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أوال -مقدمة
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أيرلندا ملتزمة بتعزيز حقوق اإلنس ا ا ا ا ااان وحمايتااأ وتد س ا ا ا ا اارها أن تش ا ا ا ا ااار في ال ولة الثانية من

االسااتعراا الدورا الشااامت .وترحر أيرلندا تاالسااتعراا الدورا الشااامت الثالب الها

حقوق اإل نس ا ا ااان تافتصاره فرك ا ا ااة للتنجار يما تم ان اله والص ا ا ااعوعا

المعتر ا ا ااةأ ول ب

تسا لاا في م ا
فن التطو ار

المس اات دة منذ ةلس ااة التحاور في أيار/مايو  )1(2016واالس ااتعراا الدورا الش ااامت هو فملية منادة لل اية
يمكن فااا للدو أن تتعلم من تعض ا اااا الصعا وتس ا ااافد تعض ا اااا الصعا في م ا حماية حقوق اإلنس ا ااان

والحريا

األساسية.

ثانيا -المنهجية والعملية التشاورية
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هااذا التقرير يكماات التقرير المتتااط الطوفي الااذا ت ادز في تمول/يولي ا  .)2(2020وهو يشا ا ا ا ا ا اماات

مسا ا ا ا ا ا اااهماا

اإلدا ار الحكوماة األيرلنادياة التي تقادز نارة لا ا ا ا ا ا اااملاة فن التطو ار الاااماة المسا ا ا ا ا ا اات ادة مناذ

االس ااتعراا الدورا الش ااامت لعاز  2016وتقرير منتص اال المدة لعاز  .2020ويورد مرفق مننص اات الموتل
األيرلندا الحالي يما يتعلق تالتوكا اايا

المنبثقة فن االسا ااتعراا الدورا الشا ااامت لعاز 2016أ تاسا ااتهداز

تصنيف مصسط حسر كت توكية "تبلط" أو "أحيط فلما باا".
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وتد تش ا ا اااور الحكومة األيرلنديةأ لد افداد هذا التقريرأ مع مهتلل مناما

واسا ا ااتند

فملية التشا ا اااور الة مشا ا اااورة فامة فلة اإلنترنط فقد

-4

ويشا ااكت اإلك ا ا ات الة كا ااو األ نا والش ا اصاب أولوية من أولويا

الحكومة األيرلنديةأ و 17من المساهما

الهطية.

الم تمع المدني.

في  5أيار/مايو  2021واسا ا ااتضا ا ااافتاا
الحكومة األيرلندية .ولذلكأ

أةريط س ا االس ا االة من المش ا اااو ار مع األ نا والش ا ااصاب .وفي هذا الص ا ااددأ تم الا ا ا ار  1 100نت تتراوح

أفمارهم بان أرعع س اانوا

و 13س اانة من المدارال االبتدا،يةأ و 46ل اااتا تتراوح أفمارهم بان  13و 18س اانة

من م الس ل ااصابية مهتارة .ويمثت األ نا والش ااصاب الذين ل اااركوا في المش اااو ار ك من المنا ق الريفية
والحضريةأ وينتمون الة أوساط وفئا
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متنوفة.

والتصاور العاز الذا أفرلت المشااو ار هو أن حقوق الشاصاب في أيرلندا تحاة فموما تاالحتراز.

باد أن المش اااو ار كش اانط أيض ااا أن األ نا في أيرلندا ال يتمتعون ةميعا تكت الحقوقأ وعهاك ااة األ نا

المشااردون أو المودفون م ار ز اإلفالة المصال ارة أو مرافق الرفاية الهاكااة .وساالطط الضااوت فلة فدد من
الم اال

التي تحتاج الة مزيد من االهتمازأ تما في ذلك حاال

التشا ااردأ والحاةة الة ا ا اانات المزيد من

المرونة في نااز التعليمأ وتعزيز المس ا اااواة في توفار الرفاية الص ا ااحيةأ فض ا ا فن اإلك ا ا ات الة ك ا ااو

الطنت وتثمان آرا ،ومرافاتاا .ويرفق باذا التقرير تقرير موةز فن المشاورة التي أةريط مع األ نا والشصاب.

ثالثا -اإلطار المؤسسي لحماية حقوق اإلنسان
-6

أنش ا اائط الل نة األيرلندية لحقوق اإلنس ا ااان والمس ا اااواة كاائة تانونية مس ا ااتقلة في  1تش ا اارين الثاني/

نوفمبر  2014لتعمت تمثاتة المتس اسااة الو نية لحقوق اإلنسااان والمساااواة في أيرلندا( .)3وال را من الل نة

هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والمساواة وعنات ثقافة احتراز حقوق اإلنسان والمساواة والتناهم بان الثقافا
في أيرلندا .وتد افتمدتاا ل نة التنساق الدولية كمتسسة و نية لحقوق اإلنسان من النئة "ألل".
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وتعد الل نة المازانية الهاكاة باا وتحات التقارير ذا

الصالة مصالارة الة البرلمان .ومدير الل نة

هو المكلل تض ا ااصط الحس ا اااتا أ وهو مس ا ااتو مصالا ا ارة أماز ل نة الحس ا اااتا

العامةأ وهي الل نة البرلمانية

المستولة فن اإللراف فلة انناق األموا العامة .وفي فاز 2014أ لاد تمويت الل نة بنسصة  45في الما،ة

ليصت الة  6 299ملاون يورو سنويا .وفي فاز 2021أ ارتنع هذا الرتم ليصت الة  6 933ملاون يورو سنويا.
-8

وينص تانون الل نة األيرلندية لحقوق اإلنسا ا ااان والمسا ا اااواة المعتمد في فاز  2014في المادة 42

فلة أن من واةاار الاائااا

الحكوميااةأ لااد اال ا ا ا ا ا ا ااط ر تماااامااااأ اي ت االفتصااار الواةاار للحاااةااة الة

القضا ا ااات فلة التمااز وتعزيز تجافت النر

وحماية حقوق اإلنسا ا ااان ليلا ا ااها

المسا ا ااتنادين من دماتاا

والموظنان لد القياز تعملام الاومي .ويعرف هذا تاس اام "واةر تحقاق المس اااواة واحتراز حقوق اإلنس ااان في

القطار العاز".
-9

وتنص المادة  42فلة أن المس ا اااواة وحقوق اإلنس ا ااان ي ر أن يكونا من أولويا

في أدات مااماا .ومن مااز الل نة توةي الاائا

العامة في و ا ااع السا ااياسا ااا

والممارسا ااا

حقوق اإلنساان والمسااواة وتشا يعاا فلة ذلك .وتنناذا لواليتاا هذهأ أكادر الل نة توةااا

للمادة .42
-10

وأنشاائط ل نة الع تا

يمكن أن ترفع الااا االدفاتا

ال ادة تش ا ا ن

لدفم االمتثا

في مكان العمت في  1تشارين األو /أ توعر  2015كاائة تانونية مسااتقلة

المتعلقة تالتعرا للتمااز في العمت أو المسا،ت المتصلة تالعمت  .وتشمت
()4

دماتاا األسااساية التحقق من االمتثا لحقوق العمت وتقديم المعلوما

وحماية ت ار يص تش ا ا ات الشا ااصاب وتوفار دما

 33-135و.)8-136
-11

الاائا

العامة

وتد كدتط أيرلندا فلة معاهدا

وت ااز ر ص وكاال

التوظيف

الوسا ااا ة والتوفاق والتيسا ااار واالسا ااتشا ااارة( .التوكا اااتان

األمم المتحدة األساسية لحقوق اإلنسانأ وهي ملتزمة تمواكلة

فملية االنضاماز الة الصاكو الدولية الر،يساية لحقوق اإلنساان التي لم تنضام الااا تعد أو التصاديق فلااا.
وتنص الماادة  3-29من الادسا ا ا ا ا ا ااتور فلة أن "أيرلنادا تقبات مصاادل القاانون الادولي المتعاارف فلاااا فموماا

بوك ا ا ا ا ااناا تافدة لس ا ا ا ا االوكاا في ف تاتاا مع الدو األ ر " .وتش ا ا ا ا اامت هذه المصادل القانون الدولي لحقوق

اإلنسا ااان من حاب ان يشا ااكت ةزتا من القانون الدولي العرفي .والنااز القانوني األيرلنداأ مثل مثت النام

القانونية األ ر للقانون العازأ نااز مزدوج .وهذا يعني أن أحكاز اتناق دولي ما ال تصا ا ا ااصم ةزتا من القانون

الدا لي للدولة ما لم تدمج ي ك اراحة تموةر تانون ك ااادر فن ال م ية التش اري ية .وت در اإلل ااارة الة
أن أيرلندا ال تصااصم رفا في المعاهدا

اال اذا كانط في و ااع يمكناا من االمتثا ل لتزاما

التي تنر اااا

المعاهدة المعنيةأ وهو ما تد يسااتدفي تعديت القانون المحلي حساار االتتضااات .وفي كثار من األحيانأ لن
تس ااتطيع الدولة الوفات تااللتزاما

التي تتحملاا تموةر أحكاز اتناق دولي دون أن تتهذ أوال الهطوا

يقتضاااا القانون المحليأ أو الهطوا

ال لمة األ ر التي ساتمكناا من القياز بذلك .وتد تشامت الهطوا

المطلوعة فلة س اابات المثا  :س اان تش اريعا
ل ا ااروط االتناق فندما تنطوا فلة ننقا

التي

أولية أو ثانويةأ أو موافقة م لس النواب  Dáil Éireannفلة

من الما العازأ أو ترتاصا

ادارية (فلة س ا اابات المثا أ تد يكون

من الضرورا تعاان موظنان ةدد أو افادة تنايم الموظنان الموةودين من أةت تنناذ العمليا اإلدارية المطلوعة
تموةر لروط االتناق).
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رابعا -تعزيز حقوق اإلنسددان وحمايتهاا التروراو واإلنجاتاو والتحدياو منا الجولة
الثانية
ألف -الحق اي الحياة والحرية واألمن الشخصي
مكااحة العنف العائلي والجنسي والقائم على النوع االجتماعي
-12

االسااتراتي ية الو نية الثانية أليرلندا تش ا ن العنل المنزلي وال نسااي والقا،م فلة النور االةتمافي

للنترة 2021-2016

()5

هي وثيقة تابلة للتعديت تسااترلااد باا الحكومة األيرلندية يما تقيم من ل ا ار ا

مع

الم تمع المدني للتصادا للعنل المنزلي وال نساي والقا،م فلة النور االةتمافي .ومن المقرر تنناذ اساتراتي ية

ةديدة ثالثاة تحلو ناااية فاز 2021أ وهي االسا ا ا ا ا ا ااتراتي ياة التي ي را افدادها حالياا تالتعااون مع الم تمع

المدني .وتد سا ا ا ااالط اإلةراتا

الواردة في االسا ا ا ااتراتي ية نقت توةي االتحاد األوروعي المتعلق تالضا ا ا ااحايا

( ))6(2012/29/EUفي تشارين الثاني/نوفمبر  2017وتصااديق أيرلندا فلة اتناقية اسااطنبو في فاز 2019
(التوكيا 71-135أ 72-135أ 73-135أ 74-135أ 75-135أ 99-135أ .)100-135
-13

القس ا ا اارا
اإلةراتا

في تاانون مكاافحاة العنل العاا،لي لعااز  2018التادابار التاالياة :انشا ا ا ا ا ا ااات ةريماة التحكم

وتاد ورد

()7

وتحس ا ا ااان س ا ا اابت حص ا ا ااو الض ا ا ااحايا فلة أوامر المنع وتوفار دفم أ بر للض ا ا ااحايا في ا ار

القض ااا،ية وأحكاز فن الاروف المش ااددة للعقوعة وأحكاز ةديدة ذا

ك االة تاأل نا فند البط

في أوامر المنع الهاكااة تالعنل المنزلي .وأل ة تانون فاز  2018أيضااا أحكاز تانون األس ارة لعاز  1995أ

وتانون التسا ا ا ات المدني لعاز  :2004ونتي ة لاذه التعدي

فاما الزواج في أيرلندا(( .)9التوك ا ا ا ا ا اايا

()8

أ لم يعد من الممكن لشا ا ااهص دون سا ا اان 18

101-135أ و102-135أ و38-136أ و88-135أ و89-135أ

و39-136أ و41-136أ و42-136أ و.)40-136
تعزيز التشريعاو المتعلقة بالجرائم الجنسية
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كا ا ا ا ا اادر القانون ال نا،ي الها

المتعلقة تمكافحة االسا ا ا ا اات

تال را،م ال نسا ا ا ا ا ااية في فاز 2017

()10

لتعزيز وتحديب القوانان

ال نسا ا ا ا ااي لي نا واالفتدات ال نسا ا ا ا ااي فلاامأ تما في ذلك ال را،م ال ديدة

المتعلقة تاالسااتمالة ال نسااية لي نا والتشاريعا

ال ديدة والمعزلة التي تادف الة التصاادا لمواد االفتدات

ال نساي فلة األ نا  .وتضامن القانون أيضاا تعرينا تانونيا للموافقةأ وةرز لارات الهدما

ال نسايةأ ونص

فلة ةريمااة ةاادياادة تتعلق تاااألفعااا المنااا يااة لنداب العااامااة .ونص تااانون ال را،م ال نسا ا ا ا ا ا ايااة (المعااد )

لعاز 2019

()11

فلة فقوعا

أ ثر كرامة فلة العود لل را،م ال نسيةأ وسو بان الرةت والمرأة يما يتعلق

تالحد األتص ااة للعقوعة المنطصقة فلة س ااناح المحارز .وعاإل ااافة الة ذلكأ و ااع المهطط العاز لمش اارور
تانون ةديد لمرتجبي ال را،م ال نسااية (تعديت)

()12

تعد اسااتعراا لااامت للقانون الحالي والممارسااة اإلدارية.

