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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤-٣جنيف، 

ضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة      جتميع للمعلومات أعدته املفو       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  آيرلندا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
 اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب      . الرمسية ذات الصلة  
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عدا تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية            

وقد ذُكـرت   . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
وروعي يف إعداد   . نهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير         بصورة م 

وعند عدم وجود معلومات    . التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات         
وملا كان  . حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة            

 ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل              هذا التقرير 
معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على                

  .أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان أو إىل تدين مستوى التفاعل/معاهدة ما و
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

  مجيـع أشـكال   االتفاقية الدولية للقضاء على   
 ز العنصريالتميي

 نعم): ١٤املادة (الشكاوى الفردية  )٤املادة (اإلعالنات  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٩

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية

 ٢املادتــان (التحفظــات  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٨
  )١٣و

- 

ــواد (التحفظــات  ١٩٨٩ديسمرب /نون األول كا٨ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  ١٠امل
  )٢٠ و١٩و

  نعم): ٤١املادة (شكاوى الدول 

لعهد الـدويل   ل الربوتوكول االختياري األول  
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  )٥املادة (التحفظات  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٨

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص      
  ق املدنية والسياسيةباحلقو

  -  ال يوجد  ١٩٩٣يونيه / حزيران١٨

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد        
  املرأة

  -  ال يوجد ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول٢٣

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى      
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ٨ادتـان   امل(إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧
   نعم): ٩و

  
  نعم): ٢١املادة (شكاوى الدول   ال يوجد  ٢٠٠٢أبريل / نيسان١١  اتفاقية مناهضة التعذيب

  نعم): ٢٢املادة (الشكاوى الفردية 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -  اإلعالن العام  ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٢٨  اتفاقية حقوق الطفل
قـوق  الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة ح    

بإشراك األطفال يف الرتاعـات     الطفل املتعلق   
  املسلحة

إعالن ملزم مبوجب املادة   ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٨
   سنة١٧: ٣

-  

، )٣(الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            : املعاهدات األساسية اليت ليست آيرلندا طرفاً فيها      
وتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختيـاري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل                  والرب

 األشـخاص  ، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقـوق )٢٠٠٠توقيع فقط، (األطفال يف املواد اإلباحية  
، والربوتوكول االختياري حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء               )٢٠٠٧توقيع فقط،   (ذوي اإلعاقة   

  ).٢٠٠٧توقيع فقط، (القسري 

، حثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان آيرلندا على تنفيـذ نيتـها يف        ٢٠٠٨يف عام     -١
 مراجعة حتفظاهتـا    ويتعني على آيرلندا أيضاً   . ١٠ من املادة    ٢على الفقرة   سحب حتفظاهتا   

  .)٤( أو جزئياً ، بغية سحبها كليا٢٠ً من املادة ١ والفقرة ١٩ من املادة ٢على الفقرة 
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 وجلنة القضاء علـى     )٥(٢٠١١و شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري عام           -٢
ا على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة           آيرلند ٢٠٠٥التمييز ضد املرأة  عام      

  .)٦(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
، دعت جلنة مناهضة التعذيب آيرلندا إىل التصديق على         ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران   -٣

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقيـة الدوليـة             
قوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء            حل

  .)٧(القسري
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب باإلسراع يف التصديق على الربوتوكول االختياري            -٤

         التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـساين              
  .)٨(، وإنشاء آلية وقائية وطنية٢٠٠٢هينة لعام أو امل

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٩(بروتوكول بالريمو
 نعم  )١٠(جلنسيةالالجئون وعدميو ا

  الثالث  اإلضايفنعم، باستثناء الربوتوكول )١١( هباةامللحقة  اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
 نعم )١٢(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

ة التمييـز يف    ملكافح) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     (اتفاقية اليونسكو   
 جمال التعليم

 ال

، شجعت اليونسكو آيرلندا على التصديق على اتفاقية اليونـسكو          ٢٠١١ويف عام     -٥
      واتفاقية اليونسكو بشأن التعليم التقين واملهـين       ١٩٦٠ملناهضة التمييز يف جمال التعليم لعام       

  .)١٣(١٩٨٩لعام 

  اإلطار الدستوري والقانوين  - باء  
 ٣-٢٨، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن املـادة            ٢٠٠٨يف عام     -٦

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية         ٤من دستور آيرلندا ال تتماشى واملادة       
 ال جيوز عدم التقيد هبا مبوجب العهد، باستثناء         ه التقيد باحلقوق اليت َتحدَّد أن     وألهنا تتيح عدم  

أوصت آيرلندا بأن تكفل توافق أحكام تشريعاهتا املتعلقة حباالت الطـوارئ   و. عقوبة اإلعدام 
  .)١٤( من العهد٤مع املادة 

 عن أسـفها لتوقـف       جلنة القضاء على التمييز العنصري     ، أعربت   ٢٠١١ويف عام     -٧
 املتعلـق   ٢٠١٠اجلهود الرامية إىل سّن ومراجعة تشريعات من قبيل مشروع قـانون عـام              

تـشويه  ( املتعلق بالعدالة اجلنائيـة      ٢٠١١مة واحلماية، ومشروع قانون عام      باهلجرة واإلقا 



A/HRC/WG.6/12/IRL/2 

GE.11-15118 4 

وأوصـت  . ١٩٨٩وقانون حظر التحريض على الكراهية لعـام        ) األعضاء التناسلية لإلناث  
آيرلندا مبواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز محاية مجيع األشخاص من التمييز العنصري من خالل         

 بتحـسني   أيضاًوأوصت آيرلندا   . جودة وإقرارها يف شكل قوانني    حتسني مشاريع القوانني املو   
حـق  ) أ( املتعلق باهلجرة واإلقامة واحلماية حبيث يـنص علـى           ٢٠١٠مشروع قانون عام    

        املهاجرين يف طلب مراجعة قضائية لإلجراءات اإلدارية وحتديد مهل معقولة للبـت فيهـا؛             
قات يتعرضن فيها لألذى يف احلماية القانونيـة       وحق املهاجرات اللوايت يتورطن يف عال     ) ب(

