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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال املنشد د وج ددب قد درار لد د
حق ددوإل اانس ددا  1/5دورت ددخل اسامس ددة والعش درين ن الفد د ة م ددن  2إىل  13أيار/م ددايو .2016
واستُعرضت احلالة ن آيرلندا ن اجللسدة الاامندة عشدرة املعقدودة ن  11أيار/مدايو  .2016وتدرأ
وفد آيرلندا نائبة رئي الوزراء ووزيدرة العددل واملسداواة فرنسدي فيتزج.الدد .واعتمدد الفريدق العامدال
التقرير املتعلق بآيرلندا ن جلستخل العشرين املعقودة ن  13أيار/مايو . 2016
 -2ون  12كددانو الااي/يندداير  2016اختددار لد حقددوإل اانسددا فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة الاالثية) لتيس .استعراض احلالة ن آيرلندا :مجهورية كوريا وسلوفينيا وغانا.
 -3وعمدالا ب حكددام الفقددرة  15مددن مرفددق قدرار لد حقددوإل اانسددا  1/5والفقددرة  5مددن
مرفق قراره  21/16صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة ن آيرلندا:
(أ)

تقرير وطا/عرض خطي مقدم وفقا للفقرة (15أ) ( A/HRC/WG.6/25/IRL/1
)؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدتخل مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوإل اانسدا وفقد ا
للفقرة (15ب) ( A/HRC/WG.6/25/IRL/2
)؛
(ج) مد د ددوجز أعدتد د ددخل املفوضد د ددية السد د ددامية حلقد د ددوإل اانسد د ددا وفق د د د ا للفقد د ددرة (15ج)
( A/HRC/WG.6/25/IRL/3
).
 -4وأُحيلددت إىل آيرلندددا عددن طريددق اجملموعددة الاالثيددة قائمددة أسددًلة أعددد،ا سددلف ا إسددبانيا
وأملانيا واجلمهوريدة التشديكية وسدلوفينيا والسدويد وليتتنشدتاين واملكسديم واململكدة املتحددة
لربيطانيددا العىمددي وآيرلندددا الشددمالية والنددروي .و ولندددا .وميكددن الطددالع علددي د ه األسددًلة ن
املوقع الشبكي اسارجي لالستعراض الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكر الوفد أ آيرلندا تعلق أمهيدة كدربع علدي حقدوإل اانسدا وعلدي السدتعراض الددورج
الشددامال .وقددال إ تطددورات داخليددة امددة حدددثت مند السددتعراض األول .وأمددام آيرلندددا ددديات
يتعد عليهدا مواجهتهددا و دي ملتزمددة بتحسد قايتهددا حلقدوإل اانسددا  .و ددد الوفددد علدي أمهيددة
القطدداع اجملتمع دي والتطددوعي القددوج وعلددي املسددامهة الكبدد.ة الدديت يقدددمها وأ دداد بعمددال منىمددات
اجملتمع املدي واللجنة اآليرلندية حلقوإل اانسا واملساواة.
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 -6وأ ار الوفد إىل السياإل الجتماعي  -القتصادج للتيارات السياساتية املتت ة خالل
السدنوات اسمد السددابقة .وقدال إ نىدام الرعايددة الجتماعيدة وفدر احلمايددة للفًدات األ دد ضددعفا
من أسوأ اآلثار النامجة عن األزمة املالية.
 -٧ومشلت التطورات الرئيسية األخ.ة ن ال حقوإل اانسا اعتمداد تعدديال دسدتورج عدن
طريق الستفتاء جييز الزواج ب املالي  .وكاندت آيرلنددا ن طليعدة الددول الديت أدرجدت ن قوانينهدا
اع افد ا بالتحديددد الد او لنددوع اجلددن ن إطددار قددانو العد اا بنددوع اجلددن لعددام  2015الد ج
مسددل للبددالغ بتحديددد ددويتهم اجلنسددانية دو اللجددوء إىل رأج ط د أو نفسددي ون د علددي أ
الدولة تع ا اع افا تاما بنوع اجلن ال ج يفضلخل الشت .
 -8وعدددلت آيرلندددا دسددتور ا بغيددة تعزيددز حقددوإل األطفددال مد برجددة املبدددأ القائددال بد حقددوإل
الطف ددال ددي العتب ددار األمس ددي ن ااجد دراءات ذات الص ددلة .وأرس ددي ق ددانو األطف ددال والعالق ددات
األسرية لعام  2015يكالا قانونيا جديدا يتعلق باألطفال ون علي أ حلقوإل الطفال العتبار
األمسي ن قضايا قانو األسرة.
 -٩وحص ددلت اللجن ددة اآليرلندي ددة حلق ددوإل اانس ددا واملس دداواة عل ددي اعد د اا دو باس ددتقال ا
ا يكلي وقوة وليتهدا واعتُمددت ن الفًدة فألدفف .ويدن القدانو الت سيسدي للجندة علدي أ مدن
واجب ا يًات احلكومية إيالء العتبار الواجب حلقوإل اانسا واملساواة ن عملها والضدطالع
هامها علي حنو يتما ي وفرادع حقوإل اانسا .
 -10وقد طلبت آيرلندا آراء أفراد مدن اجلمهدور واجملتمدع املددي لددع ضد .ا د ا السدتعراض.
وكاند ددت أول دولد ددة عضد ددو ن ال د دداد األوروي تنشد ددر اس د د اتيجية وطنيد ددة بش د د مشد دداركة األطفد ددال
والشباب ن صنع القرار عقب مشاورات قاد ا أطفال ت اوح أعمار م ب  8و 1٧عاما.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -11أدىل  ٩3وفدددا ببيانددات خددالل جلسددة التحدداور .وتددرد التوصدديات املقدمددة خددالل جلسددة
ا التقرير .
التحاور ن الفرع الااي من
 -12وأعددرب الكرسددي الرسددو عددن تقددديره لالس د اتيجيات اجلديدددة بش د مكافحددة العنددف
املنز واألطفال واأل تاص ذوج ااعاقة ووضع الربنام .اآليرلندج حلماية الالجً .
ورحبددت ندددورا بدداجلهود الدديت ب د لتها آيرلندددا لتنفي د التوصدديات املقدمددة إليهددا خددالل
-13
ّ
الستعراض األول.
 -14وأثنددت نغاريددا علددي آيرلندددا للتزامهددا مايددة املددافع عددن حقددوإل اانسددا  .وأعربددت عددن
أسفها أل آيرلندا مل تصدإل بعد علي اتفاقية حقوإل األ تاص ذوج ااعاقة ومل تنشد بعدد اآلليدة
الوقائية الوطنية املطلوبة وجب الربوتوكول الختيدارج لتفاقيدة منا ضدة التعد يب وغد.ه مدن ضدروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ا يتما ي مع التوصيات اليت قبلتها سابقا.
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 -15ورحبددت ا نددد بانشدداء اللجنددة اآليرلنديددة حلقددوإل اانسددا واملسدداواة وجلنددة العالقددات ن
مكددا العمددال وباعتمدداد قددانو املسدداواة و ددا ا تددخل آيرلندددا مددن تددداب .ن اآلونددة األخدد.ة لتعزيددز
حقوإل الطفال .و جعت ا ند آيرلندا علي وضع حد للفصال القسرج ألطفال الروما عن أسدر م
وإيدداعهم ن مسسسدات الرعايدة احلكوميدة .وأعربدت عدن قلقهدا إزاء ارتفداع معددلت البطالدة علدي
الر ّحال والروما والشباب واأل تاص ذوج ااعاقة.
حنو غ .متناسب ن أوساط ُ
 -16وأ ددادت الفلبد د بانش دداء اللجن ددة اآليرلندي ددة حلق ددوإل اانس ددا واملس دداواة واعتم دداد ق ددانو
املس دداواة .و ددجعت آيرلن دددا عل ددي ض ددما وص ددول امله دداجرين إىل س ددوإل العم ددال وحص ددو م عل ددي
الضددما الجتم دداعي والنى ددر ن امل دزاعم املتعلق ددة باس دداءة معاملددة كب ددار الس ددن واأل ددتاص ذوج
ااعاقة ن مسسسات الرعاية والنىر ن بدائال للرعاية املسسسية.
 -1٧وأعربددت مجهوريددة إيدرا ااسددالمية عددن قلقهددا إزاء التمييددز العنصددرج والتعصددب والتنمدديط
ضد املسلم واأل تاص املنحدرين من أصدول أفريقيدة .وقالدت إتدا تشداطر جلندة حقدوإل الطفدال
قلقها إزاء احلالة الصحية لألطفال ن األسر الوحيدة العائال وأطفال الفقراء والرحال والروما.
 -18ورحددب العدراإل باعتمدداد تشدريعات تتدديل التصددديق علددي اتفاقيددة حقددوإل األ ددتاص ذوج
ااعاقة وبانشاء اللجندة اآليرلنديدة حلقدوإل اانسدا واملسداواة الديت ستسداعد ا يًدات احلكوميدة ن
أداء واجبا،ا.
 -1٩وأعرب ددت إس درائيال ع ددن قلقه ددا العمي ددق إزاء ج درائم الكرا ي ددة وإخض دداع األطف ددال ح دداملي
صفات اجلنس لعمليات جراحية ل داعي ا والتمييز املستمر ضد املاليات واملالي ومزدوجدي
امليال اجلنسي ومغايرج ا ويدة اجلنسدانية وحداملي صدفات اجلنسد مدن األطفدال .كمدا أعربدت عدن
