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تجميع ععع للمعلومع ععاو يةدتع ععل مفوةع ععية الم ع ع المت ع ععدة السع ععامية ل قع ععوق
اإلنسع ع ععان وفق ع ع عار للفقع ع ععرة (15ب) م ع ع ع مرفع ع ععق و ع ع عرار مجلع ع ععس حقع ع ععوق
اإلنسان  1/5والفقرة  5م مرفق ورار المجلس 21/16
آيرلندا
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير هيئاات اععاهاتاتو إلاراارا ات اةا ا و
مبااا يف كلااال اعت وااات إلالتعليقااات ال اواردة ماان التإلل ا اععمي ا إليف تقااارير م ااو ا ما اعت ااتة
السااامحل وقااون ار،ساااغو إليف ا كلااال ماان إلتااا ا ا ما اعت ااتة الرتي ا كات ال اال إلالتقرياار
مقااتيف يف لااجز مااواً تقيااتاص اواات ا ل ا لعااتد الجلم اات إللتطااتع ىل ا الاامل الجاماازو
يُرا العودة إىل الوتا ا اعراعيا إل يتمامن التقريار أيا را أإل إلاناات ،وار أإل الما اات مان
اع وضي السامي وقاون ار،سااغ فاتا ماا يارد ممناا يف التقاارير إلالايا،اات العلميا ال اادرة ىان
اع وضااي إلهااو يتكاااع هيجااز اعااااد التوايني ا العام ا الااد اىتمااتها الاان قااون ار،ساااغ يف
مقرره  119/17إللت كُكرت ىل حنو ممنجحل يف والحل هناي المل مرااع اععلوماات الاواردة
يف التقرير إلرإلىيت يف إىتاد التقرير دإلري ا ستعرا إلالتطورات الد تتت يف تلال ال مة
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يوالر -المعلوماو الساسية واإلطار
يلف -نطاق االلتزاماو الدولية

()1

 -1المعاهداو الدولية ل قوق اإلنسان
اوال يف أتما اجلول السا ق

()2

الت ااتيا أإل ا ،ماامايف ا ت اليا التإلليا للقمااا ىلا عيااع ألااجا
التمييً العم ري ()2000
أإل اةتف
العن اات ال ااتإلي اة اااحل اااوقون ا لت ااادي
إلا اتماىي إلالثقافي ()1989
العنا ا ا اات الا ا ا ااتإلي اةا ا ا اااحل ا ا ا اااوقون اعت،ي ا ا ا ا
إلالسياسي ()1989
الربإلتوكااو ا اتي اااري الث اااا اعل ااا العن اات
الا ااتإلي اةا اااحل ا اااوقون اعت،ي ا ا إلالسياسا ااي
()1993
ات اليا ا القم ااا ىلا ا عي ااع أل ااجا التميي ااً
ضت اعرأة ()1985
ات الي مماهم التعذيب ()2002
الربإلتوك ا ا ااو ا اتي ا ا اااري ت الي ا ا ا ا مماهم ا ا ا ا
التعذيب (توليعو )2007
ات الي قون الط ز ()1992
الربإلتوكو ا اتياري ت اليا قاون الط از
شأغ الماك ا ط ا يف اعمازىات اعسال
()2002
الربإلتوكو ا اتياري ت اليا قاون الط از
ش ااأغ ي ااع ا ط ااا إلاس ااتات ا ط ااا يف
الااا إليف اعواد ار ا ي (توليعو )2000
ات اليا ا ا ا ق ا ا ااون ا ل ا ا ااخاحل كإلي ارىالا ا ا ا
(توليعو )2007
ا ت الي التإللي وماي عيع ا لخاحل مان
ا ات ا القسري (توليعو )2007
الت وا ا ا ا ا ا ا ااات إل/أإل ا ت اليا التإلليا للقمااا ىلا عيااع ألااجا
التمييا ااً العم ا ااري (حت ظ/إىا ااتغ ت س ا ا يو
ارىت،ات
اعادة 4و )2000
العن اات ال ااتإلي اة اااحل اااوقون ا لت ااادي
إلا اتماىي إلالثقافي (حت وااتو اعادتااغ )2(2
إل()2(13أ)و )1989



2

ارارا ات اعتخذة عت
ا ستعرا

مل يُ تن ىلينا/مل تُقاز

الربإلتوكااو ا اتياااري ت الي ا
مماهم ا ا ا ا التعا ا ا ااذيب (توليا ا ا ااعو
)2007
الربإلتوكااو ا اتياااري ت الي ا
ق ا ا ااون الط ا ا ااز ش ا ا ااأغ ي ا ا ااع
ا ط ا ااا إلاس ا ااتات ا ط ا ااا
يف الاا ا ااا إليف اعا ا اواد ار ا يا ا ا
(توليعو )2000
ا ت الي التإللي وماي قاون
عيااع العمااا اعناااارين إلأف اراد
أسره
ات الي ا ا ا ا قا ا ا ااون ا ل ا ا ا ااخاحل
كإلي ارىال (توليعو )2007
ا ت الي ا التإللي ا وماي ا عيااع
ا لا ا ا ا ااخاحل ما ا ا ا اان ا ات ا ا ا ا ااا
القسري (توليعو )2007

العنا اات الا ااتإلي اةا اااحل ا اااوقون
اعت،يا ا ا ا ا ا إلالسياس ا ا ا ا ااي (سا ا ا ا ا ا ب
الت ظو اعادة )2(19و )2011
الربإلتوك ا ااو ا اتي ا اااري ت اليا ا ا
قا ا ااون الط ا ا ااز شا ا ااأغ ال ا ا اماك
ا ط ااا يف اعمازىا ااات اعسا اال
(إىتغو اعادة  18 :)2(3سم و
)2015
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اوال يف أتما اجلول السا ق

العنا ا ا اات الا ا ا ااتإلي اةا ا ا اااحل ا ا ا اااوقون اعت،ي ا ا ا ا
إلالسياسي (حت واتو اعادتاغ 10و ال قرة 2
إل)1(20و 1989؛ إلسا ا ا ا ا ا ا ب ارى ا ا ا ا ا ااتغو
اعادة )5(6و 1994؛ إلس ب الت واتو
اعادت ا ا اااغ  )6(14إل)4(23و /1998اع ا ا ااادة
14و )2009
الربإلتوك ااو ا اتي اااري ا إل اعل ااا العن اات
الا ااتإلي اةا اااحل ا اااوقون اعت،ي ا ا إلالسياسا ااي
(حت ظو اعادة )2(5و )1989
ات اليا ا القم ااا ىلا ا عي ااع أل ااجا التميي ااً
ضت اعرأة (حت واتو اعواد ()1(16د) إل(إل)
إل )1(11إل(13أ)و 1985؛ إلس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ب
الت وا ا ا ا ا ا اااتو اعادت ا ا ا ا ا ا اااغ  )1(9إل)4(15و
إلاعا ا ااادة )3(15و 2000و إلاعا ا ااادة (13ب)
إل(ج)و )2004
ات الي قون الط ز (إىتغو )1992
الربإلتوكو ا اتياري ت اليا قاون الط از
شأغ الماك ا ط ا يف اعمازىات اعسال
(إىتغ ملًيف مبواب اعادة  17 :3سم )
إاا ا ا ارا ات الش ا ا ااجو ا ت اليا التإلليا للقمااا ىلا عيااع ألااجا
إلالت قيااا إلارا ارا ات التمييً العم ريو اعادة )2000(14
()3
العاال
العنا ا ا اات الا ا ا ااتإلي اةا ا ا اااحل ا ا ا اااوقون اعت،ي ا ا ا ا
إلالسياسي و اعادة )1989( 41
الربإلتوك ااو ا اتي اااري ا إل اعل ااا العن اات
الا ااتإلي اةا اااحل ا اااوقون اعت،ي ا ا إلالسياسا ااي
()1989
الربإلتوك ا ا ا ااو ا اتي ا ا ا اااري ت الي ا ا ا ا القم ا ا ا ااا
ىلا عيااع ألااجا التمييااً ضاات اعارأةو اعااادة
)2000( 8
ات الي مماهم التعذيبو اعادتاغ  21إل22
()2002
ا ت الي التإللي وماي عيع ا لخاحل مان
ا ات ا القسري (توليعو )2007
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ارارا ات اعتخذة عت
ا ستعرا

الربإلتوك ااو ا اتي اااري ت الي ا
ق ااون الط ااز اعتعل ااا ا ا ارا
تقا ا ااتا الات ا ا اااتو اعا ا ااادة 13
()2014
الربإلتوكا ااو ا اتيا اااري اعل ا ااا
العنات الاتإلي اةااحل اااوقون
ا لت ا ا ا ا ا ا ا ا ااادي إلا اتماىي ا ا ا ا ا ا ا ا ا
إلالثقافي (توليعو )2012

مل يُ تن ىلينا/مل تُقاز

الربإلتوك ااو ا اتي اااري اعل ااا
العنت التإلي اةاحل ااوقون
ا لت ا ا ا ا ا ا ا ااادي إلا اتماىيا ا ا ا ا ا ا ا ا
إلالثقافي (توليعو )2012
الربإلتوكااو ا اتياااري ت الي ا
ق ااون الط ااز اعتعل ااا ا ا ارا
تقتا الات اتو اعادة 12
ا ت الي التإللي وماي قاون
عيا ااع العما ااا اعنا اااارين إلأف ا اراد
أسره
الربإلتوك ا ااو ا اتي ا اااري ت اليا ا ا
قون ا لخاحل كإلي ارىال
ا ت الي ا التإللي ا وماي ا عيااع
ا لا ا ا ا ااخاحل ما ا ا ا اان ا ات ا ا ا ا ااا
القسري (توليعو )2007
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 -2صكوك دولية رئيسية يخرى ذاو صلة
اوال أتما اجلول السا ق

