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  مقدمة  - أوالً
. يف سياسات آيرلندا الداخلية واخلارجية    اً  يعترب تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها حموري       -١

اعترافـه  من خالل   وتنبئ جتربتنا التارخيية عن هنجنا إزاء حقوق اإلنسان ويضمن دستورنا،           
 الذي نـشر يف     برنامج احلكومة ويلزم  . ية الفردية واملساواة والعدالة   باحلقوق األساسية، احلر  

لدى أن تراعي املساواة وحقوق اإلنسان حق املراعاة ب مجيع اهليئات العامة ٢٠١١مارس /آذار
  . قيامها مبهامها

  املنهجية وعملية التشاور  - ثانياً  
ه وزارة العدل واملساواة،    بني الوزارات، تدعم  اً  مشترك  عامالًاً  أنشأت احلكومة فريق    -٢

من أجل إعداد هذا التقرير، وهو أول تقرير آليرلندا يف إطار عملية االسـتعراض الـدوري                
ن عملية  أ، إلتاحة الوصول إىل املعلومات بش     www.upr.ieومت إطالق موقع خمصص،     . الشامل

  . علوماتاالستعراض الدوري الشامل وتيسري تقدمي امل
ات واسعة مع املنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة        وأجرت احلكومة مشاور    -٣

علومات ، دعت احلكومة إىل تقدمي م     ٢٠١١فرباير  /ويف شباط . املعنيني وسيستمر هذا احلوار   
عن طريق إعالن يف الصحف الوطنية وعرب املنظمات غري احلكومية واجملموعات املوجودة يف             

د افـر أمـن   علومـات    م  ورقة ١٢٠ وردتو. التعليم واجملتمع احمللي والقطاعات التطوعية    
  .  غري حكوميةاتومنظمات وجمموع

يسهل تعليمية  / وعقدت اجتماعات تشاورية عامة مفتوحة يف سبعة أماكن جمتمعية          -٤
الوصول إليها يف مجيع أحناء البالد إلتاحة فرصة ألفراد اجلمهور واملنظمات غـري احلكوميـة    

وميكن االطـالع   . اإلنسان اليت تكتسي أمهية هلم    املهتمني لتسليط الضوء على قضايا حقوق       
وجـرى  . www.upr.ie: على تقرير عن القضايا اليت أثريت يف كل اجتماع يف الرابط التايل           

الواردة والقضايا املثارة يف االجتماعات العامـة وكانـت         ورقات املعلومات   النظر يف مجيع    
  . مصدر معلومات يف إعداد هذا التقرير

  لومات األساسية واإلطاراملع  -ثالثاً   

  اهليكل السياسي العام  -ألف  

  دستور آيرلندا    
وهو ينص  . ١٩٣٧القانون األساسي للدولة هو دستور آيرلندا املعتمد باستفتاء عام            -٥

ستمد مجيع السلطات التـشريعية     وُت. "مستقلة ودميقراطية وآيرلندا دولة ذات سيادة     "على أن   
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وحيدد الدستور شكل احلكومة وسلطات الرئيس والربملان       . والتنفيذية والقضائية من الشعب   
وحيدد هيكـل وسـلطات احملـاكم واحلقـوق         . واحلكومة) Oireachtasباللغة اآليرلندية   (

  . للمواطنني األساسية
  . وال ميكن تعديل الدستور إال بعد موافقة أغلبية املصوتني يف استفتاء شعيب  -٦
 عقد مؤمتر دستوري    ٢٠١١مارس  / آذار ٦سلطة يف   وتعتزم احلكومة اليت أتت إىل ال       -٧

للنظر يف مدى احلاجة إىل إصالح دستوري شامل، مبا يف ذلك النظر يف القـضايا احملـددة                 
وإدراج بنـد   ربـات البيـوت     التنصيص على زواج املثليني؛ وتعديل البنود املتعلقة ب       : التالية

  . جرمية التجديف من الدستورلتشجيع زيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامة؛ وإزالة 
سـتفتاء  وهذه الدراسة األوسع إلصالح الدستور هي ما تلتزم احلكومة بتقدميـه ال             -٨

عكس اآلثار املترتبة علـى     : وهي تشمل ما يلي   . ، إضافة إىل عدد من القضايا احملددة      شعيب
ة، ومحاية حق   احلكم الصادر عن احملكمة العليا بتمكني جلان الربملان من إجراء حتقيقات كامل           

  . املواطنني يف التواصل يف سرية مع ممثلي اجلمهور، وتعزيز حقوق الطفل

  نظام احلكم    
الـرئيس  مـن   ويتكون الربملان   . آيرلندا دميقراطية برملانية ختيم عليها سيادة القانون        -٩

  Seanad(وجملس الشيوخ ) Dáil Éireann( اًمباشراً جملس النواب الذي ينتخب انتخاب: وجملسني
Éireann .(جيب أن تكون مجيع القوانني اليت يصدرها الربملان اآليرلندي مطابقة للدستورو.   

وبناء على ترشيح من جملس     . والرئيس هو رئيس الدولة وليست له وظائف تنفيذية         -١٠
بنـاء علـى    ،  يعني أعضاء احلكومة   كما   ،)رئيس الوزراء  (Taoiseachالنواب، يعني الرئيس    

قد يصل عدد أعضاء احلكومة      و . الوزراء ومبوافقة مسبقة من جملس النواب      رئيستوصية من   
واالنتقاد يف كال اجمللسني،    بحث  وميكن أن ختضع سياسة احلكومة واإلدارة لل       .اً عضو ١٥إىل  

  . لكن احلكومة مسؤولة، مبوجب الدستور، أمام جملس النواب فقط
اً انتخاب منتخبة   لس مدينة ومقاطعة   جم ٣٤ىل  ستند إ نظام حكم حملي ي   أيضاً  وآليرلندا    -١١

  . تتوىل وظائف هلا صلة مبسائل مثل التخطيط والسكن وتوفري بعض اخلدمات احملليةاً مباشر

  احملاكم    
فهم يعينون  . القضاة يف آيرلندا مستقلون عن السلطتني التنفيذية والتشريعية كلتيهما          -١٢

احملكمة اجلزئية،  : م على أربعة مستويات   وتقوم احملاك . من الرئيس بناء على ترشيح احلكومة     
ويـشار إىل األخريتـني باسـم       . ، واحملكمة العليا   العليا وحمكمة الدائرة، وحمكمة االستئناف   

  . حمكمة استئناف جنائيةأيضاً وهناك . احملكمتني العلييني وميكن أن تبتا يف القضايا الدستورية
السابقة، هناك حمكمـة جنائيـة خاصـة    وإضافة إىل هيكل احملاكم املبني يف الفقرة          -١٣

واحلكومة مقتنعة باستمرار احلاجـة إىل هـذه        .  تنعقد دون هيئة حملفني    ١٩٧٢أنشئت عام   
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وختضع . احملكمة للتعامل مع جمموعة حمدودة من اجلرائم النامجة عن اإلرهاب واجلرمية املنظمة           
  . هذه احلاجة إىل االستعراض باستمرار

  الوصول إىل احملاكم    
يوجد، يف القضايا اجلنائية، نظام للمساعدة القانونية اجملانية حني تكـون العقوبـة               -١٤

أن املتهم ال ميلك إمكانات كافية لدفع تكاليف        بكون احملكمة مقتنعة    تهي السجن، و  احملتملة  
  . التمثيل القانوين

ا النظام جملُس    هذ ويتوىل إدارةَ . لبعض القضايا املدنية  أيضاً  املساعدة القانونية   وتقدم    -١٥
اختبار إمكانات مقدم الطلب وتقدميه مسامهة يف التكلفة،        رهن ب  يوه. املساعدات القانونية 
وحيث أن هناك فترة انتظار للحصول على موعد مع حمام، يعطي اجمللس            . مبا يتناسب ودخله  

طفال، األولوية لفئات معينة من القضايا، مثل العنف املرتيل، ورعاية األطفال، واختطاف األ           
  . واحلاالت اليت يكون فيها هناك خطر انقضاء اآلجال القانونية لتحريك الدعاوى

ويعد إجراء املطالبات الصغرية يف احملكمة اجلزئية طريقة بديلة للتعامل مـع دعـوى      -١٦
قضايا السلع أو اخلدمات املبتاعة من      : واملطالبات املعتادة هي  . مدنية فيما يتعلق مبطالبة صغرية    

باسـتثناء  (يبيعها يف سياق عمل جتاري؛ واألضرار الطفيفة اليت تلحق باملمتلكـات            شخص  
 ٥ يفو. ؛ وعدم إعادة ضمان اإلجيار فيما يتعلق بأنواع معينة من املساكن          )اإلصابات الشخصية 

، مت توسيع هذا اإلجراء لقبول املطالبات ذات نفس الطابع املوجهـة            ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 
، أصبح بإمكـان املـستهلكني      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١ومنذ  .  ضد آخر  من عمل جتاري  

اللجوء إىل إجراء املطالبات الصغرية األورويب لتقدمي مطالبات صـغرية ضـد            أيضاً  اآليرلنديني  
إىل اً  ويعمل هذا اإلجراء جنب   . موردين أو مقدمي خدمات من بلدان أخرى يف االحتاد األورويب         

   .ت الصغرية القائم عندنا، وال ينطبق إال على القضايا العابرة للحدودجنب مع إجراء املطالبا

  اخلدمة املدنية    
آليرلندا خدمة مدنية حمايدة وغري مسيسة تعني العاملني فيها دائرة مستقلة للتعيينات              -١٧

  . ويعد الوزراء مسؤولني عن مجيع تصرفات وزاراهتم. يف املناصب العامة

  أعمال الشرطة    
وهي منـشأة  . Garda Síochána/رلندا دائرة شرطة وطنية واحدة، غاردا سيوشاناآلي  -١٨

ولدائرة الشرطة  . مبوجب قانون وختضع إدارهتا الداخلية للوائح يضعها وزير العدل واملساواة         
  . استقاللية تنفيذية خاضعة لإلطار املايل والتنظيمي العام املنصوص عليه يف التشريع

 مستقلة خاصة بالشرطة حتقق يف الشكاوى املتعلقة بسلوك أفراد          مظاملأمانة  وهناك    -١٩
 ةشرطفراد ال شخص مستقل ميكن أل   أيضاً  وهناك  . الشرطة ومفتشية منفصلة مستقلة للشرطة    

  . )مبلّغ عن املخالفات (م ما يثري قلقهوهأن يبلغ
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   العامةةمدير النياب    
 .اًإجرامي  ة ألي شخص ارتكب فعالً     العامة سلطة املالحقة القضائي    ةيتوىل مدير النياب    -٢٠

  . ألي سلطة حكومية أو قضائية يف قراراتهاً واملدير مستقل يف أداء مهامه وليس خاضع

  اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان    
.  عند صياغة التـشريعات    هاتويل آيرلندا أمهية كربى حلماية حقوق اإلنسان وتعزيز         -٢١

درسها مكتب النائب العام لضمان مجلة أمور منها توافقهـا مـع            فجميع مشاريع القوانني ي   
  . حقوق اإلنسانجمال أحكام حقوق اإلنسان يف الدستور وااللتزامات الدولية يف 

وآيرلندا ملتزمة مبواصلة تقدمي الدعم للتثقيف والتدريب يف جمال حقـوق اإلنـسان        -٢٢
تناول قضايا حقـوق اإلنـسان يف     وُت. من أجل تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان واحترامها      اً  حملي

نظام التعليم، وهناك برامج حلقوق اإلنسان يف عدد من         لاملستويني االبتدائي وما بعد االبتدائي      
يف تداريب قوات الـشرطة     اً  بارزاً  كما تتبوأ حقوق اإلنسان موقع    . مؤسسات التعليم العايل  

ملوظفي اخلدمـة  اً قوق اإلنسان تدريب  وتقدم اللجنة اآليرلندية حل   . والدفاع يف مجيع املستويات   
  . املدنية والعامة بشأن التزاماهتم يف جمال حقوق اإلنسان

