوى من الصحة البدنية والنفسية فيما يتعلـق بقـانون الـصحة النفـسية              
ومواءمة أحكامه مبا يتسق مع اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي           ،  ٢٠٠١ لعام

  ؛)إسبانيا(اإلعاقة 
 ،٢٠١٠اير ين/ كانون الثاين١ حيز النفاذ يف دخلتسحب األحكام اليت   -١٧-١٠٧
 من قيود هذه األحكام ، نظراً إىل ما متثلهدة فعالً يعاقب عليه قانوناً   اليت جتعل الرِّ  و

  ؛)فرنسا(مفرطة على حرية التعبري 
اختاذ خطوات تكفل أال تؤدي األزمـة االقتـصادية الراهنـة إىل              -١٨-١٠٧

 بـشأن حقـوق      وطنيـة  بوضع خطة عمل  سيما    وال ، حقوق اإلنسان  انكماش
اإلنسان ومبواصلة تقدمي الدعم وتبادل اخلربات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف مجيع           

  ؛)كمبوديا(أحناء العامل 
وضع قواعد لربنامج تدرييب يهدف إىل توعية اجلهـاز القـضائي             -١٩-١٠٧

فع العرقـي   بالُبعد العرقي للجرمية، وإىل ضمان أن يأخذ القضاة يف االعتبار الدا          
داً للعقوبة عند إصدارهم أحكاماً يف القضايا اجلنائيـة         للجرمية بوصفه ظرفاً مشدِّ   

  ؛)أوروغواي(
اختاذ تدابري فورية لتعيني موّجه أو مرشد للقاصرين غري املصحوبني            -٢٠-١٠٧

  ؛)أوروغواي(بذويهم، سواء قُدم طلب للحماية أم ال 
انون واحلقوق والواجبات الـيت     سّن قوانني ترسي مبادئ بشأن الق       -٢١-١٠٧

  ؛)أوروغواي(حتكم عملية مجع مشل األسرة 
وضع خطة عمل متكاملـة وشـاملة بـشأن حقـوق اإلنـسان               -٢٢-١٠٧

  ؛)إندونيسيا(
ضمان التنفيذ الكامل لالستراتيجية الوطنية للمرأة وإجراء تقيـيم           -٢٣-١٠٧

  ؛)النمسا(مستقل هلا 



A/HRC/19/9 

GE.11-17518 26 

تشريعات حتظر مجيع أشكال التمييـز      املسارعة إىل اعتماد وتنفيذ       -٢٤-١٠٧
العنصري، وضمان املعاملة اإلنسانية للمهاجرين وملن هم من غري أصل آيرلندي،           
مبا يف ذلك بتقدمي التدريب املناسب للموظفني القضائيني وأفراد األسرة، وذلك           

  ؛)املكسيك(متشياً مع توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري 
  ؛)الربازيل(زيز خطة عملها الوطنية ملكافحة العنصرية النظر يف تع  -٢٥-١٠٧
إجراء استطالع كامل إلمكانية وضع خطة عمل وطنيـة جديـدة        -٢٦-١٠٧

  ؛)ماليزيا(ملكافحة العنصرية 
تسريع اجلهود الرامية إىل إنشاء شبكة وطنية للمـدارس تكفـل             -٢٧-١٠٧

 خلفيتهم الدينيـة أو     املساواة بني األطفال يف االلتحاق باملدارس بغض النظر عن        
  ؛)ماليزيا(الثقافية أو االجتماعية 

تعزيز محاية مجيع األشخاص من التمييز العنصري، بتحسني مشاريع           -٢٨-١٠٧
  ؛)باكستان(التشريعات املطروحة واعتمادها كقوانني 

إنشاء آليات مناسبة تشجع اإلبالغ عـن احلـوادث واجلـرائم             -٢٩-١٠٧
  ؛)أذربيجان (ةالعنصري
ضـد  " الطعن بالـسكاكني  " حبوادث   ةالتحقيق يف التقارير املتعلق     -٣٠-١٠٧

أشخاص معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وضـمان مقاضـاة الفـاعلني،            
  ؛)أذربيجان( إدانتهم حالومعاقبتهم بالعقوبات املناسبة 

يف إشارة  (ذه الطائفة احملددة    الكامل هل إلدماج  تكفل ا وضع سياسة     -٣١-١٠٧
  ؛)اجلمهورية التشيكية) (يزالون يعانون من التمييز ذين ال الالرُّحلإىل 
 يف اجملتمع ووضع نظام شـامل       الرُّحلاختاذ تدابري لتحسني أوضاع       -٣٢-١٠٧