()4

الت تيا أإل ا ،ممايف ات الي ا ممااع ارا ا ار ااادة اجلماىي ا إلاععالا ا
ىلينا
أإل اةتف
،وايف رإلما ا ساسحل للم جم اجلما ي التإللي
( )5
رإلتوكو ال مو
ا ت الي ا ا ا ااات اعتعلقا ا ا ا ا ا ا ا ااالتائ إلى ا ا ا ااتاحل
( )6
اجلمسي
ات اليااات اميااؤ اع را ا  12ب/أ سااطن
 1949إلالربإلتوكا ا ا ا ا ا ا ااو غ ارضا ا ا ا ا ا ا ااافياغ ا إل
إلالثاااا اعل قاااغ ااا()7؛ إلالربإلتوكااو ارضااايف
الثالث (توليع فقطو )2006
( )9
ا ت اليات ا ساسي عموم العمز التإللي

ارا ا ا ا ارا ات اعتخا ا ا ااذة عا ا ا اات
ا ستعرا

مل ي تن ىلينا

الربإلتوكا ا ا ااو ارضا ا ا ااايف الثال ا ا ا ااث
ت اليات امياؤ لعاايف 1949
( )8
(توليعو )2006
ات الي ا ا ا مموم ا ا ا العما ا ااز التإللي ا ا ا ات الي ا ا مموم ا ا العما ااز التإللي ا ا
()11
()10
رل 169
رل 189
ات الي ا ا ا ا ا ا ا اليو،س ا ا ا ا ا ااجو اةا ا ا ا ا ا ا ا
مبجاف التمييً يف اا التعلي

 -1ر ات هيئ أإل أكثر من هيئات اععاهاتات ت اتيا يرلماتا ىلا الربإلتوكاو ا اتيااري
ت الي قون الط ز اعتعلا ارا تقتا الات ات إلىل ات الي مموم العماز التإلليا اعتعلقا
العمااا اعم اًلي و ( 2011رل ا  )12()189إليف ى ااايف 2015و ر ا اات اللجم ا اععمي ا اااوقون
ا لت ادي إلا اتماىي إلالثقافي توليع يرلمتا ىل الربإلتوكاو ا اتيااري اعل اا العنات الاتإلي
اةااحل اااوقون ا لت اادي إلا اتماىيا إلالثقافيا ( )13إليف ىااايف 2012و ر اات اعقااررة اةا ا
اععمي مبسأل ال قر اعتلع إل قون ار،ساغ التًايف يرلماتا اىتمااد التشاريعات المارإلري الاد تتاي
()14
الت تيا ىل ات الي قون ا لخاحل كإلي ارىال
إلدىياات يرلمااتا إىل ا ،ماامايف إىل الربإلتوكااو ا اتياااري اعل ااا العناات الااتإلي اةاااحل
-2
ُ
اوقون ا لت ادي إلا اتماىي إلالثقافي و إلات الي قون ا لخاحل كإلي ارىال و إلالربإلتوكو
ا اتياااري ت الي ا قااون الط ااز شااأغ يااع ا ط ااا إلاسااتات ا ط ااا يف الااااا إليف اع اواد
ار ا ي ا و إلا ت الي ا التإللي ا وماي ا ق ااون عي ااع العم ااا اعن اااارين إلأف اراد أس ااره و إلا ت الي ا
()15
التإللي وماي عيع ا لخاحل من ا ات ا القسري
 -3إل ارلارة إىل تو ي لُتمت يف ا ستعرا التإلري الشامز()16و لجعت مموما ا ما
اعت ااتة للم ي ا إلالعل ا إلالثقاف ا (اليو،سااجو) يرلمااتا قااوة ىل ا الت ااتيا ىل ا ات الي ا مجاف ا
()17
التمييً يف اا التعلي
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 -4إليف ىايف 2014و ر ات اللجم اععمي حبقون ار،ساغ س ب يرلمتا لت واهتاا ىلا
()18
اعادت  14إل )2(19منالعنت التإلي اةاحل اوقون اعت،ي إلالسياسي
إلدىياات يرلمااتا إىل اسااتعرا حت واهتااا ىل ا اعااادت  )2(10إل )1(20ماان العناات الااتإلي
-5
ُ
اةاااحل اااوقون اعت،يا إلالسياسااي ااتا سا انا؛ إلإىل سا ب حت ونااا ىلا اعااادة ()2(13أ) ماان
()19
العنت التإلي اةاحل اوقون ا لت ادي إلا اتماىي إلالثقافي

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -6ر ااات اللجم ا اععمي ا اااوقون ا لت ااادي إلا اتماىي ا إلالثقافي ا ا ساات تا الااذي ألاار
اعس اااإلاة يف الا اًإلاج يف ى ااايف  )20(2015إلأىر ا ات ى اان أسا ا نا غ اع ااادة  )2(41م اان التس ااتور
اعتعلق ا اتإلر إلمجا ،ا اع ارأة يف التم ااع اآيرلم ااتي مل تُع ا كت ااآل اآغ إلأإل اات اللجم ا يرلم ااتا
()21
تعتيز تلال اعادة جلعز أ جامنا مراىي للمساإلاة اجلمس
إليف مع ا اار إىرا ا ااا ى ا اان القل ا ااا م ا اان أغ التج ا ااتيؤ ي ا اًا يش ا ااجز ارا ا ا مبوا ا ااب
-7
اع ااادة  1-6-40م اان التس ااتور إلاع ااادة  36م اان ل ااا،وغ التش اان لع ااايف 2009و أف ااادت اللجما ا
اععمي ا حبقااون ار،ساااغ اأغ ىل ا يرلمااتا أغ تمواار يف إلاااا واار التجااتيؤ ماان التسااتور كمااا
()23
أإل ذلال اع متر التستوري( )22إللتمت اليو،سجو تو يات كات ل
 -8إليف ىااايف 2016و أىر اات جلم ا قااون الط ااز ىاان تقااتيرها ىتماااد التعااتيز اوااادي
إلالثتتا ا م اان الق ااا،وغ التس ااتوري (ا ط ااا ) لتىا اماا ا ارا ا ط ااا كأ ا ا اب ق ااون
مبواب التستور( )24إلأإل ت اللجم أغ تمور يرلمتاو إلفقااص لتًامناا الساا او يف تم ياذ اطتناا
الرامي إىل إارا است تا إلطين شأغ ا ض سن ا لماع إىل  16ىاماص( )25إل ثات يرلماتا ىلا
()26
اختاك عيع التتا التزم ردماج ا ت الي إدماااص كامتص يف القا،وغ احمللحل

 -9إلر ااات اللجم ا اععمي ا حبقااون ار،ساااغ ااات ىمااز جلم ا إ ااتم الق اوا ،فيمااا يتعلااا
تم يااذ التًامااات يرلمااتا التإللي ا ىل ا ال ااعيت احملل احلو إللجمنااا أىر اات ىاان أس ا نا غ يرلمااتا مل
تاا كاوب أ جااايف تشاريعاهتا احمللي ا كات ال اال ىل ا الم ااو الااذي التًماات ا إلأإل اات اللجم ا ااأغ
تتخااذ يرلمااتا تااتا فعال ا لمااماغ إىمااا اوقااون الااد ميناااالعناات الااتإلي اةاااحل اااوقون
()27
اعت،ي إلالسياسي إىما ص تاماص يف ،وامنا احمللحل
 -10إليف ىا ااايف 2015و كا ااررت اللجم ا ا اععمي ا ا ا اااوقون ا لت ا ااادي إلا اتماىي ا ا إلالثقافي ا ا
تو اايتنا ااأغ تتخااذ يرلمااتا عيااع التااتا اعت م ا لمااماغ لا لي ا تطايااا أ جااايف العناات تطايق ااص
()28
ماالراص
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جي  -اإلطار المؤسسي والبنية الساسية ل قوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
مركز المؤسساو الوطنية ل قوق اإلنسان