ويادف مشارور القانون الة تعزيز النام الحالية لتقايم وددارة مرتجبي ال را،م ال نساية المدانان وو اع ا ار
تانوني ينام هذه النام( .التوكا ا ا اااتان  26-135و .)2-136والحكومة تصا ا ا اادد تنناذ طة فمت منصا ا ا االة
تدفم الضا ااحية في رحلتااأ وتتضا اامن م موفة من التدابار التشا اري ية وةار التشا اري ية الرامية الة تحسا ااان

حماية الضحايا والشاود الضعنات في تضايا ال را،م ال نسية(.)13

االتجار باألشخاص
-15

حادد

طاة العمات الو نياة الثاانياة لمنع ومكاافحاة االت اار تاالصشا ا ا ا ا ا اار في أيرلناداأ التي نشا ا ا ا ا ا اار

في تشا ا ا ا ا ا ارين األو /أ توعر  2016أ ماا م موفا  65اةرات لمكاافحاة االت اار ومسا ا ا ا ا ا ااافادة الضا ا ا ا ا ا احااياا.
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(التوكاااتان 150-135أ و .)151-135وي را حاليا و ااع طة فمت ةديدة .وأنشاام منتد ألكااحاب
المص االحة المعناان تمكافحة االت ار تالصش اار في تمول/يولي )15(2020أ مع مناما

الم تمع المدنيأ وتم

الحصا ا ا ا ااو فلة موافقة الحكومة فلة تنقيم نااز فمت آلية اإلحالة الو نية .ويقدز مكتر دما

الو نية التاتع لقوا

األمن

()16

حنظ األمن في دا،رة الش ا اار ة األيرلندية المش ا ااورة والتوةي والمس ا ااافدة الة توا

الحماية
حنظ

الذين يحققون في م موفة من القض ا ا ا ا ا اااياأ تما في ذلك االت ار تالصش ا ا ا ا ا اارأ وحماية الطنتأ ودفم

الضحايا( .التوكاتان  95-135و.)8-136

ضحايا الجريمة
-16

ت ااانون الع اادال ااة ال ن ااا،ي ااة ( ا ا ا ا ا ا اح اااي ااا ال ريم ااة) لع اااز 2017

( )2012/29/EUالذا يضا ا ا ا ااع معايار دنيا تشا ا ا ا ا ن حقوق

()17

ينق اات توةي ا االتح اااد األوروعي

ا ا ا ا ااحايا ال ريمة في القانون الو ني ودفمام

ومس ا ا ا ااافدتام .وينص القانون فلة م موفة من الحقوق ال ديدة لض ا ا ا ااحايا ال ريمةأ تما في ذلك الحق في
الحصااو فلة معلوما

لاااملة فن نااز العدالة ال نا،ية ودورهم ي أ والحق في الحصااو فلة معلوما

تضا ا ا ااا،يةأ واتهاذ والتدابار الهاكا ا ا ااة المتصعة في تقديم األدلةأ والحق في

فن سا ا ا ااار التحقاق وأا اةراتا

تقديم بيان فن أثر ال ريمة فلة الض ا ااحيةأ والحق في أن يس ا ااتناد الض ا ااحية من مس ا ااافدة فامت دفم أثنات

اإلةراتا

ال نا،ية .ويرد في ماثاق ةديد وموساع ا

لنااز العدالة ال نا،ية من مناور

مع النااز( .التوكية .)26-135

تالضاحايا()18أ نشار في لاصاط/فبراير 2020أ لارح

ا ا ا ااحية ال ريمةأ حتة يتمكن الضا ا ا ااحايا من فام ما يمكن توتع من تعا اام

قضايا اإلرث المتعلقة باألشخاص الاين كانوا اي الرعاية المؤسسية

م است الم دلية
-17

مدد

الحكومة طة دفع المصالغ اإلةمالية المقطوفة وتقديم الدفم للنس ا ااات ال تي أودفن وفملن

في م اسا اات الم دليةأ وذلك في أفقاب تقرير تدم أمان الماالم في فاز  2017أ ليشا اامت  14متس ا اسا ااة
()19

تاتعة أ ر  .وال ت از هذه الهطة منتوحة وحتة اآلن تلقط  807من النسا ا ا ااات ما م موف  32,25ملاون يورو.

وتتاح للنسات أيضا امكانية االستنادة من م موفة من الهدما

الصحية األولية والم تم ية تالم ان.

دور رفاية األماا والر ع وفمليا تس ات الموالاد ةار القانونية
-18

اتهذ

الحكومة األيرلندية اةراتا

لمعال ة الحاال

التاريهية لقض ااايا حقوق اإلنس ااان .وأنشا ا

الحكومة في ل ا ااصاط/فبراير  2015ل نة التحقاق في تض ا ااية دور رفاية األماا

األ ر ذا

والر ا ااع وععا المس ا ااا،ت

الصلة إلفداد وتقديم تقرير كامت فما حدث للنسات واأل نا الضعنات في تلك المتسسا

في

النترة من فاز  1922الة فاز  .1998ونش ا اار تقرير الل نة في  12كانون الثاني/يناير  . 2021وأتيحط
()20

دمة لتقديم المشااورة النوريةأ تما في ذلك ارج سااافا العمتأ لدفم الناةيا أ وال ت از هذه الهدمة تا،مة.

وردا فلة تقرير الل نةأ وافقط الحكومة األيرلندية أيض ا ااا فلة و ا ااع طة فمت تش ا اامت  22تدبا ار محدداأ
مناا :الوكاو الة المعلوما

الشاهصاية وحنظ الوثا،ق وتوافد البيانا

والتعليم والصحب ودحيات الذكر

واالفتراف التص ا ا ا ا ا ااالحي وتوفار م ارس ا ا ا ا ا اام دفن تحنظ كرامة الماط .وتد بدأ العمت فلة تنناذ هذه التدابار.

وفي  13كانون الثاني/يناير 2021أ تدز افتذار رساامي الة الناةيا

تالنياتة فن الحكومة( .)21ولااكت ذلك

األسا اااال للعمت التصا ااالحي وكان نقطة انط ق لهطة العمت االسا ااتراتي ية المقرر و ا ااعاا تعد نشا اار تقرير

الل نة ورد الحكومة .ومن العناكاار المركزية في الرد الحكومي االلتزاز بو ااع طة ل فتراف التصااالحي.

ووتد كلل فريق مشتر بان اإلدا ار
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وتض ا ا اامن رد الحكومة فنص ا ا ا ار ر،يس ا ا اايا آ ر هو تقديم معلوما

الما دأ ليلااها

الحياةأ تما في ذلك نسااك كاملة وةار منقحة من لاااادا

في م ار ز الرفاية .وال ي از الوكا ا ا ااو الة هذه المعلوما
محاوال

تشاري ية لمعال ة هذه المسا لة فلة مد الساانوا

الولير فلة و ع مشرور تانون يتعلق تإتاحة المعلوما

فن الوالدة والمراحت األولة من

محدودا ةدا في الوتط الراهنأ وتد فشا ا ا االط فدة
العشارين الما ااية .ولتصااحيم الو ااعأ يعكل

فن الموالاد وتتصعام من ل ن أن:

يتيم امكانية الوك ااو الجامت ومن دون تموي الة ل اااادا

•

تاالموالاادأ والمعلوماا

الذين تبنوا أو كانوا مودفان

الما د والمعلوما

المتعلقاة تاالم ارحات األولة من الحيااةأ والمعلوماا

الطبياةأ والمواد

األ ر التي تتيحاا الهدمة.
يش ا ا اامت األل ا ا ااها

•

واأللها

-20

المتبنانأ واألل ا ا ااها

الذين أودفوا في كنالة آ رين.
تانونيا لتنضا

•

ينشم س

•

ينشم دمة تانونية للتتصع.

المتعلقة

الذين سا ا ا ا لط والدتام تطريقة ةار تانونيةأ

االتصا .

وتد أحالط المس ااودة األولة لمش اارور القانون الة ل نة برلمانية مش ااتركة من أةت التدتاق األوليأ

وي را حاليا النار في الورتا

المقدمة تش ا ن هذا المشاارور .وساااثرا تقرير الل نة النص الناا،ي لمشاارور

القانونأ الذا يتوتع نشره في ريف فاز .2021
-21

وفي أفقاب الجش ا ا اال فن أدلة فلة تس ا ا ا ات موالاد تش ا ا ااكت ةار تانوني في ملنا

تعنة تملنا

التبنيأ أذن تإةرات اسااتعراا مسااتقت لعانة من ملل تبني والمسااتندا

ذا

تاتعة ل م ية

الصاالة في أوا،ت

فاز  .2018وتد نشار التقرير في  9آذار/مارال  . 2021و لص االساتعراا الة أن من ةار المحتمت
()22

أن يوفر اس ااتعراا أل اامت للس ا

معلوما

هذه الع ما أ وفن مد ارتصا اا ت ا فمليا

وا ااحة فن وةود ف ما أ أو ك ااياةة توحي بوةود مثت
ةار تانونية تتعلق بتسا ا ا ا ا ا ات الموالاد .وععد نشا ا ا ا ا اار نتا،ج

االس ااتعرااأ لر ولير ل ااتون الطنت والمس اااواة واإلفاتة واإلدماج والش ااصاب الة المقررة الهاك ااة المعنية
تحمااياة األ ناا أن تنار في التعقاادا

والتحادياا

الجبارة ةاداأ تماا في ذلاك القضا ا ا ا ا ا اااياا األ

قياة العميقاةأ

التي تنشا يما يتعلق بتسا ات الموالاد تصاورة ةار تانونيةأ وأن تقترح مساا ار مناساصا للعمت .ومن المقرر أن

تقدز المقررة الهاكة تقري ار تحلو  31تشرين األو /أ توعر .2021
-22

وععد نشاار تقرير الل نة المعنية بدور األماا

والر ااعأ أنشاام فريق فامت مشااتر بان الو ال ار أ

تقيادة و الرة ل ا ااتون الطنت والمس ا اااواة واإلفاتة واإلدماج والش ا ااصابأ لمعال ة م موفة القض ا ااايا التي يواةااا

األلا ااها

الذين يت د تس ا ا ات والدتام يشا ااكت ةار تانوني كما يتضا اام في ملنا

ةم ية القديس تاتريك.

وتتعلق هذه القضاااياأ في ةملة أمورأ تالحصااو فلة المعلوما أ وتس ا ات الموالادأ ووثا،ق الاوية الرسااميةأ

وتضااايا الماراث والضاريصة .وكلل النريق تإفداد م موفة من المقترحا

فمليا

التسا ات ةار القانوني للموالاد المشامولان في ملنا

المتجاملة لصااالم المتضااررين من

ةم ية القديس تاتريكأ وأحالط مقترحا

النريق

الة الولير في رعيع فاز  .2021ويعتزز الولير معال ة المسا ااا،ت المتعلقة تاله فة وتسا ا ات الموالاد واألبوة

المعترف باا في مشا اارور القانون المتعلق تالمعلوما

الهاكا ااة تالموالاد وتتصعامأ الذا ي را كا ااياةت حالياأ

وهو يعمت مع األفراد المعناان للتحقق من أن المقترحا

-23

وعدأ

تلبي احتياةاتام.

وكالة دما التبني  Tuslaاالتص ااا تاألفراد المش اامولان في ملنا

ةم ية القديس تاتريك

في كاايف فاز  .2018وهذه العملية مالالط متواكاالةأ تعد أن ت ر كثا ار تساابر ةا،حة كوفاد .19-ويبان

آ ر تحديب تدز الة الو الرة في آب/أةسطس  2020أن الوكالة اتصلط ب ا ا ا ا  111لهصا وأفلمتام بو عام.
وت د

6

وفاة فدد آ ر من األلا ا ا ا ااها

 .ومن المام أن تتاح للمتبنان واأللا ا ا ا ااها

المشا ا ا ا اامولان تعمليا
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التسا ات ةار تانوني للموالاد امكانية الحصاو فلة لااادا

تشا ن المراحت األولة

الما د وفلة معلوما

من حياتامأ ويعمت الولير فلة اي اد حت لمسا ا لة نش اار هذه المعلوما  .ويس ااتند الولير الة مش اارور تانون
المعلوما
تعمليا

-24

المتعلقة تالموالاد وتتصعام لمعال ة المس ا ااا،ت القانونية التي يص ا ااطدز باا األل ا ااها

التس ات ةار تانوني للموالاد.

والقصا ا ااد من السا ا ااياسا ا ااة العامة التي يسا ا ااتند الااا القانون المتعلق تالمعلوما

فلة األلها

التس ات ةار تانوني للموالادأ هو اآلتي:

المشمولان تعمليا

•

تزويدهم تالهدما

•

تو ا اايم السا اابت المتاحة ليلا ااها

•

توفار آلي ااة للحصا ا ا ا ا ا ااو فلة معلوم ااا

في الملنا

والتتصعأ كما ينطبق

ننساا التي تقدز الة المتبنان
الذين يشا ااتص في أنام مشا اامولون تعمليا

ةار القانوني للموالاد من أةت اةرات التحريا
تالحاال

المشمولة تعمليا

ال لمة حو هذا المو ور

التسا ا ات

فن الوالدة والم ارح اات األولة من الحي اااة تتعلق

التس ات ةار القانوني للموالادأ حاثما تتوفر تلك المعلوما

التي يمكن للدولة الوكو الااا

تو اايم الساابت المتاحة للوالدين الذا يشااتباون أن أبناتهم لااملتام فمليا

•

المش ا اامولون

تاانوني من أةات اةرات التحرياا

المعنية لت اد لكوكام أو تبديدها

ال لماة حو هاذا المو ا ا ا ا ا ا ااور لاد الاائاا

تسا ات ةار
الحكومياة

تقديم ألا ا ااكا دفم لا ا اابااة بتلك المقدمة الة المتبنان يما يتعلق تاالسا ا ااتنادة من دما

•

التتصع ومسافدة ودفم األ صا،اان االةتمافاانأ حسر االتتضات

التحقق من أن ةميع الوكااال

•

مهولاة تاانوناا تصااد المعلوماا

أف ه (التوكية .)51-136

تحقيقاا ليةراا المباناة

امكانية الل وت الة القضات
-25

أحرل تقدز كبار في تحسان امكانية الل وت الة القضات منذ ال ولة الثانية.