  ؛)تركيا(لرصد احلوادث العنصرية 
  ؛)سلوفاكيا( كأقلية رمسية الرُّحلاالعتراف ب  -٣٣-١٠٧
يشية للمحتجزين قبل   تفعيل اجلهود الرامية إىل حتسني األوضاع املع        -٣٤-١٠٧

احملاكمة وبعد اإلدانة، وإىل تنفيذ مجيع شروط املعايري الـدنيا ملعاملـة الـرتالء              
  ؛)أذربيجان(

اختاذ التدابري الضرورية لتجنب احتجاز ملتمسي اللجوء ولتجنب          -٣٥-١٠٧
  ؛)الربازيل(األوضاع اليت قد تساوي حالة املهاجرين حبالة اجملرمني 

ا املبذولة على الصعيد احمللي من أجل تنظـيم محلـة           تعزيز جهوده   -٣٦-١٠٧
  ؛)سويسرا(ناجحة ضد العنف املرتيل 
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التوقيع على اتفاقية جملس أوروبا بشأن العنف ضد املرأة والعنـف             -٣٧-١٠٧
  ؛)النمسا(املرتيل 
تعزيز سياساهتا وقوانينها املناهضة للعنف املرتيل، وإعداد إحصاءات          -٣٨-١٠٧

جنس الضحايا والفاعلني وعمرهم والعالقة األسـرية       ت عن   بيانامالئمة تتضمن   
  ؛)باكستان(بينهم 
عاملة الـسجينات والتـدابري غـري       ملتنفيذ قواعد األمم املتحدة       -٣٩-١٠٧

  ؛)تايلند" (كقواعد بانكو"االحتجازية للجانيات، املعروفة أيضاً باسم 
ـ            -٤٠-١٠٧ ساءلة إجراء حتقيق قانوين وإقامة نظام للتعويـضات لـضمان امل

  ؛)تايلند) (من النساء واألطفال) (العنف(ومساعدة ضحايا 
احلظر الصريح ألي شكل من أشكال العقوبة البدنيـة يف إطـار              -٤١-١٠٧

األسرة، ومواصلة إقامة محالت التوعيـة والتثقيـف لآلبـاء ولعامـة النـاس              
  ؛)أوروغواي(

عقوبـة  تشجيع أشكال التأديب التمييزي وغري العنيف كبـديل لل          -٤٢-١٠٧
للجنة حقوق الطفل بشأن محاية ) ٢٠٠٦(٨، مع مراعاة التعليق العام رقم البدنية

األطفال من العقوبة البدنية وغريها من أشـكال العقوبـة القاسـية أو املهينـة               
  ؛)أوروغواي(

تعديل قانون التسجيل املدين لتمكني القائمني بالتسجيل والشرطة          -٤٣-١٠٧
رية، وتعديل القانون اجلنائي حبيث جيّرم منظمـي        من التدخل ملنع الزجيات الصو    

  ؛)التفيا(وميسري الزجيات الصورية 
إدخال مزيد من اإلصالحات على القانون املتعلق بـالزواج بـني             -٤٤-١٠٧

املثليني، وتغيري مفهوم األسرة التقليدية على النحو املنصوص عليه يف الدسـتور            
  ؛)إسبانيا(

نون املساواة يف العمل، ملنع أي متييز ضـد          من قا  ٣٧تعديل املادة     -٤٥-١٠٧
  ؛)سويسرا(املثليني واآلباء واألمهات غري املتزوجني 

سن تشريع جيعل احلق يف التفاوض اجلماعي من خالل النقابـات             -٤٦-١٠٧
  ؛)النرويج(متوافقاً مع االلتزامات الدولية 

 نظام  تشجيع التنوع والتسامح مع الديانات واملعتقدات األخرى يف         -٤٧-١٠٧
  ؛)تركيا(التعليم، برصد حوادث التمييز القائم على أساس املعتقدات 

  ؛)مصر(القضاء على التمييز الديين يف احلصول على التعليم   -٤٨-١٠٧
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اختاذ التدابري الضرورية من أجل االعتراف القانوين حبقوق اإلنسان           -٤٩-١٠٧
  ؛)إكوادور(لبلد املكفولة جلميع األقليات والفئات اإلثنية املقيمة يف ا

مواصلة املشاورات العامة مع املنظمات غري احلكوميـة واجملتمـع            -٥٠-١٠٧
  ؛)النمسا(املدين يف إطار متابعة االستعراض الدوري الشامل 