   حقوق حمددة-دستور آيرلندا     
ـ . ينص الدستور على عدد كبري من احلقوق على وجه التحديد     -٢٣  اً،وهي توجد أساس

 :تشمل ما يلي  هي  و. ، حتت عنوان احلقوق األساسية    ٤٤-٤٠ يف املواد    اً،ولكن ليس حصر  
؛ )٣ و ٢-٣-٤٠املادتـان   (واحلق يف احلياة    ) ب(؛  )١-٤٠املادة  (املساواة أمام القانون    ) أ(
وحق الـشخص يف اسـم جيـد        ) د(؛  )٢-٣-٤٠املادة  (وحق الشخص يف احلماية     ) ج(
 وحقوق امللكية، وتشمل احلق يف امتالك أمالك ونقلها وتوريثهـا           )  ه(؛  )٢-٣-٤٠ املادة(

، ) ٤-٤٠املادة (واحلرية الشخصية ) و(؛ )٤٣ باالقتران مع املادة ٢-٣-٤٠ادة امل(ووراثتها 
وحرية  )ط(؛  )‘١‘١-٦-٤٠املادة  (وحرية التعبري   ) ح(؛  )٥-٤٠املادة  (وحرمة املسكن   ) ز(

؛ )‘٣‘١-٦-٤٠ املـادة (وحرية تكوين اجلمعيـات     ) ي(؛  )‘٢‘١-٦-٤٠املادة  (التجمع  
 ؛)١-٤٢املـادة  (وحق الوالدين يف توفري التعليم لألطفال     ) ل(؛  )٤١املادة  (وحقوق األسرة    )ك(
وحريـة  ) ن(؛  )٢-٣-٤٢املـادة   (وحق الطفل يف احلصول على حد أدىن من التعليم          ) م(

   واحلـق يف التـصويت      )س(؛  )٤٤املـادة   (الضمري وحرية اعتنـاق الـدين وممارسـته         
 ؛)١-١٦ و ١-٤-١٢ ادتانامل(واحلق يف الترشح    ) ع(؛  )٣-٤٧ و ١-١٦ و ٢-٢-١٢ املادتان(
 ؛)١٦املـادة  (ه على قدم املساواة مع سائر األصوات     الذي يديل ب   صوتالواحلق يف معاملة    ) ف(
واحلق يف  ) ق(؛  )٣٥ و ٣٤املادتان  (وعلى يد قضاة مستقلني     اً  واحلق يف إقامة العدالة علن    ) ص(

واحلق يف احملاكمة أمام    ) ر(؛  )١-٣٨املادة  ( اجلنائية   اتاحملاكميف  أمام حماكم القانون    املثول  
وحق الشخص يف عدم اعتبار أفعاله غري قانونيـة بـأثر           ) ش(؛  )٥-٣٨املادة  (هيئة حملفني   

  .)١-٥-١٥املادة (رجعي 
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  حقوق دستورية غري حمددة    
  :يتناول الدستور مسألة احلقوق الشخصية وينص على أن  -٢٤

ع عنها  افدالشخصية و تكفل الدولة يف قوانينها احترام حقوق املواطنني ال       "    
  ؛)١-٣-٤٠" (وصوهنا بقوانينها بالقدر املتاح عملياً

حتمي الدولة، بوجه خاص، بواسطة قوانينها وعلى أفضل وجه تستطيعه،          "    
صون حياة كل مواطن وشخصه ومسعته      تمن االعتداء الظامل، ويف حالة وقوع ظلم،        

  .)٢-٣-٤٠" (الطيبة وحقوقه اخلاصة بامللكية
من احلقوق املنصوص عليهـا يف    اً  حملاكم، يف تفسري أحكام الدستور، عدد     وحددت ا   -٢٥

احلق ) أ( :وأبرز هذه احلقوق الدستورية غري احملددة هي       ،ر إليها صراحة  َشالدستور، وإن مل يُ   
واحلق يف الـسفر خـارج      ) ج(واحلق يف السفر داخل الدولة؛      ) ب(يف السالمة اجلسدية؛    

 للخطر وعدم التعرض للتعـذيب       الشخص يض الدولة صحة  واحلق يف عدم تعر   ) د(الدولة؛  
 واحلق يف التقاضي والوصـول إىل احملـاكم؛         )  ه(واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة؛       

واحلـق  ) ط(واحلق يف الزواج؛    ) ح(واحلق يف االتصال؛    ) ز(واحلق يف االستعانة مبحام؛      )و(
وحقوق األم غري املتزوجـة املتعلقـة       ) ك(اب؛  واحلق يف اإلجن  ) ي(يف اخلصوصية الزوجية؛    

واحلق يف التمثيل القانوين يف بعـض القـضايا اجلنائيـة؛           ) م(وحقوق الطفل؛   ) ل(بطفلها؛  
   .واحلق يف إجراءات عادلة )ن(

    الدستورية    
 من الدستور، لكل من حمكمة االستئناف العليا واحملكمة العليـا           ٣٤مبوجب املادة     -٢٦

  .هاأي قانون والبت فيدستورية مدى سلطة تقييم 
، تسقط عن ذلك القـانون أي       بعينهوإذا ما خلصت حمكمة إىل ال دستورية قانون           -٢٧

  .شرعية قانونية

  األدلة    
القاعدة العامة يف آيرلندا هي أن األدلة احملصل عليها نتيجة انتهاك متعمـد حلقـوق        -٢٨

  .الشخص الدستورية غري مقبولة

  يات واملعاهداتالتشريعات واالتفاق    
آيرلندا تقبل مبادئ القانون الدويل املعترف  " من الدستور على أن      ٣-٢٩املادة  تنص    -٢٩

وتشمل هذه املبـادئ قـانون   . "هبا عموماً كقاعدة لسلوكها يف عالقاهتا مع الدول األخرى        
وآليرلندا نظـام مـزدوج     . من القانون الدويل العريف   اً  حقوق اإلنسان بقدر ما يشكل جزء     

من القانون الـداخلي    اً   جزء فيهااً  آيرلندا طرف دخل  تصبح مبوجبه االتفاقات الدولية اليت ت      ال
   . ذلك الربملان بقانونقررإذا  إال
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: ن املعتمدة برعاية األمم املتحدةوآيرلندا طرف فيما يلي من معاهدات حقوق اإلنسا      -٣٠
ول االختياري امللحـق بالعهـد      العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والربوتوك      

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص  
اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛ والعهد الدويل اخلـاص         وباحلقوق املدنية واحلقوق السياسية     

 الطفل؛ والربوتوكول االختياري    باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واتفاقية حقوق     
امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة؛ واتفاقية القـضاء             
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال             

ع أشكال التمييـز العنـصري؛ واتفاقيـة        التمييز ضد املرأة؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجي       
   .املهينة مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

وقد أصدرت آيرلندا دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة يف جمال               -٣١
   .حقوق اإلنسان

ومنها نسان املعتمدة برعاية جملس أوروبا،      يف معاهدات حقوق اإل   اً  وتعد آيرلندا طرف    -٣٢
وقد أدجمت االتفاقية يف القانون الداخلي عن طريق قانون         . االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   

وينص هذا القـانون علـى أن احلقـوق         . ٢٠٠٣االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان لعام      
اكم واهليئات القضائية اآليرلندية وليس     املنصوص عليها يف االتفاقية ُيحتج هبا مباشرة أمام احمل        

  . احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف ستراسبورغعلى يف القضايا اليت يتعني عرضها 
يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، بالتقيـد       اً  وآيرلندا ملزمة، بوصفها دولة طرف      -٣٣
وقد ترتب عن أحكام قضائية     . هااألحكام الصادرة عن احملكمة يف القضايا اليت هي طرف في         ب

. ه احملكمة على حنو ما أمرت ب    فع تعويض عادل للمدعني     ضد آيرلندا، يف عدد من القضايا، د      
وستواصل احلكومة، حتت إشراف اللجنة الوزارية جمللس أوروبا، اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة            

  . لتنفيذ أحكام احملكمة
يف االحتاد األورويب، بامليثاق األورويب للحقوق      اً  وآيرلندا ملزمة، بوصفها دولة عضو      -٣٤

جتماعية وكذا مدنية   ااقتصادية و (قوق وحريات ومبادئ حمددة     حبويعترف امليثاق   . األساسية
  . هنيانوقلملواطين االحتاد األورويب عند تنفيذ مؤسسات االحتاد ودوله األعضاء ) وسياسية

دة الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن   يرلندا على اتفاقية األمم املتحآوقد وقعت    -٣٥
  . االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

، وافقت احلكومة على إعداد قـانون للتـصديق علـى           ٢٠١١مايو  / أيار ١٧ويف    -٣٦
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 

لتصديق عليها يف   لإعداد مشروع قانون    يف    تواصالًالعمل م ال يزال   و. ة أو املهينة  أو الالإنساني 
  . أقرب وقت ممكن بعد سنه
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وتوجد قيد النظر الفعلي للحكومة مسألة احتمـال التوقيـع علـى الربوتوكـول                -٣٧
  . االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتصديق عليه

التصديق على اتفاقيـة اللجنـة االقتـصادية        إمتام  باً  ويتضمن برنامج احلكومة التزام     -٣٨
ألوروبا بشأن احلصول على املعلومات، واملشاركة العامة يف صنع القرارات والوصـول إىل             

وتبدو آيرلندا، يف ظل التشريع القائم، ممتثلة       . )اتفاقية آرهوس (نظام العدالة يف املسائل البيئية      
وسيتم الوفاء باملتطلبات النهائية بعد اعتماد مشروع القانون        . إىل حد كبري ألحكامها   واً  فسل

   . على الربملاناً املعروض حالي

     اإلطار املؤسسي حلماية حقوق اإلنسان  - باء   
، وقد أنشأت    والتفتيش رصدالتقر احلكومة بأمهية اهليئات املستقلة لتلقي الشكاوى و         -٣٩

    :ت من هذا القبيلما يلي من هيئا

     اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان    
اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان هيئة مستقلة ومعترف هبا كهيئة تعمل وفق مبادئ              -٤٠

تتمتـع  وهي  .  داخل الدولة  شخاصباريس مكلفة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها جلميع األ       
ن املقترحات التشريعية، كما ميكنها     أك بش صيات إىل احلكومة، مبا يف ذل     تقدمي تو بصالحيات  

  . إجراء حتقيقات

  اهليئة املعنية باملساواة    
القضاء على التمييز وتعزيز تكافؤ الفـرص يف        من أجل   تعمل اهليئة املعنية باملساواة       -٤١

توفري معلومات عن قـوانني     أيضاً  وتشمل مهامها   . اجملاالت اليت تسري عليها قوانني املساواة     
  . ة للجمهور، وإبقاء هذه القوانني قيد االستعراض، وتقدمي مقترحات لتعديلهااملساوا

  حمكمة املساواة    
تعد الوالية القضائية حملكمة املساواة والية واسعة النطاق وتشمل الـشكاوى ذات              -٤٢

الصلة بالعمل، واالستحقاقات املهنية، من مثل املعاشات التقاعدية وإمكانية احلصول علـى            
  . اخلدمات وتوريدها، مع بعض االستثناءاتالسلع و

  اهليئة الوطنية حلقوق العمل     
وتغطي . أنشئت اهليئة الوطنية حلقوق العمل لنشر ثقافة وطنية لالمتثال حلقوق العمل            -٤٣

اهليئة الوطنية حلقوق العمل جوانب عديدة من حقوق العمل، ومنها املسائل املتعلقـة بـدفع        
  . ، واإلشعارفصلل الرمسية، وساعات العمل، والتسريح، والاألجور، واإلجازات والعط



A/HRC/WG.6/12/IRL/1 

9 GE.11-15027 

  هيئة الصحة والسالمة    
تقع على هيئة الصحة والسالمة مسؤولية تعزيز معايري الصحة والسالمة يف مكـان               -٤٤