الم لس القضا،ي
-26

أ اانة انشااات م لس تضااا،ي

()23

في  17كانون األو /ديساامبر  2019الطاتع الرساامي فلة فدد

من الوظا،ل القضا،ية الاامةأ ال سيما يما يتعلق تسلو القضاةأ تما في ذلك:
•

توفار التعليم المستمر للقضاة

•

و ع مصادل توةااية إلكدار األحكاز

•

و ع مدونة سلو تضا،ية واستحداث آليا

لمعال ة الشكاو .

هائة تنايم الهدما القانونية
-27

بدأ

هائة تنايم الهدما

القانونية

وتتولة الاائة تنايم المان القانونيةأ وتد بدأ

()24

فملاا يشا ا ا ا ا ااكت فعلي في تش ا ا ا ا ا ارين األو /أ توعر .2019

تتلقة الش ا ا ااكاو المتعلقة تس ا ا االو المحامان والمس ا ا ااتش ا ا ااارين

القانوناان والتحقاق فااا .وتادف الاائة الة ةرال ثقة ال ماور والمس ااتالجان في المان القانونية من

توفار التوةي وأفضت الممارسا
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وتش ا اامت اإلكا ا ا حا

العمت تالشا ا ا ار ا

بتج اااليف اإلةراتا

ذا

الر،يس ا ااية األ ر تموةر تانون تنايم الهدما

القانونية لعاز  2015بدت

المسا ا ااتولية المحدودةأ وو ا ا ااع لا ا ااروط ةديدة وأ ثر م تمة للمسا ا ااتالك يما يتعلق

الق ااانوني ااةأ ودكا ا ا ا ا ا ا اادار لوا،م ت ااانوني ااة تنام اإلف ن ااا

المتعلق ااة ته اادم ااا

والمستشارين القانوناانأ ودنشات محكمة ت ديبية ةديدة ومستقلة اكة تممارسي المان القانونية

المح ااامان

()25

.

استعراا العدالة المدنية
-29

نشر التقرير الذا أفرلت فملية استعراا ادارة العدالة المدنية في كانون األو /ديسمبر .)26(2020

وتضمن أ ثر من  90توكية بتساات اإلةراتا

في ا ار نااز العدالة المدنية وليادة كناتتاا.

محكمة االستئناف
-30

أنش اائط محكمة االس ااتئناف

()27

في تشا ارين األو /أ توعر  2014بنات فلة ترار اتهذه الش ااعر من

اسا ا ا ا ا ا ااتنتات .وهي تنار في الطعون المقدمة من المحكمة العليا في القضا ا ا ا ا ا ااايا المدنيةأ وفي الطعون

المقادماة من محكماة الادا،رة ال ناا،ياةأ أو المحكماة ال ناا،ياة المركزياةأ أو المحكماة ال ناا،ياة الهااك ا ا ا ا ا ا ااة في

القضايا ال نا،ية.

الزيادة في فدد القضاة
-31

ك ا ا ا ا ا اادر في فاز  2015تانون يقض ا ا ا ا ا ااي بزيادة فدد تض ا ا ا ا ا اااة المحكمة العليا تمقدار اثنان .وفي

فاز 2019أ رفع فدد القض اااة العاديان في محكمة االس ااتئناف من تس ااعة تض اااة الة مس ااة فش اار تا اايا.
وتد التزمط الحكومة تإنشاات فريق فامت الساتعراا فدد القضااة المطلوعان ونوفامأ لضامان الوكاو الة

العدالة في ةميع الواليا
-32

وتد نشا ا ا ا ا اار مشا ا ا ا ا اارور تانون اإلةراتا

ال نا،ية واإلةراتا

ال م ية التشري ية.
-33

القضا،ية فلة مد السنوا

الهمس المقبلة.

ال نا،ية

()28

القض ا ا ا ا ااا،يةأ تما في ذلك فقد ةلس ا ا ا ا ااا

وفي فاز 2020أ افتمد

الذا يادف الة ليادة الجناتة في المحا ما

اس ا ا ا ا ااتمار تمااديةأ وهو معروا حاليا فلة

دا،رة المحا م برنام ا موحا لتحديب المحا م

يادف الة تحسان امكانية الل وت الة العدالة من

()29

مدت فش اار س اانوا

نشر التجنولوةيا ال ديدة و رق العمت الحديثة.

مشرور تانون محكمة األسرة
-34

في أيلو /سا اابتمبر 2020أ وافقط الحكومة فلة كا ااياةة مشا اارور تانون محكمة األس ا ارة

()30

الذا

ينص فلة انش ااات محكمة محلية ومحكمة دا،رة ومحكمة فليا تهتص ةميعا تش ااتون األسا ارة وتنام كش ااعر

دا ت هيا ت المحا م ال قا،مة .ويندرج هذا المشا ا اارور

األسرية التي تتطلر ح تانونيا.

ا ا اامن فملية مسا ا ااتمرة لتحسا ا ااان آليا

حت المشا ا ااا ت

اك ح الشر ة
-35

لنط الل نة المعنية تمسااتقبت الشاار ة في أيرلندا()31أ التي أنشاائط في فاز 2017أ تإةرات د ارساة

لااملة ل ميع ةوانر حنظ األمنأ تما في ذلك الايا ت والترتاصا

باا لر ة أيرلندا في الوتط الراهن.
-36

وفي أيلو /سابتمبر 2018أ نشار الل نة تقريرها المعنون مساتقبت الشار ة في أيرلنداأ الذا ركز

فلة تعريف فمليا

حنظ األمن التي ينص ي فاماا فلة أناا ال تقتص ا ا ا ا اار فلة منع ال ريمة أو الجش ا ا ا ا اال

فنااأ بت تشمت أيضا منع الضرر وحماية األلها
8

اإلدارية لتحساان أدات الوظا،ل التي تقوز

الضعنات.
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ويمثت تقرير لاار ة المسااتقبت()32أ الذا نشاار في كانون األو /ديساامبر 2018أ اإل ار الذا ي را ي

تنناذ توكا اايا الل نة المعنية تمسا ااتقبت الشا اار ة في أيرلندا .وتقر الل نة ت ن حقوق اإلنسا ااان هي أسا اااال فمليا

احد دوا،ر حنظ األمن وحدة معنية تحقوق اإلنس ا ااان ونش ا اار اس ا ااتراتي اتاا

حنظ األمن وهدفاا .وتد أنش ا ا

ال ديدة في م ا حقوق اإلنسا ااان .وتشا اارف فلة تنناذ هذه االسا ااتراتي ية ل نة اسا ااتشا ااارية اس ا اتراتي ية لحقوق

اإلنسان تضم في فضويتاا مناما

ةار حكومية والل نة األيرلندية لحقوق اإلنسان والمساواة وو الرة العد .

األ ر انشا ااات وحدة لمكافحة النسا اااد ونشا اار البيان و طة العمت المتعلقان

-38

وتشا اامت اإلك ا ا حا

-39

وأحرل تقدز أيضا ااا في اإلك ا ا حا

تاستراتي ية المساواة والتنور والشمو للنترة . 2021-2020
()33

التش ا اري ية .فني نيسا ااان/أبريت 2021أ نشا اار المهطط العاز

لمشارور تانون الشار ة واألمن وسا مة الم تمع( .)34ويادف المهطط الة تحساان أدات أفراد أةازة الشار ة
واألمن التاتعة للدولة ومسااتلتامأ ودفم الم تمعا

المحلية في ةميع أنحات الدولة لجي ي ي

أفضاات هذه

في أمن ويشا ا ا ا ا ا ااعرون تااألماان .وينص مشا ا ا ا ا ا اارور القاانونأ في ةملاة أمورأ فلة أن منع الحااق

الم تمعاا

الض ا اارر تاألفراد (وال س ا اايما الض ا ااعنات أو المعر ا ااان للهطر) هو أحد األهداف المعلنة لعمت وحدا
األمنأ وأن سا ا ا ا ا ا ا مة الم تمعا

حنظ

المحلية هي مس ا ا ا ا ا ااتولية الحكومة ت ملااأ كما ينص فلة تعزيز وتو اد

الرتاتة الهارةية المس ا ا ااتقلة فلة وحدة حنظ األمنأ وتحس ا ا ااان اإلدارة الدا لية لوحدة حنظ األمنأ والناوا

بوظينة الرتاتة المس ا ا ااتقلة فلة الايا ت األس ا ا اااس ا ا ااية ليمن القومي للدولة .ودذ يرافي مش ا ا اارور القانون أهمية
حقوق اإلنسا ااان ك سا اااال لعمت الشا اار ة وهدف من أهداف أ فإن سا اايعزلأ

ا اامن أمور أ ر أ وظينة وحدة

حنظ األمن المتمثلة في حماية حقوق اإلنس اان ليفراد والدفار فنااأ وساااو ام مسااتوليا
والم لس ال ديد لوحدة حنظ األمن يما يتعلق باذه المس لة.

-40

منوا الشاار ة

ونشا ا اار أيضا ا ااا المهطط العاز لمشا ا اارور تانون (ك ا ا ا حيا ) وحدة حنظ األمن .ويادف مشا ا اارور

القانونأ في ةملة أمورأ الة توفار أسا اااال تانوني وا ا اام ولا ااناف للسا االطا
يتعلق تالتنتي

التي تمارسا اااا الشا اار ة يما

واالفتقا واالحت الأ ودرسات الحقوق األساسية واإلةرا،ية الهاكة تاأللها

والمتامان الها عان لتلك السلطا

فلة أساال تانوني.

المشتص بام

إصالح المنظومة الجنائية

تنريغ أوعية النض

الصشرية
كبارة نحو اناات ممارس ا ا ا ا ااة " تنريغ أوعية النضا ا ا ا ا ا

-41

تهطو أيرلندا طوا

الزنزانا

نحو  1في الما،ة من م مور الس ا ا ا ا ا ا نات .والعمت ةار الس ا ا ا ا ا ااتبدا أما ن اإلتامة التي فنا فلااا

القضااات فلااا تقريصا في الس ا ون األيرلندية .ويمثت الس ا نات المحرومون من دما

الصشا ا ا ا ا ارية"أ التي تم

الصاارف الصااحي في

الزمن في فدد كا ار من السا ون وتحساان فدد من السا ون األ ر  .وعم رد االنتاات من هذا العمتأ سااتم

القضات تماما فلة ممارسة "تنريغ أوعية النض

الصشرية " في ةميع مرافق الس ون( .التوكية .)122-135

أرتاز الس ون
-42

بلغ فدد األل ا ااها

المحت زين  3 525ل ا ااهص ا ااا في يناير /انون الثاني  .2015وتد ظت هذا العدد

يت ازياد تاا راد حتة آذار/ماارال 2020أ فنادماا توتل هاذا االت ااه مع ظاور ةاا،حاة كوفااد .19-وفلة الرةم من

الزيادة في أفداد السا ا ا ا نات في أيرلندا في فاز 2019أ وفقا ل حص ا ا اااتا ال نا،ية الس ا ا اانوية لم لس أوروعاأ فإن

معد اإليدار في الحصس كان  81,2ل ا ااهص لجت  100 000س ا ااا ن .وهذا أتت تكثار من المعد المتوس ا ااط في
ةميع الدو األفضات في م لس أوروعاأ وهو ( 9-125التوكاتان  122-135و.)134-135
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التصديق على اتفاقية مناهضة التعايب
ك ا ا ا ا ا اادتاط أيرلنادا فلة اتنااقياة األمم المتحادة لمنااهض ا ا ا ا ا ااة التعاذيار في فااز  .2002وأيرلنادا من الادو

-43

الموتعة فلة البروتوكو اال تياراأ وتد التزمط تالتصا ا ا ا ااديق فلة البروتوكو اال تيارا تبت نااية فاز .2021

(التوكية .)8-135

الجرائم المرتكبة بدااع الكراهية
تعد مشاااو ار فامة موسااعة تش ا ن اك ا ح تانون حار التحريا فلة الجراهية لعاز )35(1989أ

-44

و ا ا ااع مش ا ا اارور تانون لمعال ة التحريا فلة الجراهية وةرا،م الجراهيةأ ونش ا ا اار في نيس ا ا ااان/أبريت 2021

المهطط العاز لمشاارور القانون المتعلق تالعدالة ال نا،ية (ةرا،م الجراهية) لعاز  .)36(2021وسااانص مشاارور

القانون فلة ألاكا مشاددة ةديدة لصعا ال را،م ال نا،ية القا،مةأ فندما تجون تلك ال را،م مدفوفة تالتحاز
ا ااد اك ا ااية من الهاك ا اايا

المش ا اامولة تالحماية .وس ا ااتن ر فن ال را،م المش ا ااددة فموما فقوعة مش ا ااددةأ

مقاارناة تاال ريماة العاادياةأ وسا ا ا ا ا ا اااذكر بو ا ا ا ا ا ا ااوح في السا ا ا ا ا ا ا ات ال ناا،ي أن ال ريماة ارتجباط بادافع التحاز
(التوكيا

115-135أ و45-136أ و116-135أ و.)117-135

باء -الحق اي السكن
التشرد
-45

تل تزز الحكومة األيرلندية في برنام اا الحالي تالحد من التشا ا اارد ومنع  .ويت سا ا ااد هذا االلتزاز من

تهصا ا ا ا ا ا اايص  218ملاون يورو في مازانية فاز  2021إليوات المشا ا ا ا ا ا ااردين وتزويدهم تالهدما

الصالة .وتناد البيانا

مسا ااكن في حاال
األلها

-46

احتياةا

المنشاورة في نااية أيار/مايو 2021

()37

ت ن م مور األلاها

ذا

الذين يحصالون فلة

الطوارل  8 082لا ااهصا ااا .وفلة مد األلا ااار االثني فشا اار الما ا اايةأ انهنا فدد

المشردين ت ثر من  13في الما،ة.