  .)١٥(من خالل منحهن تراخيص إقامة منفصلة
عن أسفها لعدم إدمـاج االتفاقيـة يف         جلنة حقوق الطفل   ، أعربت   ٢٠٠٦ويف عام     -٨

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         ويف السنة اليت قبلها، أوصت      . )١٦(القانون احمللي 
ا باختاذ التدابري املناسبة إلدراج مجيع أحكام االتفاقية يف القانون احمللي وضمان تـوافر              آيرلند

، الحظت اللجنة املعنية    ٢٠٠٨ويف عام   . )١٧(سبل انتصاف فعالة للمرأة اليت تنتهك حقوقها      
 لالتفاقيـة األوروبيـة     حبقوق اإلنسان أن العهد ال ينطبق بصورة مباشرة يف آيرلندا، خالفاً          

، كررت جلنة القضاء على التمييز العنـصري تأكيـد          ٢٠١١ويف عام   . )١٨( اإلنسان حلقوق
ضرورة إدماج آيرلندا لالتفاقية يف نظامها القانوين لضمان تطبيقهـا مـن قبـل احملـاكم                

  .)١٩(اآليرلندية
، ٢٠٠٦ورحبت جلنة حقوق الطفل بإصدار قانون احملكمة اجلنائية الدوليـة لعـام               -٩

نظر يف توسيع نطاق الوالية القضائية اخلارجية لتـشمل جـرمييت جتنيـد             وأوصت آيرلندا بال  
األطفال وإشراكهم يف أعمال القتال دون األخذ مبعيار التجرمي املزدوج، والتأكد من أن مجيع              
املدونات والكتيبات اإلرشادية وغريها من التوجيهات العـسكرية تطـابق أحكـام وروح             

وق الطفل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات           الربوتوكول االختياري التفاقية حق   
  .)٢٠(املسلحة

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  - جيم  
مدت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقـوق         ت، اع ٢٠٠٤يف عام     -١٠

وخضعت ملزيـد مـن     ". ألف"اإلنسان ومحايتها اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان يف الفئة         
  .)٢١(٢٠٠٨الستعراض عام ا

، أشارت اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد التابعة للجنـة التنـسيق           ٢٠٠٨ويف عام     -١١
 جيب أن يضفى عليها     ٢٠٠٦الدولية إىل أن عملية تعيني املفوضني اليت اعتمدهتا احلكومة عام           

مان الـشفافية   الطابع الرمسي يف تشريعات متكن للجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان من أجل ض           
بصورة مستمرة وإىل أن أسباب إقالة مفوض من املفوضني جيب أن تكون حمـددة بـصورة                

 إىل أن اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان ينبغي أن تكون قادرة           أيضاًوأشارت  . أكثر وضوحاً 
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وميكن أن يـشمل    . على تصريف شؤوهنا بشكل مستقل دون تدخل ال مربر له من احلكومة           
  .)٢٢(لة املباشرة أمام الربملانهذا املساء

، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان آيرلندا بتعزيـز اسـتقاللية           ٢٠٠٨ويف عام     -١٢
 ملبادئ باريس،   اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان وقدراهتا لكي تضطلع بواليتها بفعالية وفقاً         

 وكانت جلنة حقوق الطفل .)٢٣(وذلك عن طريق مدها مبوارد مناسبة وكافية وربطها بالربملان 
  .)٢٤(٢٠٠٦ توصية مماثلة عام قد قدمت سلفاً

بـدورها بتقـدير إىل      ، أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري        ٢٠١١ويف عام     -١٣
  جديـداً  إنشاء ديوان أمني مظامل الصحافة وجملس الصحافة يف آيرلندا، وهو ما ميثل نظامـاً             

  .)٢٥(طبوعةللتنظيم املستقل لوسائط اإلعالم امل
أشارت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع          ،٢٠١١ويف عام     -١٤

 جهات منها وزارة الصحة والطفل،      بقلق إىل التخفيضات املثرية يف امليزانية اليت طالت مؤخراً        
املشاريع ومكتب وزير شؤون األطفال والشباب، والتعليم واملهارات، والتثبت من املساواة، و          

وأضافت أن هذه التخفيضات حتمـل يف       . ذات الصلة باإلعاقة، والقطاع اجملتمعي والتطوعي     
طياهتا احتماالت تقويض السري الفعال والكفؤ خلدمات الصحة والتعلـيم ونظـام احلمايـة              
االجتماعية بشكل كبري، وكلها خدمات حامسة يف توفري املستويات األساسية الدنيا للتمتـع             

  .)٢٦(اًنسان، ومحاية حقوق أفقر أفراد اجملتمع وأكثرهم استضعافحبقوق اإل
جلنة مناهضة التعذيب آيرلندا بضمان أال تؤدي        ، أوصت   ٢٠١١ هيوني/ويف حزيران   -١٥

التخفيضات يف امليزانية احلالية ملؤسسات حقوق اإلنسان، وال سيما اللجنة اآليرلندية حلقوق            
وعالوة على ذلك، أوصت بتعزيز     . غ واليتها من مضموهنا   اإلنسان، إىل اهنيار أنشطتها وإفرا    

  .)٢٧(استقاللية اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان

  تدابري السياسة العامة  -دال   
ببـذل   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        ، أوصت   ٢٠٠٥يوليه  /يف متوز   -١٦

 الوطنية للمرأة وباتباع هنـج شـامل        اجلهود من أجل اإلسراع بإجناز واعتماد االستراتيجية      
ومتكامل إزاء حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة، ميكن يف إطاره النظر يف مجيع أوجه انعـدام               
املساواة القائمة بني اجلنسني واملشاكل اليت تواجهها خمتلف فئات النساء، مبن فيهن الالئـي              

وأوصـت  .  ومعاجلتها معاجلة فعالـة يرلندي،آل يف اجملتمع اينتمني إىل أكثر الفئات استضعافاً 
بالتمكني الكامل لآللية الوطنية للمساواة بني اجلنسني وإمدادها باملوظفني والتمويـل لكـي             
تعمل بفعالية على تنسيق ورصد االستراتيجية الوطنية للمرأة، ويف الوقت نفسه تعزيز تعميم              