اع سس الوطمي وقون ار،ساغ

اللجم اآيرلمتي وقون ار،ساغ

اللجم اآيرلمتي وقون ار،ساغ إلاعساإلاة

()29

اوال أتما اجلول السا ق

ألؤ

يمطاا

اوال أتما اجلول اوالي

()30

ُ لكت

ألؤ ()2015

 -11ر ات اللجم اععميا حبقاون ار،سااغ اىتمااد القاا،وغ اعتعلاا اللجما اآيرلمتيا وقاون
ار،س اااغ إلاعس اااإلاة يف متوز/يولي ا 2014و إللجمن ااا أإل اات ااأغ تمو اار يرلم ااتا يف تطاي ااا تعري ااؤ
مو ا ات وق ا ااون ار،س ا اااغ يف ه ا ااذا الق ا ااا،وغ( )31إلأإل ا اات اللجم ا ا اععمي ا ا ا اااوقون ا لت ا ااادي
إلا اتماىي إلالثقافي أغ تعيت يرلمتا المور يف هذا القا،وغ تا ضماغ لياايف اللجما اآيرلمتيا
يف إطار ممارس إلظا نا تاطي إلإىماا عياع اوقاون اعم اوحل ىليناا يف العنات الاتإلي اةااحل
()32
اوقون ا لت ادي إلا اتماىي إلالثقافي
 -12إلأإل اات جلم ا قااون الط ااز ااأغ تمواار يرلمااتا يف مااا يلااحل :الساااز إلالوسااا ز الج يل ا
تًإلياات مجتااب أم ا اعوااامل اااعوارد اعالي ا ماالاارصة؛ إلتعااتيز أ جااايف لااا،وغ أم ا اعوااامل لش ا إلغ
ا ط ا لعايف 2002و الد متمع أم اعوامل من الت قياا يف الشاجاإل الاد يقاتمنا ا ط اا يف
أإلضاااع اللجااو إل/أإل التماااو اللجااو إل/أإل ا جاارة ا الموامي ا و إلجلعااز اات اااحل أم ا اعوااامل
يشاامز مااا تتخااذه لاوات الااتفاع ماان إاارا ات شااأغ ا ط ااا دإلغ ساان  18ىامااص( )33إللااتمت
()34
م وضي ا م اعت تة السامي لش إلغ التائ تو يات كات ل
 -13إلأإل ات اعقاررة اةا ا اععميا حبالا اعااتافع ىان قاون ار،سااغ اأغ تموار يرلمااتا يف
اىتماد اط ىمز إلطمي شأغ قون ار،ساغ إلأغ تتممن هذه اةط لسماص يجرو للماتافع
ىان قااون ار،سااغ( )35إلر ااات جلما قااون الط از مبخطااط العماز اعتعلااا وضاع اطا ىمااز
إلطميا شااأغ ا ىمااا التجاريا إل قااون ار،ساااغ 2019-2016و إلأإل اات يرلمااتا ااأمور ممنااا
الماط لياايف الشاركات ا ارا تقييماات إلمشااإلرات إلىملياات إف اام ىلاين كاماز شاأغ تاأت ات
أ،ش ااط أىما ااا التجاريا ا ىلا ا الايئا ا إلال ا ا إل ق ااون ار،س اااغ إلى اان اط ااط ه ااذه الش ااركات
()36
للت تي ذه التأت ات
 -14إللااجعت اليو،سااجو يرلمااتا ىل ا موا اال تااوف التثقيااؤ يف اااا
()37
أاز إىما قون اعرأة إل قون الط ز إلاوري التيمي

قااون ار،ساااغ ماان

 -15إلأإل اات جلم ا ق ااون الط ااز يرلم ااتا ًي ااادة اعيًا،ي ا اعخ ا للقطاى ااات ا اتماىي ا و
إلمعاجل الت اإلتات من ات تطايا م لارات؛ إلإدراج تقييماات ا تار ىلا قاون الط از يف إطاار
التقييمااات اعتجامل ا ل تاار ا اتماااىحل لمااماغ أغ تجااوغ الق ارارات اعتعلق ا اعالي ا العام ا إلاعتعلق ا
()38
اعيًا،ي متوافق مع ا لتًامات اعم وحل ىلينا يف ا ت الي
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 -16إليف معاار ارىاراب ىاان للقنااا إزا ىااتيف التشاااإلر ا اااداو ساايما شااأغ ا لااخاحل
الر ك ااز إلالرإلماااو لااتمت اللجم ا اععمي ا اااوقون ا لت ااادي إلا اتماىي ا
كإلي ارىال ا إلال ق ارا إل ُ
إلالثقافيا تو اايات ا ارا أمااور ممنااا التشاااإلر اعمااتو شااأغ إلضااع السياسااات ماان ااات إ،شااا
()39
لي فعال للتشاإلر

ثانيار -التعاون مع آلياو حقوق اإلنسان
 -17لتمت يرلمتا تقرير استعرا

طوىحل عمت ؤ اعتة

()40

يلف -التعاون مع هيئاو المعاهداو
 -1حالة اإلبالغ
هيئ اععاهتة

جلما ا ا ا ا القم ا ا ا ااا ىلا ا ا ا ا
التمييً العم ري
اللجم ا اععمي ا اااوقون
ا لت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااادي
إلا اتماىي إلالثقافي
اللجما ا ا اععميا ا ا حبق ا ااون
ار،ساغ
اللجم ا اععمي ا القم ااا
ىل التمييً ضت اعرأة
جلم مماهم التعذيب
جلم قون الط ز

اعت وااات اةتامي ا اعترا ا ااار تقرياار لاُاتيف ممااذ ا ا اار مت و ا ااات
ا ستعرا السا ا اتامي
يف ا ستعرا السا ا
كار/مارو 2011

-

أيار/مايو 2002

2012

متوز/يولي 2008

2012

متوز/يولي 2005

-

ًيراغ/يو،ي 2011
أيلو /ساتمرب 2006
لااط/فرباير 2008

2015
2013

ال ار تغ

تأار تقتا التقريار اجلاامع للتقاارير مان
اةامن إىل السا ع ممذ ىايف 2014
ًيراغ/يو،ي  2015ا ااز موى ا اات تق ا ااتا التقري ا ا ار الرا ا ا ااع يف
ىايف 2020

ااز موى اات تق ااتا التقريا ار اة ااامن يف
متوز/يولي 2014
ىايف 2019
ز موىات تقاتا التقريار اجلاامع للتقريارين
السادو إلالسا ع يف ىايف 2016
مل يُمور عت يف التقرير الثاا
ك ا ا ااا،وغ الثاا/يم ا ا اااير ز موىات تقاتا التقريار اجلاامع للتقريارين
اةامن إلالسادو يف ىايف 2021
2016

 -2الردود ةلى طلباو المتابعة الم ددة المقدمة م هيئاو المعاهداو

اعت وات اةتامي
هيئ اععاهتة
جلما ا القم ااا ىلا ا
التمييً العم ري

موىت التقتا

2012

اللجما ا ا ا ا ا اععمي ا ا ا ا ا ا 2015

حبقون ار،ساغ

GE.16-03581

2009

اعوضوع

تاريخ التقتا
()42

()43

ا ا ا ا ااض اعيًا،ي ا ا ا ااات اعخ ا ا ا ا ع سس ا ا ا ااات ق ا ا ا ااون  2012؛ وار اعتا ع مستمر
ار،س اااغ؛ الت تي اات ال ااذا للنوي ا ؛ التش اريعات اعتعلق ا
ااالتمييً العم ااري؛ دما ا ت اليا التإلليا للقما(اا)41ىلا
عيع ألجا التمييً العم ري يف القا،وغ احمللحل
()46
تعس ااؤ اع سس ااات ض اات المس ااا (إلا )44ط ااا ؛ ىمليا ا  2015؛ وار اعتا ع مستمر
()48
مع ا رت ان؛ ظرإلا ا تجاز
)47(2012؛ طُلات معلومات إضافي
تعريا ا ااؤ ا ىما ا ااا اررها ي ا ا ا ؛(45ظ)ا ا ارإلا ا تجا ا اااز؛
التعلي ا تتا حل الطا حل
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موىت التقتا

هيئ اععاهتة
جلما ا ا ا ا ا ا مماهما ا ا ا ا ا ا 2012
التعذيب

تاريخ التقتا

اعوضوع

()50

()51

اعاوارد اعاليا اعخ ا ع سسااات قااون ار،ساااغ؛  2012إل 2013؛ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوار
متا عا ا ا ا تقري ا ا اار جلما ا ا ا الت قي ا ا ااا يف إس ا ا ااا ة معاملا ا ا ا اعتا ع مستمر
ا ط ا ؛ ادىا ات تعذيب ال تيات إلالمساا إلإساا ة
معاااملتنن يف إ اات يات ماااتل المسااا ي ؛ تشااوي
()49
ا ىما التماسلي ا ،ثوي

باء -التعاون مع اإلجراءاو الخاصة
دىوة دا م
الًيارات الد ارت
الًيارات اعوافا ىلينا من يث اعاتأ
الًيارات الد طُلب إاراؤها
الردإلد ىل رسا ز ا دىا إلالمتا ات العاال
تقارير إل عثات اعتا ع

()52

اوال أتما اجلول السا ق

،ع
ال قر اعتلع

-

اوال الراهم

،ع
اعتافعوغ ىن قون ار،ساغ

-

اعياه إلالت ام
اعتافعوغ ىن قون ار،ساغ
ات ال مة ليت ا ستعرا و أُرسلت أر ع ت ات إلردت اوجومات ىل تتت ت ات.
()53
ال قر اعتلع

جي  -التعاون مع مفوةية الم المت دة السامية ل قوق اإلنسان
 -18تقااتيف يرلمااتا مسااا ات سااموي إىل م وضااي ا م ا اعت ااتة السااامي وقااون ار،ساااغو
()54
مبا يف كلال ل متإلن ا م اعت تة لم ايا التعذيب

ثالثار -تنفيع االلتزامعاو الدوليععة المتعلقعة ب قععوق اإلنسعانع مععع مراةعاة القععانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
يلف -المساواة وةدم التمييز
 -19أىر ات اللجما اععميا ااوقون ا لت ااادي إلا اتماىيا إلالثقافيا ىاان للقنااا إزا ا،تشااار
ى ااتيف اعس اااإلاة ا اجلمس ا ( )55إلأىر اات اللجما ا اععمي ا حبق ااون ار،س اااغ ى اان للقن ااا غ اعا ارأة
ت اًا متثمتااز متث اايتص ،ال ااص يف القط اااى الع ااايف إلاة اااحلو س اايما يف مراك ااً اامع الق ارارو ر ا
اىتماااد (تعااتيز) لااا،وغ التمويااز السياسااحل لت،تخا اااتو الااذي لااجع ا اًاب السياسااي ىل ا
إلضااع ،وااايف اال للمرل ا ات( )56إلأإل اات اللجما اععمي ا اااوقون ا لت ااادي إلا اتماىي ا
إلالثقافي أغ تتخذ يرلمتا تتا فعال لًيادة متثيز اعارأة يف موالاع امع القارار يف عياع الاا تو
إلس اات ال ج ااوة يف ا ا ااور ا ا اجلمسا ا و إلالقم ااا ىلا ا ال ااور الممطيا ا القويا ا اعت اال ااأدإلار
اجلمس ()57؛ إلضماغ است ادة عياع العاامتت مان ر،اام اسات قالات ا موما و إلضاماغ إااازة
()58
ا وة؛ إلتوسيع ،طان اةتمات العمومي لرىاي ا ط ا أسعار معقول
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 -20إلأإل اات اللجم ا اععمي ا اااوقون ا لت ااادي إلا اتماىي ا إلالثقافي ا ااأغ تعتماات يرلمااتا
تشاريعات لاامل عماهما التميياً تتمامن عيااع أساااب التميياً اعم اوحل ىليناا يف اعااادة )2(2
()59
من العنت
 -21إلأإل ا ات جلم ا ا
العم ري 2008-2005