ويعترف برنامج العمت الحكومي ت ن العديد من األس ا ا اار الم يش ا ا ااية التي تعاني من التش ا ا اارد لدياا
ا ااا ية من الدفم .وهو يتض اامن تدابار محددة لتلبية هذه االحتياةا أ مثت نقت األل ااها

م و الة مسااا ن مسااتدامةأ ويركز فلة بنات واتتنات مسااا ن تس ارير واحدأ ويتكد فلة

ب

اارورة التحقق من

تهصا ا ا اايص التمويت ال لز لتقديم الدفم في م ا الصا ا ا ااحة والصا ا ا ااحة العقلية للمشا ا ا ااردين ذوا االحتياةا

المركصة .وتد أنشائط فرتة فمت ر يعة المساتو معنية تالتشارد
تننا ااذ ه ااذه الت اادابار( .التوكا ا ا ا ا ا اي ااا

و133-135أ و.)135-135

()38

مع مناما

من الم تمع المدني لضامان

132-135أ و60-136أ و61-136أ و130-135أ و131-135أ

جماعاو الرحل والروما
-47

لااد أيرلناادا ا ااار تااانوني توا يحمي ةميع األفرادأ تمن في ذلااك ةمااافااا

-48

ووفقا لقانون اإلسكان (سكن الرحت) لعاز )39(1998أ تتولة السلطا

التمااز العنصرا وةاره من ألكا التمااز.
تقايم احتيااةاا

المحلية في أيرلندا مستولية

الرحات في م اا اإلسا ا ا ا ا ا اكاان .وتقع فلة فااتق و الرة اإلسا ا ا ا ا ا اكاان والتهطيط والحكم المحلي

المسا ااتولية فن توفار الايا ت األسا اااسا ااية وألا ااكا الدفم ال لمة لمسا ااافدة السا االطا
و ع ا ار و ني للسياسا

10

الرحاات والروماااأ من

والتشريعا

والتمويت.

المحليةأ تما في ذلك

GE.21-11198
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ويوفر السا ا ا ااكن ل مافا

الرحت فبر م موفة من الهيا ار أ تما في ذلك المسا ا ا ااا ن التي توفرها

السا االطا

المحليةأ ووحدا

-50

وعل ط المازانية ال أرس ا اامالية لعاز  2020المهص ا اص ا ااة لتوفار وحدا إليوات الرحت  14,5ملاون يورو.

-51

ونش ا اار في تمول/يولي  2019تقرير فريق الهبرات المعني تاالس ا ااتعرااأ الذا أنش ا اام في فاز 2018

السلطة المحلية أو المناما

اإليوات المهص ا اصا ااة للرحتأ والمسا ااا ن التي يوفرها القطار الها
التطوعيةأ والوحدا

الموارد الهاكة.

المست ةرةأ ومن

تمسا ااافدة

ورفع هذا المبلغ الة  15,5ملاون يورو تالنسصة للعاز ( .2021التوكية .)147-135

الس ا ااتعراا تانون اإلس ا ااكان (المس ا ااا ن الهاك ا ااة تالرحت) لعاز  .1998وتتناو توك ا اايات أرععة موا ا اايع

والمواردأ والحوكماة .وفان مادير برامج

ر،يسا ا ا ا ا ا اياة هي :اإلن اال الاذا يعكس الحااةاةأ والتهطيطأ والقاد ار

ل لراف فلة تنناذ التوكيا .

جيم -حقوق الرفل
-52

ال ت از التشا ا اريعا

والسا ا ااياسا ا ااا

القا،مة موةاة نحو افما الحقوق وتنناذ االلتزاما

اتناقية حقوق الطنتأ وترافة أحكاز االتناقية فند و ا ا ااع تش ا ا اريعا

األ نا األو لعاز 2015

()40

لعاز ( 2012ح ر المعلوما
القانون الة اآلتي:

أو س ا ا ااياس ا ا ااا

الضا ا ااعنات) للنترة 2016-2012

فن ال را،م المرتجصة

ةديدة .ويش ا ا ااكت تانون

حماية الطنت التي تش ا ا ا اامت أيض ا ا ا ااا تانون

ةزتا من م موفة من تشا ا ا ا اريعا

المكتر الو ني للتدتاق (األ نا واأللا ا ااها

الواردة في

ااد األ نا واألل ااها

()41

وتانون العدالة ال نا،ية

الض ااعنات)(.) 42

ويادف هذا

•

اذكات الوفي تإساتة معاملة األ نا ودهمالام

•

تقاديم تقاارير الزامياة فن الشا ا ا ا ا ا اواةات المتعلقاة تحمااياة الطنات من ةاانار تعا الماناان

الر،يساان

حماية الطنت في المناما

لي نا

التي تقدز دما

•

تحسان ترتاصا

•

ارس اات فريق التنناذ المشااتر بان الو ال ار المعني تالطنت أوال فلة أساااال تانوني لتعزيز

•

انشاات سا ت تدون ي حاال

الصالة الذين ال يقدمون

•

ال ات كت ما من لا ا ن أن يبرر العقوعة البدنية ك داة معقولة لت دير األ نا (التوك اايا

امتثا ادا ار الحكومة األيرلندية اللتزاماتاا تموةر القانون
فدز امتثا مقدمي الهدما

ذا

نسهة من بيان حماية األ نا الة وكالة الطنت واألسرة فندما يطلر منام ذلك

86-135أ و26-135أ و76-135أ و.)90-135
-53

وافتصا ار من  11كانون األو /ديساامبر 2015أ يتمتع األ نا في أيرلندا تالحماية الجاملة تموةر

تااانون منع االفتااداتأ ت ا النار فن ال اااة التي تعتاادا فلاام أو المكااان الااذا يحاادث ي ا االفتاادات
(التوكا ا ا ا ا ا ايااة  .)86-135وفي حااالااة الوالاادينأ أو من يقوز مقااامامأ أل اااط اآلن ح ااة قالعقوعااة الت ا ديبيااة

المعقولة“ في القانون العاز فم تالمادة  28من تانون األ نا أوال لعاز  .2015ويحار اسا ا ااتهداز العقوعة
البدنية في ةميع أما ن كنالة األ نا ورفايتام.

-54

وتش ا ا اامت اس ا ا ااتراتي ية تض ا ا ااات الش ا ا ااصاب للنترة 2027-2021

()43

النار في الم موفة الجاملة من

القض ااايا المتص االة تاأل نا والش ااصاب المعر ااان لهطر مواةاة نااز العدالة ال نا،يةأ تما في ذلك التد ت

المصكر والعمت الوتا،يأ ودفم األسا ا ا ا ا ارة وتحويت األ نا والش ا ا ا ا ااصاب تعادا فن فالم ال ريمةأ وكا ا ا ا ا اوال الة
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اإلةراتا

القضا ا ا ا ا ا ااا،ياة ومرافق المحاا مأ واإللا ا ا ا ا ا اراف فلة ال نااةأ واالحت اال ودفاادة اإلدمااجأ والادفم تعاد

اإلفراج .وسا ا ااتوفر االسا ا ااتراتي ية ا ا ار لمنع أا سا ا االو اةرامي والحالولة دون فود األ نا والشا ا اصاب الة

العادالاة ال ناا،ياة وتادابار االحت اال وماا تعاد االحت االأ

اإلةراز وت نابام ناااز العادالاة ال ناا،ياة وتعزيز فملياا

من أةت تقديم دفم متسق لتش يع الجل فن ال ريمة وتعزيز النمات الشهصي اإلي ابي للم رمان الشصاب.
-55

وينص برنامج توا

الشا ا اار ة لتحويت الشا ا ااصاب تعادا فن ال ريمة فلة أن تتولة دوا،ر الشا ا اار ة

توعيك الشااصاب المهالنانأ وو ااعامأ فند االتتضاااتأ تحط الاراف

من مش اااريع توا

اااتط اتصااا  .وتدفم هذا العمت لااصكة

الر،يس ااية المحددة في ا ار

الش اار ة لتحويت الش ااصاب تعادا فن ال ريمةأ ومن األولويا

االسااتراتي ية ال ديدة لقضااات الشااصابأ تعزيز الدفم الذا تقدم هذه المشاااريع لي نا والشااصاب المعر ااان
من مشاريع م تم ية ومصاد ار متعددة الوكاال

لهطر الضلور في نشاط اةرامي .وتندرج هذه األنشطة

لمنع ال ريمة تسا ااعة الة تحويت الشا ااصاب الذين ارتجبوا ةرا،م أو سا االوكا مناو،ا للم تمع تعادا فن األنشا ااطة

اإلة ارميةأ ودفم العمت الوتا،ي األوسا ااع نطاتا في الم تمع المحلي ومع األسا اار المعر ا ااة للهطر .وي را
حاليا تنناذ  105من مش اااريع توا

الش اار ة لتحويت الش ااصاب تعادا فن ال ريمةأ تدفم ما م موف 4 000

لا ا اااب في ةميع أنحات البلد .ورةم أن الشا ا ااصكة تنشا ا ااط فلة نطاق واسا ا ااعأ فإن االسا ا ااتراتي ية ال ديدة تلتزز

تضاامان الت طية الجاملة فلة نطاق البلدأ وسااتعطي األولوية لم موفة من التد
الهدما

الشصاب الذين يصعر ال ار ام من

المتهص اصااة لصااالم

العامة( .التوكاتان  87-135و.)125-135

دال -اإلعاقة
اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
-56

تلتزز أيرلناادا تااإدماااج األلا ا ا ا ا ا اهااا

ذوا اإلفاااتااة ادماااةااا كااام في ةميع ةواناار الم تمع .وتااد

كادتط أيرلندا فلة اتناقية األمم المتحدة لحقوق األلاها
التزاماا ببلو الادف المتمثت في أن يتمتع األلا ا ااها

ذوا اإلفاتة في آذار/مارال  2018ك زت من

ذوو اإلفاتة تمتعا كام تحقوق اإلنسا ا ااان فلة تدز

المسااواة مع اآل رين .وتعكل أيرلندا حاليا فلة و اع الصاي ة الناا،ية لتقرير الدولة األولي المقدز تموةر

اتناقية حقوق األلها

ذوا اإلفاتةأ بنية تقديم الة ل نة األمم المتحدة في وتط الحق من فاز .2021

وتد كا اايغ التقرير في أفقاب مشا اااو ار هامة مع أكا ااحاب المصا االحةأ تما في ذلك التشا اااور المصالا اار مع
ذوا اإلفاتة والم موفا

األلها
-57

التي تمثلام.

مت ار العمت فلة ذلك.

والحكومة األيرلندية ملتزمة أيض ااا بو ااع طة و نية للتنناذأ وتد بدأ

وكماا هو مبان في البرناامج الحكوميأ تعتزز الحكوماة التصا ا ا ا ا ا ااديق فلة البروتوكو اال تياارا ل تنااقياة
تم رد اس ا ااتجما دورة اإلب

األولة .وأنش ا اائط ل ا ااصكة للمش ا اااركة والتش ا اااور

القد ار في أوس ا ا ا اااط اإلفاتة حتة يتمكن األل ا ا ا ااها

()45

ذوو اإلفاتة والمناما

الجاملة في و اع الساياساا  .ومن أولة مااز الشاصكة اإلكا ات الة األلاها

()44

في أوا ر فاز  2020لبنات

التي تمثلام من المش ا ا ا اااركة

ذوا اإلفاتة في المشااو ار

المتعلقة ت و تقرير تقدم أيرلندا الة األمم المتحدة فن تنناذ اتناقية حقوق األلها

ذوا اإلفاتة.

استراتيجياو اإلعاقة
-58

لد أيرلندا اس ااتراتي اتان و ناتان ل فاتة تدفمان تنناذ اتناقية األمم المتحدة لحقوق األل ااها

ذوا اإلفاااتااة .واالسا ا ا ا ا ا ااتراتي يااة الو نيااة إلدماااج اإلفاااتااة للنترة 2021-2017
للس ا ا ا ااياس ا ا ا ااا

واإلةراتا

الرامية الة تلبية احتياةا

األل ا ا ا ااها

()46

هي اإل ااار الر،يسا ا ا ا ا ا ااي

ذوا اإلفاتة .وتقوز هذه االس ا ا ا ااتراتي ية

فلة  123اةراتأ يحدد فدد مناا التدابار التشا ا ا ا ا ا اري ية المتصقية التي يتعان اتهاذها لتنناذ االتناقية تالجامت
ويسعة الة معال تاا.
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-59

واساتراتي ية التوظيف الشااملة ليلاها

ذوا اإلفاتة ()2024-2015

()47

هي المصادرة الر،يساية

ذوا اإلفاتة في أيرلندا .وهو ناج حكومي مشااتر ي مع بان اإلةراتا

لسااياسااة توظيف األلااها

تتهذها مهتلل الو ال ار والوكاال

ذوا اإلفاتة .وتتمثت األولويا

الحكومية لمعال ة الحواةز والتحديا

التي

التي تعترا توظيف األلاها

االساتراتي ية في تطوير الماا ار وعنات القد ار وتعزيز االساتق ليةأ ودتامة

ال س ا ا ااور وتقديم مهتلل أل ا ا ااكا الدفم للناوا تعمالة األل ا ا ااها

المدفور لقات العمتأ وتعزيز فر

ذوا اإلفاتةأ واس ا ا ااتنادتام من األةر

االحتناظ تالوظا،ل والعودة الة العمتأ وتقديم الدفم المنس ا ااق والس ا االسأ

ودل ار أكحاب العمت.