فاظ مبوازاة ذلك على املشاريع مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع جماالت وقطاعات احلكم واحل    
  .)٢٨(املوجهة للمرأة الرامية إىل املساواة بني اجلنسني
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 آيرلندا باختـاذ مجيـع       جلنة القضاء على التمييز العنصري     ، أوصت   ٢٠١١ويف عام     -١٧
التدابري الالزمة لضمان استمرار مسألة املهاجرات ونـساء األقليـات مـسألة حموريـة يف               

  .)٢٩(كذا يف أهداف االستراتيجية الوطنية للمرأةاإلجراءات املوجهة و
وذكرت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، خالل زيارهتـا              -١٨

، أنه جيب على احلكومة أن تضمن جعل سياسات االنتعاش اليت ركزت            ٢٠١١مايو  /يف أيار 
معدل الضرائب أكثر الوسائل فعالية      على ختفيض اإلنفاق العام دون تغيري ملحوظ يف          أساساً

 يف  حلماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للسكان، وال سيما الفئات األكثر حرماناً          
 من خالل ختفيض النفقات وليس      وأشارت إىل أن السعي إىل حتقيق تسويات أساساً       . اجملتمع

  .)٣٠( يف اجملتمعستضعافاًزيادة الضرائب قد يكون له أثر كبري على الشرائح األكثر ا

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٣١(عاهدةهيئة امل
آخر تقرير قُدم   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
حيل موعد    ٢٠١١مارس /آذار  ٢٠٠٩  العنصريجلنة القضاء على التمييز 

ــه يف  تقدمي
٢٠١٢  

حيل موعد تقدمي التقرير اجلـامع      
للتقارير الدورية من اخلامس إىل     

  ٢٠١٤السابع يف 
اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      

  واالجتماعية والثقافية
 تأخر تقـدمي التقريـر الثالـث        -  ٢٠٠٢مايو /أيار  ٢٠٠٠

  ٢٠٠٧منذ 
  ورد يف  ٢٠٠٨يوليه /متوز  ٢٠٠٧  ة حبقوق اإلنساناللجنة املعني

٢٠٠٩  
حيل موعد تقدمي التقرير الرابـع      

  ٢٠١٢يف 
القضاء على التمييـز    اللجنة املعنية ب  

  ضد املرأة
 تأخر تقدمي التقريـر الـسادس       -  ٢٠٠٥يوليه /متوز  ٢٠٠٣

  ٢٠٠٧منذ 
حيل موعده    ٢٠١١يونيه /حزيران  ٢٠٠٩  جلنة مناهضة التعذيب

  ٢٠١٢يف 
 موعد تقدمي التقرير الثـاين      حيل
  ٢٠١٥يف 

تأخر تقدمي التقريـرين الثالـث        -  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول  ٢٠٠٥  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠٠٩والرابع منذ 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة    
 األطفال  بإشراكحقوق الطفل املتعلق    
  يف الرتاعات املسلحة

 التقريـر   ُضمِّن التقرير املقبل يف     -  ٢٠٠٨فرباير /شباط  ٢٠٠٦
  املقدم للجنة حقوق الطفل
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  نعم  ُوجهت دعوة دائمة

  )٣٢()٢٠١١مايو /أيار(اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع   آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
    الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

  )٢٠٠٨قدم الطلب يف (املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان   الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد
    التعاون أثناء البعثات/التيسري

    متابعة الزيارات
 وقـد ردت احلكومـة    . بالغـات خالل الفترة قيد االستعراض، أرسلت ثالث         الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

  على بالغني
 أرسلها املكلفون بواليات اإلجـراءات       استبياناً ٢٤ من أصل    ٥ردت آيرلندا على      الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  )٣٣(اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مبا يف       قدمت آيرلندا باستمرار مسامهات مالية إىل       -١٩

، وإىل صـندوق    ٢٠١٠ و ٢٠٠٧ذلك لصندوق التربعات لضحايا التعذيب بـني عـامي          
  .)٣٤(٢٠٠٨ و٢٠٠٧التربعات ملناهضة أشكال الرق املعاصرة بني عامي 

  فيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنساننت  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بإدراج تعريف           ٢٠٠٥ عام   يف  -٢٠

  .)٣٥(للتمييز ضد املرأة يف التشريع اآليرلندي، مبا يتماشى واالتفاقية
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألنه على الرغم من         ٢٠١١ويف عام     -٢١

خرية فيما يتعلق باملساواة، ال تزال هناك أوجه عدم مساواة التقدم الكبري احملرز يف السنوات األ
ومع مالحظة اللجنة للتفسري القضائي الواسع      . بني املرأة والرجل يف الكثري من مناحي احلياة       

 من الدستور، فقد أعربت عن قلقهـا لكـون          ٢-٤١الذي تعطيه احملاكم اآليرلندية للمادة      
 من الدستور، حيث إن اللغة املستخدمة       ٢-٤١ل املادة   الدولة الطرف ال تعتزم البدء يف تعدي      

يف صياغة هذه املادة تؤبد املواقف التقليدية إزاء الدور احملدود للمرأة يف احليـاة العامـة ويف                 
وأوصت آيرلندا بتعزيز فعالية تدابريها الرامية إىل ضمان املساواة بني املـرأة            . اجملتمع واألسرة 

ا يف ذلك عن طريق زيادة متويل املؤسـسات املنـشأة لتعزيـز             والرجل يف مجيع اجملاالت، مب    
        كما أوصت بأن تتخذ آيرلندا خطـوات للبـدء يف تعـديل   . املساواة بني اجلنسني ومحايتها 

وينبغي آليرلنـدا أن  .  من الدستور لكي ُتصاغ بلغة حمايدة من الناحية اجلنسانية   ٢-٤١املادة  
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 إىل  ة الوطنية للمرأة بصورة منتظمة وتقييمهـا قياسـاً        تضمن استكمال وتقييم االستراتيجي   
  .)٣٦(أهداف حمددة

وأشارت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، خالل زيارهتا             -٢٢
 الضطالع املرأة على حنو غري متناسـب باحلـصة          ، إىل أنه نظراً   ٢٠١١الرمسية آليرلندا عام    