قلقها إزاء التقارير اليت تتحدث عن استتدام األدويدة النفسدية والصددمات الكهربائيدة وغ .دا مدن
املمارسات القسرية ن مسسسات الصحة العقلية دو رضا الشت املعا.
 -20ولحىددت كينيددا جهددود آيرلندددا ن مكافحددة العنصدرية وزياد،ددا للمعونددة اا ائيددة الدوليددة
ومشاركتها النشطة ن وضع أ داا التنمية املستدامة.
 -21وأثنددت ق.غيزسددتا علددي آيرلندددا لعتماد ددا السد اتيجية الوطنيددة الاانيددة املتعلقددة بددالعنف
املنز واجلنسي واجلنساي وقانو املساواة وانضمامها إىل عدة صكوك دولية حلقوإل اانسا .
 -22وأ ددارت لتفيددا إىل اجلهددود املب ولددة للحددد مددن خطددر الجتددار بالبشددر عددن طريددق الزجيددات
الصورية واعتماد قانو األولوية لألطفال واس اتيجية وطنية بش مشاركة األطفال والشباب ن
صنع القرار.
 -23وأثد لبندا علدي آيرلنددا لتنفيد ا العديدد مدن التوصديات املنباقدة عدن السددتعراض األول
ا ن ذلم عن طريق تعديال قوان مكافحة التمييز و قيق املساواة.
 -24وأثنددت ليبي ددا عل ددي آيرلندددا اص ددالحها قط دداع إنف دداذ القددانو وإنش ددائها اللجن ددة اآليرلندي ددة
حلقوإل اانسا واملساواة.
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 -25وأثنت ليتوانيا علي آيرلندا لعتماد ا اس اتيجية وطنية للوقاية مدن النتحدار و دجعتها
ورحب ددت باعتم دداد السد د اتيجية الوطني ددة الااني ددة ملكافح ددة العن ددف املن ددز
عل ددي تنفيد د ا بالكام ددال . ّ
واجلنسي واجلنساي .
 -26وأ دارت ماليزيدا إىل التشدريعات وااصدالحات والسد اتيجيات اجلديددة بشد عمليددات
الشددرطة وقايددة األطفددال ومكافحددة العنصدرية وإدمدداج األ ددتاص ذوج ااعاقددة ولحىددت ن
الوقت نفسخل ضرورة إيالء مزيد من ال تمام حلقوإل النساء واألطفال واأل تاص ذوج ااعاقة.
 -2٧وأثنت ملديف علي آيرلندا لعتماد ا قانو املساواة لعام  2015ووضدع خطدة وطنيدة
ملكافحة الجتار بالبشر وتوسيع نطاإل برنام .التعليم والرعاية ن مرحلة الطفولة املبكرة.
 -28و ن ت املكسيم آيرلندا علي التزامها بالسدتعراض الددورج الشدامال وعلدي التقددم الد ج
أحرزتدخل ن وضدع مبددادرات بشد ا جددرة .وحادت آيرلندددا علدي توحيددد وتنفيد د ه املبدادرات علددي
وجخل السرعة.
 -2٩ورحددب اجلبددال األسددود باسد اتيجية مكافحددة العنددف املنددز وىطددة التصددديق علددي اتفاقيددة
ل أوروبا بش منع ومكافحة العندف ضدد املدرأة والعندف املندز  .واستفسدر اجلبدال األسدود عدن
عملي ددة التش دداور ال دديت أطلق ددت بش د د التصد ددديق عل ددي الربوتوك ددول الختي ددارج لتفاقي ددة منا ضد ددة
التع د يب وعددن النتددائ .األوليددة لعمددال وحدددة قايددة األطفددال ومكافحددة اسددتغالل البشددر التابعددة
لسلطات الشرطة.
 -30ونوه املغرب بالتزام آيرلندا كافحة العنصرية جبميع أ كا ا دا ن ذلدم العنصدرية ضدد
امله دداجرين .ورح ددب بانش دداء اللجن ددة اآليرلندي ددة حلق ددوإل اانس ددا واملس دداواة واللجن ددة املشد د كة بد د
الوزارات واملعنية قوإل اانسا واملشاورات بش التصديق علي الربوتوكول الختيارج لتفاقيدة
منا ضة التع يب.
 -31ورحب د ددت موزامبي د ددق ش د ددروع خط د ددة العم د ددال الوطني د ددة ملن د ددع ومكافح د ددة الجت د ددار بالبش د ددر
والس اتيجية الوطنية امللهمة بش مشاركة األطفال والشباب ن صنع القرار.
 -32ورحبددت ناميبيددا باملشدداورات الوطنيددة املتعلقددة بعمليددة السددتعراض ل سدديما ن صددفوا
األطفال والشباب وباعتماد قانو املساواة لعام  2015واس اتيجية مكافحة العنف املنز .
 -33و ن د ت ولندددا آيرلندددا علددي السددتفتاء ال د ج أجرتددخل بش د تعددديال الدسددتور مددن أجددال
السماح بزواج املالي  .و جعت علي ا اذ مزيد من ااجراءات بش التصديق علي الربوتوكدول
الختيددارج لتفاقي ددة منا ض ددة التع د يب وإزال ددة مجي ددع العقب ددات الدسددتورية ال دديت تعي ددق الوص ددول إىل
عمليات ااجهاض.
 -34وأثند ددت نيوزيلند دددا علد ددي التقد دددم احملد ددرز ن د ددال املسد دداواة ب د د اجلنس د د وعلد ددي التعد ددديال
الدسددتورج ال د ج يسددمل بددزواج املالي د ولحىددت ن الوقددت نفسددخل احلاجددة إىل مزيددد مددن العمددال
بش سياسة الصحة اجلنسية وااجنابية للمرا ق .
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 -35وأعربددت الن ددروي .ع ددن تق دددير ا لس ددتمرار إ دراك اجملتم ددع امل دددي ن عملي ددة الس ددتعر 
اض.
ول تدزال النددروي .تشددعر بددالقلق إزاء الىددروا التقييديدة الديت ميكددن للمدرأة أ جتددرج ن للهددا عمليددة
إجهاض ن آيرلندا وإزاء أوضاع السجو .
 -36وأثندت باكسدتا علددي آيرلنددا لعتماد ددا السد اتيجية الوطنيددة ادمداج األ ددتاص ذوج
ااعاقددة وإنشددائها اللجنددة اآليرلنديددة حلقددوإل اانسددا واملسدداواة و كمددة السددتًناا وتعاوتددا مددع
آليات حقوإل اانسا .
 -3٧ورحبت بنما جبهود آيرلندا حلماية حقوإل اانسا ل سيما اس اتيجية مكافحة العنف
املنددز واجلنسددي واجلنسدداي والس د اتيجية املتعلقددة شدداركة األطفددال والشددباب ن صددنع الق درار
كما رحبت بانشاء وحدة قاية الطفال ومكافحة استغالل البشر و كمة الستًناا.
 -38وألقت باراغواج الضوء علي التطبيق الفعدال للتشدريعات ن آيرلنددا وأعربدت عدن األمدال
ن أ تتغلب آيرلندا علي املشاكال املتبقية بفضال ااصالحات القانونية املتعاقبة.
 -3٩ورحبد ددت إندونيسد دديا بانشد دداء اللجند ددة املش د د كة ب د د الد ددوزارات واملعنيد ددة قد ددوإل اانسد ددا
للمسدداعدة ن التصددديق علددي املعا دددات الدوليددة الرئيسددية حلقددوإل اانسددا والتزامهددا باملضددي ن
تعزيز حقوإل املرأة.
 -40ورحبت بولندا بانشاء اللجنة اآليرلندية حلقوإل اانسا واملساواة.
 -41ورحبت الربتغال بانشاء اللجنة اآليرلندية حلقوإل اانسدا واملسداواة .وأعربدت عدن قلقهدا
إزاء تقارير تفيد ب األسر املشردة تعاي من حالت ت خ .ن احلصول علي سكن اجتماعي.
 -42وأعربددت قطددر عددن قلقهدا إزاء العنددف ضددد النسدداء والفتيددات وأل طددال اللجددوء ينتىددرو
فد د ات طويل ددة ن مراك ددز الس ددتقبال حي ددف يع ددانو م ددن ل ددروا معيش ددية س دديًة .وذ ّك ددرت آيرلن دددا
بتعهد ا بالتصديق علي اتفاقية حقوإل األ تاص ذوج ااعاقة.
 -43وأفدداد وفددد آيرلندددا ب د التصددديق علددي التعددديالت املدخلددة علددي نىددام رومددا األساسددي
للمحكمة اجلنائية الدولية واملتعلقة جبرمية العدوا و من ب األ داا ا امة حلكومتخل .وقدال إ
احلكومددة ملتزمددة بتعزيددز حريددة التعبدد .ضددمن ددبكة اان نددت وخارجهددا و ددي تعمددال بنشدداط علددي
إبراز مس لة تغ .املناخ ن مناقشات حقوإل اانسا .
 -44وأضاا أ الربنام .اآليرلندج حلماية الالجً دو أحدد تدداب .التصددج ألزمدة ا جدرة ن
جن ددوب أوروب ددا .وعل ددي م دددع س ددنت ستس ددتقبال آيرلن دددا ع ددددا م ددن الالجًد د يص ددال إىل 4 000
ددت بيددنهم  520تص د ا مددن الالجً د املوجددودين ن لبنددا ن إطددار برنددام .اعددادة تددوط
الالجً  .وحىت اآل قُبال  263تصا ومن املتوقع قبول العدد املتبقي قبال تاية عام .2016
 -45وأكدددت احلكومددة اجلديدددة مددرة أخددرع التزامهددا ددال أزمددة الددنق ن املسدداكن ومشددكلة
التشددرد مددن خددالل تعيد وزيددر لقضددايا ااسددكا و ددي ملتزمددة بالعمددال علددي قيددق السددتدامة ن