التشريع المتعلق باألهلية
-60

تانون المسا ا ااافدة فلة اتهاذ الق ار ار (األهلية) لعاز  2015هو اك ا ا ا ح أسا ا اااسا ا ااي للقانون القا،م

تشا ا ا ا ن األهلية ينتقت من الناج القا،م فلة الو ا ا ااع الش ا ا ااهص ا ا ااي الة ناج وظيني مرنأ حاب تقيم األهلية

حساار الحالة المحددة والنترة الزمنية المحددة( .)48وساااصطت نااز الوكاااية القضااا،ية تالنسااصة للصال ان تإل ات

القانون المتعلق تحاال

تحط الوك ا ا اااية الترتاصا
ث ث سا ا ا ا اانوا

العقلي (أيرلندا) لعاز  .1871وس ااتنطبق فلة الصال ان المو ااوفان حاليا

اال ت

ال ديدة المتعلقة بدفم األل ا ا ااها

في فملية اتهاذ القرار فلة مراحت تمتد فلة

من تاريك البدت .ومن المتوتع أن يبدأ العمت باذا القانون تالجامت في حزيران/يوني .2022

(التوكاتان  40-135و.)65-135
قانون لغة اإلشارة األيرلندية
-61

وتع ت ااانون ل ااة اإللا ا ا ا ا ا ا ااارة األيرلن اادي ااة لع اااز 2017

()49

ليصا ا ا ا ا ا ااصم ت ااانون ااا في  24ك ااانون األو /

ديسا اامبر  2017وعدأ العمت ت في فاز  .2020ويعترف القانون بل ة اإللا ااارة األيرلندية ل ة أكا االية للدولة
الذين يسا ا ااتهدمون ل ة اإللا ا ااارة األيرلندية في اسا ا ااتهداز ل ة اإللا ا ااارة

وينص فلة "حق م تمع األلا ا ااها

األيرلندية وتطويرها واالحتناظ باا" .ويحدد القانون الشا ا ااروط المتعلقة بتوفار دما
وااللتزاما

التي تقع فلة الاائا

واةصا فاما فلة ةميع الاائا

االسااتنادة من االسااتحقاتا

ل ة اإللا ا ااارة األيرلندية

العامة يما يتعلق تإتاحة هذه الهدما  .وتشمت هذه الشروط وااللتزاما

العامة بتزويد مساتهدمي ل ة اإللاارة األيرلندية تهدمة الترةمة الشانوية فند

والهدما

تالتعليم والحياة الثقا ية واإلةراتا

القانونية أو السااعي الة الحصااو فلاااأ وواةصا

القانونية.

محددة يما يتعلق

هاء -حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
تكلفة اإلعاقة
-62

ت را في الوتط الراهن تحوث تش ا ا ن تجلنة اإلفاتة .وس ا ااتتناو الصحوث ث ثة بنود ر،يس ا ااية هي:

األس ا ا ااس المناهيمية لتجلنة اإلفاتة وتقدير معقو لتجلنة اإلفاتة في ظروف مهتلنة تالنس ا ا ااصة ليل ا ا ااها

الذين ي يشاون في أيرلندا واآلثار المترتصة فلة تجلنة اإلفاتة في م الي الساياساة العامة ودسادات الهدما .

وساتوفر الصحوث تقدي ار كمية لتجلنة اإلفاتة تاساتهداز فدة ناجأ تما في ذلك اساتعراا األدبيا
وتحلات البيانا

الهاكااة تالد ارسااة االسااتقصااا،ية لمازانية األساار الم يشاايةأ والد ارسااة االسااتقصااا،ية المتعلقة

تالد ت وظروف الم يشا ا ا ا ااةأ والمشا ا ا ا اااركة الواسا ا ا ا ااعة ألكا ا ا ا ااحاب المصا ا ا ا االحة مع المناما

ليلها

المعنية الممثلة

ذوا اإلفاتة .وعاإل افة الة ذلكأ أةريط دراسة استقصا،ية لملط أ ثر من  34 000لهص

من ذوا اإلفاتة .وتد كممط الدراسة تالتشاور مع م موفة واسعة من الاائا
وكان الادف مناا هو اتاحة النركة ليلها

GE.21-11198
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التمثالية المعنية تاإلفاتةأ

ذوا اإلفاتة للمساهمة في أفما الصحب تصورة مصالرة.
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األماكن المزدحمة
-63

تنص الماادة (19أ)

()50

ذوا اإلفاتة لجي يهتاروا مكان اتامتام ومحت ساكناهم واأللاها

النركاة ليلاها

"حان الوتط للمضااي تدما"

تما في ذلك الترتاصا
وحدا

من اتنااقياة األمم المتحادة لحقوق األلا ا ا ا ا ا اهاا

()51

ذوا اإلفااتاة فلة اتااحاة

الذين ي يشاون معام.

هي االسااتراتي ية الرساامية التي تسااعة الة التحقق من أن ترتاصا
من األما ن المزدحمةأ تتيم ايوات األلااها

الهاكااة بنقت األلااها

اإلسااكانأ

المعناان في

تقع في األحيات العادية في الم تمع المحليأ وتوفر دفما فرديا مصامما لتلبية احتياةاتام وربصاتام

النردية .وفي نااية فاز 2020أ كان هنا أتت من  1 900لااهص ي يشااون في أما ن مزدحمةأ في حان

أن األةلبيةأ  6 500لا ااهصأ ي يشا ااون في باو ةماعية في الم تمع المحلي .وأةلقط فدة أما ن مزدحمة
أبواباا تالجامتأ وأةلق فدد أ بر من هذه األما ن وحدا

محددة دا ت الم ار ز.

برنامج تمويل اإلعاقة التابع لنظاو خدماو الرعاية الصحية
-64

يوفر برناامج تمويات اإلفااتاةأ الاذا بادأ تننااذه في فااز 2016أ افتماادا

فلة مد فدد من السنوا

لتوفار السكن لصالم األلها

البرنامج الة اتاحة النركة ليلها
ي واأللا ا ا ااها

تادرهاا  100ملاون يورو

الذين ينتقلون من األما ن المزدحمة .ويادف

الذين ي ادرون األما ن المزدحمة لجي يهتاروا المكان الذا ي يشون

الذين ي يشا ا ا ااون معام والتحقق من أن السا ا ا ااكن الذا يوفره البرنامج يلبي احتياةاتام .وتد

لاامت ذلك ل ارات المنال وتجاينااأ ودتامة بناتا

ةديدةأ وأفما ترميم واسااعة النطاقأ فض ا فن اسااتثمار

األم وا في تحسا ا ا ااان العقا ار اإلي ارية الهاكا ا ا ااة الطويلة األةت وفي المشا ا ا اااريع التعاونية مع السا ا ا االطا
المحلية وتطار اإلسكان الطوفي.

واو -الحق اي التعليم
القبول اي المدارس
-65

بدأ في فاز  2020العمت تقانون التعليم (القبو في المدارال) لعاز  .)52(2018ويس ا ا ا ا ااعة القانون

الة األ ذ بناج ةديد أ ثر م تمة للوالدين وأ ثر انصااافا واتساااتا الات كيفية تنناذ سااياسااة القبو في المدارال

االبتدا،ية ومدارال ما تعد المرحلة االبتدا،ية التي يناهز فددها  4 000مدرس ا ا ا ااة في أيرلندا .والادف العاز هو

توفار ا ار ل لتحاق تالمدارال يادف الة
التي تبط باا المدارال في لصا

-66

اامان معاملة كت نت معاملة فادلةأ والتحقق من أن الطريقة

القبو هي ريقة منامة وفادلة ولنافة.

وتادف أحكاز القانون الة تيسا ااار وكا ااو الوالدين تسا اااولة أ بر الة المدارال المحلية وتس ا ا ات

أ نالام في مدرسة تلبي احتياةاتام .ويقضي القانون ت ن تتحلة المدارال تالعد والشنا ية في تقرير كيفية
افطات األولوية لي نا للقبو في المدرس ا ا ااة .وي ر فلة المدارال تبو ةميع المتقدمان متة أمكن ذلكأ

ودذا فاق فدد المتقدمان فدد األما ن المتاحةأ تعتمد معايار محددة ل

كا اراحة في سا اياس ااا

ذلك اإلفاتة.
-67

القبو فلة أناا لن تماز

تيار .ويقض ااي ت ن تنص المدارال

ااد مقدز الطلر اس ااتنادا الة فدد من األس ااصابأ تما في

ويتضا اامن القانون أحكاما تحار اسا ااتهداز الدين م يا ار ال تيار األ نا الذين يقبلون في مهتلل

الماادارال االبتاادا،يااة .وينص فلة م موفااة من تاادابار الحمااايااة التي تجناات للطناات المنتمي الة أتليااة دينيااة

االلتحاق تمدرسا ااة تقدز تعليما دينيا أو برنام ا تعليميا دينيا يتنق مع معتقدات الدينية .وي ر فلة المدارال
أن تدرج في سااياسااة القبو معلوما
في المشاركة في التعليم الديني.
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مشروع قانون التعليم (ميثاق الرالب والوالدين) لعاو 2019
-68

تدر و الرة التعليم الحاةة الة اإلنصا

الة كو األ نا

يما يتعلق بتعليمام .ومن التطو ار

الر،يساية في هذا الصادد مشارور تانون التعليم (ماثاق الط ب والوالدين) لعاز 2019أ الذا يادف الة تحساان
يفية تعامت المدارال مع الط ب ووالديام .وسايطلر من المدارال التشااور مع الط ب فند و اع الساياساا

والهطط المدرس ا ا ااية أو مراةعتاا .وس ا ا اايطلر من كت مدرس ا ا ااة و ا ا ااع ماثاق للط ب والوالدين وفقا للمصادل

التوةااية الو نية.

تواير التعليم المتعدد الروائف
-69

تسااعة الحكومة الة اي اد ما ال يقت فن  400مدرسااة متعددة الطوا،ل أو ةار ا،فية في نااز

التعليم االبتدا،ي تحلو فاز  .2030وتادف فملية افادة تشا ا ااكات المدارالأ التي تسا ا ااعة الة نقت المدارال

القا،مة من ةاا

راعية ا،فية الة ةاا

راعية متعددة الطوا،ل اسا ا ا اات اتة لربصا

التع ات بت ااز المدارال المتعددة الطوا،ل في ةميع أنحات البلد.
-70

األسا ا ا اار المحليةأ الة

وفلة مد العقد الما يأ فتحط  119مدرسة في مرحلتي التعليم االبتدا،ي وععد االبتدا،ي أو أفاد

تش ااكالااأ مناا  114مدرس ااة متعددة الطوا،ل .وفي فاز 2021أ كانط هنا  159مدرس ااة ابتدا،ية متعددة

الطوا،ل ( 6في المااا،ااة من الم مور) و 359من ماادارال التعليم تعااد االبتاادا،ي المتعااددة الطوا،ل أو ةار
الطا،فية ( 50في الما،ة من الم مور).

-71

وتعكل الو الرة حاليا فلة و ااع فدد من الناج المهتلنة في سااياق تزايد فدد السااكان وليادة الطلر

فلة التعليم المتعدد الطوا،ل.

التثقيف اي مجال حقوق اإلنسان والمواطنة.
-72

تتناو تضااايا حقوق اإلنسااان في ةميع مسااتويا

تبرل مسا ا لة حقوق اإلنسا ااان في م موفة من السا ااياتا

النااز التعليمي .فني مرحلة التعليم االبتدا،يأ

فبر المناهج الد ارسا ااية .وينصا اار التركازأ في هذا

المساتو أ بدرةة كبارة فلة التثقيف االةتمافي والشاهصاي والصاحي .وتمثت "تنمية روح الموا نة" فنصا ار
أساسيا في هذا المو ور اإللزاميأ من النصو الهاكة تاأل نا الص ار حتة اتماز مرحلة التعليم االبتدا،ي.

-73

ويمكنأ في مسااتو ما تعد المرحلة االبتدا،ية أيضاااأ تطوير اإللماز تحقوق اإلنسااان في م موفة

من الس ااياتا

فبر المناهج الد ارس ااية .ويت لة ذلك أ ثر في مواد الترعية االةتماعية والش ااهص ااية والص ااحية

والتاريك وال ار يا ود ارس ا ا ا ااا

األفما والترعية المدنية واالةتماعية والس ا ا ا ااياس ا ا ا ااية .وتش ا ا ا ااكت الترعية المدنية

واالةتماعية والسااياسااية والترعية االةتماعية والشااهصااية والصااحية ةزتا من المناهج الد ارسااية األساااسااية في

المدارال اإلفدادية ما تعد المرحلة االبتدا،ية .وتدرال هذه الموا ا ا ا ا ا اايع تافتصارها ةزتا من أنش ا ا ا ا ا ااطة التعلم
الهاكة تالرفاه.

-74

وسا ا ااتتاح للمدارال في أيلو /سا ا اابتمبر  2021دورة د ارسا ا ااية تصا ا ااارة ةديدة حو مو ا ا ااور الترعية

المدنية واالةتماعية والسا ا ااياسا ا ااية .وتادف هذه الدورة الة اف ز الشا ا ااصاب ودلاامام وتمكانام من المشا ا اااركة

تصانتام موا نان فافلان في الم تمع المعاكار فلة المساتو المحلي والو ني والعالميأ اساتنادا الة فام

حقوق اإلنساان والمساتوليا

االةتماعية .وفي فاز 2016أ افتمد مو اور ا تيارا ةديد للمساتو العاليأ

وهو "السااياسااة والم تمع" .ويادف مو ااور "السااياسااة والم تمع" الة تطوير تدرة المتعلم فلة المشاااركة في
الموا نة الت ملية والنشطةأ مع اال
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سياسة الرااه
-75

تس ااعة س ااياس ااة الرفاه التي تنتا اا و الرة التعليم الة تعزيز الص ااحة العقلية والرفاه ل ميع األ نا

التهفيف من فوامت الهطر وتعزيز فوامت الحماية في الوسا ا ااط المدرسا ا ااي .ويقوز ناج

والشا ا ااصاب من

"المدرسا ا ااة ت ملاا" هذا فلة ال ا ا ا ار ةميع األ راف المتد لة في الوسا ا ااط المدرسا ا ااي في ا ار فملية تقايم

ذاتي تقوز فلة التعاون والت مت من أةت تحساان م اال

الحياة المدرساية التي تتثر فلة الرفاهأ مع تركاز

توا فلة مشااركة ال ميع دون اساتثنات .وتساتهدز المدارال فملية التقايم الذاتي للمدارال للشارور في فملية

مراةعة مستمرة تادف الة تعزيز رفاه األ نا .
-76

وهنا م ا ةديد للتعلم في المرحلة اإلفدادية يسامة "الرفاه يذكي وفي الط ب بثقافة المدرساة

وفجرها ااا والتزاماا ااا بتحقاق الرفا اااه" .ويشا ا ا ا ا ا اما اات ذلا ااك فر

التعلم لتعزيز الرفا اااه البا اادني والعقلي والعا ااا ني

واالةتمافي للط بأ وتمكان الط ب من بنات الماا ار الحياتية وتطوير لا ااعور توا تاالرتصاط تمدرسا ااتام

وم تمعام.
-77

تعليم ذوا االحتياةا
(أ)

التعليمية الهاكة:
اامان توفار التعليم المناساار الحتياةا

تادف سااياسااة و الرة التعليم الة

ةميع األ نا

ذوا االحتياةا التعليمية الهاكة .وحاثما أمكنأ يقبت األ نا ذوو االحتياةا التعليمية الهاكة في المدارال

العادية مع تقديم الدفم اإل افي ال لز لام.