قا ااون الط ا ااز وضا ااع اط ا ا ختلا ااؤ اط ا ا العما ااز الوطمي ا ا عجاف ا ا

()60

 -22إل وت جلم قون الط ز مع التقتير اىتماد القا،وغ اعتعلا اا ىماا ماوع اجلامن
لعااايف 2015و إلالااذي ياامل ىلا أغ تعااما التإللا اىمافااص كااامتص إلجلميااع ا ارا مااوع اجلاامن
اع مز للشخل لت لو سن السادس ىشرة إلمع كلالو فت يًا القلا يساإلر اللجما إزا
اواا ت الاد جتاار فينااا ىمليااات ارا يا ا ضارإلري ماان الما يا الطايا إلاراارا ات ا ااار
اعتخذة يف ا ا ط ا اوامل ل ات اجلمس لاز أغ ي ا وا لاادرين ىلا إ اتا ماوافقتن
اعستم ة()61؛ إلإزا التمييً ضت اعثليات إلاعثلي إلمًدإلاحل اعيز اجلمسحل إلماايري ا وي اجلمساا،ي
()62
إل املحل ات اجلمس من ا ط ا
 -23إلأإل ت جلم قون الط از اأغ تتخاذ يرلماتا التاتا التزما لت قياا ماا يلاحل :ضاماغ
متتاع ا ط اا اعولاودين ااارج إطاار الاًإلاج يقا لاا،وا فيماا يتعلاا ااتن العاا لحلو إلكلاال ايا
التقليز إىل اوت ا دىن من الو ا أإل التميياً الاذي اجان أغ يواانا ها ا ط اا ؛ إلمسااىتة
ا ط ااا الااذين يولااتإلغ لقساإلس ا كاتوليااال يف أغ يُعمل اواو سااب ا لتمااا و قن ا يف معرف ا
ا ن إلالتمتع رىايتن ؛ إلضماغ إيت ا ىتاار ا إل للم احل ال مل ل ط اا الاذين يولاتإلغ
ماان ااات تجمولوايااات اعساااىتة ىلا ار ااابو إل ساايما اااللجو إىل أمنااات ااتيتتو إلأغ
()63
تتام فر او و ىل اععلومات اعتعلق أ و

باء -حق الفرد في ال ياة وال رية ويمنل الشخصي
 -24فيما يتعلا ا كتواظ يف السجوغو وت اعقررة اةا ا اععميا اعاتافع ىان قاون
ار،ساغ اجلنود اعاذإلل لت س الوضع شجز مل وظ يف عض مراكً ا تجازو إلر اات االتًايف
اوجوم هنا ممارس "ت ريغ أإلىي ال متت الاشري " يف ىاايف  )64(2014إلأإل ات اللجما اععميا
حبقون ار،ساغ أغ تجثؤ يرلماتا انودهاا الراميا إىل حتسا ظارإلا ىايج احملتجاًين إلمعااملتن و
إلتعااام مشااجلد ا كتواااظ إلممارسا "ت ريااغ أإلىيا ال مااتت الاشاري "و اىتاار ااا مسااألت مل تا
إلفقاص للقواىت المموكاي الت،يا ععامل السجما إليمااحل آيرلمتا أغ تمع اتإل ص زممياص حماتداص لل از
التايف احملاوس ا تياطياص إلالسجما احملجويف ىلين و إل السجما ا اتا إلالساجما الااالا و
()65
إل اعناارين احملتجًين إلالسجما احملجويف ىلين
 -25إلأإل ت اللجم اععمي حبقون ار،ساغ أغ تطاا يرلمتا منوكج الشجاإل اجلتيت للساجوغ
()66
اآيرلمتي ىل عيع فئات الشجاإل دإلغ مًيت من التأا إلتج ز استقتلي ىمل
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 -26إلأإل اات اللجم ا ا اععمي ا ا حبق ااون ار،س اااغ ااأغ تم اامن يرلم ااتا أم ااوراص ممن ااا اوو اار العا ااايف
ستختايف ا دإلي الم ساي إلال اتمات الجنر ا يا إل ا كلاال مان اعمارساات التقييتيا إلالقساري يف
م سسااات ال ا العقلي ا دإلغ موافق ا الشااخل اععااين؛ إلتعًيااً الرىاي ا الم سااي الرامي ا إىل ااظ
كرام اعرض من الاالا إلالق كر ىل السوا ؛ إلتعتيز تعريؤ "اعريض ر اررادة" مبوااب لاا،وغ
العقلي اآل يقت ار اع اطل ىلا ارلاارة إىل الشاخل الاذي يقااز الاتاو إىل م سسا
ال
()67
الرىاي ا ال ا ي إلاةمااوع للعااتج إلأإل اات اللجم ا اععمي ا اااوقون ا لت ااادي إلا اتماىي ا
إلالثقافي أغ تتخذ يرلمتا ىل ال ور التتا التزما ل از ا ط اا اعرضا ىان الااالا يف مرافاا
()68
الطب الم سحل
 -27إليف معاار مت وتنااا أغ دفاااع القااا،وغ العااايف ىاان التأديااب اععقااو إلاععتاات ي اًا
يشجز اً اص من التشريعات احمللي و أإل ت اللجم اععمي حبقاون ار،سااغ اأغ تماع يرلماتا اتاص
()69
ىمي للتأديب
للعقو الات،ي يف عيع ا ماكن إلتشجع ىل اىتماد ألجا
 -28إلأىر ت اللجم اععمي حبقون ار،ساغ ىن للقنا غ العمؤ اعمًي إلاجلمسحل اعوا ضات
اعارأة ياًا اثااز مشااجل اطا ة( )70إلأإل اات اللجما اععميا اااوقون ا لت ااادي إلا اتماىيا
إلالثقافي ا ااأغ تقااتيف يرلمااتا مش ارإلع لااا،وغ يتعلااا االعمؤ اعمااًيو إلحتس ان عااع الايا،ااات اعتعلق ا
ااالعمؤ اعم ااًيو إلتع ااًز ا ااتمات ال ااتى و مب ااا يف كلااال ت ااوف مراك ااً اري اوا إلاعس اااىتة القم ااا ي
()71
لم ايا العمؤ اعمًي
 -29إليف معاار مت وتنااا للاايا  2ماان ا ااتا  16ماان أهااتاا التمميا اعسااتتام اعتعلااا
هنا إسا ة معاملا ا ط اا إلاساتات إلا جتاار ا إلتعاذيان إلساا ر ألاجا العماؤ اعرتجاب
ضاته و أإل اات جلما قااون الط از ااأغ تمامن يرلمااتا إلاما متاااا كافيا ىلا ماتار الساااى
للمتمررات من العمؤ ا ساري إلأط اا ن؛ إلخت ايل ماوارد كافيا للوكالا اععميا الط از إلا سارة
م اان أا ااز ا س ااتجا لإلل ااعارات اعتعلق ا حبماي ا الط ااز إلتلاي ا ا تياا ااات ا ط ااا اععرضا ا
()72
للخطر يف الولت اعماسب