 واملهام املرتلية، فإنه جيب اختاذ تدابري لضمان عدم اسـتبعادها دون           األكرب من رعاية األطفال   
وأضافت أن سياسات التفعيل ينبغي أن تصمم حبيـث         . مربر من برامج التوظيف والتدريب    

) وخباصة األمهات العازبـات   (تزيد مشاركة املرأة يف سوق العمل، ويف الوقت نفسه متكِّنها           
  .)٣٧(ة األطفالمن حتقيق التوازن بني العمل وتربي

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء التقارير           ٢٠١١ويف عام     -٢٣
وأوصت بأن تكفل . عن حاالت التمييز العنصري ضد األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي      

 ومعاقبتـه   آيرلندا التحقيق مع أي شخص يتورط يف أعمال من هذا النوع ومالحقته قضائياً            
  .)٣٨(ات املناسبة يف حال إدانتهالعقوب
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء نقص التـشريعات الـيت           -٢٤

كما أشارت . حتظر التنميط العنصري من قبل أفراد الشرطة وغريهم من موظفي إنفاذ القانون  
 وُيطلب منـهم    بأسف إىل أن الكثري من غري اآليرلنديني يتعرضون للتوقيف على يد الشرطة           

إبراز بطاقات اهلوية، وهي ممارسة قد تؤدي إىل تواصل احلوادث العنصرية وتنميط األفـراد              
وأوصت آيرلندا باعتماد تشريعات حتظر أي شكل من أشـكال          . على أساس العرق واللون   

التنميط العنصري وتكثيف جهودها الرامية إىل تعزيز معاملة أفراد الشرطة اآليرلندية وغريهم            
ن موظفي إنفاذ القانون للمهاجرين واملنحدرين من أصول غري آيرلندية معاملة إنسانية، وفقاً       م

كما أوصت آيرلندا بإنشاء آليات مالئمة للتـشجيع علـى          . للقانون الدويل حلقوق اإلنسان   
  .)٣٩(اإلبالغ عن احلوادث واجلرائم العنصرية

الطعن " التقارير املتعلقة حبوادث ، أوصت اللجنة بأن حتقق آيرلندا يف٢٠١١ويف عام   -٢٥
 معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وبأن تكفل مالحقة         اليت طالت أشخاصاً  " بالسكاكني

  .)٤٠( وإنزال العقوبات املناسبة هبم عند إدانتهمالفاعلني قضائياً
ي وكررت اللجنة التأكيد بأن الرد على األزمتني املالية واالقتصادية ال ينبغي أن يؤد              -٢٦

إىل وضع قد يغذي العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب              
ولذلك، أوصت بأن تكفل آيرلندا     . إزاء األجانب واملهاجرين واألشخاص املنتمني لألقليات     

تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية األفراد من التمييز العنصري، على الـرغم مـن االنكمـاش                
وعليه، أوصت بضرورة أال يؤدي خفض ميزانيـات هيئـات حقـوق            . ناالقتصادي الراه 

اإلنسان إىل تقويض أنشطتها املتعلقة بالرصد الفعلي حلماية حقوق اإلنسان، وال سيما التمييز             
العنصري، وبضرورة أن تكفل آيرلندا نقل مهام اهليئات اليت توقفت عن العمل إىل هيئـات               

  .)٤١(العها هباأخرى قائمة أو جديدة بشكل كامل واضط
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها من تزايد حـاالت            ٢٠٠٨يف عام     -٢٧

وأعربت عن قلقها بصفة خاصة من استمرار األوضاع السيئة يف عدد مـن             . دخول السجن 
شروط النظافة الـصحية الشخـصية      ، مثل فرط االكتظاظ وعدم كفاية       االسجون يف آيرلند  

وعدم فصل السجناء رهن احملاكمة عن غريهم واخلصاص يف الرعاية املقدمة للمحتجـزين يف        
وأوصت آيرلندا بزيادة جهودها من     . جمال الصحة العقلية وارتفاع معدل العنف بني السجناء       

 حبيث تستويف مجيع    أجل حتسني أحوال مجيع احملرومني من احلرية قبل احملاكمة وبعد اإلدانة،          
وأوصت، علـى   . الشروط الواردة يف قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء         

املخصـصة للفـضالت   " تفريغ األوعيـة "وجه اخلصوص، مبعاجلة مسأليت فرط االكتظاظ و     
 يف  وأضافت أنه ينبغي آليرلندا أن حتتجز السجناء رهن احملاكمة        . البشرية على سبيل األولوية   

  .)٤٢(مرافق منفصلة وأن تعزز التدابري البديلة للسجن
، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء اسـتمرار          ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران   -٢٨

ارتفاع عدد احلوادث يف بعض السجون، وإزاء تقارير ذكرت ادعاء سجناء من مجاعة الرحل           
  .)٤٣(ل سجناء آخرينيف سجن كورك تعرضهم باستمرار ألعمال الترهيب من قب

وشددت جلنة مناهضة التعذيب على أنه ينبغي آليرلندا تقدمي مزيد من املعلومات عن              -٢٩
واستخدام " برامج تسليم األشخاص  "التدابري اخلاصة املتخذة للتحقيق يف ادعاءات تورطها يف         

تقـدمي  وأوصـت آيرلنـدا ب    ". التسليم االستثنائي "مطاراهتا وجماهلا اجلوي لتسيري رحالت      
توضيحات عن هذه التدابري ونتائج التحقيقات، وباختاذ خطوات لضمان منع مثـل هـذه               

  .)٤٤(العمليات
 عن قلقها البالغ إزاء التقارير اليت تفيد باستمرار         أيضاًوأعربت جلنة مناهضة التعذيب       -٣٠

ملقدمة زيادة معدالت العنف املرتيل ضد املرأة وخفض متويل مراكز اإليواء وخدمات الدعم ا            
، ذكرت جلنة مناهضة التعذيب     ٢٠٠٨ويف عام   . )٤٥(٢٠١٠ و ٢٠٠٩لضحايا العنف عامي    

وأعربـت  . )٤٦(أن على آيرلندا أن تواصل تعزيز سياساهتا وقوانينها ملكافحة العنف املـرتيل           
 وخباصة إزاء العنـف     ٢٠٠٥اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلق مماثل عام            