GE.16-12337

7

A/HRC/33/17

ت م املساكن .وذكر الوفد أ كال أسرة معيشية ن آيرلندا ستحصال علي سكن آمن ذج نوعية
جيدددة يالئددم احتياجا،ددا وب سددعار معقولددة ن تمددع يعددزز سددبال العددي املسددتدام .فقددد حددددت
آيرلندا من ضمن أ دافها قيق زيادة ن املعروض كي يصال إىل العدد املطلدوب و دو 25 000
منزل سنوي ا وقد ا ت تداب .وفق ا ل لم.
 -46وتضدداعف سددوإل ااجيددار ن آيرلندددا بد عددامي  2006و .2011وجيددرج اعتمدداد تددداب.
لتحقيق الستقرار ال ج مت احلاجة إليخل ن قطاع ااجيار.
 -4٧و،دا اسد اتيجية ااسدكا الجتمداعي لعدام  2020إىل قيدق زيدادة قددر ا 110 000
مسكن اجتماعي لول عام  .2020وس.صد ا الغرض متويال قدره  3مليار يورو.
 -48وأ ددادت مجهوري ددة كوري ددا بتعزي ددز املش دداركة السياس ددية للم درأة م ددن خ ددالل دي ددد حص د
لالنتتابات العامة وإنشاء اللجنة اآليرلندية حلقوإل اانسا واملساواة.
 -4٩و ددجعت مجهوريددة مولدددوفا آيرلندددا علددي التصددديق علددي الربوتوكددول الختيددارج لتفاقيددة
منا ضة التع يب وإنشاء آلية وقائية وطنية .واستفسرت عن خطة مكافحة الجتار بالبشر.
 -50وأ ددارت روماني ددا إىل اسط د دوات ال دديت ا د د ،ا آيرلن دددا لكفال ددة اح د د ام حق ددوإل اانسد ددا
لأل تاص املتضررين من األزمة القتصادية واملالية.
 -51وقدم ال اد الروسي

توصيات  .