جي  -إوامة العدلع بما في ذلك مسألة اإلفالو م العقابع وسيادة القانون
 -30أإل ت اعقاررة اةا ا اععميا اعاتافع ىان قاون ار،سااغ اأغ تعجاز يرلماتا ،شاا
ال اان القم ااا ( )73إلأإل اات اللجما ا اععميا ا اااوقون ا لت ااادي إلا اتماىيا ا إلالثقافيا ا تعًي ااً
()74
التتريب اعتام للقماة إلاحملام إلاعوظ العمومي شأغ العنت
 -31إلفيم ااا يتعل ااا ا ا ارا ات الش ااجاإل اعتعلق ا ا الش اارط و أإل اات اللجم ا ا اععمي ا ا حبق ااون
ار،ساغ أغ متمحل يرلمتا لتماص يف اىتماد مشرإلع لا،وغ (تعتيز) اعخطاط العاايف لقاوات الشارط
لعاايف  2014يف الولاات احملااتد لتعًياً اسااتقتلي إلفعاليا جلما أما اعوااامل اععميا قاوات الشاارط و
إلأغ تج ااز أ ك يتج اااإلز ىم ااز هيئ ا ا ل ا اوات الش اارط اعق اامم إ،ش اااؤها ىم ااز اللجم ا ا أإل يقوض ا ا و
()75
ز يجمل إليتىم
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 -32إلأإل ات اللجما اععميا حبقاون ار،سااغ اأغ تطااا يرلماتا لااا،وغ الاراماات لعااايف 2014
تطايقااص كااامتص رتا ا ا ماار تأدي ا اااتمات اتمعيا كاااتيز للسااجن ساااب ىااتيف دفااع رامااات
أإل ديوغ مت،ي أمرت احملجم تستيتهاو إلأغ تمامن ىاتيف اللجاو يف أي اا مان ا اوا إىل
()76
السجن كطريق لتم يذ ا لتًامات التعالتي
 -33إلإك تعرب اللجم اععمي ااوقون ا لت اادي إلا اتماىيا إلالثقافيا ىان القلاا إزا ىاتيف
إلا ااود ا ااتمات مس اااىتة لم ااا ي اا،ي ا ا و س اايما يف ا ااا ت العمال ا ا إلارس ااجاغ إلارا اات
القساري إلاسات قالات الرىايا ا اتماىيا و أإل ات اأغ تماطلع يرلماتا جبملا أماور ممناا توسايع
()77
،طان ر،ام اعساىتة القما ي اعت،ي
 -34إلأإل اات اللجم ا اععمي ا حبقااون ار،ساااغ اأغ تج ااز يرلمااتاو يف القااا،وغ إليف اعمارس ا و
اوا يف ا ستعا ،مب ايف لاز ا ساتجوابو إلأغ تتخاذ اطاوات ملموسا لتسانيز ماور حماام
()78
أتما ا ستجواب
 -35إلفيما ااا يتعلا ااا عملي ا ا ما ااع ا رت ا ااان الا ااد أاريا اات و ا اواي  1 500فتا اااة إلام ا ارأة دإلغ
م اوافقتنن اواارة إلاعسااتم ةو أإل اات اللجم ا اععمي ا حبقااون ار،ساااغ اأغ تشاارع يرلمااتا يف القيااايف
مبااا يلااحل :إاارا حتقيااا فااوري إلمسااتقز إلدليااا شااأغ ااا ت مااع ا رت ااان إلمقاضاااة اعسا إلل
ىمنااا إلمعااالاتن و مباان ف ااين اعوظ ااوغ الطايااوغ؛ إلتااوف ا،ت اااا فعااا للماايااات ىل ا أس اااو
فردي؛ إلتيس إمجا،ي الو او إىل سااز ا ،ت ااا القماا ي و مماا يسام للمااياات اا ىما
()79
ىل اعاالغ اععرإلض ىلينن يف إطار ،وايف ا اات
 -36إل واات اللجم ا اععمي ا اااوقون اوقااون ا لت ااادي إلا اتماىي ا إلالثقافي ا ا ىتااذار
الااذي لتمت ا التإلل ا للماايااات ماان إ اات يات ماااتل المسااا ي و إللجمنااا أىر اات ىاان أس ا نا
للعمااز القسااري اجلماااىحل إلاعمنجااحل الااذي اات يف هااذه ار اات ياتو إلأإل اات يرلمااتا اأغ
جتااري حتقيقاات ساريع إللااامل إلمسااتقل يف هااذه ا دىااا اتو إلتقااتيف اعسا إلل ىمنااا إىل العتالا
إلتااوفر كااز ساااز ا ،ت اااا ال عال ا للم ا ايا( )80إلأإل اات اللجم ا اععمي ا حبقااون ار،ساااغ ااأغ
حتقااا يرلمااتا شااجز س اريع إلمسااتقز إللااامز يف م اًاى ا ىتااتا ات الااد إللعاات يف م سسااات
رىاي ا ط ا إلدإلر إيوا ا منات إلالرضعو إلتقاضاحل مرتجايناا إلتعاالان و إلتج از او عياع
()81
الم ايا ىل سايز ا،ت اا فعا
 -37إلأىر ت جلم قون الط ز ىن تقتيرها ىتماد لا،وغ الط ز ( اععات ) لعاايف 2015و
متإل ،القوا ،اوالي الد تسم ا تجاز ا ط ا يف مرافاا ا تجااز
الذي يلاحل عيع  ،وحل ك
الااالا إل ثات يرلمااتا ىلا أغ تعياات ا جاايف الاد حتاتد ساان اعسا إللي اجلما يا ىمات  14ىامااص
كمااا كا،اات ىليا يف لااا،وغ الط ااز لعااايف 2001؛ إلأغ تماامن أغ يجااوغ ا تجااازو يف اوااا ت
الد اجن فينا جتمكا و ل ر متة ممجم و إلأ ك تجً ا ط ا مع الاالا و إلأغ تجوغ ظارإلا
ا تجاااز متوافقا مااع اععاااي التإلليا و مبااا يشاامز إمجا،يا الو ااو إىل اااتمات التعلااي إلالرىايا
()82
ال ي
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دال -ال ق في الخصوصية والزواج وال ياة السرية
 -38أإل ات جلما قاون الط از اأغ تمواار يرلماتا يف أغ تُاترج يف لاا،وغ التااين لعااايف 2010
أ جاما ااص تتعل ااا الجش ااؤ ى اان اععلوم ااات إلالت ااا أت اار ا سا ار إلت ااتا ال ااتى ع اات التا ااينو إلفقا ااص
()83
للممارسات التإللي
 -39إلأإل اات جلم ا
()84
من  18ىاماص

ق ااون الط ااز زال ا عي ااع ا س ااتثما ات ال ااد جتي ااً ال اًإلاج يف س اان أل ااز

 -40إلر ااات جلم ا قااون الط ااز اىتماااد القااا،وغ اعتعلااا الوكال ا اععمي ا الط ااز إلا ساارةو
إللجمنا أإل ت أغ تتخذ يرلمتا التتا التزم لمماغ تلاي ما تاج إلي ا ط اا اعاودى يف
م سسااات الرىاي ا الاتيل ا ماان كإلي ارىال ا أإل ا تياا ااات يف اااا ال ا الم س ااي طريق ا
متجاملا ا إلل ااامل ؛ إلأغ تق ااتيف ال ااتى الج ااايف للش ااااب لا ااز ما ااادرهت مراف ااا الرىايا ا ؛ إلأغ تل ااي
()85
ا تيااات ا ط ا الذين يعا،وغ من ا،عتايف اعأإل

هاء -حريععة ال ععدي يو المعتق ععد وحريععة التعبي ععر وتك ععوي الجمعيععاو والتجم ععع الس ععلمي
وال ق في المشاركة في ال ياة العامة وال ياة السياسية
 -41أإل اات اللجم ا اععمي ا حبق ااون ار،س اااغ ااأغ تع اات يرلم ااتا اع اواد  12إل 31إل 34م اان
التسااتور الااد تقتمااحل أدا اليم ا التيمي ا ىااتت اعما ااب العام ا العليااا إلأإل اات اللجم ا ااأغ
تعت يرلمتا اعادة  )1(37مان لاا،وغ اعسااإلاة يف العماز عماع عياع ألاجا التميياً يف العماز يف
()86
ااي التعلي إلال
 -42إلاىتااربت اعقااررة اةا ا اععميا اعااتافع ىاان قااون ار،ساااغ أغ اعااتافع ىاان قااون
ار،ساغ يف يرلمتا يعملاوغ يف يئا مواتيا إلمتجيميا تلايو واا ىاايفو اععااي التإلليا إلماع كلاالو
فقاات أإل ات اعقااررة اةا ا ااأغ ُحت كقااا يرلمااتا يف عيااع ا دىااا ات إلالتقااارير الااد تت اات ىاان
التخوي ااؤ إلاعم ااايق إلاعرالاا ا يف س اايان الما اًاع اعتعل ااا مبشا ارإلع الا اااز "كوري ااب" طريقا ا ىاالا ا
إلً،ين و إلأغ جتري حتقيقات فيما يتعلا ت رفات الشرط و إلتتخاذ التاتا التزما لتوايا إلجتنياً
الشاارط يف اعمطقا ااآل تمااطلع وظا نااا ىلا حنااو مت ا و إل ساايما فيمااا يتعلااا ماااط ا ماان
()87
ات ا تجااات إلتموي اوشود
 -43إلأإل ت اعقررة اةا اععمي اعتافع ىن قون ار،ساغ أغ تسن يرلمتا تشريعات
()88
مت م إللامل وماي اعالا ىن اعخال ات يف عيع لطاىات المشاط

واو -ال ق في العمل وفي التمتع بشروط ةمل ةادلة ومؤاتية
وت اللجم اععمي ااوقون ا لت اادي إلا اتماىيا إلالثقافيا ،شار مشارإلع القاا،وغ
-44
اعتعلااا اواات ا دىن ال ااوطين ل اااور (جلم ا ا ا ااور اعتت،ي ا ) لعااايف 2015و لجمن ااا أىر اات ى اان
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القلا إزا ىتيف ك اي اوات ا دىن ل ااور لماماغ العايج الجارا؛ إلارى اا ات مان ا لتاًايف اتفع
اواات ا دىن القااا،وا ل اااور؛ إلظارإلا العمااز ا اعت ما للعااامل االعقود الااد حتااتد ىااتد
ساااىات العمااز (أإل حتااتدها ساااىات ىمااز لليلا )و إلىااتيف ك ايا مااا االوغ ىليا ماان اومايا
()89
إلا ست قالات اعتا للعما
 -45إلأإل اات اللجم ا  ،ساانا ااأغ تعجااز يرلمااتا اىتماااد مش ارإلع لااا،وغ اواات ا دىن الااوطين
ل ا ا ااور (جلم ا ا ا ا ا ا ااور اعتت،ي ا ا ا ) لع ا ااايف  2015إلمش ا ا ارإلع ل ا ااا،وغ ىتل ا ااات العم ا ااز (اعع ا اات )
لعايف 2015و إلترااع عيع التشريعات كات ال ل من أاز ضاماغ ظارإلا ىماز ىادلا إلمواتيا
جلمي ااع العم ااا و إلتتخ ااذ اةطا اوات التزما ا لم ااماغ أغ يمطا ااا او اات ا دىن ل ا ااور ىلا ا عي ااع
العاامل إلأغ يمامن العايج الجارا للعماا إلأسااره ( )90إلأإل ات أيمااص اأغ تعاًز يرلماتا قااون
،قا ا ااات العما ااا يف اع اإلض ا ا اجلماىي ا ا إلأغ تسا ااتاعت لا اارط او ا او ىل ا ا ت ا اراايل اع اإلض ا ا
()91
اجلماىي
 -46إلأإل اات اللجما  ،سااناو إلهااحل تعاارب ىاان القلااا إزا ارت اااع معاات ت الاطالا ىلا حنااو
الر ك ز إلالرإلماا إلالشاااب إلا لاخاحل كإلي ارىالا و اختااك تاتا حماتدة
متماسب يف أإلساط ُ
ا اتاو مباا يف كلاال اىتمااد ،وااايف لل ال إلتاوف تاتريب منااين حماتد ا اتا إلااتمات لااتى
()92
التوظيؤو إلحتس عع الايا،ات ىن الاطال