ين منه النساء الالئي ينتمني إىل الفئات املهمشة واملستضعفة، مبن فيهن النساء الُرحَّل             الذي تعا 
  .)٤٧(واملهاجرات وطالبات اللجوء والالجئات وذوات اإلعاقة

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن بالغ قلقها إزاء عدم محايـة آيرلنـدا للفتيـات             -٣١
 يف إصـالحيات  ١٩٩٦ و ١٩٢٢ املمتدة بـني     والنساء الالئي كن حمتجزات قسراً يف الفترة      

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء عدم إجراء آيرلندا حتقيقات فورية ومـستقلة            . مغدلني النسائية 
  .)٤٨(وشاملة يف ادعاءات تعرض الفتيات والنساء يف هذه اإلصالحيات لسوء املعاملة
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 األدىن لـسن  ، شجعت جلنة حقوق الطفل آيرلندا على رفع احلـد    ٢٠٠٦ويف عام     -٣٢
 سنة، دون أي استثناء، بغية تعزيز محاية        ١٨ إىل   ١٧التجنيد يف قوات الدفاع اآليرلندية من       

وشجعت آيرلندا على النظر يف رفع احلد       . )٤٩(األطفال بتطبيق معيار قانوين أمسى بشكل عام      
األدىن لسن الطالب العسكريني املشاركني يف التدريب على السالح الذي تـوفره قـوات              

 سنة، بغية مراعاة روح الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق           ١٨الدفاع، إىل   
بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة أمت املراعاة وتوفري محاية كاملـة لألطفـال يف مجيـع                

  .)٥٠(الظروف

  إقامة العدالة وسيادة القانون  -٣  
التعذيب آيرلندا بإنشاء آلية مستقلة     ، أوصت جلنة مناهضة     ٢٠١١ هيوني/يف حزيران   -٣٣

وفعالة لتقدمي الشكاوى وإجراء التحقيقات لتيسري تقدمي ضحايا التعذيب وسوء املعاملة على            
أيدي موظفي السجون للشكاوى وضمان محاية فعلية للمتظلمني كـي ال يتعرضـوا ألي              

  .)٥١(ترهيب أو أعمال انتقامية نتيجة للشكاوى
 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها لتـراكم القـضايا          ، أعربت ٢٠٠٨يف عام     -٣٤

املعروضة على جلنة املظامل اخلاصة بالشرطة وما ينتج عن ذلك من إعادة انتـداب مفـوض                
الشرطة للتحقيق يف عدد من الشكاوى اليت رمبا كانت تنطوي على سلوك إجرامي ألفـراد               

رة حمام خالل فتـرة االسـتجواب يف         ألن إمكانية استشا   أيضاًوأعربت عن قلقها    . الشرطة
 وألن حق املتهم يف التزام الصمت مقيد مبوجـب          مراكز الشرطة غري منصوص عليها قانوناً     

وأوصت آيرلندا بأن تتخذ تدابري فورية لضمان عمل جلنة         . ٢٠٠٧قانون العدالة اجلنائية لعام     
 فيهم جنائياً يف االتصال     املظامل اخلاصة بالشرطة وكذا بأن ُتعِمل بشكل كامل حقوق املشتبه         
  .)٥٢(مبحام قبل االستجواب والسماح للمحامي حبضور هذا االستجواب

، رحبت جلنة حقوق الطفل برفع سن املسؤولية اجلنائية يف قـانون            ٢٠٠٦ويف عام     -٣٥
 سنة مع افتراض قابل للدحض بأن الـسن األدىن          ١٢ سنوات إىل    ٧ من   ٢٠٠١الطفل لعام   

 وعالوة على ذلك، أعربت عن خيبة أملها الشديدة لكون هذا اجلزء . سنة١٤للمسؤولية هو 
 الذي ُخفِّض فيه سن املـسؤولية       ٢٠٠٦من قانون الطفل ُنِقل إىل قانون العدالة اجلنائية لعام          

وأوصت آيرلندا بأن تعيـد األحكـام       .  سنوات فيما يتعلق باجلرائم اخلطرية     ١٠اجلنائية إىل   
  .)٥٣(٢٠٠١نائية إىل ما كانت عليه يف قانون الطفل لعام املتعلقة بسِّن املسؤولية اجل

وكررت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تأكيد قلقها إزاء استمرار احملكمـة اجلنائيـة               -٣٦
وأوصت آيرلندا بأن ترصد بعناية ما إذا       . اخلاصة يف عملها وإزاء إنشاء حماكم خاصة إضافية       

. )٥٤(استمرار احملكمة اجلنائية اخلاصة متهيداً إللغائها     كانت متطلبات الوضع فيها ال تزال تربر        
، خلصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل انتهاك آيرلندا يف إحدى القضايا            ٢٠٠٢ويف عام   

 املتعلقة باحلق يف املساواة أمام القانون واملساواة يف التمتع حبماية القانون، ألهنـا              ٢٦للمادة  
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إثبات أن قرار حماكمة صاحب البالغ أمام احملكمـة اجلنائيـة   اعتربت أن آيرلندا أخفقت يف  
  .)٥٦(وقد قدمت آيرلندا رد املتابعة .)٥٥(اخلاصة يستند إىل أسباب معقولة وموضوعية

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
، أوصت جلنة حقوق الطفل آيرلندا بإجراء استعراض موسع خلدمات          ٢٠٠٦يف عام     -٣٧

 اليت تقدمها شىت اإلدارات احلكومية بغرض تقييم نوعيتها ونطاق االسـتفادة منـها              الدعم
وحتديد ومعاجلة ما قد يعتريها من قصور؛ وبتمديد فترة االستفادة من اخلدمات االجتماعيـة           
املقدمة إىل األسر واألطفال املعرَّضني للخطر حبيث تكون متاحة طيلة أيام األسبوع وعلـى              

  .)٥٧( ساعة٢٤مدار 

  حرية الدين أو املعتقد  -٥  
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن استمرار قلقها من مطالبة           ٢٠٠٨يف عام     -٣٨

القضاة بأداء اليمني الديين وأوصت آيرلندا بتعديل املقتضى الدستوري الذي ُيلزم القضاة بأداء       
  .)٥٨(اليمني الديين ليتاح هلم اخليار يف أداء قسم غري ديين