وهلا سلطة تفتيش مجيع أماكن العمل، وضمان االمتثال للقـانون، ووضـع      . العمل وإنفاذها 
  . معايري جديدة

  لوطنية لإلعاقةاهليئة ا    
 بشأن سياسة اإلعاقة وواقعها إىل وزيـر         اخلبرية تقدم اهليئة الوطنية لإلعاقة املشورة      -٤٥

توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة    تعزيز  وتعد مؤسسات القطاع العام ملزمة ب     . العدل واملساواة 
 يف  ٣ من املوظفني   اإلعاقة ي ذو  نسبة كونتق هدف احلد األدىن القانوين بأن       ودعمه، وحتقي 

 توصية باختاذ إجراءات حمددة حـني     امتثال اهليئات العامة وميكنها ال    مدى  صد اهليئة   روت. املائة
  .  هلذه االلتزاماتةعامخرق هيئة 

  أمني املظامل واملفوض اإلعالمي    
ينظر أمـني املظـامل يف      و. ١٩٨٠يعود القانون املنشئ ملنصب أمني املظامل إىل عام           -٤٦

إلجراءات اإلدارية لإلدارات احلكومية، واهليئـة التنفيذيـة للخـدمات          الشكاوى املتعلقة با  
  . الصحية، واملستشفيات العامة، والسلطات احمللية

الن املفوض اإلعالمي كيانـان منفـص     مكتب  مل و أمني املظا ديوان  وبالرغم من أن      -٤٧
عالمـي  منذ تأسيس مكتب املفـوض اإل     اً  معن  الشخص ويعمال نفس  يتوالمها  فإنه   اً،قانوني
عن مراجعة القرارات الصادرة عن اهليئات      ) بناء على طلب  (واملفوض مسؤول   . ١٩٩٧ عام

  يتخـذ  ،إذا تطلب األمر  طلبات احلصول على معلومات، و    حبرية اإلعالم و  العامة فيما يتعلق    
م لضمان امتثال اهليئات العامة     عال وعن استعراض سري قوانني حرية اإل      قرارات جديدة ملزمة؛  

  . التطبيق العملي للقواننين  القانون؛ وعن إعداد ونشر تعليقات عملقتضيات

  أمني مظامل قوات الدفاع    
قـوات  ( مكتب أمني مظامل قوات الدفاع، املنشأ يف إطار قانون أمني مظـامل              تيحي  -٤٨

تظلم يف حاالت استنفاد إجراءات      لل فراد وقدماء قوات الدفاع إجراءً    أل،  ٢٠٠٤لعام  ) الدفاع
  . داخليةالتظلم ال

  أمني مظامل األطفال    
مظامل األطفال معاجلة مستقلة للشكاوى     أمني  ديوان  لتشمل جماالت العمل الرئيسية       -٤٩

البالغني باسم الشباب؛ واالتصاالت واملشاركة، مبا يشمل       املقدمة من   املقدمة من الشباب أو     
ـ يف احلصول على معلومات عن حقوق األ      شخاص  دعم األ  بحـوث  ل والـشباب؛ وال   اطف

  . والسياسات، مبا يف ذلك تقدمي املشورة للحكومة بشأن قضايا حقوق الطفل
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  مفوض محاية البيانات    
احملافظة على حقوق األفراد على النحو املبني يف        لى   مسؤول ع   محاية البيانات  مفوض  -٥٠

وميكن . وهو مستقل يف ممارسة مهامه    . قانون محاية البيانات وإنفاذ التزامات مراقيب البيانات      
  . لألفراد الذين يشعرون بانتهاك حقوقهم أن يقدموا شكوى إىل املفوض

  أمني مظامل الصحافة وجملس الصحافة    
يضمن جملس الصحافة اآليرلندي وديوان أمني مظامل الصحافة محاية املعايري املهنيـة              -٥١

امل الـصحافة   ويكفل ديوان أمني مظ   . اواألخالقية يف الصحف واجملالت اآليرلندية ويعززاهن     
وقد . بالصحافةصل   للتظلم املت  سريعة وعادلة وحرة   للجميع إمكانية الوصول إىل آلية مستقلة     

   .اًصممت هذه اهلياكل لضمان عدم انتهاك حرية الصحافة أبدا وخدمة املصلحة العامة دائم

  املفوض اللغوي    
بني يف قانون اللغـات     على النحو امل  اً  متام  مستقالًاً  مكتبيعد مكتب املفوض اللغوي       -٥٢

اً ، وتتمثل أساس  ٢٠٠٣فمهام املفوض وصالحياته حمددة يف قانون عام        . ٢٠٠٣الرمسية لعام   
  . يف رصد امتثال اهليئات العامة للقانون

  مفتش السجون    
 بعمليات تفتيش منتظمـة للـسجون وأمـاكن االحتجـاز            السجون يقوم مفتش   -٥٣

مـع  اً  سويوتنشر هذه التقارير    . سة قام بتفتيشها  عن كل مؤس  اً  عشرة، ويقدم تقرير   األربعة
  . التقرير السنوي

  هيئة املعلومات الصحية واجلودة    
تضع هيئة املعلومات الصحية واجلودة معايري الرعاية الصحية، يف القطـاعني العـام               -٥٤

احملـاكم  مـن  تقوم بتفتيش مرافق الرعاية الصحية، وإذا لزم األمر تطلب        و.  كليهما واخلاص
  . املعايريستويف ال تاليت دار أوامر بإغالق إص

  أمني مظامل اخلدمات املالية    
يعاجل أمني مظامل اخلدمات املالية بشكل مستقل الشكاوى اليت مل حتل املقدمة مـن                -٥٥

املستهلكني بشأن تعامالهتم الفردية مع مجيع مقدمي اخلدمات املالية، مبا يف ذلك قضايا الرهن              
  .  مسائل االئتمان االستهالكيالعقاري وغريها من

  جلنة الصحة العقلية ومفتشية خدمات الصحة العقلية    
تتمثل مهام جلنة الصحة العقلية يف النهوض بالتقيد مبعايري عالية وممارسات جيدة يف               -٥٦

جمال تقدمي خدمات الصحة العقلية وتشجيعه وتعزيزه، واختاذ مجيع اخلطوات املعقولة حلماية            
  . ى احملتجزينمصاحل املرض
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وتعد مفتشية خدمات الصحة العقلية ملزمة قانوناً بزيارة وتفتيش كل مركز معتمد              -٥٧
 أي مكان آخر تقدم فيه خدمات الصحة        اً، وبأن تزور وتفتش، حسبما ما تراه مناسب       اً،سنوي
وتشمل مهام املفتيشية، كجزء من عملية التفتيش، التحقق من مدى امتثال املراكـز             . العقلية

  . قانونيةاللوائح ال قواعد املمارسة أو اتمدونكل ما هو معمول به من املعتمدة ل

  ملواطننيإرشاد اجملس     
بشأن طائفة واسـعة    اً  املواطنني املعلومات واملشورة والدعوة جمان    إرشاد  يقدم جملس     -٥٨

ورة  مراكز لتقدمي املش   ١٠٥طوعية من   تكما يدعم شبكة    . من اخلدمات العامة واالجتماعية   
  . للمواطننيإرشاد تلفوين للمواطنني يف مجيع أحناء البلد وخدمة 

  دائرة النقود واملشورة وامليزنة    
دائرة النقود واملشورة وامليزنة هي خدمة وطنية جمانية وسرية ومستقلة لفائدة املثقلني              -٥٩

 اليت أسست   ة،دائرة النقود واملشورة وامليزن   ضطلع  وت. يصبحوا كذلك بالديون أو املعرضني ل   
من خالل شبكة مـن املراكـز       بعملها  ملواطنني،  إرشاد ا  جملس   بواسطةبتمويل من احلكومة    

مشاكل الديون االستهالكية، مبا يف ذلـك       األشخاص الذين يواجهون    تساعد  ة اليت   اجملتمعي
  . ديون الرهن العقاري

  جملس اإلجيارات السكنية اخلاصة وحمكمة اإلجيار    
ارات السكنية اخلاصة مبوجـب قـانون اإلجيـارات الـسكنية           أنشئ جملس اإلجي    -٦٠
نظام وطين لتسجيل اإلجيارات وتسوية املنازعات بني املـالك         من أجل تشغيل     ٢٠٠٤ لعام

مساكن اخلـواص   (قانون اإلسكان   ) تعديل(مبوجب  وأنشئت حمكمة اإلجيار    . واملستأجرين
وط إجيار املساكن الـيت كانـت        وتعترب هيئة التحكيم يف حتديد شر      ١٩٨٣لعام  ) املستأجرة
   .اًسابقختضع ملراقبة الدولة إجياراهتا 

  اجملتمع املدين    
بالدميقراطية التعددية واملفتوحة وتثمن الدور الذي يلعبـه        اً  تاماً  آيرلندا ملتزمة التزام    -٦١

لدور وتربز األمهية اليت توليها آيرلندا هلذا ا      . جمتمع مدين متنوع ويشمل اجلميع يف هذا الصدد       
فقد . بني احلكومة اآليرلندية وشركائها االجتماعينيقائمة احلاسم يف آليات التشاور الشاملة ال

. أولت احلكومات املتعاقبة أمهية كبرية لدور املنظمات غري احلكومية يف جمال حقوق اإلنسان            
ممثلـي  ولتوفري إطار رمسي للتبادل املنتظم لآلراء بني وزارة الشؤون اخلارجيـة والتجـارة و             

ئمة املشتركة بـني وزارة اخلارجيـة والتجـارة         ااملنظمات غري احلكومية، أنشئت اللجنة الد     
واملنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان، وتضم ممثلي املنظمـات غـري احلكوميـة              

منتدى حلقـوق اإلنـسان     اً  وإضافة إىل اللجنة، يعقد سنوي    . واخلرباء، وكذا موظفي الوزارة   
  .  مجيع املنظمات غري احلكومية املهتمةتدعى إليه
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    تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  - رابعاً  
وينص الدستور على   . بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   اً  راسخاً  آيرلندا ملتزمة التزام    -٦٢

وهـذا  .  أعاله، على عدد كبري من احلقـوق     ٢٥-٢٣وجه التحديد، كما ورد يف الفقرات       
هذه احلقوق مصدر إهلـام يف صـياغة        تشكل  و. لدولة يف ا  قوقاحليشكل، يف الواقع، وثيقة     

 مجيـع   اً،، كما ورد آنف   ةكوماحللزم برنامج   وُي. التشريعات وتأطري مجيع سياسات احلكومة    
  . حق املراعاة اهليئات العامة بأن تراعي املساواة وحقوق اإلنسان يف قيامها مبهامها

  املساواة وعدم التمييز  - ألف  
انني املساواة يف العمل وقوانني املساواة يف املرتلة التمييز بناء علـى تـسعة              حتظر قو   -٦٣

 أو املشاركني يف تدريب مهين، ومن يبحثون عـن          هعمل أو الباحثني عن   من هلم   أسباب ضد   
، واحلالة املدنية، والوضع العائلي، وامليل اجلنـسي،        النوعوهذه األسس هي    . سلع وخدمات 

  . رحلإىل طائفة ال واإلعاقة، والعرق، واالنتماء واملعتقد الديين، والعمر،

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  - باء  

   إلغاء عقوبة اإلعدام    
، وحظرت على وجـه التحديـد يف        ١٩٩٠قانون عام   الألغيت عقوبة اإلعدام يف       -٦٤

  . وبة اإلعداموال جيوز تسليم أي فرد من آيرلندا ليواجه عق. ٢٠٠٢الدستور منذ استفتاء عام 

  حظر التعذيب    
أدجمت اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة               -٦٥

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف القانون احمللي اآليرلندي مبوجب قانون العدالـة اجلنائيـة               
القـانون علـى تعريـف    هذا  وينص. ٢٠٠٠لعام ) اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب    (