 -52وأعربددت اململكددة العربيددة السددعودية عددن أسددفها لعدددم وجددود تش دريع يتدديل التصددديق علددي
اتفاقيددة حقددوإل األ ددتاص ذوج ااعاقددة وأعربددت عددن القلددق إزاء مىددا ر العنصدرية وعدددم وجددود
آلية رصد قوية وإزاء الفجوة ن األجور ب اجلنس وسياسات التمييز الديا ن املدار .
 -53ونو ددت السددنغال بالتص دديق علددي اتفاقيددة منىمددة العمددال الدوليددة للعمددال الالئددق للعمددال
املنزلي لعام ( 2011رقم  )18٩ورحبت باس اتيجية العمال الشاملة لأل تاص ذوج ااعاقة.
 -54وأثن ددت سد د.اليو عل ددي آيرلن دددا ابراز ددا أمهي ددة اجملتم ددع امل دددي ولسد د اتيجيتها ملكافح ددة
العن ددف املن ددز واجلنس ددي واجلنس دداي وملش ددروع ق ددانو العن ددف املن ددز وخط ددة العم ددال الوطني ددة ملن ددع
ومكافحة الجتار بالبشر.
 -55ورحب ددت س ددنغافورة باملب ددادرات الرامي ددة إىل تلبي ددة احتياج ددات ااس ددكا ما ددال اسد د اتيجية
ااسددكا الجتمدداعي لعددام  2020واحلزمددة ااسددكانية املتكاملددة .وأثنددت سددنغافورة علددي آيرلندددا
لس اتيجيتها الشاملة ن ال عمالة األ دتاص ذوج ااعاقدة وقالدت إتدا تتطلدع إىل التصدديق
املبكر علي اتفاقية حقوإل األ تاص ذوج ااعاقة.
 -56ورحبت سلوفاكيا بانشاء اللجنة اآليرلندية حلقوإل اانسا والوكالة املعنية بشسو الطفال
واألسرة واعتماد قانو األولوية لألطفدال .و دجعت آيرلنددا علدي ضدما احلصدول علدي إمكانيدة
فعلية اجراء عمليات ااجهاض.
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 -5٧وأثنددت الوليددات املتحدددة األمريكيددة علددي آيرلندددا ل د اكها ن تسددهيال اجتمدداع األمددم
املتحدة العام الرفيع املستوع بش التعامال مع التحركات الكب.ة لالجً واملهاجرين وملا تقوم بخل
من عمال يتعلق ب داا التنمية املستدامة .وأعربت عدن قلقهدا إزاء التمييدز ضدد تمعدات الرحدال
والروم ددا وإزاء املفاض ددلة بد د التالميد د عل ددي أس ددا دي ددا لقب ددو م ن امل دددار احلكومي ددة اساض ددعة
ا راا ديا .وأ ارت إىل التطورات السلبية ن الصحة ااجنابية للمرأة.
 -58وأثنددت جنددوب أفريقيددا علددي آيرلندددا لتقدددميها تقريددرا طوعي د ا مسقت د ا وسددنها تش دريع ا يضددمن
إمكانيددة زواج املالي د  .وحاددت آيرلندددا علددي إعددادة اعتبددار الرابعددة عشددرة سددن ا قانونيددة للمسددسولية
اجلنائية وفقا لن قانو الطفال لعام .2001
 -5٩و ند ت إسددبانيا آيرلندددا علددي التزامهددا الددوطا والدددو
القانو املتعلق بزواج املالي .

قددوإل اانسددا واعتماد ددا مددسخرا

 -60ورحبددت سددرج لنكددا بانشدداء اللجنددة اآليرلنديددة حلقددوإل اانسددا واملسدداواة وبددالع اا
باألطفال ك صحاب حقوإل وباجلهود الرامية إىل احلد من البطالة والفقر.
 -61ورحبت دولة فلسدط بالتقددم ن تلبيدة احتياجدات األ دتاص ذوج ااعاقدة مدن أجدال
التصديق علي اتفاقية حقوإل األ تاص ذوج ااعاقة وبايالء العتبار ملس لة األعمدال التجاريدة
وحقوإل اانسا ا ن ذلم نشر املتطط التفصيلي سطة العمال الوطنية ن ا الش .
 -62ورحب السودا بالعرض الشامال للتقرير الوطا.
 -63ورحبت السويد بالوفد.
 -64وأك دددت سويسد درا أ توص دديتها املقبول ددة املتعلق ددة بالتص ددديق عل ددي الربوتوك ددول الختي ددارج
لتفاقية منا ضدة التعد يب مل تُنفد بعدد ولحىدت أ ااطدار القدانوي بشد ااجهداض ل يدزال
تقييديا رغم قانو قاية احلياة أثناء احلمال لعام .2013
 -65و ن ت تايلند آيرلندا علي تصدديقها علدي الربوتوكدول الختيدارج لتفاقيدة حقدوإل الطفدال
املتعلددق بدداجراء تقدددغ البالغددات وعلددي خطددة العمددال الوطنيددة الاانيددة بش د امل درأة والسددلم واألمددن.
و جعت آيرلندا علي اعتماد خطة عمال وطنية حلقدوإل اانسدا  .وأعربدت عدن قلقهدا إزاء ارتفداع
معدلت وقوع أعمال عنف ضد النساء واألطفال.
 -66وأثن ددت مجهوري ددة مق دددونيا اليوغوس ددالفية س ددابقا عل ددي آيرلن دددا ل دددعمها منىم ددات اجملتم ددع
املددي وإنشددائها اللجنددة املشد كة بد الددوزارات واملعنيدة قددوإل اانسددا وطلبددت معلومددات دثددة
بش التصديق علي الربوتوكول الختيارج لتفاقية منا ضة التع يب.
 -6٧ورحب ددت تيم ددور  -ليش دديت باعتم دداد ق ددانو األطف ددال املعد د ّدل لع ددام  2015الد د ج ألغ ددي
احتجاز األطفدال ن مرافدق سدجو البدالغ وبتعزيدز اسددمات الداخليدة ن دال الصدحة العقليدة
لألطفال واملرا ق .
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 -68ورحب ددت توغ ددو بوض ددع اس د د اتيجية مكافح ددة العن ددف املن ددز واجلنس ددي واجلنس دداي ال دديت
تتضددمن خطددة عمددال للتصددديق علددي اتفاقيددة لد أوروبددا بشد منددع ومكافحددة العنددف ضددد املدرأة
والعنف املنز .
 -6٩ولحىت تركيا الصعوبات القتصادية اليت تعاي منهدا آيرلنددا ورحبدت بالتدداب .املعتمددة
مددسخرا والدديت عددززت امل دوارد العامددة وحسددنت ااسددكا والضددما الجتمدداعي والرعايددة الصددحية.
ولحىددت اسط دوات املتت د ة لتشددجيع التعلدديم املتددتلط والتنددوع والتسددامل مددع الددديانات األخددرع
واللتزام بالتصديق علي اتفاقية حقوإل األ تاص ذوج ااعاقة.
 -٧0ورحبددت أوكرانيددا بارسدداء املشدداورات مددع الشددباب وإنشدداء كمددة السددتًناا واللجنددة
اآليرلنديددة حلقددوإل اانسددا واملسدداواة ووضددع الس د اتيجية الوطنيددة الاانيددة ملكافحددة العنددف املنددز
واجلنسي واجلنساي.
 -٧1ورحبددت اامددارات العربيددة املتحدددة بانشدداء الوكالددة املعنيددة بشددسو الطفددال واألسددرة ووحدددة
قاية الطفال ومكافحة استغالل البشر وباعتماد قانو األولوية لألطفال.
 -٧2ورحبد ددت اململكد ددة املتحد دددة بق د درار توسد دديع نطد دداإل حقد ددوإل الد ددزواج لتشد ددمال األزواج املالي د د
وبالتعديال الدستورج ال ج يعزز حقدوإل األطفدال .و دجعت آيرلنددا علدي التصدديق علدي الربوتوكدول
الختيارج لتفاقية منا ضة التع يب.
 -٧3ورحبددت سددلوفينيا بالتصددديق علددي الربوتوكددول الختيددارج لتفاقيددة حقددوإل الطفددال املتعلددق
ب دداجراء تق دددغ البالغ ددات والتفاقي ددة اساص ددة باتاح ددة ف ددرص احلص ددول عل ددي املعلوم ددات ع ددن البيً ددة
ومش دداركة اجلمه ددور ن ا دداذ القد درارات بشد د تا والحتك ددام إىل القض دداء ن املس ددائال املتعلق ددة هب ددا
واعتم دداد تشد دريعات تتعل ددق ب ددزواج املاليد د  .ولحى ددت التح ددديات املس ددتمرة املتعلق ددة ري ددة ال دددين
أو املعتقددد ن نىددام التعيد وبامكانيددة احلصددول علددي خدددمات ااجهدداض .وأعربددت سددلوفينيا عددن
أسددفها أل توصدديا،ا الدديت قبلتهددا آيرلندددا سددابقا واملتعلقددة بالتصددديق علددي الربوتوكددول الختيددارج
لتفاقيددة منا ضددة التع د يب والربوتوكددول الختيددارج لتفاقيددة حقددوإل الطفددال بش د بيددع األطفددال
واستغالل األطفال ن البغاء ون املواد ااباحية مل تُنف .
 -٧4ورحبددت أوروغ دواج بالتددداب .الدسددتورية والقانونيددة الدديت اعتمددد،ا آيرلندددا ملكافحددة التمييددز
القائم علي امليال اجلنسي وا وية اجلنسدانية وبانشداء اللجندة اآليرلنديدة حلقدوإل اانسدا واملسداواة.
ولحىت أوروغواج أ يًات املعا دات أكدت القيود التشريعية املتعلقة بااجهاض.