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء            ٢٠٠٥يف عام     -٣٩

وأعربت عما يـساورها مـن قلـق إزاء         . استمرار تعرض النساء للحرمان يف سوق العمل      
ار كرب حجم فجوة األجور بـني       متركزهن يف العمل لدوام جزئي وبأجور منخفضة واستمر       

وأعربت عن قلقهـا كـذلك إزاء       . النساء والرجال، بالرغم من تقليصها يف اآلونة األخرية       
الوضع املتذبذب خلدم املنازل من املهاجرين الذين تشكل النساء أغلبيتهم الساحقة والـذين             

  .)٥٩(٢٠٠٤ة لعام يستبعدون من احلماية من التمييز املكفولة للعمال مبقتضى قانون املساوا
، كررت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات          ٢٠١١ويف عام     -٤٠

 من الدستور معربة عن قلقها من أن هـذه          ٢-٤١والتوصيات تأكيد مالحظتها بشأن املادة      
. ١١١ لالتفاقيـة رقـم      األحكام قد تشجع املعاملة النمطية للمرأة يف إطار العمل، خالفـاً          

وطلبت جلنة اخلرباء من آيرلندا النظر يف مراجعتها هبدف إزالة أي تضارب بني هذه األحكام               
  .)٦٠(ومبدأ تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة بني الرجال والنساء يف االستخدام واملهنة

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
ملستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنـسان والفقـر        ، أقرت اخلبرية ا   ٢٠١١مايو  /يف أيار   -٤١

      لكنها اسـتدركت أنـه     . املدقع بالصعوبات االقتصادية واملالية اخلطرية اليت تواجهها آيرلندا       
ال ميكن استخدام هذه الصعوبات ذريعة لتجاهل التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان أو إعطاء              

وأضافت أن التخفيضات يف مستويات     . )٦١(انأولوية لقضايا أخرى على إعمال حقوق اإلنس      
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استحقاقات احلماية االجتماعية ستعيق قدرة آيرلندا على االمتثال اللتزاماهتا القانونية يف جمال            
وقالت إن احلكومة قد حدت، بتقويضها للحماية االجتماعية، من متتع مجيع         . حقوق اإلنسان 

  .)٦٢(دية واالجتماعية والثقافيةفئات اجملتمع باملستويات الدنيا للحقوق االقتصا
، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة آيرلندا بـأن            ٢٠٠٥ويف عام     -٤٢

 ترصد عن كثب حالة الفقر واالستبعاد االجتماعي اليت تعيشها نساء أكثر الفئات استضعافاً            
 بثمـار    كـامالً  لتمتع متتعاً وبأن تنفذ تدابري وبرامج تدريب فعالة من شأهنا متكني املرأة من ا           

 بإجراء حتليل منتظم للتـأثري اجلنـساين يف كـل           أيضاًوأوصت اللجنة   . االزدهار يف آيرلندا  
  .)٦٣(السياسات االجتماعية واالقتصادية وتدابري مكافحة الفقر

، كررت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تأكيد قلقها إزاء الظـروف           ٢٠٠٨ويف عام     -٤٣
 ويف حني. ية اليت ميكن يف ظلها للمرأة أن جتري عملية إجهاض قانونية يف آيرلندا    التقييدية للغا 

 بإنشاء وكالة معنية بأزمات احلمل، أعربت عن أسفها لبطء التقـدم يف      أحاطت اللجنة علماً  
وأوصت آيرلندا مبواءمة قوانينها املتعلقة باإلجهاض مع العهد واختاذ تـدابري           . هذا اخلصوص 
 على تفادي حاالت احلمل غري املرغوب فيه حبيث ال تلجأ إىل اإلجهاض غـري      ملساعدة املرأة 

القانوين أو غري املأمون الذي من شأنه أن يعـّرض حياهتـا للخطـر أو إىل اإلجهـاض يف                   
                 وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة عـن قلـق مماثـل               . )٦٤(اخلارج

  .)٦٥(٢٠٠٥عام 

  احلق يف التعليم   -٨  
، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أن األغلبية العظمى من           ٢٠٠٨يف عام     -٤٤

       املدارس االبتدائية يف آيرلندا هي مدارس مذهبية خاصة تعتمد مناهج دينية متكاملـة، وهـو          
مكانيـة احلـصول    ما حيرم كثرياً من اآلباء واألطفال الراغبني يف تعليم ابتدائي علماين من إ            

وأقرت آيرلندا، يف رد املتابعة، أن شكل اجملتمع اآليرلندي اآلخذ يف التغيُّر رتَّـَب              . )٦٦(عليه
فدور الكنائس . مطالب جديدة على النظام التعليمي عند تلبيته الحتياجات اجملموعات الناشئة   

وكانـت  . )٦٧(ترف به التقليدية وغريها من هيئات الرعاية يف إدارة املدارس وتوفريها دور مع          
  .)٦٨(٢٠٠٦جلنة حقوق الطفل قد قدمت توصية مماثلة عام 

، ذكّرت جلنة القضاء على التمييز العنصري مبالحظاهتـا اخلتاميـة           ٢٠١١ويف عام     -٤٥
السابقة مشرية بقلق إىل أن النظام التعليمي يف آيرلندا ال يزال مذهبياً يف اإلمجال وهتيمن عليه                

وأشارت اللجنة كذلك إىل أن املدارس غري املذهبية أو         . الكاثوليكيةبشكل أساسي الكنيسة    
املتعددة املذاهب ال تشكل سوى نسبة ضئيلة من جمموع املدارس معربة عن أسفها لكـون               
التقارير تظهر أن املدارس البديلة غري موجودة بعدد كاٍف ولكـون التالميـذ املنـتمني إىل                

على تالميذ املذاهب األخرى يف االلتحاق باملـدارس        املذهب الكاثوليكي حيظون باألفضلية     
وأعربت عن أسفها كذلك لكون أحكام قانون       . الكاثوليكية يف حال نقص املقاعد الدراسية     
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املساواة يف املركز تعطي املدارس سلطة رفض قبول التالميذ يف املدارس املذهبية على أسـاس              
وإذ أقـرت اللجنـة     . ما متثله املدرسة  انتمائهم الديين، إن ارتأت أن ذلك ضروري حلماية         