للتعذيب وينشئ جرائم متصلة بفعل التعذيب الذي يرتكبه موظف عمومي أو شخص آخـر     
بتحريض من موظفي عمومي، أو موافقته أو إقراره، بغض النظر عـن اجلنـسية أو             تصرف  ي

  . ارتكابه داخل الدولة أو خارجها
التعذيب واملعاملة أو العقوبـة     على اتفاقية جملس أوروبا ملنع      أيضاً  وصدقت آيرلندا     -٦٦

، زارت آيرلندا   ١٩٨٩ومنذ دخول االتفاقية حيز النفاذ يف آيرلندا عام         . الالإنسانية أو املهينة  
  . جلنةُ مناهضة التعذيب يف مخس مناسبات خمتلفة

  مكافحة العنف املرتيل واجلنسي والقائم على نوع اجلنس    
ى جمموعة من التدابري ذات الصلة بالعنف        عل ١٩٩٦ينص قانون العنف املرتيل لعام        -٦٧

وهناك استراتيجية وطنية متعلقة بـالعنف املـرتيل        . املرتيل واجلنسي والقائم على نوع اجلنس     
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واهلدف العام لالستراتيجية هو وضع إطار قوي للتدخل        . واجلنسي والقائم على نوع اجلنس    
 على نوع اجلنس والتصدي لـه  بصورة مستدامة من أجل منع العنف املرتيل واجلنسي والقائم    

  . ويدير االستراتيجية مكتب تنفيذي خمصص داخل وزارة العدل واملساواة. بفعالية
واحلكومة ملتزمة بإعادة النظر يف القانون املتعلق بالعنف املرتيل، يف جماالت مثل إزالة               -٦٨

عي إىل املالحقـة    الفترة املؤهلة لطلب أمر حبفظ السالمة، ومحاية سرية هوية الضحايا، والس          
قـد جـرِّم    و. اجلنائية على األفعال واملضايقات واملطاردات العنيفة أو املتـسمة بـاإلكراه          

ة شـبكة مـن     يلخدمات الصح لومتول اهليئة التنفيذية    . ١٩٩٠االغتصاب الزوجي منذ عام     
  . املالجئ واخلدمات اليت تعىن بالعنف املرتيل

 ١٨٨٨ و١٨٢٠ و١٣٢٥ات جملـس األمـن   بأهداف قـرار اً وآيرلندا ملتزمة متام   -٦٩
وتأمل آيرلندا يف إطـالق خطـة    .  وميثل تنفيذها أولوية رئيسية للحكومة     ١٩٦٠ و ١٨٨٩و

وبدأت آيرلندا اتباع هنج مبتكـر      . ٢٠١١عام  خالل   ١٣٢٥عمل وطنية بشأن تنفيذ القرار      
اجملتمـع  بني الـوزارات و   شاور املشترك   تيف صياغة خطة عمل وطنية عن طريق اجلمع بني ال         

وقد مجعت هذه املبادرة مشاركني مـن آيرلنـدا         . وبني مبادرة دولية للتعليم املتبادل     املدين
اً ليشيت وليبرييا من أجل االستفادة من جتارب املتضررين تـضرر          - وآيرلندا الشمالية وتيمور  

حلها يف  أفضل السبل لتعزيز الدور القيادي للمرأة ومحاية مـصا        فيما يتعلق ب  من الرتاع   اً  مباشر
  . حل الرتاعات وبناء السالم

  االجتار باألشخاص    
صدقت آيرلندا على بروتوكـول منع االجتار باألشـخاص، وخباصــة النـساء              -٧٠

واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة              
  . الوطنية عرب
وقد .  جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر      على اتفاقية أيضاً  وصدقت آيرلندا     -٧١

نشرت خطة عمل وطنية حتدد اهلياكل التشريعية واإلدارية إلدخال بروتوكول األمم املتحدة            
وأنشئت وحدات خمصصة ملكافحة االجتار بالبشر يف وزارة        . واتفاقية جملس أوروبا حيز النفاذ    

ات الصحية، وجملس املساعدة القانونيـة، ودائـرة        العدل واملساواة، واهليئة التنفيذية للخدم    
 العامة ويف وحـدة طـاليب       ةيف مكتب مدير النياب   رغون  كما انتدب موظفون متف   . الشرطة

اللجوء واجملتمعات احمللية اجلديدة التابعة إلدارة احلماية االجتماعية، وذلك من أجل تعزيـز             
  .  من أجل محاية ضحايا االجتار بالبشروهنا ترتيبات إدارية للهجرة. لالجتار بالبشرتصدي ال

 جرمية االجتار باألطفـال     ١٩٩٨وأنشأ قانون االجتار باألطفال واملواد اإلباحية لعام          -٧٢
كمـا أنـشأ   .  سنة١٤ تصل إىل  لفترةألغراض االستغالل اجلنسي، ويعاقب عليها بالسجن       

 أو اسـترياد أو توزيـع   نتاج أو طباعة أو نشر أو تصديرإالقيام عن علم ب   جرائم جديدة هي    
ة تـصل   فترالسجن ل يعاقب عليها ب  ستغل فيها أطفال، و   بيع أو عرض املواد اإلباحية اليت يُ       أو
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ها يعاقب علي ستغل فيها أطفال، و   جرمية حيازة املواد اإلباحية اليت يُ     أيضاً   أنشأو. سنة ١٤إىل  
  .  سنوات٥السجن لفترة تصل إىل ب

 قانون االجتـار باألطفـال      ٢٠٠٨لعام  ) جتار بالبشر الل(وقد عدل القانون اجلنائي       -٧٣
 االجتار باألطفال لغـرض اسـتغالهلم       خيص فيما   ١٩٩٨واستغالهلم يف املواد اإلباحية لعام      

جرائم منفصلة هي االجتار باألطفال ألغراض استغالل عملهم أو لـسرقة           أنشأ   كما   اً،جنسي
نسي أو اسـتغالل عملـهم أو لـسرقة         أعضائهم، واالجتار بالبالغني ألغراض االستغالل اجل     

ه أو عرض   ئ أو عرضه للبيع أو شرا     اً،كان أو بالغ    كما جرم بيع أي شخص، طفالً     . أعضائهم
. وتصل عقوبة هذه اجلرائم إىل السجن املؤبد وغرامة غري حمـدودة          . شرائه ألي غرض كان   

ـ  ألغراض البغاء، و    أو التضييق عليه   كما جيرم إغواء شخص متجر به      الـسجن  ه بيعاقب علي
  . سنوات٥تصل إىل فترة ل

    ضحايا اجلرمية    
لوزارة العدل واملساواة وتتمثل واليته     اً  تابعاً  تنفيذياً  يعترب مكتب ضحايا اجلرمية مكتب      -٧٤

طوعية يف مجيـع أحنـاء الـبالد        تالوكاالت احلكومية واملنظمات ال   قدمي  األساسية يف دعم ت   
  . ةميوفعالة لضحايا اجلرراعية دمات خمتصة وخل
واحلكومة ملتزمة بتعزيز حقوق ضحايا اجلرمية وأسرهم من خالل سن تـشريعات              -٧٥

ـ الربملان لضمان خيـار  إىل  ةوقد قررت احلكومة تقدمي ملتمسات رمسي   . جديدة   يفدخولال
  . ٢٠١١مايو / أيار١٨مقترح توجيه االحتاد األورويب املتعلق بالضحايا، املنشور يف 

ا اجلرمية هيئة مستقلة ختصص هلا ميزانية مـن وزارة العـدل            جلنة دعم ضحاي  تعد  و  -٧٦
  . قدمي اخلدمات والدعم لضحايا اجلرميةلوفر التمويل لكي تواملساواة 

  خدمة الطبيب الشرعي    
بالرغم من أن االجتهاد القضائي للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يراعيه األطباء             -٧٧

ت يف الوفيات املشبوهة، تسلم احلكومة بأن القانون يف         الشرعيون فيما يتعلق بإجراء التحقيقا    
  . على الربملاناً حاجة إىل تنقيح وهناك مقترحات إصالح معروضة حالي

  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    
 آيرلنـدا مبوجـب      يف  جرمية وال يزال اً   تشويه األعضاء التناسلية لإلناث دائم     كان  -٧٨

يحظر تشويه  ساً  وهناك مشروع قانون أمام الربملان حالي     .  العام القانون العام والقانون اجلنائي   
األعضاء التناسلية لإلناث على وجه التحديد، إضافة إىل التنصيص على اجلرائم ذات الصلة،             

  .  الوالية القضائية خارج اإلقليم يف ظروف معينةهامبا في



A/HRC/WG.6/12/IRL/1 

15 GE.11-15027 

  اإلجهاض    
األوروبية حلقوق اإلنسان يف    ، خلص حكم احملكمة     ٢٠١٠ديسمرب  /وليف كانون األ    -٧٩

لسيدة جـيم  تيح لقضية ألف وباء وجيم ضد آيرلندا إىل عدم وجود إجراءات متاحة وفعالة ت     
هذا ميثـل   كان  إثبات ما إذا كان هلا احلق يف إهناء احلمل مبوجب القانون اآليرلندي وما إذا               

 هذه القضية على وجـه      وآيرلندا ملتزمة بضمان تنفيذ احلكم يف     . حلقوقها اإلنسانية اً  انتهاك
 بـاخلربات الطبيـة      يف ذلـك   واستجابة حلكم احملكمة، ستنشئ احلكومة، مستعينة     . السرعة

والقانونية املالئمة، فريق خرباء من أجل تقدمي توصيات إىل احلكومة بشأن كيفية معاجلة هذه              
  . املسألة معاجلة صحيحة

  الرعاية املؤسسيةقضايا املرياث املتصلة باألشخاص الذين كانوا حتت     
 أثناء  تهمطفوليف  ، اعتذرت احلكومة ملن كانوا ضحايا سوء املعاملة         ١٩٩٩يف عام     -٨٠

ع إىل  من أجل االسـتما   وأنشئت جلنة للتحقيق يف إساءة معاملة األطفال        . الرعاية املؤسسية 
لضرر رب ا جلوأنشئ جملس   . والتحقيق يف إساءة معاملة األطفال يف املؤسسات      املعنيني  روايات  
، كانت قد   ٢٠١١مايو  /اية أيار وحبلول هن . مالية للمساعدة يف تعايف املعنيني    تعويضات  لتقدمي  
 مليـون   ٨٤٧وقد دفع   .  يورو ٦٢ ٨٧٥ هو   ةاإلمجالي قيمته   متوسطتعويض   ١٣ ٦٦٩ قدم

  . تعويضاتيورو فيما يتصل هبذه ال
يف إصـالحيات    موقف الفتيات الصغريات والنساء الالئي كن مقيمات         وقد أحيل   -٨١

يف العقود املاضية ) ١٩٩٦اليت أغلقت آخرها عام ) (Magdalene Laundries(مغدلني النسائية 
وتعتقد احلكومة أنه من األساسي إثبـات الوقـائع         . إىل جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب     

 ١٤وعقب قـرار حكـومي مـؤرخ        . والظروف احلقيقية ذات الصلة بإصالحيات مغدلني     
، جيري تعيني جلنة مشتركة بني الوزارات، حتت رئاسة مستقلة، يعهد           ٢٠١١يونيو  /حزيران

تفاصيل هذا  إعداد سرد ل  لدولة مع اإلصالحيات و   لتعامل  أي  إليها بوالية تسليط الضوء على      
البنية الـيت ميكـن     يف   و ةكما جيري التداول يف مسألة إنشاء عملية تصاحل ومصاحل        . التعامل

وسيجري التحقيق يف أي شكوى من اعتداء خطري        . استخدامها لتيسري عملية من هذا القبيل     
  . يشكل جرمية جنائية فيما يتعلق هبذه املؤسسات، وعند االقتضاء، املقاضاة عليه

  العدالة اجلنائية    
أثريت خالل عملية   و. من إيداعهم السجن    تغرَّم أغلبية املدانني بارتكاب جرائم بدالً       -٨٢