بلغ فدد النص ااو الهاك ااة ومدرس ااي التعليم الها

(ب)

ومس ااافدا ذوا االحتياةا الهاك ااة

مس ااتويا ةار مس اابوتة .وس ااتننق الو الرة نحو مليارا يورو أو أ ثر من  ٪20من اةمالي مازاناتاا المهصا اص ااة
للتعليم في فاز  2021لتوفار افتمادا

ا ا ية لي نا ذوا االحتياةا

منذ فاز 2018أ ي را في ا ار مشا ا اارور ت ريبي ةديد لنموذج اإلدماج المدرسا ا ااي ا تصار

(ج)

نموذج ألل ااكا الدفم الع ةي المص اامم ص اايص ااا من

الوظيني دا ت البائا

(د)
•

توفار الع ج ال ااطراتا النطق والل ة والع ج

التعليمية .وتمط الموافقة فلة مواك االة هذا المش اارور الت ريبي في آب/أةس ااطس 2020أ

تعد التر يص للم لس الو ني للتعليم الها
وف ج ا طراتا

التعليمية الهاكة.

بتوظيف ما يص ا اات الة  31من أ ص ا ااا،اي الع ج الوظيني

النطق والل ة.

وعاإل افة الة ذلك:
توفر طة النقت المدرسي نقت األ نا ذوا اإلفاتة من المدرسة ودلااا تالم ان.

•

وتمكن منحة التجنولوةيا المسا ااافدة المدارال من ل ا ارات معدا

•

ويتولة المعلمون الزا،رون الم اادرعون ت اادريص ااا اااكا ا ا ا ا ا ا ااا النار في احتي اااة ااا

الم لس الو ني للتعليم الها
الصاام/الذين يعانون من
بتوفار ترتاصا

•

.

متهص ا اصا ااة أوكا ااة باا
األ ن ااا

ااعل الساامع أو المكنوفان /ااعاف الصصاار ويقدمون توكاايا

تيسارية لاتالت األ نا في لكت أةازة مسافدة.

وييسا ار نااز الترتاصا

التيس ااارية المعقولة مش اااركة المرل ااحان الذين يواةاون ك ااعوعا

معانة تسا اابر افاتة بدنية أو تص ا ارية أو سا اام ية و/أو كا ااعوعة في التعلمأ في امتحانا

الشاادا .
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تحقيق تكااؤ الفرص اي المدارس
-78

يش ا ا ا ا ا ااكت برنامج تحقاق تجافت النر

في المدارال المصادرة الر،يس ا ا ا ا ا ااية لو الرة التعليم التي يراد باا

معال ة أوة الحرمان المتعلقة تالتعليم فلة المس ا ااتو المدرس ا ااي  .وفي الس ا اانة الد ارس ا ااية 2021/2020أ
()53

يبلغ فدد المدارال المشمولة ببرنامج تحقاق تجافت النر

أا نحو  ٪20من اةمالي فدد الط ب.
-79

ويوفر برنامج تحقاق تجافت النر

في المدارال  887مدرسة تعد  185 000تلماذ

في المدارال م موفة من ألكا الدفم تشمت وظا،ل تدريس

ا ا ااا يةأ ووظا،ل لمنس ا ااقي االتص ا ااا المحلاان المعناان تاأل نا الذين يدرس ا ااون ارج المدرس ا ااةأ وليادة

المنم المقدمة للمدارالأ وتوفار التمويت اإل ا ااافي للجتر المدرسا اايةأ ودفم المناهج الد ارسا اايةأ وليادة فر

الحصو فلة ألكا الدفم المهصصة لتحقاق الرفاهأ واالستنادة من برنامج الوةصا

المدرسية.

ضمان المساواة اي الوصول إلى التعليم العالي لصالح المجموعاو الممثلة تمثيال ناقصا
-80

من أولويا

الحكومة األيرلندية

وتو اام الهطة الو نية الثالثة تشا ن

ا ا ا اامان وكا ا ا ااو ال ميع الة التعليم العالي فلة تدز المسا ا ا اااواة.

اامان وكااو ال ميع الة التعليم العالي فلة تدز المساااواة ()2021-2015

االسا ا ا ااتراتي ية الحكومية الحالية لمعال ة النقص في التمثات في التعليم العالي حسا ا ا اار الم موفا

المحددة

في الهطاة .وتتمثات رؤياة الهطاة الو نياة للوكا ا ا ا ا ا ااو الة التعليم العاالي في التحقق من أن الط ب الاذين

يلتحقون تالتعليم العالي ويشا ا ا ا ا اااركون ي ويكملون يعكسا ا ا ا ا ااون مااهر التنور والمزيج االةتمافي التي تماز

س ا ا ا ا ا ااكان أيرلندا .وتحدد الهطة النئا
تش ا اامت الملتحقان من النئا

المس ا ا ا ا ا ااتادفة ةار الممثلة حاليا تمثا كا يا في التعليم العاليأ التي

االةتماعية  -االتتص ا ااادية ذا

المش ا اااركة المتدنية في التعليم العاليأ والرحت

األيرلن ااديانأ والط ب ذوا اإلف ااات ااةأ والملتحقان للمرة األولة من الط بأ والمتعلمان ةار المتنرةان أو
الذين يدرسا ااون ارج األوتا

العاديةأ والط ب المتنوتان في التعليم العاليأ كما تحدد الهطة أهدافا لزيادة

مشاركة هذه الم موفا ( .التوكية .)142-135

-81

وتد ألا ا ا ااار تقرير مرحلي فن طة العمت الو نية في فاز  2018الة ليادا

كبارة في معدال

المشا ا ا ا ا اااركة منذ بدت العمت تالهطةأ ال سا ا ا ا ا اايما في فئة ذوا اإلفاتة( .)54وتد ت اول اإلن ا ال في مرحلة

اس ا ا ا ا ااتع ارا التقدز المحرل الادف المرس ا ا ا ا ااوز لمدة تقات الهطةأ وهو  8في الما،ةأ فحدد هدف ةديد يتمثت

في  12في الما،ة لعاز  .2021وفي فاز 2019أ ارتنع معد المش ا ا اااركة اإلةمالي الة  ٪12,3وتم ت اول
األهداف المرسومة بننس النسر يما يتعلق تالنئا

الث ث ل فاتة .وا تتمط المشاورة العامة حو الهطة

الو نيااة ال اادياادة للوكا ا ا ا ا ا ااو الة التعليم العااالي للنترة  2026-2022في  18حزيران/يوني ا  .2021ومن

المقرر نشر الهطة ال ديدة في نااية فاز .2021
اإلدماج
-82

أيرلناادا ملتزمااة بزيااادة مسا ا ا ا ا ا ااتويااا

اإلدماااج من

وألااكا دفم أ ثر مرونة وفي المتناو تتناساار مع االحتياةا

توفار برامج تعليم وتاادرياار فاااليااة ال ودة

المحددة ليفراد .ويمثت تعزيز اإلدماج أحد

الركا،ز األس اااس ااية الث ث التي تس ااتند الااا اس ااتراتي ية التعليم اإل ااافي والتدرير التجمالي للنترة .2024-2020

وتد ور الاائة الحكومية المعنية بتوفار التعليم اإل ا ا ا ا ا ا ااافي والتدرير التجمالي وم الس التعليم والتدرير

في أيرلندا و 16من هائا
من
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التعليم والتدرير ساالساالة من اإلةراتا

لدفم الادف المتمثت في تعزيز اإلدماج

و ع وتنناذ سلسلة من المصادل التوةااية المتعلقة تالممارسا

ال ادة من أةت تعزيز اإلدماج.
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المساواة بين الجنسين اي التعليم
-83

تقض ا ا ااي التشا ا ا اريعا

التي تنام التعليم العالي ت ن تس ا ا ااعة المتسا ا ا اس ا ا ااا

الة تحقاق التوالن بان

ال نس ا ا ااان في ك ا ا اانوف الط ب والموظنانأ وأن تعمت هائة التعليم العالي فلة تعزيز تجافت النر  .وفي

حان ل اااركط متسا اسا اا
مد سا ا ا ا ا اانوا

التعليم العالي في مصاد ار

تادف الة التص اادا لعدز المس اااواة بان ال نس ااان فلة

فديدةأ فإن االسا ا ا ا ا ااتعراا الو ني الذا أةرت في فاز  2016هائة التعليم العالي تشا ا ا ا ا ا ن
التعليم العالي األيرلندية

المسا اااواة بان ال نسا ااان في متس ا اسا ااا

()55

سا االط الضا ااوت فلة م موفة واسا ااعة من

القضاايا التي تسااهم في اساتمرار فدز التوالن بان ال نساان في هذا القطارأ ال سايما في المساتويا
وترك ا ا ااد هائة التعليم العالي أدات متس ا ا اس ا ا ااا

التعليم العالي من

مسا ا ا لة المس ا اااواة بان ال نس ا ااان كمحور ر،يس ا ااي

العليا.

فملية الحوار االس ا ا ااتراتي يأ وتدرج

ا اامن األولوية االس ا ااتراتي ية  :6الحوكمة والقيادة والتماز

التشا الي .وأنشائط في فاز  2017فرتة فمت معنية تالمسااواة بان ال نساان لتحديد التدابار الاامة التي من
لا ناا أن تضامن التع ات ببذ ةاود مساتدامة نحو تحقاق المسااواة بان ال نساان .ومن بان توكايا

فرتة

العمت انشات مركز تماز للمساواة بان ال نسان تاتع لاائة التعليم العاليأ وتد أنشم هذا المركز في فاز .2019
تواير التعليم لرالبي الحماية الدولية
-84

يحق لطالبي الحماية الدولية الذين منحوا تصا ا اريحا للعمت االس ا ااتنادة من برامج التعليم اإل ا ااافي

والتاادرياار التجمالي مثلام مثاات الموا نان األيرلنااديان .وأد لااط في تمول/يوليا  2020ت اا ار

فلة طااة

الدفم الت ريبية لطالبي الل وت الذين يزاولون التعليم العالي لتوس ا ا اايع نطاق المعايار التي تتهلام ل س ا ا ااتنادة
من الهطة ودل ات لا اارط تضا ااات ث ث سا اانوا

في النااز المدرسا ااي األيرلندا والحصا ااو فلة لا اااادة اتماز

التعليم الثانوا .وتمكن هذه الت اا ار فددا أ بر من األلا ا ااها
الوكو الة متسسا

-85

التعليم العالي.

وتش ا ا ا اامت هذه الت اا ار

المشا ا اامولان تإةراتا

طة دفم الط ب من البي الل وتأ حاب أ د ولير التعليم اإل ا ا ا ااافي

والعالي والصحب واالبتجار والعلوز في آب/أةس ا ا ا ا ا ااطس  2020افتزاز الس ا ا ا ا ا االطا

الهطة وددراج هذه الهطة في استراتي ية ويلة األةت.
-86

الحماية الدولية من

تهفيف القوافد التي تحكم

ولم تعد تنطبق األحكاز التي تقضااي ت ن يكون الراةبون في تقديم الطلصا تد تض اوا ث ث ساانوا في

النااز المدرس ا ا ا ااي األيرلندا وحص ا ا ا االوا فلة ل ا ا ا اااادة اتماز التعليم الثانوا .وال ي از يتعان فلة الراةبان في تقديم

الطلصا أن يكونوا مشمولان تإةراتا الحماية أو حاكلان فلة تصريم ل تامة في البلد منذ ث ث سنوا .
-87

وعاإل افة الة ذلكأ ومنذ بداية العاز الدراسي 2022/2021أ لم يعد البو الحماية الدولية الحاكلون

فلة تص ا ا اريم للعمت والذين يرةبون في الحص ا ا ااو فلة ل ا ا اااادا التعليم لمرحلة ما تعد التعليم الثانوا مطالبان
بدفع الرسوز الدولية التي تقدر با  3 600يورو.