بني التمييز العنصري والديين، فقد كررت تأكيد مالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة            " بالتقاطع"
وأوصت آيرلندا بتسريع جهودها الرامية إىل إنشاء مدارس بديلة غري مذهبيـة أو متعـددة               

لتحاق مبدرسة ما بـسبب     املذاهب، وبتعديل التشريعات احلالية اليت حتول دون التالميذ واال        
وأوصت اللجنة كذلك بأن تشجع آيرلندا التنوع والتسامح مع الديانات          . دينهم أو معتقدهم  

واملعتقدات األخرى يف النظام التعليمي من خالل رصد حـوادث التمييـز علـى أسـاس                
  .)٦٩(املعتقد
 بأن قـانون تعلـيم األشـخاص ذوي         ، أحاطت اليونسكو علماً   ٢٠١١ويف عام     -٤٦
.  هـؤالء األشـخاص     يتناول بصورة أكثر حتديداً    ٢٠٠٤الحتياجات التعليمية اخلاصة لعام     ا

.  يقر بالصالت بني الصحة والتدابري التعليميـة       ١٩٩١وأضافت أن قانون رعاية الطفل لعام       
 فهو ينص على التشاور مع وزير التعليم فيما يتعلق باللوائح اليت ختص صحة أطفال التعلـيم                

ي الذين يستفيدون من خدمات التعليم ما قبل املدرسي وسـالمتهم وحـسن             ما قبل املدرس  
  .)٧٠(أحواهلم ومنائهم

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن الدولة الطرف           ٢٠٠٨يف عام     -٤٧

 لكون أفراد مجاعة    وأعربت عن قلقها كذلك   . ال تنوي االعتراف جبماعة الرّحل كأقلية إثنية      
كما أعربت عـن قلقهـا      . الرحل غري ممثلني يف الفريق الرفيع املستوى املعين مبسائل الرّحل         

، وهو ما يؤثر على     ٢٠٠٢بسبب جترمي دخول أراضي الغري يف قانون اإلسكان الصادر عام           
وأوصت آيرلندا باختاذ خطوات لالعتراف بالرحل كمجموعة مـن          .الرحل أكثر من غريهم   

وقالت إنه ينبغي آليرلندا كذلك أن تضمن إشراك ممثلي مجاعة الرّحل دوماً            . قليات اإلثنية األ
 أن ُتعدل تشريعاهتا لتكون متوافقـة       أيضاًوينبغي هلا   . يف مبادرات السياسة العامة املتعلقة هبم     

 وأعربت عن قلق مماثل جلنة القضاء علـى . )٧١(مع االحتياجات السكنية اخلاصة ألسر الرّحل    
  .)٧٣(٢٠٠٦ وجلنة حقوق الطفل عام )٧٢(٢٠٠٨عام  التمييز العنصري

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١٠  
، ذكرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أن معـدل           ٢٠١١يف عام     -٤٨

فتحفظات آيرلندا على معاهـدات االحتـاد       . االعتراف بطاليب اللجوء متدن على حنو خاص      
ويب ملاسترخيت وأمستردام ولشبونة تعين أن هلا خيار الدخول يف توجيهـات االحتـاد              األور

  .)٧٤(املتعلقة باللجوء حالة حبالة
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء زيادة فتـرات   ٢٠٠٨ويف عام     -٤٩

أن تقـدير   كما أشارت بقلق إىل     . ٢٠٠٣احتجاز طاليب اللجوء مبوجب قانون اهلجرة لعام        
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 عاماً ميكن أن يؤدي إىل احتجـازه دون         ١٨موظف اهلجرة بأن عمر شخص ما ليس دون         
وعالوة على ذلك، أعربت عن قلقهـا       . حتقق هيئات اخلدمات االجتماعية من ذلك التقدير      

بشأن إيداع األشخاص احملتجزين ألسباب تتعلق باهلجرة يف السجون العادية جنباً إىل جنب             
  .)٧٥( وآخرين رهن احملاكمة، وبشأن إخضاعهم لقواعد السجنمع سجناء مدانني

، بينما أحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً بـاجلهود           ٢٠١١ويف عام     -٥٠
املختلفة اليت بذلتها آيرلندا من خالل اهليئة التنفيذية للخدمات الصحية حلماية حقوق األطفال        

ليب اللجوء، فقد أعربـت عـن أسـفها لكـون           املنفصلني عن ذويهم و غري املصحوبني طا      
التشريعات املتعلقة هبذا اجملال ال توفر محاية كافية على حنو ما تقتضيه معايري مفوضية األمـم                

وأوصت آيرلندا بسن تشريعات حتمي بـصورة كافيـة         . املتحدة السامية لشؤون الالجئني   
يب اللجوء، متاشياً مع املعايري     حقوق ورفاه األطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني طال        

ولذلك، دعت آيرلندا إىل اختاذ تدابري فورية لضمان تعـيني          . اليت ينص عليها القانون الدويل    
وصي ألغراض التقاضي أو مستشار جلميع األطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املـصحوبني،       

وكانت جلنة حقـوق    . )٧٦(بغض النظر عما إذا كانوا قد تقدموا أم مل يتقدموا بطلب محاية           
  .)٧٧(٢٠٠٥الطفل قد أعربت عن قلق مماثل عام 

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لعدم وجود آليـة لتحديـد             ٢٠٠٦ويف عام     -٥١
هوية األطفال طاليب اللجوء والالجئني الذين حيتمل أن يكونوا قد جنِّدوا أو اسـتخدموا يف               

م على التعايف البدين والنفسي وإعادة إدمـاجهم        أعمال القتال، أو استراتيجية حمددة ملساعدهت     
ويف هذا الصدد، كررت تأكيد قلقها إزاء عدم كفاية ما يوفر من إشراف ورعاية              . يف اجملتمع 

  . )٧٨(لألطفال غري املصحوبني طاليب اللجوء
، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أسفها لعدم وجود           ٢٠١١ويف عام     -٥٢

وأعربت عـن   . ١٩٩٦للم مشل العائالت بالرغم من وجود قانون الالجئ لعام          إطار قانوين   
 .ألغـراض مل مشـل العـائالت      " عائلة" للمعىن الضيق الذي ُتحَمل عليه كلمة        أيضاًأسفها  