مـدى  التشاور تساؤالت بشأن فرط االكتظاظ يف السجون ومعيار إيواء السجني، وكـذا             
  . احلاجة إىل برامج تدريب وإعادة تأهيل فعالة

يف السنوات األخرية حيـث سـجل العـدد         طراد  وقد زاد عدد نزالء السجون با       -٨٣
ومنـذ  . ى مستوى حىت اآلن    أعل ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٢ملن هم رهن االحتجاز يف       الكلي
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 ن وبدأ اسـتخدامها   و مكان إضايف يف السج    ٦٠٠، بين ما يقارب     ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
باإليواء يف السجون، وال سيما فيمـا يتـصل         متصلة  احلكومة بوجود مشاكل    قر  وت .فعالً

ديدة ن اجل يفجميع الزناز . ن وهناك برنامج ملعاجلة هذه املسألة     يالزنازداخل  بالصرف الصحي   
اً ن حالي ي يف املائة من الزناز    ٧٢وحلوايل  . واملعادة هتيئتها مزودة مبرفق للصرف الصحي داخلها      

أكثر  وسيتم، باستخدام تكنولوجيا جديدة، االنتهاء من حتسني      . مرفق للصرف الصحي داخلها   
، ٢٠١٢وحبلول منتصف عـام     . ٢٠١١ زنزانة يف سجن مونتجوي يف هناية صيف         ١٠٠من  

كما جتري دراسات . نيصرف صحي داخل الزنازمرافق  يف املائة من السجون ٨٠  لستكون 
  . جدوى فيما يتصل مبواصلة تنفيذ برنامج التجديد هذا

، قدمت جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب مالحظاهتا اخلتاميـة          ٢٠١١ويف عام     -٨٤
عل فريـق خـرباء     وقد عينت احلكومة بالف   . بشأن مقترح بناء سجن كبري على موقع جديد       

  . ح وستنظر يف هذه املسألة عندما يقدم هذا الفريق تقريرهرقتلدراسة امل
التطبيب، وطـب األسـنان،     : وميكن للسجناء احلصول على جمموعة من اخلدمات        -٨٥

، مدى كفاية اخلدمات قيد االستعراضبقى وت. والتدريب املهين، والتعليم، والعمل االجتماعي 
  . تاحةمع مراعاة املوارد امل

وميكن للمحاكم أن تضع أحد اجلناة رهن اإلفراج املشروط حتت املراقبة أو اخلدمة               -٨٦
عن املسؤولة كم احملكمة بعقوبة جمتمعية، تكون دائرة اإلفراج املشروط هي       حت وحني. اجملتمعية

ويشمل هذا مساعدة اجلناة على أن يصبحوا مواطنني أفـضل          . تدبري العقوبة ومراقبة اجلاين   
 اختاذ كل ما يلزم من خطوات للحد        لك، وكذ  إىل أمر مفيد   األذى الناجم عن اجلرمية   حتويل  و

  . من خطر اإليذاء يف املستقبل أو العود من جانب اجلاين

  جمعتحرية ال  - جيم  
  . لنداروال يوجد نظام تصريح أو إخطار يف آي. رف آيرلندا باحلق يف حرية التجمعتتع  -٨٧

  املعتقدحرية الدين أو   - دال  
وليست هناك كنيسة حكوميـة يف      . يضمن الدستور حرية الفكر والوجدان والدين       -٨٨

آيرلندا وُيحترم حق مجيع اجملموعات الدينية يف التنظيم وامللكية اخلاصة وتنظيم أنشطة دينيـة              
وال يوجـد شـرط     . واجتماعية وتقدمي خدمات لفائدة أعضائها واملشاركة يف احلياة العامة        

  . نائس أو األديانلكاتسجيل 



A/HRC/WG.6/12/IRL/1 

17 GE.11-15027 

  احلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  - هاء  
. جلميع املواطنني املقيمني احلق يف التصويت يف مجيع االنتخابـات واالسـتفتاءات             -٨٩

وإضافة إىل ذلك، جيوز للمواطنني الربيطانيني التصويت يف االنتخابات النيابية واالنتخابـات            
كومات احمللية؛ وجيوز ملن سواهم مـن مـواطين االحتـاد األورويب       األوروبية وانتخابات احل  

التصويت يف االنتخابات األوروبية وانتخابات احلكومات احمللية؛ وال جيوز لغري مواطين االحتاد 
  . األورويب التصويت إال يف انتخابات احلكومات احمللية

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  - واو  

  ةة املدنيالشراك     
وينص قانون الشراكة املدنية وحقوق     . شخاصاحلكومة باملساواة بني مجيع األ    تلتزم    -٩٠

.  على تسجيل الشركاء املدنيني وعواقب ذلك التـسجيل        ٢٠١٠ملتعاشرين لعام   اوالتزامات  
ميكن اً  حدث يف القانون اآليرلندي نظام    وهو يُ . ينرشتعاكما ينص على حقوق وواجبات امل     

ارتباط أحدمها باآلخر، وتسجيل شراكتهما، وإلـزام       اً  ن أن يعلنا رمسي   ن أو مثليتيْ  ثليْيمبوجبه مل 
نفسيهما مبجموعة من الواجبات واملسؤوليات، ويف الوقت ذاته ُيمنحان جمموعة من أشكال            

  . احلماية خالل شراكتهما
 أحـدمها  حبماية إضافية وحقوق جديدة يف وراثـة   اً  ويتمتع طرفا الزواج املثلي حالي      -٩١

وجيري تعديل قانون الضرائب    . ويف حالة فسخ الشراكة، هناك محاية للشريك العائل       . لآلخر
   . ليتماشى واألحكام اجلديدة

  قضايا مغايري اهلوية اجلنسانية    
بالنوع املكتسب ملغايري اهلوية اجلنسانية يف العديد مـن املعـامالت           اً  عترف حالي ُي  -٩٢

ري جوازات السفر ورخص السياقة والرعاية االجتماعية والرعايـة         الرمسية مع الدولة، مثل توف    
، أنشئ فريق استشاري لتقدمي املـشورة بـشأن         ٢٠١٠ويف عام   . الصحية ومسائل الدخل  

مواصلة مسار االعتراف القانوين مبغايري اهلوية اجلنسانية، ويتوقع أن يقدم تقريره إىل وزيـر              
لتمييز على أساس النوع    لحظر قانون املساواة يف العمل      وإضافة إىل    .اًاحلماية االجتماعية قريب  

  . هنم من مغايري اهلوية اجلنسانيةألألشخاص امعاملة إساءة واإلعاقة، فهو حيظر 

  قضايا قانون األسرة    
ة هويـة   واهلدف هو محاي  . تعاجل قضايا قانون األسرة يف جلسات خاصة للمحكمة         -٩٣

بيـد أن هـذا     . وصيتها الشديدة جلية  وخصاملسائل  ة  يكون حساس تالطرفني يف القضايا اليت     



A/HRC/WG.6/12/IRL/1 

GE.11-15027 18 

من لقضايا باستخدام الكامريا، مع ما يصاحب ذلك        لترجم يف املمارسة العملية إىل االستماع       
  .  دومنا قصدوعي اجلمهور مبا جيري يف نظام قانون األسرةقلة قلة شفافية أو 

إلعالمية لنتائج عـدد    وقد وضعت ترتيبات يف السنوات األخرية للسماح بالتغطية ا          -٩٤
علومـات  املوقد أدى هذا إىل حتسن وصول اجلمهـور إىل          . حمدود من قضايا قانون األسرة    

وتعتزم احلكومـة   .  ويف الوقت نفسه محاية هوية الطرفني      ،سري القانون يف هذا اجملال    املتعلقة ب 
 ونتائجهـا    يف هذه املسألة بغية ضمان إعالن معلومات عن القضايا          بصورة أكرب  إعادة النظر 

  . بصورة منهجية، دون املساس بسرية هوية الطرفني يف قضايا قانون األسرة

  حقوق املتبنَّْين    
وقد . وعلى الصعيد الدويل  اً   لتحسني معايري التبين حملي    ٢٠١٠سن قانون التبين لعام       -٩٥

 املصاحل  تعزز مبوجب هذا القانون اإلطار التنظيمي الذي حيكم التبين يف حماولة لضمان محاية            
  . الفضلى للطفل يف مجيع مراحل عملية التبين

وقد زاد عدد األشخاص، وبوجه خاص، عدد األشخاص املتبنَّْين والوالدين الطبيعيني            -٩٦
اهليئة القانونية   - وتساعد هيئة التبين  . الذين يبحثون عن معلومات التبين يف السنوات األخرية       

نفيذية للخدمات الصحية األشخاص املتبنَّْين والوالدين الذين       واهليئة الت  - املعنية بعمليات التبين  
  . عرضوا أطفاهلم للتبين والوالدين بالتبين وأفراد العائلة الطبيعية لألشخاص املعروضني للتبين

لتفضيالت االتصال يف أمور التـبين لتيـسري        اً  وطني  وقد أنشأت هيئة التبين سجالً      -٩٧
وتعد املشاركة طوعية وال ميكن مباشـرة       . ن وأسرهم الطبيعية  االتصال بني األشخاص املتبنَّيْ   

  . االتصال عرب السجل إال إذا تسجل كال الطرفني

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  - زاي  
آليرلندا جمموعة قوية من التشريعات املتعلقة حبقوق العمل تشمل مجيـع حقـوق               -٩٨

جور، وساعات العمل، واستحقاقات العطل، وفتـرات       العمل، ومنها حتديد احلد األدىن لأل     
الراحة، وتوفري املعلومات واالستشارة، وتكملها قاعدة تشريعية قوية من احلقوق يف إطـار             

  . تشريعات الصحة والسالمة
 شروط وظـروف  هتحدد فيتيف آيرلندا على هنج طوعي     عمل  ويقوم نظام عالقات ال     -٩٩

. ف، دون تدخل من الدولة    اطر مجاعي طوعية بني األ    من خالل عملية تفاوض   اً  العمل أساس 
بيد أنه لدعم هذه العملية وضمان مستوى من املنافسة الشريفة، هناك أرضية مـن احلقـوق       

  . عن طريق التفاوض ولكن ال ميكن استبعادهاعزيزها  ميكن تيتالاً املنصوص عليها قانون
 يف تكـوين اجلمعيـات       من الدستور حـق املـواطنني      ٤٠ويف حني تضمن املادة       -١٠٠

س يف عدد من القضايا القانونية أن الـضمان الدسـتوري حلريـة تكـوين          والنقابات، تكرَّ 
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فهنـاك  . فاوض اجلماعيـة  تق يف االعتراف بنقابتهم لغرض ال     اجلمعيات ال يضمن للعمال احل    
لدخول التزام يف برنامج احلكومة بضمان اتساق القانون اآليرلندي املتعلق حبقوق العمال يف ا            

. يف مفاوضات مجاعية مع األحكام األخرية الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان            
وتتطلب هذه العملية التشاور مع أصحاب املصلحة، مبن فيهم أرباب العمل وممثلو العمـال،              

عمـل  واستعراض جتربة تنفيذ اإلطار التشريعي القائم الذي وضع يف إطار قانون عالقـات ال          
  .  ونتائج الدعاوى القضائية اليت ظهرت٢٠٠٤ و٢٠٠١لعامي 

  الضمان االجتماعي واحلق يف مستوى معيشي مناسب  - حاء  
يقدم نظام الرعاية االجتماعية أشكال دعم      و. إن احلكومة ملتزمة حبماية املستضعفني      -١٠١

 شاملة للمستضعفني ويتكون من عنصرين رئيسيني؛ الضمان االجتماعي أو نظام االشتراكات          
املمولة من مسامهات العمال والعاملني حلساهبم اخلاص وأرباب العمل، وعند الضرورة مـن             
إعانة من خزانة الدولة؛ ونظام للمساعدات االجتماعية خاضع الختبار الدخل ممـول مـن              