تاي -الحق اي الصحة
-88

يتيم نااز الصاحة العامة األيرلندا االساتنادة من دما

تطاتة الع ج (األهلية الجاملة) وعطاتة

لياارة المماارال العااز (األهلياة المحادودة) الموةااة الة األسا ا ا ا ا ا اار الم يشا ا ا ا ا ا اياة ذا

الاد ات المنهنا والنئاا

المامشا ا ااة .ويحق ليفراد الذين لديام أهلية كاملة الحصا ا ااو فلة م موفة من الهدما أ ودذا لم يكن مقدز

الطلر مته للحصااو فلة تطاتة ف ج ألسااصاب ماليةأ فإن ادارة الصااحة تقيم تلقا،يا ما اذا كانوا متهلان
للحصا ا ا ا ا ا ااو فلة تطااتاة لياارة مماارال فااز .وتتيم تطااتاة لياارة المماارال العااز لحااملااا بزياارة باار العاا،لاة

المشااار م انا .وععد بدت العمت في فاز  2015بنااز الرفاية الم انية ل ميع األ نا دون ساان السااادسااة
الذين يحتاةون الة ليارة الممارال العازأ وافقط الحكومة فلة التوسايع التدري ي لاذه الهدمة لتشامت ةميع
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األ نا الذين تبلغ أفمارهم  12سا ا ا اانة أو أتت .ويمثت هذا التوسا ا ا اايع المبرمج تدبا ار ماما من تدابار الرفاية
الصحية من ل ن أن يزيت حاةز التجلنة الصاهاة المحتملة أماز الوكو الة رفاية الممارال العاز ويحسن

الرفاية الصحية لي نا  .وي را حاليا النار في تاريك بدت مرحلة التوسيع األولةأ تالنسصة ل ميع األ نا دون

سن الثامنةأ وذلك تسبر كوفاد( 19-التوكية .)63-136
واتهذ

-89

مسااتهدمي الهدما

الحكومة أيض ا ا ااا طوا

الصااحية من مهتلل الهلفيا

الثانية للص ااحة المتعددة الثقافا
الهدما

محددة لتلبية احتياةا

الرفاية الص ا ا ااحية ليفداد المتزايدة من

العرقية والثقا ية والدينية .وتادف االسااتراتي ية الو نية

للنترة  2023-2018الة األ ذ بناج متجامت لتلبية احتياةا

مس ااتهدمي

الصا ااحية .وتشا اامت أهداف االسا ااتراتي ية تحسا ااان امكانية الوكا ااو الة الهدما أ وتوفار دما

40-135أ و65-135أ و137-135أ و62-135أ و.)63-135

فالية ال ودة وم ،مة ثقا يا( .التوكيا
اإلجهاض
-90

في  25أيار/مايو 2018أ أةرا اسااتنتات فلة التعديت السااادال والث ثان لمشاارور الدسااتور لعاز 2018أ

الذا اسااتادف حذف المادة  3-3-40من الدسااتور واالسااتعا ااة فناا تصااياةة تتكد أن البرلمان تد يساان

توانان لتنايم اناات الحمت .وأتر االسا ا ا ااتنتاتأ وفي كانون األو /ديسا ا ا اامبر  2018تم تمرير تانون الصا ا ا ااحة

(تنايم اناات الحمت) لعاز  2018وتوقيع ليصا ااصم تانونا( .)56وال را الر،يسا ااي من هذا القانون هو و ا ااع
أحكاز تنام امكانية الوك ا ا ااو الة س ا ا اابت اناات الحمت في أيرلندا .وي از القانون اناات الحمت في الحاال

التي تنطوا فلة طر فلة حياة المرأة الحامت أو فلة امكانية الحاق
ظرف من المرةم أن يتدا الة وفااة ال نان اماا تبات أو

رر ةسيم تصحتاا وحاب يوةد

 28يوماا من الوالدة وذلاك دون تاود حتة

األسا ا ا ا ا ا اابور  12من الحمات .وفي حان أن انااات حيااة ال نان فمادا يعتبر ةريماةأ فادا الحااال التي ي ازهاا

القاانونأ فاإن أحكااز هاذه ال ريماة ال تنطبق فلة المرأة التي تناي حملااا أو تحااو اناااته .وينص القاانون فلة
اتاحة امكانية الوكا ا ااو (م انا) الة دما اناات الحمت ل ميع الذين يقيمون تشا ا ااكت فادا في الدولة .وتد بدأ
تقديم دما اناات الحمت في  1كانون الثاني/يناير ( 2019التوكية .)136-135

حاء -الحق اي الحياة األسرية
-91

فملط أيرلندا فلة و ا ا ا ااع طط وتطوير ألا ا ا ااكا دفم للوالدين العاملان لتيسا ا ا ااار المسا ا ا اااواة بان

ال نسا ااان في اال ا ااط ر تمسا ااتوليا

في السنوا

الرفايةأ ولدفم الوالدين في اال ا ااط ر بدور أ بر في رفاية الطنت

األولة الحاسمة من حيات .

إجاتة الوالدين
-92

يتنق نااز اةالة الوالدين واالس ا ا ااتحقاتا الوالديةأ الذا أنش ا ا اام في تشا ا ا ارين الثاني/نوفمبر 2019أ مع

توةي االتحاد األوروعي تشا ا ن التوفاق بان الحياة المانية والحياة الهاكا ااة ويهو الوالدين ال دد الحصا ااو فلة
اةالة واس ا ااتحقاتا ةار تابلة للتحويت لمدة أس ا اابوفان .ويدفم هذا البرنامج التدرج الوظيني للمرأة من

تاائة

الاروف الم ،مة للتوفاق بان التزاماتاا المانية ومساتولياتاا األسارية .وععد د و تانون اإلةالة العا،لية واألحكاز

المتنوفة لعاز  2021حاز النناذ في نيساان/أبريت )57(2021أ لاد مدة اإلةالة من أسابوفان الة مساة أساابيع.
ويعكس اترار العمت بنااز االس ااتحقاتا ةار القابلة للتحويت فجرة منادها أن اإلةالة واالس ااتحقاتا الوالدية تجون

أ ثر فعالية فندما يش ا ا ا ا ع اآلتات وكذلك األماا فلة أ ذ اةالة من العمت لرفاية أ نالام .وتتناو هذه الهطة
المس ا ا لة من مناور المس ا اااواة بان ال نس ا ااانأ حاب تس ا ااام في ليادة مش ا اااركة المرأة في القوة العاملةأ وفي حماية

حقوق العما (التوك ااية  .)35-136تاإل ااافة الة ذلكأ ينص تانون اةالة الوالدين (المعد ) لعاز  2019فلة
ليادة مدة اإلةالة من  18أسبوفا الة  26أسبوفاأ فلة أن تستالك اإلةالة فلة مراحت فلة مد فامان.

GE.21-11198

19

A/HRC/WG.6/39/IRL/1

طاء -المساواة بين الجنسين
-93

اةتمعط ةم ية الموا نان المعنية تالمسا اااواة بان ال نسا ااان ألو مرة في كانون الثاني/يناير 2020
الة الحكومة تش ا ن السااياسااة والقيادةأ

للنار في المسااا،ت المتصاالة تالمساااواة بان ال نسااان وتقديم توكاايا

وتقديم الرفاية ورفاية األ نا أ والعنل المنزلي وال نسا ا ا ا ا ااي والقا،م فلة النور االةتمافيأ واألةور وأما ن

العماتأ والحمااياة االةتمااعياة .وتاد ا تتماط ال م ياة أفماالااا اآلن وتادماط تقريرهاا الة الحكوماة للنار يا .

وفرا التقرير الناا،ي ل م ية الموا نان المعنية تالمسااواة بان ال نساان وتوكاياتاا فلة م لساي البرلمان

في حزيران/يوني .2021
-94

ا ااد المرأة وكانط فض ا اوا في

وك ا اادتط أيرلندا فلة اتناقية القض ا ااات فلة ةميع أل ا ااكا التمااز

ل نة األمم المتحدة المعنية بو ا ا ا ا ا ااع المرأة من فاز  2017الة فاز 2021أ وت أرسا ا ا ا ا ااط الل نة لمدة فامان
هذه النترة .وفلة الرةم من التقدز المحرلأ ال ت از هنا أوة فدز مسا ا ا ا اااواة بان ال نسا ا ا ا ااان .وتعني

الن وة في األةور بان ال نس ااان أن المرأة تجس اار في المتوس ااط أة ار أتت بنس ااصة  14,4في الما،ة من األةر
الذا يحصاات فلي الرةت .وال ت از المرأة ممثلة تمثا ناتصااا في أدوار كاانع القرارأ وال ساايما في الساااحة

الساياسايةأ وفي مناكار المديرين التنناذيان للشاركا

و9-135أ و33-136أ و35-136أ و.)71-135
-95

(التوكايا

وأفضاات م الس ادارة الشاركا

حدد النريق المس ا ااتقت المعني تاس ا ااتعراا المصاد ار التي تض ا ااطلع باا ل ا ااركا

التوالن بان ال نسان من أةت االرتقات تاألفما الت ارية من

في الش ااركا

تجافت النر

76-135أ

األفما لتحقاق

في ل ت المناكر العليا

األيرلندية()58أ الذا أنش ا ت الحكومة في 2018أ أهدافا ا ااا ية لتحقاق التوالن بان ال نس ااان

في مسا ااتو المناكا اار العليا في الشا ااركا

األيرلنديةأ وهو يتولة أيضا ااا ركا ااد التقدز المحرل سا اانويا ويقدز

تقارير فن ذلك .ووةد التقرير الصا ا ا ااادر فن النريق في كانون األو /ديسا ا ا اامبر  2020أن أ بر الشا ا ا ااركا

المدرةة في البوركاة األيرلندية ( )ISEQ 20حققط في المتوساط هدف م لس اإلدارة لعاز  2021المتمثت

في بلو نساصة تمثات با ا ا ا ا ا ا ا  ٪27لجت من ال نساانأ بادف بلو نساصة  ٪33تحلو فاز  .2023وفلة الرةم
من التقدز المشا ا ا ا ا ا ع الذا أحرلت تعا الش ا ا ا ا ااركا أ فإن تحقاق األهداف ل ميع الشا ا ا ا ا اركا

البوركة ال ي از كعر المنا .
-96

وتمش اايا مع التزاز الحكومةأ أتر البرلمان تش اريعا يادف الة الزاز الش ااركا

حد معان تحسااب الن وا

في األةور بان ال نساان ونشار المعلوما

ذا

التي يزيد ح ماا فن

الصالةأ وعيان التدابار المتهذةأ

ان وةد أ للقضااات فلة أا ف وة في األةور أو تقليصاااا .وسااانطبق مشاارور تانون المعلوما
في األةور بان ال نسا ا ا ا ااان لعاز 2019

()59

في البداية فلة الشا ا ا ا ااركا

المدرةة في

فن الن وة

التي تعد  250موظنا أو أ ثرأ تبت

نا هذا الرتم الة  50موظنا في مرحلة الحقة .ويتمت أن تتدا الشانا ية تشا ن هذا المو اور الة ليادة

الوفي تالن وة في األةور بان ال نس ا ااان دا ت الش ا ااركا
الة اتهاذ طوا

وفي ك ا اانوف ال ماور األوس ا ااع نطاتاأ وأن تدفع

للناوا تالمساواة في األةور بان ال نسان.

االستراتيجية الوطنية للنساء والفتياو2020-2017 ،
-97

تعكس االساتراتي ية الو نية للنساات والنتيا

في ةميع مناحي حياتاا .وتش ا ا اامت هذه الهطوا

ومس ا ا ا ااافدة العام

ليادة مش ا ا اااركة المرأة في العمالةأ ودفم را،دا

األفما أ

في التدرج الوظيني .وتجمت هذه االس ا ا ا ااتراتي ية تدابار أ ر أ تس ا ا ا ااام في تحقاق هذه

األهدافأ وستهضع هذه التدابار لعمليا

20

()60

التزاما

الحكومة ت ملاا تالناوا بو اع المرأة

ركد ودب

تستند الة بيانا

مصننة حسر النور االةتمافي.
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وتد أنش ا ا ولير الصا ااحة في فاز  2019فرتة العمت المعنية تصا ااحة المرأة بادف تحسا ااان النتا،ج

الص ا ا ااحية للمرأة وت ارب الرفاية الص ا ا ااحية  .وتعمت فرتة العمت فلة و ا ا ااع طة فمت لص ا ا ااحة المرأةأ
()61

تسا ااترلا ااد تعملية "االلتزاز الصا ااارز تاإلك ا ا ات الة النسا ااات" التي تقوز فلة دفوة النسا ااات الة تصاد

براتان

وتقديم مقترحاتان لحت مش ااا ت النااز الص ااحي ومواتمت مع برنامج اإلكا ا ح الو ني لقطار الص ااحة في

أيرلندا الذا يمتد فلة فشر سنوا .
-99

وتعني اكا ا ا ا ا حا

القانون االنتهابي في فاز  2016لزيادة مش ا ا ا اااركة المرأة في الس ا ا ا ااياس ا ا ا ااة أن

األحزاب السااياسااية سااتس ا ت انهنا ااا في التمويت الحكومي الذا تحصاات فلي تمقدار النصاال اذا ال تني
تالشروط التي تقضي بتهصيص حصة  30في الما،ة للمرلحا

في االنتهاتا

من اإلناث و ٪30للمرلحان من الذكور

العامة .وسترفع هذه الحصة الة  ٪40افتصا ار من فاز  .2023وفي فاز 2017أ تم ت سيس

الت مع البرلماني النسااا،ي األيرلندا كمنتد مشااتر بان األحزاب يتيم لعض اوا

التي تتثر في ال الر فلة المرأة وتنايم حم

البرلمان مناتشااة القضااايا

تشا ا ا ا ا ا ن هذه القض ا ا ا ا ااايا .وتد اتهذ

م موفة من التدابار

الميسا ا ارة لتشا ا ا يع ليادة تمثات المرأة في الحكومة المحليةأ تما يشا ا اامت تقديم منم لمناما
وليحزاب السياسية لتدرير النسات الرابصا

في الترلمأ وتنايم حم

الم تمع المدني

توعية (التوكية .)95-135

ياء -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
إدماج المهاجرين
-100

الحكومة األيرلندية ملتزمة تالناوا تالس ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ااا

التي تادف الة ادماج األتليا اإلثنية في أيرلندا

وتعزيز اإلدماج االةتمافي والمساااواة والتنور ومشاااركة المااةرين في الحياة االتتصااادية واالةتماعية والسااياس ااية

والثقا ية لم تمعاتام المحلية .وي را تنناذ أنش ا ااطة فديدة سا ا ا يا الة الوفات باذا االلتزازأ الذا ينعكس من

االسا ا ا ا ا ا اتراتي ي ااة الو ني ااة إلدم اااج الما اااةرين للنترة 2020-2017أ وهي ا ااار فم اات الحكوم ااة ت ا ملا ااا ل اادفم