 -٧5ولحى ددت مجهوري ددة فن ددزويال البوليفاري ددة التص ددديق عل ددي الربوتوك ددول الختي ددارج لتفاقي ددة
حقددوإل الطفددال املتعلددق بدداجراء تقدددغ البالغددات .ورحبددت بالسياسددات الراميددة إىل تعزيددز املسدداواة
الرحال وإدماجهم ن اجملتمع وأ ادت بالربنام .اآليرلندج حلماية الالجً .
فيما يتصال بالروما و ّ
 -٧6ورحبت اجلزائر باعتماد قانو األطفال لعام  2015لكنها أعربت عن القلق إزاء تزايد
انعدام األمن الغ ائي وسوء التغ ية وأثر تداب .التقشف علي الرعاية الصدحية والتعلديم والضدما
الجتماعي وعدم املساواة ب اجلنس .
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 -٧٧ورحبت أندورا بالتداب .الرامية إىل مكافحة العنف املنز واجلنسي واجلنساي مدن خدالل
مجلدة أمددور بينهددا اعتمدداد السد اتيجية الوطنيددة الاانيددة ملكافحددة العنددف املنددز واجلنسددي واجلنسدداي.
وأعربددت ع ددن تق دددير ا ملش ددروع الق ددانو اجلن ددائي لعددام  2015ال د ج ي ددوفر لألطف ددال احلماي ددة م ددن
العتداء اجلنسي.
 -٧8وأثن ددت األرجنتد د عل ددي آيرلن دددا انش ددائها اللجن ددة اآليرلندي ددة حلق ددوإل اانس ددا واملس دداواة
وسلّمت بالتقدم احملرز ن مكافحة التمييز.
 -٧٩ورحبددت أرمينيددا بانشدداء اللجنددة اآليرلنديددة حلقددوإل اانسددا واملسدداواة و كمددة السددتًناا
وبوضع برنام .إصالح الشرطة.
 -80وأوضل وفد آيرلندا أ معىم األطفال يتلقو تعليمهم ن املدار احلكومية .وأُفيد ب
مبددادا املسدداواة مبينددة ن التش دريعات ذات الصددلة وب د سياسددات التسددجيال ن باملدددار طُبقددت
بانصاا علي مجيع مقدمي طلبات التسجيال.
 -81وأتاحت عملية نقال الوصاية املسسسية الا أكرب لالختيار ب املددار البتدائيدة ن املنداطق
ال دديت مل تك ددن توج ددد فيه ددا حاج ددة دميوغرافي ددة كافي ددة لتموي ددال م دددار جدي دددة .ون املن دداطق ال دديت يتزاي ددد
فيه ددا ع دددد الس ددكا تراع ددي تفض دديالت اآلب دداء واألمه ددات ن عملي ددة إنش دداء م دددار جدي دددة .ومند د
عددام  2011افتُتحددت  42مدرسددة جديدددة بينهددا  3٩مدرسددة ت ددر مبددادا أخالقيددة قائمددة علددي
تعدددد املد ا ب .وينطددوج الربنددام .احلكددومي اجلديددد علددي التدزام بد احلكومددة ،دددا إىل إنشدداء 400
مدرسة متعددة املد ا ب أو غد .م بيدة لدول عدام  .2030ويتضدمن مشدروع قدانو التعلديم (القبدول
ن املدار ) تغي.ات امة جلعال سياسات اللتحاإل باملدار أكار إنصافا و فافية.
 -82و،دددا اسطددة الوطنيددة للمسدداواة ن الوصددول إىل التعلدديم العددا للفد ة 201٩-2015
إىل مساعدة الفًدات الضدعيفة التمايدال دا ن ذلدم أفدراد اجملتمدع الرحدال علدي اللتحداإل بدالتعليم
العا .
 -83واعتمدت آيرلنددا مند السدتعراض السدابق املتعلدق هبدا تشدريعات حلمايدة الطفدال بينهدا
تشدريعات لضدما الكشدف بشدكال مالئدم عدن أيدة إداندات أو معلومدات أخدرع تاد .القلدق بشد
أج ددت يعمددال مددع األطفددال أو يسددعي إىل العمددال معهددم .وبددات إلزامي د ا التدددقيق ن ملفددات
األ تاص العامل مع األطفال أو مع البالغ من الفًات الضعيفة .وأصبل الدفاع عن العقاب
املعقول ن إ ارة إىل العقاب البدي أمرا باطالا.
 -84وحص ددلت الوكال ددة املعني ددة بش ددسو الطف ددال واألس ددرة عل ددي متوي ددال ق دددره  6٧6ملي ددو ي ددورو
عددام  2016وركددزت بشددكال دددد علددي قايددة الطفددال ودعددم األسددرة وغدد .ذلددم مددن اسدددمات
الرئيسية املقدمة إىل األطفال .وتولت الوكالة مسسولية طائفة من اسدمات.
 -85ورحبت أس اليا باللجنة اآليرلندية حلقوإل اانسا واملسداواة وبياتدا السد اتيجي األول.
وأثنت أس اليا علدي آيرلنددا ا دراكها اجملتمدع املددي وإجرائهدا لسدتفتاء بشد حقدوإل األطفدال
وملضيها ن س أوضاع السجو .
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 -86وأعربت أذربيجا عدن القلدق إزاء التعصدب والتمييدز ضدد غد .املدواطن وإسداءة معاملدة
أفدراد األقليددات ومضددايقتهم والتحدريع علددي العنددف وخطدداب الكرا يددة ضددد م ومىددا ر معدداداة
السامية وكره ااسالم وأوضاع السجو والعنف املنز واجلنسي ضد النساء.
 -8٧وأعربت البحرين عن قلقها إزاء انتشار العندف املندز واجلنسدي ضدد النسداء و دو عندف
ل يزال خط.ا وإزاء ضعف متايال النساء ن القطاع العام واساص.
 -88ونو ددت ب ددنغالدي باألولوي ددة ال دديت تعط ددي ملصدداا الطف ددال الفض ددلي وب دداللتزام كافح ددة
العنصرية واس اتيجية اادمداج املق حدة بغيدة إدراج عنصدر ملكافحدة العنصدرية .وكدررت بدنغالدي
دواغال يًددات املعا دددات بش د عدددم املسدداواة بد اجلنس د ووضددع الرومددا وسياسددات القبددول
التمييزية ن املدار .
 -8٩ولحى ددت ب دديالرو الت ددداب .القانوني ددة وااداري ددة ال دديت ا د د ،ا آيرلن دددا لتنفي د التوص دديات
الصادرة عن الستعراض األول ورحبت جبهود مكافحة الجتار باأل تاص.
 -٩0ولحىددت دولددة بوليفيددا املتعددددة القوميددات التقدددم الد ج أحرزتددخل آيرلندددا مند السددتعراض
األول والنه .ااجياي ال ج اتبعتخل إزاء الستعراض الااي.
 -٩1ونو ت البوسنة وا رسدم بآيرلنددا لددعمها التاقيدف ن دال حقدوإل اانسدا و دجعتها
علددي التصددديق علددي الربوتوكددول الختيددارج امللحددق بالعهددد الدددو اسدداص بدداحلقوإل القتصددادية
والجتماعية والاقافية واستفسرت عن مس لة وضع حد لحتجاز األطفال ن سجو البالغ .
 -٩2وأثنددت بوتس دوانا علددي آيرلندددا لتصددديها القددوج لألعمددال النتقاميددة وقايتهددا للمدددافع
عن حقوإل اانسا وتعزيز ا احليز املتاح للمجتمع املدي ومكافحتها للعنف املنز .
 -٩3وأثنددت بلغاريددا علددي آيرلندددا لعتماد ددا اسد اتيجية بشد مشدداركة األطفددال والشددباب ن
صنع القرار وانشائها اللجنة اآليرلندية حلقوإل اانسا واملساواة وجلنة العالقات ن ال العمال.
و جعت علي املراجعة املتواصلة للتشريعات الوطنية املتعلقة بامكانية ااجهاض.
 -٩4وأثن ددت اليون ددا عل ددي آيرلن دددا انش ددائها اللجن ددة اآليرلندي ددة حلق ددوإل اانس ددا واملس دداواة
واعتماد ا قانو األطفال املعدل لعام  2015وقايتها للمدافع عن حقوإل اانسا .
 -٩5ورحبددت تش دداد بددالتطورات القانوني ددة املتعلقددة باملس دداواة وعدددم التميي ددز والعنددف اجلنس ددي
واملن ددز والجت ددار باأل ددتاص وااجه دداض وبالت ددداب .املتعلق ددة بالوص ددول إىل العدال ددة وإص ددالح