ويوفر كال العنصرين للمقيمني بصورة اعتيادية يف آيرلندا تغطيـة علـى            . الضرائب بالكامل 
والعجز، والبقاء بعد الشريك، واإلصابات واألمراض املهنية، ومنح الوفاة،         املرض، واألمومة،   

ويـشمل نظـام الرعايـة      . والبطالة، ومعاشات الشيخوخة، والتعويضات العائلية وما إليها      
، بلغ اإلنفاق العام على نظم الرعاية       ٢٠١٠ويف عام   . إلعانة الطفل   شامالًاً  االجتماعية نظام 

  .  يف املائة من اإلنفاق احلكومي احلايل٣٤يار يورو، وهو ما ميثل  مل٢١االجتماعية حوايل 
مع ختفيض النفقات يف مجيع اجملاالت، مبا فيها أجور القطاع العام، خفضت            اً  ومتاشي  -١٠٢

بيد أنه حلماية املسنني، مت اإلبقاء على دفع الرعاية . بعض مدفوعات االستحقاقات االجتماعية 
 يف وسائل النقل العامة ملن تـصل        روخة، وكذا على جمانية السف    االجتماعية ملعاشات الشيخ  

  .  سنة فما فوق٦٦أعمارهم 
 الطعن يف القرار أمام     هما استاء شخص من أي قرار متعلق باالستحقاقات، ميكن        إذا  و  -١٠٣

  . مكتب مستقل لطعون الرعاية االجتماعية

    احلق يف الصحة  - طاء  

  احلصول على الرعاية الصحية    
 يف ٢٧، وهو ما ميثـل  ٢٠١٠ للخدمات الصحية عام     و مليار يور  ١٥,٣صصت  ُخ  -١٠٤

ومبوجب القانون، ميكن جلميع املقيمني احلـصول       . املائة من إمجايل اإلنفاق احلكومي احلايل     
وهذه اخلدمات خاضعة لرسوم حمدودة،     . ةالعاماملمولة من امليزانية    على خدمات املستشفيات    

  . نطاقواسعة الاءات إعفأيضاً ري عليها سلكن ت
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 يف املائة من السكان خدمات طبيب عام ممولة مـن امليزانيـة             ٣٧م ملا يقارب    قدَّوُت  -١٠٥
األدوية اليت يصفها الطبيب، إىل جانب غريها من خدمات الرعايـة الـصحية             كذا  العامة و 
   .اًطبية، تقدم هذه اخلدمات جمانالوصفة مكونات ال عن و يور٠,٥٠وما عدا دفع . األولية
. قدم عدد من النظم األخرى مساعدات لتغطية تكاليف األدوية لبقيـة الـسكان    وُي  -١٠٦

 ١٢٠فعلى سبيل املثال، يف إطار نظام أداء مثن األدوية، ال جيوز أن تدفع أي أسرة أكثر من                  
  . عن األدوية املعتمدة اليت يصفها الطبيباً يورو شهري

  التوحد    
الـيت  " اخلدمات املخصصة للمصابني بالتوحـد    "وثيقة   يف   السياسة العامة يرد تبيان     -١٠٧

فائـدة  ومتول اهليئة التنفيذية للخدمات الصحية خـدمات ل       . ١٩٩٤نشرت ألول مرة عام     
وتغطي هذه اخلدمات اليت    . اضطرابات التوحد من الطفولة إىل البلوغ     عامة  ألفراد املصابني ب  ا

 حد سـواء التقيـيم والتـشخيص        تقدمها وكاالت منشأة بقوانني ووكاالت تطوعية على      
والعالج املستمر وخدمات دعم التدخل، ومنها خدمات الدعم املرتيل وخـدمات الراحـة             

  .  التخصصاتةوخدمات الدعم من فرق متعدد
حدد املبادئ األساسـية لتقـدمي      ُيسدمات التوحد   استعراض وطين خل  اً  وجيري حالي   -١٠٨

  . لتوحد لدمات الوطنيةاخل اخلدمات ومعايري املمارسة اليت ستسترشد هبا

  الصحة العقلية    
رؤيـة مـن    " تقريريوجد تبيان للسياسة العامة للحكومة يف جمال الصحة العقلية يف       -١٠٩

للعمل من أجل استحداث نظام اً  إطار ٢٠٠٦يقدم هذا التقرير الذي أطلق عام       . "أجل التغيري 
ز علـى   كرتقوم على اجملتمع احمللي وي    يخلدمات الصحة العقلية يتسم باحلداثة واجلودة العالية        

  . الفرد على امتداد فترة من سبع إىل عشر سنوات
  وطنية للعمل على الوقايةاستراتيجية، وهي "Reach Out/لـتواص "إستراتيجيةوتقوم   -١١٠

من االنتحار، على اتباع هنج متعدد القطاعات للوقاية من السلوك االنتحاري، من أجل تعزيز              
الصحة والتعليم واجملتمعات احمللية والوكاالت التطوعيـة ووكـاالت القطـاع           التعاون بني   

  . ستراتيجيةالاويشرف املكتب الوطين للوقاية من االنتحار على تنفيذ هذه . اخلاص
ـ املوسيتم تناول املالحظات اخلتامية للجنة األمم املتحدة ملناهضة التعـذيب             -١١١  ةتعلق

مرضـى  عقلي مـن   رضصابني مبوإعادة تصنيف املاً وع اخلاضعني للعالج ط ىبتعريف املرض 
خاضعني للعالج دون إرادهتم يف سياق مراجعـة قـانون          مرضى  إىل  اً  خاضعني للعالج طوع  

   .اً، وهو أمر جار حالي٢٠٠١الصحة العقلية لعام 
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  االستراتيجية الوطنية للمخدرات
ــد   -١١٢ ــة يوج ــسياسة العام ــار ال ــدرات لإط ــتراتيجية الويف لمخ ــةاالس   طني

شكل سياسة عامة مؤقتة ريثما توضع استراتيجية أوسع        توهي  . ٢٠١٦-٢٠٠٩ للمخدرات
صياغتها حبيـث تـشمل الكحـول       من املقرر   اليت  و ،إساءة استخدام العقاقري  بشأن  اً  نطاق

وهناك مبدأ رئيسي يدعم    . إساءة استخدام العقاقري  بشأن   جامعةواملخدرات يف سياسة وطنية     
 العـالج حبكـم     مقدمي خدمات ات تشمل   طريق إقامة شراك  عن  ملشكلة  عاجلة ا ا هو م  نهنَج

  . طوعيعلى أساس ت ويتمعيف إطار جمو القانون

  احلق يف السكن  - ياء  
 وحدة سكنية اجتماعية    ١٣٠ ٠٠٠السلطات احمللية هي املسؤولة عن صيانة وإدارة          -١١٣

يف اعي الـسلطات احملليـة      سكن االجتم يدعم برنامج االستثمار يف ال    و. حناء البلد أيف مجيع   
لوحدات سكنية اجتماعية جديدة، وكذا جمموعة من التدابري الراميـة إىل حتـسني             توفريها  

اجلودة العامة لرصيد املساكن، وتتراوح بني برامج واسعة النطاق لتحديث املناطق احلـضرية             
هنـاك  و. وأعمال جتديد العقارات وبني أعمال جتديد وحدات السكن االجتماعي الفرديـة          

عامل مع املشاريع اليت    َتوسُي.  وليمرييك نيف باليمو اً  مشاريع حتديث واسعة النطاق جتري حالي     
  . املواردتيحه هلا أولوية أكثر حسبما ت

 ٢٥ ٠٠٠وقد قدمت لقطاع اإلسكان التطوعي والتعاوين مساعدات لتوفري حوايل            -١١٤
اص ذوي اإلعاقـة أو جمموعـات       وحدة سكنية حىت اآلن لتلبية احتياجات املسنني أو األشخ        

  .  املشردون وضحايا العنف املرتيل وغريهممأخرى هلا أنواع معينة من احلاجة إىل السكن، ومنه

  حقوق الطفل  - كاف  

   خمصصة لشؤون األطفال والشبابوزارةإنشاء     
 حكومية خمصصة وزارةبالتزام احلكومة حبماية حقوق الطفل، أنشأت احلكومة  عمالً  -١١٥
 عملية وضع سياسـة     وزارةوستقود ال . ٢٠١١يونيو  /ن األطفال والشباب يف حزيران    لشؤو
اً مهاملتقدمي خدمة متكاملة وذات جودة لألطفال والشباب، وستنفذ         اً  منسجمة ونظام عامة  

إجراءات منسقة على نطاق جمموعـة مـن        رك  حتحبيث  حمددة يف جمال الرعاية االجتماعية،      
ـ . يم وقضاء األحداث والرياضة والفنـون والثقافـة       القطاعات، منها الصحة والتعل    اً ووفق

 اجلديدة لـشؤون األطفـال      وزارة من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، فإن ال        ١٢ للمادة
والشباب ملتزمة بتعزيز ودعم مشاركة معقولة لألطفال والشباب يف القضايا اليت هتمهم من             

وسيـضمن  . وزارةاركة وخرباء البحوث داخل الاملشهذه التعاون بني املتسم ب خالل التفاعل   
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ولوية وأن تكون   حتظى باأل هذا التعاون أن تكون أفضل املمارسات يف جمال مشاركة الشباب           
  . النتائج قوية وقائمة على األدلة

  اقتراح إجراء استفتاء دستوري على حقوق الطفل    
. ولويـة حيظى باأل مر  أ إجراء استفتاء على حقوق الطفل        أن ةميذكر برنامج احلكو    -١١٦

وقد بدأ وزير شؤون األطفال والشباب، عند استالمه مهام منصبه، مناقشات مـع املـدعي               
  .العام، هبدف إعداد صيغة املشروع

  محاية الطفل    
اً  جنسي رجال الدين داء  اعتحجم  ما فتئ يتزايد، على مدى السنوات املاضية، إدراك           -١١٧

قد أدينوا وحكم   اً  أن أفراد مع  و. عاجلة مثل هذه القضايا   ، والقلق بشأن كيفية م    على القاصرين 
متواصلة، فقد أنشأت احلكومة جلنـة حتقيـق        ال تزال   عليهم بالسجن وأن حتقيقات الشرطة      

يف األبرشية الكاثوليكية يف دبلـن وأبرشـية        كومية  الكنيسة واحل السلطات  حبثت يف معاجلة    
  . صةكلوين للقضايا اليت كانت تثار بشأهنا خماوف خا

ال يزالون أمـام احملـاكم،     اً   ألن هناك أفراد   هاكاملبتقارير  الويف حني مل تنشر مجيع        -١١٨
وضعت اإلدارة اهلرمية الكاثوليكية ترتيبات منقحة للتعامل مع القضايا، حتت إشراف شخص            

  . وترصد احلكومة مدى فعالية هذه الترتيبات. عادي
وقررت احلكومـة   .  التابع للدولة بدوره   كما سجلت ثغرات يف نظام محاية الطفل        -١١٩
أنه ينبغي نقل املسؤولية عن محاية الطفل من اهليئة التنفيذية للخـدمات الـصحية إىل        اً  مؤخر

وهناك ترتيبات لتدقيق الـشرطة     . ة هي محاية الطفل   صريوكالة مستقلة تكون مسؤوليتها احل    
  .  األطفالفيمن يبحثون عن عمل يتيح هلم إمكانية كبرية يف الوصول إىل

  احلق يف التعليم  -الم   
ويتألف التعليم يف آيرلندا بشكل     .  من الدستور  ٤٢احلق يف التعليم مكرس يف املادة         -١٢٠

مرحلة ما قبل املدرسي، واالبتدائي، وما بعد االبتدائي، وتعلـيم          : عام من مخسة مستويات   
 علـى التعلـيم      احلـايل  اإلمجايلوقد زاد اإلنفاق    . الكبار والتعليم املستمر ، والتعليم العايل     