  :ومل حتظ التوصيات التالية بتأييد آيرلندا  -١٠٨

األرجنـتني وإكـوادور    (؛ إمكانية   )تركيا(النظر يف االنضمام إىل       -١-١٠٨
 التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع املهـاجرين           )وبريو

، واالنـضمام إىل    )إيران(، وإدماجها يف القانون     )اجلزائر ومصر (وأفراد أسرهم   
   ؛)املكسيك(مبادئها 
سن قوانني ووضع خطط واستراتيجيات يف جمال مكافحة العنصرية           -٢-١٠٨

والتحقيق يف احلاالت ذات الصلة بـذلك       والتمييز العنصري والتنميط العرقي،     
  ؛)مصر(لضمان تعويض الضحايا 

النظر يف مراجعة قانوهنا املتعلق بالسن الدنيا للمسؤولية اجلنائيـة،            -٣-١٠٨
  ؛) ليشيت-تيمور (حبيث يتوافق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 

الدويل اخلاص  مواءمة قوانينها املتعلقة باإلجهاض مبا يتفق مع العهد           -٤-١٠٨
  ؛)النرويج(باحلقوق املدنية والسياسية 

سن تشريع لتنفيذ حكم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية            -٥-١٠٨
  ؛)اململكة املتحدة (ألف، وباء، وجيم ضد آيرلندا

اختاذ تدابري لتنقيح القانون املتعلق باإلجهاض من أجل إباحة إهنـاء             -٦-١٠٨
حيدث فيها نتيجة االغتصاب أو سـفاح احملـارم، أو يف           احلمل يف احلاالت اليت     

احلاالت اليت يشكل فيها احلمل خطراً على الصحة البدنية أو النفـسية للمـرأة       
  ؛)الدامنرك(احلامل أو الفتاة احلامل أو على سالمتهما 

إباحة اإلجهاض على األقل إذا كان احلمل يشكل خطـراً علـى              -٧-١٠٨
  ؛)ياسلوفين(صحة املرأة احلامل 

اختاذ تدابري تشريعية تضمن تعزيز إدماج املرأة وترسي ضـمانات            -٨-١٠٨
حلقوقها الشخصية ولرعاية صحتها اإلجنابية، وإصالح قانون اجلرائم املرتكبة ضد        

  ، حبيث ينهي جترمي اإلجهاض يف ظروف معينة؛١٨٦١األشخاص لعام 
ض إىل وضع   ضمان أن يؤدي إنشاء فريق خرباء معين بأمور اإلجها          -٩-١٠٨

  ؛)هولندا(إطار قانوين متسق يشمل تقدمي خدمات كافية 
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سن تشريع يناهض التنميط العرقي ويعزز جهودها الرامية إىل تعزيز   -١٠-١٠٨
املعاملة اإلنسانية للمهاجرين وملن هم من غري أصل آيرلندي من جانب مسؤويل            

  ؛)إيران(إنفاذ القانون 
ر أي شكل من أشكال التنميط العرقي من النظر يف اختاذ تدابري حلظ  -١١-١٠٨

  ؛)الربازيل(جانب الشرطة ومسؤويل إنفاذ القانون 
اعتماد تشريع حيظر أي شكل من أشكال التنميط العرقي، وتعزيز            -١٢-١٠٨

جهودها الرامية إىل توطيد املعاملة اإلنسانية للمهاجرين وملن هم من غري أصـل             
وظفي إنفاذ القانون اآلخـرين وفقـاً       آيرلندي من جانب الشرطة اآليرلندية وم     

  ؛)أذربيجان(للقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
تعزيز قوانينها حبيث حتظر التنميط العرقي، وتعزيز جهودها الرامية           -١٣-١٠٨

إىل توطيد املعاملة اإلنسانية والكرمية وغري االنتقائية للمهاجرين وملن هم من غري            
  ؛)هندوراس(أصل آيرلندي 

مان محاية حقوق املهاجرين العاملني يف اخلدمة املرتلية، الذين متثل    ض  -١٤-١٠٨
املرأة غالبيتهم، والذين ال حتظى حقوقهم باحلماية مبوجـب القـانون املتعلـق             

  ؛)أذربيجان (٢٠٠٤باملساواة لعام 
سن قانون يسمح جبمع مشل األسرة، وقانون مينح الالجئني احلق يف             -١٥-١٠٨

  ؛)يكيةاجلمهورية التش(العمل 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٠٩

وال ينبغي أن ُيفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .بتأييد الفريق العامل بكامله
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