زاي -ال ق في الضمان االجتماةي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق
 -47ىل الر من الت ويتت ا اتماىي الد تُتفع من أاز التخ يؤ من تأت إاارا ات
التقشااؤو أىر اات اللجم ا اععمي ا اااوقون ا لت ااادي إلا اتماىي ا إلالثقافي ا ىاان القلااا ماان أغ
ت تي يرلمتا ل زم ا لت ادي إلاعالي لت ركً شجز متماسب ىلا ا اض ار ،اان العاايف
يف اا ت ارسجاغ إلالمماغ ا اتماىحل إلالرىاي ال ي إلالتعلي و دإلغ إاارا تعاتيتت ىلا
،وامنااا الم اريي( )93إلأإل اات اللجم ا ااأغ تجااوغ سياسااات التقشااؤ م لت ا إلتقت اار ىل ا فاامة
ا زم فقطو إلأغ تجوغ ضرإلري إلمتماسا إلجيب أ ك تا دي هاذه السياساات إىل التميياً أإل زياادة
أإلا ىاتيف اعسااإلاة( )94إلأإل ات أيمااص اأغ تمامن يرلماتا التخلاحل تاترجيياص ىان تاتا التقشاؤ؛
إلتمواار يف إمجا،ي ا مرااع ا ،وامنااا الم اريي طريق ا ل ا اف إلتشاااركي و إليف تماام ىملي ا إلضااع
()95
السياسات تقييمات ا تر ىل قون ار،ساغ
 -48إل واات اعقااررة اةا ا اععميا مبسااأل ال قاار اعااتلع قلااا أغ ا ط ااا يًالااوغ ضاامن
ألاات ال ئااات تماارراص ماان ا ،جماااق ا لت اااديو إك تالااغ ،سااا ا ط ااا اععرضا ةطاار ال قاار 19.5
يف اعا ا و إل،س ااا ا ط ااا ال ااذين يع ااا،وغ م اان اورم اااغ اع ااادي  30.2يف اعا ا إلأىر اات اعق ااررة
اةا ا ىاان أسا نا لعااتيف ا،عجاااو تو ااياهتا اعتعلقا احملافوا ىلا إىا،ااات ا ط ااا إل هااا ماان
الا اات ت يف التط ااورات ا ا ا ا ة( )96إلأإل ا اات جلم ا ا ق ااون الط ا ااز يرلم ااتا م ااماغ أغ تراىا ااحل
تمقي اات أهاتاا اوات مان ال قاار لعاايف  2020تًايات ىاتد ا ط ااا الاذين يعيشاوغ يف فقار دا ا
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إلأغ تمع اط ىمز م ل لمماغ حتقيا هذه ا هتاا ضمن إطار زمين حماتد( )97إلأإل ات
اللجم اععمي ااوقون ا لت اادي إلا اتماىيا إلالثقافيا و يف معار إىرا اا ىان للقناا إزا تًايات
ىااتد ا لااخاحل الااذين يعيشااوغ يف فقاار دا ا أإل اععرض ا ةطاار الولااوع يف ال قاارو دماااج هن ا
()98
لا ىل قون ار،ساغ يف عيع رام إلاسماتيجيات اوت من ال قر
 -49إل يًا القلا يساإلر اعقررة اةا اععمي مبسأل ال قار اعاتلع إزا تطاياا لارط ارلاما
اععتادة لل و ىل مًايا اومايا ا اتماىيا و إل سايما ل لاخاحل الاذين يعاا،وغ مان ا،عاتايف
اعأإل إلالر ك ز إلملتمسحل اللجو إلالعما اعناارين إلاعنااارين اآيرلماتي العا اتين( )99إلأىر ات
أيم ااص اللجم ا اععمي ا اااوقون ا لت ااادي إلا اتماىي ا إلالثقافي ا ى اان للقن ااا إزا ا ت اار التميي ااًي
لشاارط ارلاما اععتااادة ىلا المسااا ض ا ايا العمااؤ اعمااًي إلأإل اات ااأغ تماامن يرلمااتا التطايااا
()100
اعتسا للمعاي ىن طريا توف مااد توايني إلاض إلتتريب اعوظ اععمي
 -50إلأإل اات أيم ااص اللجم ا  ،سااناو معر ا ىاان القلااا إزا العااتد الجا ا ماان الطعااوغ اعتعلق ا
الرىاي ا ا ا اتماىي ا ا و ا ااأغ توض ا ا يرلما ااتا معا اااي أهلي ا ا او ا ااو ىل ا ا اسا اات قالات الرىاي ا ا
()101
ا اتماىي و فمتص ىن تطايقناو إلكلال لتجمب العتد الجا من الطعوغ

 -51إلأىر ت اللجما  ،سانا ىان للقناا إزا زياادة ا،عاتايف ا مان الااذا حل إلساو التاذيا و إلإزا
ارت اااع تجل ا الاااذا ال ا حلو إلهااو مااا يعاار ا ساار احملرإلما ةطاار ار ااا الساامم إلأإل اات
اللجم ا ااأغ تتخااذ يرلمااتا تااتا ملموس ا لتلاي ا ا تيااااات الاذا ي ا إلالتاذإلي ا اورا ا ل ساار
المعي اوا و إلأغ تعجز اىتماد اط ىمز إلطمي شأغ ا مان الااذا حل إلالتاذيا مباا يتمالا
مااع اعااااد التواينيا الطوىيا لااتى ارىمااا التااترجيحل لل ااا يف الاااذا الجااايف يف إطااار ا ماان
()102
الاذا حل الوطين
 -52إلألااارت اعقااررة اةا ا اععمي ا مبسااأل ال قاار اعااتلع إىل أهنااا ثاات اوجوم ا ىل ا اختاااك
إا ارا ات فوري ا لتلاي ا اواا ا الاالا ا ا ي ا لإلسااجاغ ا اتم اااىحلو إلىل ا اختاااك ت ااتا لتلاي ا
ا تيااات ارسجاغ يف ا از الطويز يف الالت من مموور هن لا ىل اوقون إلمن اع ساؤ
أ،ا مل يُتخااذ أي إاارا يف هااذا ال ااتد( )103إلإك تعاارب جلما قااون الط ااز ىاان ااالغ القلااا إزا
التقارير الواردة ىن ا سر اعتمررة من ا،عتايف اعأإل إلالاد تعااا مان تاأار كاا يف او او ىلا
ارسااجاغ ا اتماااىحل إلتعاايج يف أ لااب ا ياااغ إل ماات طويااز يف مساااكن ا مت ما أإل م لتا
وا ت الطوار و فقات ثات ىلا أغ تتخاذ يرلماتا التاتا التزما لتاوف اعًيات مان
أإل خم
()104
إلأىر اات اللجما اععميا اااوقون
اعسااكن ا اتماىيا إلدىا ارسااجاغ يف ااا ت الطاوار
ا لت ااادي إلا اتماىي ا إلالثقافي ا ى اان للقنااا إزا زيااادة تج اااليؤ اعساااكن اعسااتأارة إلاخن ااا
داز ا سرة إلأإل ت أغ تمور يرلمتا يف سن تشريعات شأغ ارجيار اةاحل إلزيادة مستويات
إىا،ات ارجيارو إليف اىتمااد لاوا م ارفي تعاًز ايا اعقمضا ممان لاتين متاأارات يف ساتاد
()105
الرهوغ العقاري
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حاء -ال ق في الص ة
 -53أىر اات اللجم ا اععمي ا اااوقون ا لت ااادي إلا اتماىي ا إلالثقافي ا ىاان للقنااا إزا التااتهور
الع ااايف يف ا ااتمات الرىاي ا ال ا ي س اااب التخ يم ااات الجا ا ة يف ميًا،ي ا ال ا العام ا إلا ت اار
الساالي ىل ا إمجا،ي ا او ااو ىلينااا إلأإل اات اللجم ا يرلمااتا ت س ا اااتمات الرىاي ا ال ا ي
ا،توار مو تة للعاتج يف اعستشا يات اعمولا مان التإللا
العام ًيادة ار ،ان العايفو إلإلضع
للمرض ا اعساات يتين ماان التااأم ال ا حل اة ااحل إلالعااايف؛ إلارس اراع ،شااا ،وااايف اااتمات ا ي
لااامز إلاااتمات ا ي اتمعيا ؛ إلتعًيااً هيئا اععلومااات إلاجلااودة يف الااا ال ا حل( )106إل ثاات
جلم ا قااون الط ااز يرلمااتا ىل ا معاجل ا ا سااااب اجلذري ا لتسااتاعاد ماان إمجا،ي ا او ااو ىل ا
()107
اتمات الرىاي ال ي و إلتم يذ رام ر تار طالات طاي فراد اتمعحل الر ز إلالرإلما
 -54إلر ا اات جلم ا ق ااون الط ااز مب ااا م م ا اراص م اان تعًي ااً لمو ااايف ا ااتمات ال ا العقليا ا
للمرض ا الااتاالي ماان ا ط ااا إلاع اراهق و إللجمنااا أإل اات ااأغ تتخااذ يرلمااتا التااتا التزم ا
لتعًي ااً ل ااترات ا ااتمات ال ا ا العقليا ا ععاجلا ا اعرضا ا ال ااتاالي و إلاعراف ااا اع تو ا ا يف ا ا
ساىات العمزو إلاعرافا الد تعام ا ضطرا ات اعت ل ا كز؛ إلأغ تمور يف إ،شا اتما تعا
الاتىوة إلاععلومااات يف ااا ال ا العقليا ا ي ااص ل ط ااا إل ارضااف إىل كلااالو واات
اللجما اىتماااد يرلماتا ما اراص اساماتيجي عمااع ا ،ت ااارو إللجان القلااا ياًا يساااإلرها إزا ارت اااع
ىااتد ااا ت ا ،ت ااار يف أإلساااط اع اراهق ( )108إلأإل اات اللجم ا اععمي ا اااوقون ا لت ااادي
إلا اتماىي ا إلالثقافي ا ااأغ تاامق يرلمااتا لااا،وغ ال ا العقلي ا لعااايف  2001يف ضااو تو اايات
فريا اةربا اعجلؤ اساتعرا هاذا القاا،وغو إلتسارع يف تم ياذ السياسا الوطميا اعتعلقا ال ا
()109
العقلي إلاععمو" ،رؤي التاي " ىن طريا خت يل موارد كافي
 -55إلأىر ت اللجم اععمي ااوقون ا لت اادي إلا اتماىيا إلالثقافيا إلاللجما اععميا حبقاون
ار،ساغ ىن للقنما إزا التشريعات التقييتي للااي فيما يتعلا ارانا إلالت س ال اريف ذه
التشاريعات( )110إلأىر اات جلما قااون الط ااز ىاان للقنااا إزا لااا،وغ ىااايف  2013اعتعلااا حبمايا
اوياة أتما اومزو إلالذي جييً ارانا إ إكا كاغ هماك "اطر قيقاحل إلكاا " ىلا يااة
اآل يف اواا ت الاد يامج فيناا اوماز ىان ا ت ااب أإل سا ام احملااريف
ا يفو إلُجيكريف ارانا
أإل يف ا ت ا ىاتت الشاتيت للجما إلأىر ات اللجما أيمااص ىان للقناا غ م اطل "اةطار
()111
اوقيقااحل إلالجا ا " ا كجاان ا طاااا ماان تقااتا اةااتمات إلفق ااص للممارس ا الطاي ا اعوضااوىي
إلأىر اات اللجم ا اععمي ا حبقااون ار،ساااغ ىاان القلااا إزا جلااو العااامل يف الااا الطااي إىل درا ا
ماااالغ فينااا ماان التااتليا يف ااا ت المسااا اووامااز إلاعيكااا ت إىل ا ،ت ااارو إلهااو مااا ي مااحل إىل
مًيت من اراناد الم سحل؛ إلا تر التمييًي للقا،وغ اعتعلا حبماي اوياة أتماا اوماز ىلا المساا
الل اوا يسااتطعن الس ا ر إىل اةااارج را ارا ىملي ا ارانااا ؛ إلفاار ىقو ااات اما ي ا ىل ا
مقتمحل الرىاي ال ي الذين يلوغ المسا إىل مراكً ارانا اعواودة ااارج يرلماتاو إلكلاال
مبواااب لااا،وغ تموااي اععلومااات ( شااأغ اةااتمات اااارج التإلل ا رهنااا اومااز) لعااايف 1995؛
()112
إلاععا،اة الم سي الشتيتة الماع ىن اورماغ من اتمات ارانا
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 -56إلدى اات اللجما ا اععميا ا ا ااوقون ا لت ااادي إلا اتماىيا ا إلالثقافيا ا إىل إاا ارا اس اات تا
شأغ ارانا و إلأإل ت أغ تمق يرلمتا تشريعاهتا اعتعلق اراناا و مباا يف كلاال التساتور
()113
إلالقا،وغ اعتعلا حبماي اوياة أتما اومازو مباا يتمالا ماع اععااي التإلليا وقاون ار،سااغ
اجلاريف ىان اا ت اراناا يف كاز الوارإلا
إلأإل ت جلم قون الط ز أغ ترفع يرلمتا
ااو ا ط ااا ىل ا اةااتمات اعتعلق ا ا ارا
إلأغ ترااااع تش اريعاهتا ااتا ض ااماغ إمجا،ي ا
()114
إلأإل ا اات اللجم ا ا اععمي ا ا ا اااوقون
ارانا ااا اآما اان إلاا ااتمات الرىاي ا ا عا اات ارانا ااا
ا لت ااادي إلا اتماىي ا إلالثقافي ا ااأغ تعتماات يرلمااتا مااااد توايني ا لتوضااي مااا يشااجز اط اراص
قيقيااص إلكاا اص ىلا ياااة اعارأة اواماازو إلتمشار ىاان طرياا إلسااا ز ا ت اا ال عالا معلوماات ىاان
()115
اةيارات اعتا عواان ا ت اومز اعر وب في
 -57إليف معر إىرا ا ىن القلا إزا المقل اواد يف فرحل او و ىل التثقياؤ يف ااا
ال ا اجلمسااي إلار ا يا إلإلسااا ز ممااع اومااز العاال ا للماراهق و أإل اات جلما قااون الط ااز
اجلمسي إلار ا ي للمراهق إلتممن أغ يجاوغ التثقياؤ
أغ تعتمت يرلمتا سياس لامل لل
()116
اجلمسي إلار ا ي اً اص من اعمن اعترسحل ارلًامحل إلمواناص للمراهق
يف اا ال