 مليـارات  ٩,٣٦ إىل   مليارات ٤,٢٣، من   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٠ يف املائة بني عامي      ١٢١ بنسبة
  . وزع املوارد املتاحة للتعليم بأكرب كفاءة وفعالية ممكنةللمعوقات املالية احلالية، ُتاً ونظر. يورو
للغالبية العظمى من   اً  تدائي جمان ويتاح التعليم ما قبل املدرسي واالبتدائي وما بعد االب          -١٢١

 ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة     تالميذوختصص موارد إضافية للمدارس إلطعام ال     . الطالب
املنحدرين من أوساط اجتماعية واقتصادية متدنية املنتظمـون يف مـدارس           تالميذ  من مثل ال  

. ات اخلاصة وذوي اإلعاقةمعينة، والدعم اللغوي للتالميذ من أبناء املهاجرين وذوي االحتياج  
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، ٢٠١١يوليه  / متوز ٨ويف  . بالقراءة والكتابة واحلساب  تالميذ  عطى األولوية لتطوير إملام ال    وُت
من املقرر أن يعطي وزير التعليم واملهارات انطالقة استراتيجية وطنية لتحسني إملام األطفـال              

  . والشباب بالقراءة والكتابة واحلساب
على التعليم العايل مبعدل غري مسبوق على مدى العقـود األربعـة            اإلقبال  زاد  وقد    -١٢٢
 سـنة   ١٨ يف املائة يف الفئة العمريـة        ٦٥وكان معدل دخول التعليم العايل حوايل       . املاضية
وزاد متويـل التعلـيم     . ٢٠٠٤ يف املائة عام     ٥٥مقارنة بنسبة   اً  ارتفاع  ، مسجالً ٢٠١٠ عام

 مليون يـورو إىل     ٩٤٢، من   ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٠رة من    يف املائة خالل الفت    ٨٠العايل بنسبة   
مبـادرة جمانيـة    تالميذ عن طريق    يقدم التمويل ملعظم ال   و.  مليار دوالر  ١,٧يقارب من    ما

  . ملنح الطالبيةوأنظمة االرسوم 

  التعددية والرعاية    
إىل   يف املائة من التعليم االبتدائي الطوائف، حتت رعاية الكنيسة الكاثوليكية٩٦توفر    -١٢٣

وقـد  . لتارخيي لنظام التعليم االبتـدائي    لتطور ا ، وذلك بسبب ا   ) يف املائة  ٦-٨٩(حد كبري   
حدثت تغريات دميغرافية واجتماعية كبرية يف السنوات األخرية، مما أدى إىل زيادة الطلـب              
على أشكال جديدة من التعليم متعدد الطوائف وغري الطائفي، وكذا زيادة الطلـب علـى               

  . غة اآليرلنديةالتعليم بالل
، أعطت احلكومة انطالقة منتدى الرعايـة والتعدديـة يف          ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان   -١٢٤

ويتمثل التحدي يف ضمان احترام حقوق اآلباء وأطفاهلم يف ترتيبات          . قطاع التعليم االبتدائي  
املدارس دور التعليم الديين يف     أيضاً  وسيبحث املنتدى   . الرعاية القائمة واجلديدة على السواء    

الـواردة  ورقات املعلومات وسيحلل الفريق االستشاري يف املنتدى . االبتدائية يف سياق عمله   
 من أصحاب املصلحة ويتشاور ويدرس البيانات ذات الصلة ملساعدته يف           ٢٠٠من أكثر من    

  . ٢٠١١إعداد تقريره إىل وزير التعليم واملهارات حبلول هناية عام 

  املسنون  - ميم  
وستكون أولوياته هي االنتـهاء مـن       . إىل وزير دولة مبسؤولية شؤون املسنني     عهد    -١٢٥

االستراتيجية الوطنية للشيخوخة اإلجيابية وتنفيذها، وتوجيه جدول أعمال احلكومة حبيـث           
 من احلفاظ على أحواهلم البدنية واالجتماعية والعقليـة         ، مع تقدمهم يف السن    ،يتمكن الناس 

  . وهتم وجمتمعاهتم احمللية ألطول وقت ممكنوحتسينها ومن العيش يف بي
 واعيشأن ي وهتدف االستراتيجية إىل ضمان االعتراف باملسنني ودعمهم ومتكينهم من            -١٢٦

 اخلطط التنفيذية وزارات  لتضع ال اً  وستحدد إطار .  وبصورة مستقلة   الكلمة حياة بكامل معىن  
حتديد التحديات اليت تواجـه     ، وكذا الستحداث آليات مستمرة لرصد التقدم احملرز و        ضمنه

  . املسنني يف املستقبل
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  إساءة معاملة املسنني    
ـ          -١٢٧ اً تضم دائرة إساءة معاملة املسنني التابعة للهيئة التنفيذية للخدمات الـصحية مالك
مع البيانات، وآليات رقابـة وطنيـة       جلاً  موحداً  ترتيبيف مجيع أحناء البالد، و    اً  خمصصاً  فييوظ

ومن بني مسؤوليات كبري العـاملني      . للبحوث، وبرامج للتوعية والتدريب   اً  وإقليمية، ومرفق 
االجتماعيني املخصصني املنتدب أن يقوم، بالتعاون مع مقدمي اخلدمات الصحية املالئمـة،            

. التحقيق يف حاالت االشتباه يف إساءة معاملة املسنني وتقدمي الدعم فيها إذا لزم األمر             /بتقييم
فني املعنيني بإساءة معاملة املسنني اإلشراف على الـسياسات علـى           وتشمل واجبات املوظ  

  . وضعهااملستويني احمللي والوطين ومراجعتها و

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  - نون  
آيرلندا ملتزمة بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف أسرع وقت              -١٢٨
قانون الالزم إلصـالح القـوانني املتعلقـة        فعل ذلك ما إن يتم سن مشروع ال       تعتزم  و. ممكن

   .٢٠١١وتعتزم احلكومة أن يعرض هذا املشروع على الربملان قبل هناية عام . بالقدرات العقلية
ضمان مساعدة أكرب عدد ممكن من ذوي اإلعاقـة علـى أن            إىل  دف احلكومة   هتو  -١٢٩

  .  مع أسرهم ويف جمتمعاهتم احمللية الكلمةيعيشوا حياة بكامل معىن
خدمات اإلسكان   :املعايري الوطنية للجودة  " نشرت هيئة املعلومات الصحية واجلودة      -١٣٠

خلدمات ذات جودة وآمنة لفائدة     اً  وطنياً  املعايري إطار هذه  وتوفر  . ٢٠٠٩عام  "لذوي اإلعاقة 
ـ  ةويتضمن برنامج احلكوم  . ألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف مناطق سكنية        اً  التزام

ه املعايري على أسس قانونية وضمان تفتيش هيئة املعلومات الصحية واجلودة ملثـل             بإرساء هذ 
  . هذه اخلدمات

   طائفة الرحل- حاالت خاصة بآيرلندا  - سني  
 مليون يـورو علـى      ٣٦٣نفق ما جمموعه    ، أُ ٢٠١٠ و ٢٠٠٨بني  املمتدة  يف الفترة     -١٣١

ها الصحة والتعليم واإلسكان على الربامج اخلاصة بالرحل على نطاق جمموعة من اجملاالت؛ من        
 على مجيع    الرحل فعلى سبيل املثال، ما فتئت أوجه التحسن يف معدل إقبال         . وجه اخلصوص 

  .  املاضية٢٥  القطاعات التعليم تتزايد باطراد على مدى السنوات 
الرحل كمجموعة إثنية موضوع مناقشة مستفيضة مع       بمسألة االعتراف   قد ظلت   و  -١٣٢

وهناك تباين واسع يف الرأي بني الرحل اآليرلنديني فيمـا يتعلـق            . وطنية للرحل املنظمات ال 
  . مبسألة اإلثنية، وال يوجد توافق يف اآلراء على مدى فائدة االعتراف

مجيع التشريعات األساسية املناهضة للتمييز الرحـل باالسـم كمجموعـة           وحتدد    -١٣٣
 الـذي نقـل     ٢٠٠٤قانون املساواة لعام    وقد أخذ   . اجتماعية متنح محاية خاصة يف القانون     
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توجيه االحتاد األورويب بشأن املساواة العرقية جبميع سبل احلماية اليت أخذ هبا ذلك التوجيـه               
  . طائفة الرحلاالنتماء إىل ، مبا فيها بناء على مجيع األسباب

الرحل واعتمادهـا   سكان  ويلزم كل سلطة إسكان وضع برامج متعددة السنوات إل          -١٣٤
 مليون  ٧٠,٧جمموعه    ، قدمت احلكومة املركزية متويالً    ٢٠١٠-٢٠٠٨ويف الفترة   . نفيذهاوت

 مليـون  ٢٠,٧٨ اقتطعـت وقد .  بالرحلةخاصمساكن يورو إىل السلطات احمللية من أجل       
لسلطات احمللية من أجل مرتبات العاملني االجتماعيني       لفائدة ا يورو أخرى من التمويل احلايل      

  . الرحلاملعينني للعمل مع 
واألدلة امللموسة  . لرحل يف السنوات األخرية   لحرز تقدم كبري يف توفري السكن       وقد أُ   -١٣٥

على ارتفاع مستوى التسليم واضحة من التراجع اهلام يف عدد األسر اليت تعيش يف مواقع غري                
 الرحل، قدر اإلحصاء الـسنوي      سكان، قبل الربنامج األول إل    ١٩٩٩ففي عام   . اهبمرخص  

 ٢٥,٢كانـت نـسبة   و. ل يف الدولـة  أسرة رحَّ ٤ ٧٩٠الرحل أن هناك ما جمموعه      ألسر  
ـ املائة من هذه األسر تعيش يف مواقع غري مرخص           يف اإلحـصاء الـسنوي    كـشف   و. اهب
 أسـرة   ٤ ٦٨٠وبالرغم من زيادة    . ل يف الدولة   أسرة رحَّ  ٩ ٤٧٠ ما جمموعه    ٢٠١٠ لعام
 ٢٠١٠يف مواقع غري مرخص هلـا عـام         ش  ي، مل تكن تع   ٢٠١٠ و ١٩٩٩الفترة ما بني     يف

  . ٩ ٤٧٠ يف املائة من األسر املعيشية البالغ عددها ٤,٧ سوى
 /الـيت نـشرت يف أيلـول      " دراسة صحة الُرّحل يف مجيع أحناء آيرلنـدا       "وقدمت    -١٣٦
الختاذ إجراءات منسقة وحمددة اهلدف للتصدي للقضايا الصحية اليت         اً   أساس ٢٠١٠ سبتمرب

وهي . وبناء على نتائج الدراسة، مت االتفاق على جماالت العمل ذات األولوية          . لحَّيعرفها الرُ 
الكحول؛ والعنـف املـرتيل؛   /الصحة العقلية؛ واالنتحار؛ وصحة الرجال؛ واإلدمان    : كالتايل

وسيتم توجيه املوارد املوجودة املخصصة لـصحة       . وداء السكري؛ وصحة القلب والشرايني    
وجيري إحراز تقدم فيما يلزم من إجـراءات        . جملاالت ذات األولوية  حنو معاجلة هذه ا   ل  حَّالُر

  . مشتركة بني القطاعات بشأن جمموعة من مسائل التعليم والصحة والسكن

  حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني  - عني  
وبالرغم من . صدقت آيرلندا على اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على التمييز ضد املرأة   -١٣٧
ال تزال ترد تقارير    و. م احملرز، فإن التفاوتات القائمة على أساس النوع ال تزال موجودة          التقد
 يف  ١٧ حيث تتقاضى املرأة، يف املتوسـط،        اً،التمييز بني اجلنسني يف مكان العمل سنوي      عن  

ما تعيق مـسؤوليات    اً  وغالب. استمرار الفصل املهين بني اجلنسني    عن  املائة أقل من الرجل، و    
يف اً  ناقص  وال تزال املرأة ممثلة متثيالً    . ألطفال ورعاية املسنني تقدم املرأة يف حياهتا املهنية       رعاية ا 