وأعربت عن أسفها كذلك لعدم تفعيل مشروع قانون اهلجرة واإلقامة واحلماية الذي كـان              
وأوصت آيرلندا باعتماد تـشريع     . مل مشل العائالت  ينص على أن يعاجل صك قانوين مسألة        

ويف هذا الصدد، شـجعت     . يفصِّل املبادئ واحلقوق وااللتزامات اليت تنظّم مل مشل العائالت        
اللجنة آيرلندا على أن تسند مسؤولية دراسة طلبات مل مشل العائالت إىل هيئة مستقلة تراعي               

. )٧٩( على إجراء استئنايف للطعن يف قراراهتـا       اإلجراءات القانونية الواجبة وتضع نظاماً ينص     
  .)٨٠(٢٠٠٥ عن قلق مماثل عام وكانت جلنة حقوق الطفل قد أعربت سلفاً

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١١  
 بتأكيد آيرلندا أن     علماً ٢٠٠٨بالرغم من إحاطة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عام           -٥٣

لقانون الدويل، فقد أعربت عن أسـفها لعـدم تـضمن           تدابريها ملكافحة اإلرهاب ممتثلة ل    
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التشريعات اآليرلندية لتعريف لإلرهاب ولعدم تقدمي أية معلومات عن حجـم القيـود، إن              
وجدت، اليت حتد من احلقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                

 إزاء االدعاءات   أيضاً قلقها   وأعربت عن . ١٤ و ٩والسياسية، وال سيما فيما يتعلق باملادتني       
بأن املطارات اآليرلندية قد استخدمت كنقاط عبور ملا يسمى بـرحالت التـسليم لنقـل               

وأشارت إىل أن آيرلنـدا     . أشخاص إىل بلدان يتهددهم فيها خطر التعذيب أو سوء املعاملة         
لألعمال "عريفاً  وأوصت آيرلندا بأن تضع يف تشريعاهتا احمللية ت       . تعتمد على التأكيدات الرمسية   

يقتصر على اجلرائم اليت ترقى بصورة ميكن تعليلها إىل إرهاب وما يترتب عنه من              " اإلرهابية
  .)٨١(آثار خطرية

 بأن ترصد بعناية طريقة ووتـرية       أيضاًوأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان آيرلندا         -٥٤
، مبا يف ذلك ما يتعلق بطول مدة التحقيقات يف األعمال اإلرهابية واملالحقات القضائية بشأهنا 

وأضافت أنه ينبغي آليرلندا أن تتوخى أقصى قدر        . احلبس االحتياطي وإمكانية استشارة حمام    
من احلرص يف الركون إىل التأكيدات الرمسية، وأن ُتنشئ نظاماً ملراقبـة الـرحالت اجلويـة       

 بوجود ما يسمى برحالت     املشبوهة، وأن تضمن التحقيق علناً يف مجيع االدعاءات اليت تفيد         
وذكرت آيرلندا، يف رد املتابعة، أهنا تعارض معارضة تامة ممارسة مـا يـسمى              . )٨٢(التسليم

 يتمثل  ٢٠١٢-٢٠٠٧التسليم االستثنائي، مشرية إىل التزام حمدد يف الربنامج احلكومي للفترة           
التـسليم  يف ضمان استخدام مجيع الصكوك القانونية ذات الصلة لكي ال حتـدث ممارسـة               

  .)٨٣(االستثنائي يف آيرلندا

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والعوائق  -ثالثاً   
  .ال ينطبق  

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
فيها يف  ، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري من آيرلندا أن توا          ٢٠١١يف عام     -٥٥

غضون عامٍ واحد من تاريخ اعتماد هذه االستنتاجات مبعلومـات عـن متابعتـها لتنفيـذ                
 ١٢و) االنكماش االقتـصادي والتمييـز العنـصري       (١١التوصيات الـواردة يف الفقرات     

دمـج   (١٦و) التشريعات املتعلقة بالتمييز العنصري اليت تنتظر البت فيهـا         (١٥و) الرحل(
  .)٨٤()ع الداخلياالتفاقية يف التشري
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، حثت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املـدقع       ٢٠١١ويف عام     -٥٦
تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي جبعـل التزامـات        ) أ(آيرلندا على اختاذ خطوات من أجل       

عاهدات آيرلندا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان نافذة يف القانوين الداخلي، والتصديق على امل            
واستعراض برنامج احلكومـة  ) ب( ودجمها يف القانون الداخلي،     الدولية اليت ليست بعد طرفاً    

واالنتعاش الوطين من أجل ضمان امتثاله ملبادئ حقوق اإلنسان، وال سيما التزام اسـتخدام              
قتصادية احلد األقصى املمكن من املوارد املتاحة وعدم اختاذ تدابري تراجعية يف محاية احلقوق اال     

واالجتماعية والثقافية، والنظر يف عكس اجتاه التدابري اليت من شأهنا أن تؤثر بـصورة غـري                
، وال سيما ختفـيض مـدفوعات احلمايـة          واستبعاداً متناسبة على الفئات األكثر استضعافاً    
وتعزيز نظام احلماية االجتماعية والبنيـة التحتيـة        ) ج(االجتماعية ومتويل اخلدمات العامة،     

واخلدمات االجتماعية لكي تضمن للسكان التمتع الكامـل جبميـع احلقـوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية، وإزالة احلواجز اليت حتول دون شرائح اجملتمـع األكثـر استـضعافاً             

  .)٨٥(واحلصول على مستحقاهتا
يف ، طلبت جلنة مناهضة التعذيب من آيرلندا أن تقـدم،           ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران   -٥٧

غضون سنة واحدة، معلومات عن إجراءات املتابعة استجابةً لتوصيات اللجنـة الـواردة يف              
 ٢١و) متابعة تنفيذ تقرير ريـان  (٢٠و) املوارد املالية ملؤسسات حقوق اإلنسان  (٨الفقرات  

  .)٨٦()حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث (٢٥و) إصالحيات مغدلني النسائية(

  درات واملساعدة التقنيةبناء الق  - خامساً 
  .ال ينطبق  
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