طاء -ال ق في التعلي
 -58ر ااات جلما قااون الط ااز ،شااا ممتاات التعتديا إلالرىايا يف القطاااع اةاااحلو إللجاان
القل ا ااا يس ا اااإلرها إزا اس ا ااتمرار اع ا اتارو يف ا،تن ا اااج سياس ا ااات لا ا ااو متييًي ا ا ىل ا ا أس ا اااو دي ا اان
الط ز( )117إلأىر ت اللجم اععمي حبقون ار،سااغ ىان للقناا إزا اط التقاتيف احملارز فيماا يتعلاا
ًيااادة فاارحل او ااو ىلا التعلااي العلماااا ماان ااات إ،شااا مااتارو ا طا يا إلإلاااا رىايا
اع ااتارو إلالتخلا احل ت ااترجيياص ى اان اعم اااه التيميا ا اعتراا ا يف اع ااتارو ال ااد ي ااذهب إلين ااا أط ااا
ا لليااات التيميا أإل أط ااا ا ساار ا اعتتيما ( )118إلأىر اات اللجما اععميا اااوقون ا لت ااادي
إلا اتماىيا إلالثقافيا ىاان للقنااا إزا اععاااي التمييًيا ضاات ا ط ااا كإلي ا تيااااات التعليميا
()119
اةا الواردة يف العتيت من سياسات القاو و إلىتيف إلاود إطار تمويمحل
 -59إلأإل ت اللجم اععمي اوقون ا لت ادي إلا اتماىي إلالثقافي أغ جتعز يرلمتا عياع
الق اوا ،كات ال اال و مبااا يف كلااال لااا،وغ تجاااف اعركااً لعااايف  2000إللااا،وغ التعلااي (القاااو يف
اعتارو) لعايف 2015و تتمال مع اععاي التإللي وقون ار،ساغو إلتًيت من ىتد اعاتارو ا
الطا ي ا يف م اار لد التعل ااي ا ت ااتا حل إلم ااا ع اات ا ت ااتا حل إلأإل اات أيم ااص ااأغ تجث ااؤ يرلم ااتا
انودها الرامي إىل تعًيً التعلاي الشاامز للجمياعو مباا يف كلاال تم ياذ لاا،وغ ىاايف  2004اعتعلاا
ت ااوف التعل ااي ل ل ااخاحل كإلي ا تياا ااات التعليميا ا اةا ا ا و إلض ااماغ تج اااف ف اارحل عي ااع
()120
ا ط ا يف او و ىل تعلي ايت
 -60إلأإل ت جلم قون الط ز أغ تمشاا يرلماتا ليا فعالا للشاجاإل ل ا اتة ا ط اا يف
اعااتارو؛ إلتمواار يف إ ااتم امت اااغ لاانادة إهنااا التراس ا لتخ يااؤ الماااط الااذي يتعاار ل ا
()121
ا ط ا ؛ إلتمع مماه ،شط ت،ي ترفيني للجميع
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ياء -الشخاص ذوو اإلةاوة
 -61أإل اات اللجم ا اععمي ا حبقااون ار،ساااغ ااأغ ت اوا يرلمااتا مشارإلع لااا،وغ اعساااىتة ىل ا
اخت اااك الق ا ارارات (ا هلي ا ا ) لعا ااايف  2013ما ااع اعع اااي التإللي ا ا اعتعلق ا ا حبقا ااون ا لا ااخاحل كإلي
()122
ارىال
 -62إلإك تع اارب اللجما ا اععميا ا اااوقون ا لت ااادي إلا اتماىيا ا إلالثقافيا ا ى اان القل ااا إزا
اسااتمرار إيااتاع ا لااخاحل كإلي ارىالا يف م سسااات اا ا إلالوارإلا اععيشااي الساايئ يف دإلر
إي اوا ا لااخاحل كإلي ارىال ا و ف هنااا تو ااحل ااأغ تتااي يرلمااتا ااتا ز ريااتاع ا لااخاحل كإلي
ارىالا ا يف اع سس اااتو مب ااا يش اامز ا ارام الرىايا ا التمعيا ا ؛ إلحتسا ان الوا ارإلا اععيش ااي يف دإلر
اريوا و طرن ممنا إارا ىمليات ت تيج ممتوما ؛ إلتعاًز اسات ادة ا لاخاحل كإلي ارىالا مان
()123
اةتماتو ساز ممنا إلاا التخ يمات يف رام ا ست قالات ا اتماىي