الشرطة والعدالة اجلنائية.
 -٩6وأثنت يلي علي آيرلنددا انشدائها اللجندة اآليرلنديدة حلقدوإل اانسدا واملسداواة واعتماد دا
قانو الزواج لعام  2015وقانو املساواة (أحكام متفرقة) املعتمد عام .2015
 -٩٧ولحى ددت الصد د جه ددود آيرلن دددا ملكافح ددة العن ددف املن ددز واجلنس دداي والجت ددار بالبشد در
ولتعزي ددز املس دداواة ب د اجلنس د  .وأعرب ددت ع ددن قلقه ددا إزاء اكتى دداة الس ددجو واألعم ددال العنص درية
وجرائم الكرا ية والىروا السيًة اليت يواجهها ملتمسو اللجوء.
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 -٩8ورحبت كرواتيدا بالسد اتيجية اجلديددة ملكافحدة العندف املندز واجلنسداي واجلنسدي و مدالت
التوعية ا الغرض.
 -٩٩وأثنددت كوبددا علددي آيرلندددا احراز ددا تقدددم ا ن إ دراك األطفددال ن صددنع القدرار ون الرعايددة
الصحية الشاملة والتعليم .ولحىت واغال يًات املعا دات املتعلقة بعدم املسداواة بد اجلنسد
وآثار خفع اانفاإل العام علي أضعف فًات اجملتمع وقانو قاية احلياة أثناء احلمال.
 -100ورحبددت قددربص بالتددداب .القانونيددة املتت د ة ل سدديل حقددوإل األطفددال ن الدسددتور وتعزيددز
قايتهم وجب القانو اجلنائي وبانشاء اللجنة اآليرلندية حلقوإل اانسا واملساواة.
 -101وأعربددت اجلمهوريددة التشدديكية عددن تقدددير ا للعددرض الشددامال والددردود علددي بعددع األسددًلة
املقدمة سلفا.
 -102ورحبت الددا رك بدالتغي.ات الدسدتورية الديت تضدمن حدق املاليد ن الدزواج و ّسدن أوضداع
السددجو رغددم اسددتمرار مشدداكال الكتىدداة .وأعربددت عددن قلقهددا إزاء جتددرغ ااجهدداض والشددروط
املر قة املفروضة للحصول علي إمكانية ااجهاض.
 -103ورحبت مصر شروع خطدة مكافحدة الجتدار بالبشدر ومشدروع القدانو اجلندائي وتعزيدز
التد ددداب .املتعلقد ددة بقضد دداء األحد ددداث والشد ددباب .وأعربد ددت عد ددن قلقهد ددا إزاء األثد ددر السد ددل لتد ددداب.
التقش ددف وانتش ددار ع دددم املس دداواة بد د اجلنسد د والعن ددف املن ددز واجلنس ددي وسياس ددات القب ددول
الرحددال والرومددا واجل درائم العنصدرية والتحدريع علددي
التمييزيددة ن املدددار والتمييددز ا يكلددي ضددد ُ
الكرا ية العنصرية والدينية.
 -104وأعربددت فنلندددا عددن تقدددير ا للمشدداورات املفتوحددة والواسددعة مددع اجملتمددع املدددي و ددجعت
علي مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز قاية احلقوإل القتصادية والجتماعية والاقافية.
 -105ورحبت فرنسا باجلهود اليت تب ا آيرلندا من الستعراض األول.
 -106وألقت جورجيا الضوء علي إنشاء اللجنة اآليرلندية حلقوإل اانسدا واملسداواة و دجعت
آيرلندددا علددي مواصددلة تقدددغ تقريددر منتصددف املدددة بش د التنفي د  .وأعربددت عددن قلقهددا أل آيرلندددا
مل تصدإل علي بعع الصكوك ا امة حلقوإل اانسا .
 -10٧ورحبت أملانيا باسطاب العام ال ج يتسم باحليوية واملتعلق بالتحديات املسدتمرة وباملشداركة
النشطة للمجتمع املدي ن عملية املراجعة.
 -108وأ ددادت غان ددا بانش دداء اللجن ددة اآليرلندي ددة حلق ددوإل اانس ددا واملس دداواة .وبادم دداج مع دداي.
حقددوإل اانسددا ددا ن ذلددم احد ام املسدداواة وعدددم التمييددز ن املسسسددات العامددة .وأعربددت غانددا
عن تقدير ا للمبادرات املتعلقة صول األطفال علي الرعاية الصحية.
 -10٩وأ ددادت كن دددا بتطبي ددق املس دداواة ن ال ددزواج و ددجعت عل ددي إج دراء إص ددالحات تش دريعية
تتعلق بالتصديق علي حقوإل األ تاص ذوج ااعاقة.
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 -110ونو ت غواتيمال بالتزام آيرلندا بتعزيدز وقايدة حقدوإل اانسدا واعتماد دا قدانو احلمايدة
الدولية لعام .2015
 -111ولحىددت دداييت التقدددم احملددرز ن ددالت حقددوإل األطفددال والوصددول إىل العدالددة واحلددد
األدىن لألجور علي املستوع الوطا والتغطية الصحية الشاملة للجميع ومكافحة العنف املنز .
 -112ولحىت إيطاليا جهود آيرلنددا لتعزيدز مشداركة األطفدال ن صدنع القدرار وحلمايدة األطفدال
وحقوإل املرأة وقاية املرأة من العنف.
 -113وألقت آيسلندا الضدوء علدي السدتفتاء الد ج أقدر املسداواة ن الدزواج لكنهدا أعربدت عدن
األس ددف إزاء الى ددروا التقييدي ددة للغاي ددة ال دديت تُف ددرض عل ددي ااجه دداض الق ددانوي ن آيرلن دددا وجت ددرغ
ااجهاض ن حالت الغتصاب وسفاح احملارم واحلالت اليت تنطوج علي ،ديد لصحة املرأة.
 -114وأ ددادت الربازيددال بالتشدريعات الدديت تضددمن الددزواج ب د املالي د والتددداب .اجلددارج ا اذ ددا
للتصدديق علدي الربوتوكدول الختيدارج لتفاقيدة منا ضدة التعد يب .و دجعت الربازيدال آيرلنددا علددي
وضدع بدرام .لتلبيددة الحتياجددات مدن املسدداكن ل سدديما لأل ددتاص الد ين يعددانو أوضدداع ا شددة
واأل تاص ال ين يعانو من الفقر.
 -115ومياددال السددتعراض الدددورج الشددامال بالنسددبة آليرلندددا تعبد.ا فعليدا عددن حقيقددة مفاد ددا أ
حقدوإل اانسددا ليسددت دداغالا ليد ا فقددط بددال دداغالا مشددروع ا و امد ا للمجتمددع الدددو  .وآيرلندددا
ملتزمددة بتحس د قايددة وتعزيددز حقددوإل اانسددا بشددكال متواصددال و ددي مقتنعددة ب د كددال ددت
يستطيع أ يتعلم ويستفيد من احلوار مع الدول األخرع.
 -116وتنت د ددرط آيرلن د دددا ن عملي د ددة تش د دداورية  ،د دددا إىل دي د ددد اآللي د ددات املسسس د ددية الالزم د ددة
للربوتوكددول الختيددارج لتفاقيددة منا ضددة التع د يب و ددي ستصدددإل عليددخل حاملددا تقددر د ه اآلليددات
وتسددن التشدريعات الالزمددة .وأُدخلددت سددينات كبدد.ة علددي اايدواء ن السددجو إضددافة إىل وضددع
حد ملمارسة فتفريغ أوعية الفضالت البشريةف ن السجو .
 -11٧وذكرت آيرلندا أتا باتت اآل وجهة امدة للهجدرة وقدد اختدار الكاد .مدن املهداجرين أ
يصددبحوا م دواطن آيرلندددي  .وقددد اسددتُحدثت مددسخرا مراسددم مددنل اجلنسددية مددا أتدداح فرصددة رمزيددة
امة للدولة اآليرلندية لل حيب باملواطن اجلدد والحتفال بانضمامهم إىل الوطن.
 -118وأُحددرز تقدددم كبدد .ن النهددوض قددوإل األ ددتاص ال د ين يعددانو مددن صددعوبات تتعلددق
بالقدددرات .واعتُددرب قددانو املسدداعدة علددي ا دداذ الق درارات (األ ليددة) املعتمددد عددام  2015إصددالح ا
امالا للقانو املتعلق باأل تاص ال ين يعانو من صعوبات ن القدرات.