أدوار صنع القرار، وال سيما يف الساحة السياسية ويف مناصب مدراء الـشركات وأعـضاء              
  . جمالس إدارة الشركات
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آيرلندا من عدد مـن     هذه اجملاالت، تتكون سياسة املساواة بني اجلنسني يف         عاجلة  ومل  -١٣٨
ـ  ٢٠١٦-٢٠٠٧ومتثل االستراتيجية الوطنية الشاملة للمرأة للفترة       . كوناتامل مـن  اً   التزام

وترمي االسـتراتيجية الـيت     . مجيع جوانب حياهتا  يف  املرأة  بنهوض  الاحلكومة برمتها بتعزيز    
االجتماعية  إجراء إىل حتقيق املساواة يف الفرص ٢٠٠وأكثر من  اً  رئيسياً   هدف ٢٠حتتوي على   

واالقتصادية للمرأة، وضمان رفاهها، وإشراكها على قدم املساواة وبشكل فاعل يف صـنع             
وقد أتاحت احلكومة والصندوق االجتماعي األورويب التمويل لربنامج من اإلجراءات          . القرار

الة، وتشمل هذه اإلجراءات زيادة مشاركة املرأة يف العم       . اإلجيابية لدعم املساواة بني اجلنسني    
  . مسارهن الوظيفيالتقدم يف ودعم النساء صاحبات املشاريع، ومساعدة العامالت على 

لحماية االجتماعية يشمل إجازة األمومة وغريهـا مـن         لبرنامج  أيضاً   حكومةولل  -١٣٩
وتبـدو  . سريةاملبادرات الصديقة لألسرة من أجل دعم املرأة يف التوفيق بني العمل واحلياة األ            

وقد سـامهت   . االحتاد األورويب توسط  األمومة اآليرلندية إجيابية عند املقارنة مب     أحكام إجازة   
احلكومة بشكل كبري يف توسيع نطاق خدمات رعاية الطفولة لتلبية احتياجات رعاية األطفال             

أو الالئي يتابعن التعليم أو خيضعن للتدريب، مبـا يف ذلـك      يزاولن عمالً الالئي  لدى النساء   
وقد .  أشهر ٦ سنوات و    ٤يف التعليم ما قبل املدرسي ملن تقل أعمارهم عن          اً  توفري سنة جمان  

تاحـة  على مدى السنوات العشر املاضـية إل اً زادت احلكومة إعانة الطفولة بشكل كبري جد  
  . ملساعدة املالية لآلباء من أجل دعم رعاية أطفاهلما

بربات  تعديل البنود املتعلقة وسينظر املؤمتر الدستوري فيما إذا كانت هناك حاجة إىل  -١٤٠
ومبعزل عن ذلك، أعلنـت احلكومـة       . املنازل وتشجيع مشاركة أكرب للمرأة يف احلياة العامة       

ومبوجب هـذه   .إصالحات للقانون االنتخايب من أجل زيادة مشاركة املرأة يف العملية السياسة   
املتطلبات اجلديدة  توف  ساخلطط، سيخفض متويل الدولة لألحزاب السياسية إىل النصف إذا مل ت          

الرجـال يف     يف املائـة مـن     ٣٠ يف املائة من النـساء و      ٣٠ح ما ال يقل عن      يترشاملتمثلة يف   
وهتدف هـذه   .  يف املائة بعد سبع سنوات     ٤٠وسريتفع هذا الرقم إىل     . االنتخابات العامة املقبلة  

  .  السياسة اآليرلنديةاملبادرة إىل حتفيز التحول حنو حتقيق التوازن بني اجلنسني يف العملية

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  - فاء  
 ٤ ٥٨١ ٢٦٩ بلغ أن جمموع عدد السكان      ٢٠١١تظهر النتائج األولية لتعداد عام        -١٤١

 يف املائة علـى مـدى       ٨,١وهو ما ميثل زيادة قدرها      . ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٠نسمة يف   
اسـة االستقـصائية    روقدرت الد . ٢٠٠٦ام  السنوات اخلمس املاضية منذ التعداد األخري ع      

غـري   مواطن   ٣٥٧ ٣٠٠ أن   ٢٠١١ لألسر املعيشية للفصل األول من عام         الوطنية الفصلية
وتظهر معلومات رمسيـة أخـرى      .  سنة يعيشون يف آيرلندا    ١٥ تزيد أعمارهم عن     يآيرلند

كانون يف آيرلندا يف    ) ١٨دون سن   ( غري آيرلندي     طفل ١٩٠ ٠٠٠متاحة وجود ما يقارب     
  . ٢٠١١يناير /الثاين
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القانون املتعلق مبراقبة الدخول إىل الدولة ومدة املكوث فيها وشـروطه           تبيان  ويرد    -١٤٢
وااللتزامات أثناء اإلقامة فيها، وبترحيل الرعايا غري اآليرلنديني منها، يف عدد مـن التـدابري               

  . ١٩٣٥التشريعية اليت يرجع تاريخ بعضها إىل عام 
ة ملتزمة بتقدمي تشريع شامل يبني يف نظام أساسي واحد شروط دخـول             واحلكوم  -١٤٣

  . آيرلندا واإلقامة فيها واحلماية داخلها
ن يلتمسون احلماية الدولية وال يستطيعون إعالـة أنفـسهم، تـوفر            فيما يتعلق مب  و  -١٤٤

الـصحية  وتقدم اخلدمات   . مع إعالة كاملة يف انتظار البت النهائي يف طلباهتم        إيواء  احلكومة  
. قدم هبا للمواطنني اآليرلنـديني    اليت ت والتعليمية هلذه الفئة داخل اجملتمع احمللي بنفس الطريقة         

 مركـز   ٤٦يتوزعون على   ماية، من بينهم طالبو جلوء،      احل من طاليب    ٥ ٨٠٠اً  وهناك حالي 
  . ٢٠١٠ مليون يورو عام ٧٩إيواء مع إعالة كاملة يف مجيع أحناء البالد، وكلف هذا النظام 

  التجنيس    
غري مقبول يف جتهيز طلبات احلصول على اجلنـسية         اً  ترى احلكومة أن هناك تأخري      -١٤٥

 الـذي   ومبوجب النظام اجلديد  . تدابري جديدة لتسهيل عملية تقدمي الطلبات     اً  وأعلنت مؤخر 
ـ       ،  ٢٠١٢حبلول منتصف عام    يبدأ    اً،سيحصل مقدمو طلبات احلصول على اجلنسية، عموم

وإضافة إىل ذلك، اختذت خطوات جلعل عملية       . شأن طلبهم يف غضون ستة أشهر     على قرار ب  
  . لتعبئة الطلباتاً تقدمي الطلبات أيسر، مبا يف ذلك إعداد مطبوعات أسهل استخدام

شـرع يف   وإلضفاء االعتراف املالئم على أمهية منح شخص ما اجلنسية اآليرلندية،             -١٤٦
  . ٢٠١١يونيو / حزيران٢٤د منه يف أول واحنظم حفل اجلنسية الذي تنظيم 

  تدابري مكافحة العنصرية    
ويف إطار  . بالقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     اً  راسخاً  آيرلندا ملتزمة التزام    -١٤٧

متابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية الذي نظمته األمم املتحدة يف ديربان جبنوب أفريقيـا،              
، تركز  ٢٠٠٨-٢٠٠٥طة عمل وطنية ملكافحة العنصرية للفترة       ، وضعت آيرلندا خ   ٢٠٠١عام  

بشكل عام على دعم أصحاب املصلحة الرئيسيني يف وضع استراتيجيات حملية ملكافحة العنصرية             
ويتواصل تنفيذ استراتيجيات مشتركة بـني      . وتدابري لالندماج االجتماعي من أجل تعزيز التنوع      

   .لتنوع يف مكان العمللة والتعليم والفنون، واستراتيجية لصحلها استراتيجيات  بينالثقافات، من

  الشفافية واإلدارة اجليدة للشركات  - صاد  
تعمل و. "املبلغني عن املخالفات  "باستحداث قانون   اً  يتضمن الربنامج احلكومي التزام     -١٤٨
ضد  اإلنفاق العام واإلصالح على وضع مقترحات تشريعية حلماية من يرفعون أصواهتم      وزارة

  . سوء التصرف أو التستر عليه، سواء يف القطاع العام أو القطاع اخلاص
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  السياسة اخلارجية واملعونة اإلمنائية اخلارجية  - قاف  
حجر الزاوية يف   اً  لقد شكل تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها دوم          -١٤٩

 إىل البلدان النامية الـيت   املساعدة وآليرلندا سجل قوي يف تقدمي    . السياسة اخلارجية اآليرلندية  
داخل وتركز آيرلندا على تطوير املؤسسات والقدرات       .  الفقر واالستضعاف والتهميش   تواجه

ويعتـرب  . البلدان النامية لتفعل ذلك بنفسها، مسترشدة يف ذلك باألهداف اإلمنائية لأللفيـة           
ال يتجزأ من وزارة الشؤون اخلارجية       اًيرلندية ، جزء  برنامج املعونة الرمسي آليرلندا، املعونة اآل     

 ٠,٥وبالرغم من الصعوبات االقتصادية احلالية، واصلت آيرلندا ختصيص أكثر من           . والتجارة
، قـدمت   ٢٠١٠ويف عـام    .  القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية     هايف املائة من ناجت   

برنامج وقد أكد . دة اإلمنائية الرمسية القومي اإلمجايل للمساعها يف املائة من ناجت  ٠,٥٣آيرلندا  
 يف املائة من الناتج القومي      ٠,٧على االلتزام هبدف ختصيص     ) ٢٠١١مارس  /آذار (احلكومة

  . ٢٠١٥ حبلول عام بلوغهاإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية، والسعي إىل 
ة واالقتـصادية   املدنية والثقافي  - وتعترف آيرلندا بأن التمتع جبميع حقوق اإلنسان        -١٥٠

التنمية أمر أساسي إلتاحـة     فإن  وباملقابل،  . أمر ضروري للتنمية   - والسياسية واالجتماعية 
وتدعم املعونة اآليرلندية أعمال حقوق اإلنسان بعدد من الطرق         . التمتع الكامل هبذه احلقوق   

 يف املائة   ١٥يل  فاإلنفاق على احلوكمة واجملتمع املدين، على سبيل املثال، يصل إىل حوا          . اهلامة
 أعلى بكثري من متوسط منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان              ومن جمموع امليزانية، وه   

كما تقدم الدعم إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وغريها مـن مبـادرات      . االقتصادي
وتقدم آيرلندا، من خالل املعونة اآليرلندية، التمويل جملموعة واسـعة مـن            . حقوق اإلنسان 

املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال قضايا حقوق اإلنسان وتدعم اللجان الوطنية حلقوق             
  . اإلنسان يف عدد من البلدان النامية

  تعليق ختامي  - خامساً 
لسياستنا يف مجيـع    اً  ساسيأزيز حقوق اإلنسان ومحايتها مبدأ      يعترب التزام آيرلندا بتع     -١٥١

ية احلقوق واحلريات األساسية للجميع جيد أسسه يف جتربتنـا          بأمهراسخ  فتمسكنا ال . اجملاالت
وسيتواصل العمل على حتقيق هدف احلكومة العام املتمثل يف االحتـرام الكامـل             . التارخيية

 يف دسـتورنا     املوجـود  حلقوق اإلنسان يف املمارسة العملية، واالستفادة من اإلطار القانوين        
االتفاقيات الدولية اليت حنن طرف فيها، وما حققناه من          احمللية، وكذا املعاهدات و    ناوتشريعات

غروسـة  بضرورة بذل جهود مشتركة لتعزيز القيم امل      اً  راسخاً  ؤمن إميان ون. إجنازات حىت اآلن  
ول لالسـتعراض   ب هبذه الفرصة لتقـدمي تقريرنـا األ       لب ميثاق األمم املتحدة، ونرح    صيف  

  . الدوري الشامل

        