كاف -الولياو والشعوب الصلية
 -63ألرت اعقررة اةا اععميا مبساأل ال قار اعاتلع لاارة يرلماتا أتماا ا ساتعرا الاتإلري
الشااامز إىل أهنااا "تمواار اااتياص" يف ا ى اماا الار ك ااز كجماى ا إتمي ا و إلدىاات اوجوم ا إىل القيااايف
()125
ذلال ىل سايز ا إللوي ( )124إللتمت تت من هيئات اععاهتات تو يات كات ل
 -64إلأإل اات جلم ا ق ااون الط اازو يف مع اار إىرا ااا ى اان القل ااا إزا جت اارا ي اااة الم ااا
مبواب لا،وغ ارسجاغ (أ جايف متموى ) لعاايف 2002و اأغ حتاميف يرلماتا اعمارسا الثقافيا ويااة
الم ااا إلتماامن ىااتيف جتران اا( )126إلأإل اات اللجم ا اععمي ا حبقااون ار،ساااغ اأغ تعاات يرلمااتا
ل ا ااا،وغ ارس ا ااجاغ (أ ج ا ااايف متموىا ا ا ) لع ا ااايف  2002لتلايا ا ا ا تياا ا ااات الس ا ااجن اةا ا ا ا أس ا اار
الر مت ااز( )127إلكااررت اللجم ا اععميا اااوقون ا لت ااادي إلا اتماىيا إلالثقافي ا تو ااياهتا السااا ق
ُ
للر ك ااز إلالرإلم ااا التش اااإلر
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()128
معن
 -65إل و ات اعقااررة اةا ا اععمي ا مبسااأل ال قاار اعااتلع اأغ التمييااً ا يجلااحل ضاات الار ك ااز
يا دي ىلا إلاا الت تيات إىل تعاار أفاراد هاذه ال ئا لل قاار إلإىل اخن اا العمار اعتولاع إلضااعؤ
المتااا التعليمي ا ( )129إلفيمااا يتعلااا الار ك ااز إلالرإلماااو أىر اات جلم ا قااون الط ااز ىاان القلااا إزا
ادىا ات إفاتت ممثلا للشاعب مان العقااب عات أغ أدلاوا ىلمااص ت ار ات متييًيا ( )130إلأىر ات
اللجم اععمي حبقون ار،ساغ ىن للقنا إزا ىاتيف إلااود يا،اات تتعلاا جبماىا الرإلماا يف يرلماتاو
إلإزا اا ت ا،تاًاع أط ااا الرإلمااا لساراص ماان أساره إلإيااتاىن يف مراكااً رىايا تا عا للتإللا ىلا
أساااو مونااره اةاااراحل إلأإل اات اللجم ا اععمي ا حبقااون ار،ساااغ اأغ تعتماات يرلمااتا سياس ا
الر مت ا ااز إلالرإلما ااا ععاجل ا ا ا ااا ت ىا ااتيف
إلاط ا ا ىما
131ا)از فعا ااالت توضا ااعاغ التشا اااإلر ما ااع اتمعا ااحل ُ
(
اعساإلاة
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الم -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -66ك ككاارت اعقااررة اةا ا اععمي ا مبسااأل ال قاار اعااتلع أهنااا أإل اات ااأغ ترااااع يرلمااتا ،وااايف
التااوف اعاالاار للخااتماتو مبااا يج ااز متتااع ملتمسااحل اللجااو متتع ااص كااامتص حبقااولن يف اوياااة ا س اري
إلالمااماغ ا اتماااىحل إلالو ااو إىل سااون العماازو إل ا كلااال ماان اوقااونو إل واات ىااتيف متا عا
هذه التو ي ( )132إلأىر ت جلم قون الط ز ىن القلا إزا التقارير الد حتاتتت ىان إياوا أط اا
ملتمسحل اللجو يف مراكً ياتيرها القطااع اةااحل إل ا مشامول اععااي الوطميا اعتعلقا ا ط اا
إل ثت اللجم يرلمتا ىل أغ تممن إاارا ىملياات ت تايج مساتقل جلمياع مراكاً إياوا التائا و
إلأإل ات ااأغ تمامن يرلمااتا إلاما مرافاااو مبااا يف كلاال أماااكن ترفيا و ل ط ااا إلا سار؛ إلزيااادة اات
إىالا الط از ىلا حناو متماساب ل تااط ماع تجااليؤ اععيشا ( )133إللاتمت م وضاي ا ما اعت اتة
()134
السامي لش إلغ التائ إلاتمتاغ من هيئات اععاهتات ا ار تو يات كات ل
 -67إل ارلااارة إىل التو اايات اعقاول ا ()135و ر ااات م وضااي ا م ا اعت ااتة السااامي لش ا إلغ
التائ اىتماد مشرإلع لا،وغ اوماي التإللي ل اذ ا ارا إل يات طاا ا،توااره لت تيات إلضاع
اوماي إل مكيًه ىل ماتأ م احل الط ز ال مل ( )136إلأإل ات اللجما اععميا ااوقون ا لت اادي
إلا اتماىيا إلالثقافيا اأغ تعجااز يرلمااتا اىتمااد مشارإلع لااا،وغ اومايا التإلليا إلأغ حتااتدو دإلغ
تأا ماربر لا و عياع ألاجا إلضاع اومايا علتمساحل اللجاو ( )137إللاجعت م وضاي لا إلغ
التائ ا تم يااذ يرلمااتا ماج اراص للتو اايات كات ال اال الااد لااتمنا ال ريااا العامااز اععااين عملي ا
()138
اوماي شأغ ،و اي ملتمسحل اللجو إلإيوا ن إلدىمن
 -68إلأىر اات اللجما ا اععميا ا حبق ااون ار،س اااغ ى اان للقن ااا ري ااتاع ضا ا ايا ا جت ااار يف مراك ااً
ارىال ا اعاال اارة( )139إلأإل اات م وض ااي ل ا إلغ التائ ا ااأغ تع اات يرلمااتا المتيا ااات ارداري ا
اوالي للنجرة من أاز اي ض ايا ا جتار الاشرو إلأيتت التو يات التاىي إىل دم مساأل
()140
ممع ا جتار الاشر يف السياسات اآيرلمتي اعتعلق مبلتمسحل اللجو
 -69إلر ات م وضي لا إلغ التائا االتًايف يرلماتا اعساتمر مبعاجلا اعساا ز اعتعلقا عاتاحل
()141
اجلمسي و إلأإل ت وضع إارا لت تيت ال ا،عتايف اجلمسي

مي  -ال ق في التنمية والقضايا البيئية
 -70أىر اات اعقااررة اةا ا اععميا اعااتافع ىاان قااون ار،ساااغ ىاان ارتيا نااا للماااادرات ا اما
()142
اعتخذة وماي اعتافع ىن قون ار،ساغ يف ااي السياس اةاراي إلاعساىتة ارمنا ي

نون -حقوق اإلنسان ومكاف ة اإلرهاب
 -71أإل ت اللجم اععمي حبقون ار،ساغ أغ تمع يرلمتا تعري اص "ل ىما اررها يا "و إلأغ
()143
تمور يف إلاا احملجم اجلما ي اةا
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Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on
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United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation
on Ireland from the previous cycle (A/HRC/WG.6/12/IRL/2 and Corr.1).
The following abbreviations are used in the present document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
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ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
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International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
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OP-CEDAW
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Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
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OP-CAT
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CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
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Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
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Disappearance
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Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating
to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
(Protocol II). For the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross,
www.icrc.org/ihl.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an
Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see International
Committee of the Red Cross, www.icrc.org/ihl.
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See E/C.12/IRL/CO/3, para. 3.
See A/HRC/20/25, para. 94.
See E/C.12/IRL/CO/3, para. 37, and CRC/C/IRL/CO/3-4, para. 77.
For the full text, see A/HRC/19/9, para. 107.6 (Hungary; Islamic Republic of Iran).
See UNESCO submission for the universal periodic review of Ireland, para. 66 (1).
See CCPR/C/IRL/CO/4, para. 3 (a).
Ibid., para. 5, and E/C.12/IRL/CO/3, para. 37.
See E/C.12/IRL/CO/3, para. 5 (a).
Ibid., para. 15. See also para. 30.
See CCPR/C/IRL/CO/4, para. 22. See also UNESCO submission for the universal periodic review of
Ireland, para. 69.
See UNESCO submission for the universal periodic review of Ireland, para. 69.
See CRC/C/IRL/CO/3-4, para. 4 (a).
Ibid., para. 32 (d).
Ibid., para. 9.
See CCPR/C/IRL/CO/4, para. 5. See also CERD/C/IRL/CO/3-4/Add.1, paras. 19-21.
See E/C.12/IRL/CO/3, para. 7. See also CERD/C/IRL/CO/3-4/Add.1, paras. 19-21.
According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of
National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC) Sub-Committee on
Accreditation, the classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: Voting
Member (fully in compliance with each of the Paris Principles), B: Non-Voting Member (not fully in
compliance with each of the Paris Principles or insufficient information provided to make a
determination), C: No Status (not in compliance with the Paris Principles).
The list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights
is available from http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart.pdf.
See CCPR/C/IRL/CO/4, para. 6.
See E/C.12/IRL/CO/3, para. 9.
See CRC/C/IRL/CO/3-4, paras. 20 and 74 (b).
UNHCR submission for the universal periodic review of Ireland, pp. 3-4 and 6, recommendation (c).
See A/HRC/22/47/Add.3, para. 111 (f).
See CRC/C/IRL/CO/3-4, paras. 23-24.
See UNESCO submission for the universal periodic review of Ireland, para. 66 (4).
See CRC/C/IRL/CO/3-4, para. 16. See also A/HRC/20/25, para. 99.
See E/C.12/IRL/CO/3, para. 10. See also A/HRC/20/25, para. 99.
The report is available at www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx.
See CERD/C/IRL/CO/3-4, para. 34.
See CERD/C/IRL/CO/3-4/Add.1.
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Permanent Mission of Ireland to the United Nations Office and Specialized Institutions at Geneva, pp.
1 and 2, available from
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_E.pdf.
See CCPR/C/IRL/CO/4, para. 25.
See CCPR/C/IRL/CO/3, para. 25.
Letter dated 17 July 2015 from the Permanent Mission of Ireland to the United Nations and other
International Organizations at Geneva, available from
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