 -11٩ون آيرلندددا نُىمددت مس د لة إتدداء احلمددال بقددانو دسددتورج وتش دريعي .وأدع السددتفتاء
األول ال ج أُجرج عام  1٩83حول ا املوضوع إىل إدراج فقدرة جديددة ن املدادة  )3(40مدن
الدستور تضمن حق اجلن ن احلياة .وأُجرج اسدتفتاء آخدر عدام  1٩٩2طُلدب فيدخل إىل النداخب
أ يص ددوتوا عل ددي ثالث ددة تع ددديالت مق ح ددة علد ددي الدس ددتور .ومل يوافَ ددق ن د د ا الس ددتفتاء علد ددي
التعددديال الادداي عشددر الد ج كددا يهدددا إىل حد ا خطددر النتحددار كمددربر ل جهدداض القددانوي.
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لكن أُقر احلق ن السفر خدارج البلدد مدن أجدال ااجهداض واحلدق ن احلصدول علدي معلومدات عدن
ااجهدداض خددارج البلددد .وأُجددرج اسددتفتاء ثالددف حددول مسد لة ااجهدداض ن عددام  2002حلد ا
خطددر النتحددار كمددربر ل جهدداض القددانوي وب د لم تقييددد املددربرات الدديت أُقددرت ن قضددية املدددعي
العام ضد س  .لكن الق اح قوبال بالرفع.
 -120ونىم قانو قاية احليداة أثنداء احلمدال لعدام  2013الوصدول إىل ااتداء القدانوي للحمدال
وفقد ا لقضددية املدددعي العددام ضددد هددول وحلكددم احملكمددة األوروبيددة حلقددوإل اانسددا ن قضددية ألددف
وبدداء وجدديم ضددد آيرلندددا .ويرسددي القددانو ااج دراءات ليضددمن أولا اح د ام حددق اجلن د ن احليدداة
عندما يكو ذلم ممكن ا لدع التفك .ن ااتاء القانوي للحمدال وليضدمن ثانيد ا قدق املدرأة عدن
طريق عملية واضحة مما إذا كا حيق ا احلصول علي العالج الط املشمول بالقانو .
 -121والتددزم برنددام .احلكومددة بانشدداء مجعيددة مدواطن تعد بقدوان ااجهدداض تقدددم توصدديات
حول مزيد من التغ.ات الدستورية وسيجرج النىر ن التعديال الاامن كجزء من ا العمال.
 -122وأرس ددت السد د اتيجية الوطني ددة للص ددحة اجلنس ددية الجت دداه الد د ج ت ددود وزارة الص ددحة واجله ددات
املعنية ا ن ذلم األ تاص ال ج جل وا إىل ه اسدمات ا اذه خالل السنوات اسم املقبلة.
 -123ونىددر املدسمتر الدسددتورج ن إدراج احلقددوإل القتصددادية والجتماعيددة والاقافيددة ن الدسددتور
وأوصي ب يعدل الدستور من حيف املبدأ مدن أجدال تعزيدز قايدة تلدم احلقدوإل .وسدوا دال
التوصية إىل اللجنة الربملانية املعنية بشسو السكن والتشرد للنىر فيها .وقد قبلت احلكومة توصية
املسمتر الدستورج بالغاء جرمية التجديف من الدستور.
 -124وقدم املسمتر الدستورج توصديات بشد املدادة  )2(41مدن الدسدتور الديت تشد .إىل النسداء
ن املندزل .وقدد درسدت فرقدةُ عمدال التوصديات وستس ددد احلكومدة اجلديددة بتقريددر د ه الفرقدة لدددع
النىر ن املس لة.
 -125ون عام  2016ستعتمد آيرلندا إجازة أبوية مدفوعة األجر مد،ا أسبوعا .
 -126ون عام  2012بلغت الفجوة ن األجور ب اجلنس  14.4ن املائة مقارندة باملتوسدط
ن ال اد األوروي و و  16.5ن املائة .وبلغ معدل عمالة الرجدال ن عدام  2014حدوا  ٧3ن
املائة مقابال  68ن املائة ن عام  .2012و هد معدل عمالة اانداث زيدادة كبد.ة لكنهدا أقدال مدن
الزيدادة الدديت ددهد،ا عمالدة الرجددال إذ ارتفددع مدن  5٩.4ن املائددة عددام  2012إىل  61.2ن املائددة
ع ددام  .2013وق ددد تراج ددع حج ددم الفج ددوة ب د اجلنس د ن مع دددلت العمال ددة إىل النص ددف تقريبد دا
مددن  16ن املائددة عددام  2008إىل  ٩ن املائددة عددام  2012لكنهددا اتسددعت قلدديالا مند ذلددم احلد
أل معدلت توليف ال كور بدأت بالنتعاش بسرعة نسبيا .وأدع اعتمداد حدد أدىن لألجدور علدي
الصعيد الوطا إىل تضييق الفجوة ن األجور ب اجلنس .
 -12٧والعمددال جددار لتعزيددز إ دراك امل درأة ن أدوار صددنع الق درار ون التددداب .ااجيابيددة الراميددة إىل
س د فرصددها ن العمالددة ووضددعها القتصددادج .وسددتبدأ ن عددام  2016عمليددة تشدداورية حددول
وضع اس اتيجية وطنية للمرأة تشمال مشاورات واسعة النطاإل مع اجملتمع املدي.
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 -128ووضددعت اس د اتيجية جديدددة ادمدداج الرحددال والرومددا .وجتددرج عمليددة تشدداور دداملة مددن
ثالث مراحال .وقد أجنزت املرحلة األوىل ديد املواضيع الرئيسية لالس اتيجية اجلديدة وحددت
املرحلدة الاانيددة األ دداا الكددربع ن إطددار كدال موضددوع مدن املواضدديع املتفددق عليهدا .وسددوا دددد
املرحلددة النهائيددة ااج دراءات التفصدديلية الالزمددة لتحقيددق كددال دددا مددن األ ددداا املتفددق عليهددا
مع وضع جداول زمنية و ديد املسسوليات املسسسية وترتيبات الرصد.
 -12٩وعدد السكا الروما ن آيرلندا صدغ .وبيدنهم مهداجرو جددد قددموا أساسد ا مدن دول
أخرع أعضاء ن ال اد األوروي وأطفال مولودو ن آيرلندا .و سلء السكا نف احلقوإل اليت
يتمتددع هبددا سددائر امل دواطن ن ال دداد األوروي وتددوفر ددم تش دريعات املسدداواة قايددة تامددة .وجيددرج
إنشداء جلندة استشدارية للرومدا سدديُماال فيهدا أفدراد تمدع الرومددا لضدما إيصدال أصدوا،م وقضددايا م
إىل داخال احلكومة.
وع وزير للدولة لشسو ااعاقة يشارك ن اجتماعات احلكومة ويضدطلع بوليدة تتمادال
ُ -130
ن ض ددما اتس دداإل أك ددرب لت ددوف .اس دددمات وإح ددداث س د حقيق ددي ن وض ددع األ ددتاص ذوج
ااعاقددة .وجيددرج وضددع اس د اتيجية جديدددة ادمدداج األ ددتاص ذوج ااعاقددة علددي أسددا عمليددة
تشاور املة ومن املف ض أ تصبل ه الس اتيجية جا زة خالل عام .2016
 -131وآيرلندا ملتزمة بالتصديق علي اتفاقية حقوإل األ تاص ذوج ااعاقة .ومن املقرر نشدر
التش دريعات ذات الص ددلة قريب دا وس ددنها اتاحددة التص ددديق علددي التفاقي ددة قبددال تاي ددة ع ددام .2016
وستصدإل آيرلندا علي الربوتوكول الختيارج لالتفاقية ن الوقت نفسخل.
 -132وسد ددتُعتمد تش د دريعات الغد دداء ااعفد دداء املطبد ددق حالي د دا وال د د ج يتد دديل الد ددزواج دو السد ددن
القانونية.
 -133ول ددي
آيرلندا.