االندماج( .)62وتتضاامن هذه االسااتراتي ية  76اةرات موةاا ل دا ار الحكومية والساالطا المحلية والاائا العامة
األ ر ت طي م موفاة من م ااال السا ا ا ا ا ا ايااس ا ا ا ا ا ااة العااماة وتوفار الهادماا أ تماا في ذلاك :اذكاات الوفي المتعادد
الثقافا

ومكافحة العنص ا ا ارية وكراهية األةانر والوك ا ا ااو الة الهدما العامة واإلدماج في الم تمع والتعليم

والتوظيف ومسا ار العمت والموا نة النافلة( .التوكيا 103-135أ و81-135أ و.)8-136
اللجنة الوطنية لمكااحة العنصرية
-101

الل نة الو نية لمكافحة العنص ا ا ارية هي ل نة مسا ا ااتقلة أنش ا ا ا تاا الحكومة في فاز  2020لو ا ا ااع

طاة فمات و نياة لمكاافحاة العنصا ا ا ا ا ا ارياة في أيرلنادا .وسا ا ا ا ا ا اايعزل فمات الل ناة الناج الاذا تتصعا الحكوماة

األيرلندية في مكافحة العنص ارية النردية والمتس اساايةأ وساايسااتند الة اإلةراتا

المناهضااة للعنص ارية الواردة

في ا سا ا ااتراتي ية ادماج المااةرين واالسا ا ااتراتي ية الو نية إلدماج الرحت والروما( .التوكا ا اايا

و111-135أ و112-135أ و109-135أ و108-135أ و103-135أ و.)104-135

110-135أ

الكتاب األبيض حول إنهاء الحكم المباشر
-102

تلتزز الحكومة تاالسا ا ااتعا ا ا ااة فن نااز الهدما

المصال ا ا ارة بنااز ةديد لتوفار السا ا ااكن في ا ار

الحماية الدوليةأ سا ا ا ااوف يقوز فلة ناج ال يسا ا ا ااتادف الرعم .ويعرا كتاب أبيا نشا ا ا اار في  26لا ا ا ااصاط/

فبراير  2021نااز اإلتامة المقترح والدفم الذا ساايقدز لمقدمي لصا
نتي ة مش ا ا ا اااو ار مكثنة مع مناما

والاائاا

الحماية الدولية( .)63وهذا الجتاب هو

الم تمع المدنيأ والمقيمان في م ار ز الهدما

المصال ا ا ا ارةأ واإلدا ار

الحكومياة األ ر  .ويسا ا ا ا ا ا ااتناد النموذج ال ادياد الة مصاادل حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااانأ حااب يتمثات الت اار

الر،يسا ااي في االلتزاز ت ن يحصا اات ملتمسا ااو الل وت فلة مسا ااكن ا

في الم تمع المحليأ تعد فترة توةي

ال تت اول أرععة أل ا ا ااار .وس ا ا اااتم التهلص التدري ي من أما ن اإلتامة المزدحمة تحلو نااية فاز .2024
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وسا ااتتولة الهدمة ال ديدة تنسا اااق نااز لتوفار السا ااكن والدفم لضا اامان مسا ااافدة األلا ااها

الذين يتقدمون

الص ا ا ا ااحة

تطلر للحص ا ا ا ااو فلة الحماية فلة االندماج منذ الاوز األو أ وتقع أل ا ا ا ااكا الدفم في م اال

واإلسكان والتعليم والعمت في كميم النااز ال ديد( .التوكاتان  148-135و.)83-135
التجنيس
-103

بدأ العمت أو مرة تم ارسا ا اام منم ال نسا ا ااية في حزيران/يوني  .2011وعحلو آذار/مارال 2020أ

نام ما م موف  151حن من هذا القباتأ وحصت ما يقرب من  132 000من البي ال نسية من 180
بلدا مهتلنا فلة لااادا

ت نيساام (التوكاية  .)87-136وأد

الة ال ات م ارساام منم ال نسااية تصااي تاا المعاودة .و ور

القاود المنرو اة تسابر ةا،حة كوفاد19-

ريقة بديلة لحماية س ا مة ورفاهية المرلااحان

والموظنانأ وفي تمول/يوليا  2020ألا ا ا ا ا ا ارفاط وليرة العاد فلة أو الم ارسا ا ا ا ا ا اام التي أقيماط فبر اإلنترناط

للترحار تالموا نان ال دد.

المثلياو والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفاو الجنسين
-104

في أفقاب االس ا ااتنتات الذا أةرا في أيار/مايو 2015أ س ا اانط أيرلندا تانون الزواج لعاز 2015أ

الذا يهو األلواج من ننس ال نس التمتع بننس الحقوق وأل ااكا الحماية الدس ااتورية التي تتمتع باا ةميع
األساار( .)64وس ان أيضااا تانون االفتراف تالنور االةتمافي لعاز  .2015وفلة الرةم من هذه اإلن ا ال أ ال
ت از هنا حواةز وتحديا

هيكلية تحو دون تطوير المثليا

الاوية ال نس ااانية وحاملي ك اانا

والمثلاان ومزدوةي المات ال نسي وم ايرا

ال نس ااان إلمكاناتام الجاملة .وي را اآلن تناو هذه الحواةز والتحديا

في ا ار اس ا ا ا ااتراتي ية و نية أ لقط في فاز 2019أ هي اس ا ا ا ااتراتي ية ادماج المثليا

المات ال نسا ا ااي وم ايرا الاوية ال نسا ا ااانية وحاملي كا ا اانا
االسا ا ا ااتراتي ية  108اةراتا

تادف الة ت اار حياة المثليا

الاوية ال نسانية وحاملي كنا

والمثلاان ومزدوةي

ال نسا ا ااان للنترة 2021-2019

()65

وتتضا ا اامن

والمثلاان ومزدوةي المات ال نسا ا ا ااي وم ايرا

ال نسان في ةميع أنحات أيرلندا.

مجتمعاو الرحل والروما
-105

في آذار/ماارال 2017أ افترفاط الادولاة تاالرحات كم موفاة فرقياة متمازة في الم تمع األيرلنادا.

وتد لاكت ذلك ت ار ار تالغ األهمية في تاريك أيرلندا يشااد فلة التزاماا بتقدير الثقافة النريدة للرحت في أيرلندا
وهويتام الهاكا ا ا ا ااة وتراثام الها

 .وعنات فلة ذلكأ تعترف االسا ا ا ا ااتراتي ية الو نية إلدماج الرحت والروما

للنترة  2021-2017تالحاةة الة برامج فمت محددة لمعال ة أوة الضا ا ا ا ا ااعل التي تعاني مناا م تمعا
الرحات والروماا( .)66وت مع االسا ا ا ا ا ا ااتراتي ياة ك من اإلدا ار

والوكااال

الرحات

الحكومياة وممثلي م تمعاا

والروما .وتشا ا ا ااتمت فلة  149اةرات م معة تحط فشا ا ا ارة موا ا ا ا اايعأ تما في ذلك الاوية الثقا يةأ والتعليمأ
والعمالةأ والصااحةأ والسااكنأ تادف ةميعاا الة تنناذ اةراتا
تعاني فااا م تمعا

م ،مة ثقا يا في العديد من الم اال

التي

الرحت والروما من الحرمان .ومن المقرر أن تسا ا ااتعرا الحكومة نتا،ج االسا ا اات ارتي ية

تعد انقضات مدتاا وتضع استراتي ية ةديدة.

كاف -المناخ
-106

من

فرا تانون العمت المنا ي والتنمية الهفيضا ا ا ااة الجرعون في فاز  .2015وفد في فاز 2021
مش اارور تانون العمت المنا ي والتنمية فيض ااة الجرعون (المعد ) لعاز 2021أ والذا س اايض اامن

مرافاة الحكومة األيرلندية لمبدأ العدالة المنا ية فند و ا ا ا ااع مازانيا

أو طط أو اسا ا ا ااتراتي يا

وتدر الحكومة أن ت ار المناخ من المرةم أن يتثر ت ثا ار ةار متناسا اار فلة أ ا ااعل النئا

22

الجرعون.

االةتماعية
GE.21-11198

A/HRC/WG.6/39/IRL/1

واالتتصا ا ااادية في الم تمعأ التي هي أيضا ا ااا في و ا ا ااع ي علاا ةار تادرة فلة التجيف .وفي فاز 2019أ

و ا ااعط  12طة تطاعية للتجيف تتكد فلة أهمية التحقق من أن اةراتا

الحماية للنئا المامشة والض ينة من

التجيف مع ت ار المناخ توفر

دمج اةراتا التجيف مع ت ار المناخ في السياسا والبرامج.

الو -كوايد19-
تسا ا ااترلا ا ااد تدابار الصا ا ااحة العامة التي اتهذتاا أيرلندا للتصا ا اادا ل ا،حة كوفاد 19-تسا ا ااصعة مصادل

-107

أ

قية :التضاامنأ واإلنصاافأ والحد من الضاررأ والتناسارأ والمعاملة تالمثتأ والهصاوكايةأ وواةر توفار

الرفايةأ فضا ا ا فن فدد من القيم اإلةرا،ية وهي :المعقوليةأ والش ا اانا يةأ والش ا اامو أ والقدرة فلة االس ا اات اتةأ
والمسا ا اااتلة .وفي آذار/مارال 2020أ نشا ا اار و الرة الصا ا ااحة األيرلندية اإل ار األ

تي لصا ا اانع الق ار ار في

سا ا ا ااياق ةا،حةأ وهو ا ار ينص فلة هذه المصادل والقيم( .)67ويقدز النريق الو ني للطوارل الصا ا ا ااحية العامة

المعني ت ا،حة كوفاد 19-التوةي واإلرل ا اااد والدفم ومش ا ااورة الهبرات في م ا الص ا ااحة العامة تش ا ا ن و ا ااع
وتنناذ اسا ااتراتي ية الحتوات كوفاد 19-في أيرلندا .وهذه المصادل األ

النريق يما يضع ويقدم من توكيا

الة الحكومة األيرلندية تش ن تدابار التصدا لجوفاد.19-

وتد صا ا ا ا اص ا ا ا ااط الحكومة افتمادا

-108

قية هي المرةع الذا يسا ااترلا ااد ت دا،ما

تقدر بنحو  38مليار يورو لدفم المازانية من أةت معال ة

األثر االتتصا ا ااادا لل ا،حة .واسا ا ااتهدمط الم موفة الجاملة من ألا ا ااكا دفم المازانيةأ تما في ذلك اإلنناق
المصالا اارأ والتدابار الض ا اريبيةأ وما يسا اامة ت لا ااكا الدفم ارج المازانيةأ مثت طط كنالة القروا .ومن

بان التدابار التي اسا ا ا ا ا ااتحدثطأ منحة الصطالة التي أتر للمسا ا ا ا ا ااافدة في مواةاة ةا،حة كوفاد 19-أ وهي
تدبار محدود لمنيا لدفم الد ت في حاال

وأ ر لتقديم اإلفانا

الطوارل .واسا ااتحدثط الحكومة أيضا ااا طة متتتة لدفم األةور

تغية تش يع العمالة والمسافدة في الحناظ فلة الصلة بان أرعاب العمت والعاملان.

وتشا ا ا اامت الهطط والتدابار األ ر

طة اسا ا ا ااتحقاتا

المرا المعزلةأ ومنحة دفم المشا ا ا اااريعأ وتمديد بد

اإلةراتا

التي اتهذتاا للتصا ا ا ا ا ا اادا ليلمة ت ن فلة الرةم من أن

الوتودأ واالستثما ار الجبر في التدرير وتحسان الماا ار .
وتد افترفط أيرلندا من

-109

الناروال يتثر فلة ال ميعأ فاإن تا ثاره كاان متنااوتاا فلة النئاا

المهتلناةأ وأن ال اا،حاة تاد أد

أوة فدز المساواة القا،مة في الم ا الصحي .لذلك سعط أيرلندا من
ألل ااد النئا

الة تنااتم

است ابتاا الة افطات األولوية

ااعنا وحمايتام ودفمامأ سا اوات في التص اادا للناروال ننسا ا أو في معال ة آثار االس اات اتة

لل ا،حة .وتشمت هذه النئا

كصار السن واأللها

الذين ي يشون في أما ن مزدحمة والذين يعانون من

ظروف ساااتقة ت علام معر ااان أ ثر من ةارهم لهطر اإلكاااتة تمرا حاد تساابر كوفاد 19-والشااصاب
وم تمعاا

الرحات والروماا وكاذلاك أفراد م تمع الماااةرين واأللا ا ا ا ا ا اهاا

دون ما و  .ونناذ

م موفاة من

التدابار الصا ا ا ااحية واالةتماعية واالتتصا ا ا ااادية للتهفيف من آثار ال ا،حةأ تما في ذلك اتامة ل ا ا ا ا ار ا

المناماا

ةار الحكومياة وتوفار ألا ا ا ا ا ا اكاا معزلة لادفم الاد ات وتحقاق الرفااه .وتنااد فملياا

أةراها معاد الدراسا االتتصادية واالةتماعية ت ن تد

حالط دون تناتم أوة فدز المساواة في الد ت المتاح.

-110

وكماا هو الحاا في الادو األ ر أ الداد

مع

المحاا ااة التي

الحكومة الرامية الة التهفيف من أثر كوفاد19-

حوادث العنل المنزلي المبلغ فنااا للشا ا ا ا ا ا اار اة تا ثر

من  20في الماا،اة مناذ ظاور ال اا،حاة .وفي نيس ا ا ا ا ا ا ااان/أبريات 2020أ أ لقاط الحكوماة حملاة توعياة فااماة
مش ااتركة بان القطافا

تعنوان "دا،ما في دمتجم"()68أ تالشا ا ار ة مع تطار العمت التطوفي .وتادف الحملة

الة توعية الض ا ا ااحايا واألل ا ا ااها
المقدمة من المحا م والوكاال

المعر ا ا ااان للهطر ت ن الهدما

المتص ا ا االة تالعنل المنزلي وال نس ا ا ااي

الحكومية والقطار التطوفي تد ةر تجايناا وليادة فددها لجي تصقة متاحة

كامت مدة سريان القاود المتصلة تالصحة العامة.
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