ن دداك قص ددور ن اليقد د الق ددانوي فيم ددا يتعل ددق باألمس دداء العائلي ددة ألج أطف ددال ن

 -134و كرت آيرلندا الوفود علي ما أدلت بخل من تعليقات ومدا قدمتدخل مدن توصديات وأعربدت
عن التزامها بتقدغ تقرير مرحلي مسقت ن العام .201٩-2018

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -135ستتتدرآ آيرلنتتدا التوصتتيات المقدمتتة أثنتتاء جلستتة التحتتاور والمدرجتتة أدنتتا و تتي
تحظى بتأييد ا:

__________

**
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االنضتتماإ ىلتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق ،وي اإلعايتتة واالتفاييتتة
2-135
الدولية لحماية جميع اي عاق من اال تفاء القسري (سيراليون)؛
تسريع العملية التي ت دي ىلى التصديق علتى الرروتووتوا اال تيتاري
3-135
التفايية منا ضة التعذيب فضالا عن الرروتوووا اال تياري التفايية حقوق اي تعاق
،وي اإلعاية (موزامريق)؛
التصتتديق علتتى الرروتووتتوا اال تيتتاري التفاييتتة حقتتوق ال فتتل بشتتأن
4-135
بيتتع ايافتتاا واستتت الا ايافتتاا فتتي الر تتاء وفتتي المتتواد اإلباحيتتة واتفاييتتة حقتتوق
اي عاق ،وي اإلعاية (جمهورية ىيران اإلسالمية)؛
التصتتديق علتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق ،وي اإلعايتتة والرروتووتتوا
5-135
اال تياري التفايية منا ضة التعذيب والرروتوووا اال تيتاري التفاييتة حقتوق ال فتل
بشأن بيع ايافاا واست الا ايافاا في الر اء وفي المواد اإلباحية (جورجيا)؛
التصديق على اتفايية حقوق اي عاق ،وي اإلعايتة والرروتووتوا
6-135
اال تي تتاري الملحت تق بالعه تتد ال تتدولي الع تتاق ب تتالحقوق االيتص تتادية واالجتماعي تتة
والثقافية (ىسرانيا)؛
التصديق على الرروتوووا اال تيتاري الملحتق بالعهتد التدولي العتاق
٧-135
بالحقوق االيتصادية واالجتماعية والثقافية (الررت اا)؛
تكثيتتف الجهتتود الراميتتة ىلتتى التصتتديق علتتى الرروتووتتوا اال تيتتاري
8-135
التفاييت تتة منا ضت تتة التعت تتذيب مت تتن أجت تتل المضت تتي فت تتي تعزيت تتز حقت تتوق اي ت تتعاق
المحرومين من حريتهم (ورواتيا)؛
اتعتتا ،ىج تراءات تهتتد ىلتتى التصتتديق علتتى الرروتووتتوا اال تيتتاري
٩-135
التفايية منا ضة التعذيب ووضع اآللية الويائية الوانية (الروسنة والهرسك)؛
 10-135االنضماإ ىلى الرروتوووا اال تياري التفايية منا ضة التعتذيب وىنشتاء
آليتتة ويائيتتة وانيتتة تتما تتى متتع المرتتادو التوجيهيتتة ومتتع المقتضتتيات المنصتتوق عليهتتا
في ذا الصك ( ولندا)؛
 11-135وضع آلية ويائية وانية والتصديق الفوري على الرروتوووا اال تيتاري
التفايية منا ضة التعذيب ( ن اريا)؛
 12-135التصديق دون مزيد من اإلب اء على الرروتوووا اال تياري التفاييتة
منا ضة التعذيب والشروع في عملية وضع آلية ويائية وانية (الدانمرك)؛
 13-135التصتتديق علتتى الرروتووتتوا اال تيتتاري التفاييتتة منا ضتتة التعتتذيب
ووضع آلية ويائية وانية بموجب الرروتوووا اال تياري (بل اريا)؛
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 14-135العمل على سريل ايولوية على استكماا العملية التي تفضي ىلى
التص تتديق عل تتى الرروتوو تتوا اال تي تتاري التفايي تتة منا ض تتة التع تتذيب وىنش تتاء آلي تتة
ويائية وانية دون ىب اء و،لتك يرتل االستتعراض التدوري الشتامل الثالتع المتعلتق
بآيرلندا (الجمهورية التشيكية)؛
 15-135التصتتديق علتتى الرروتووتتوا اال تيتتاري التفاييتتة منا ضتتة التعتتذيب
وىنشتتاء آليتتة ويائيتتة وانيتتة فتتي ىاتتار المعتتايير والضتتمانات التتتي يتتن عليهتتا تتذا
الصك على النحو الموصى به سابق ا (سويسرا)؛
 16-135العم تتل بس تترعة عل تتى اس تتتكماا عملي تتة التص تتديق عل تتى الرروتوو تتوا
اال تياري التفايية منا ضة التعذيب (الررت اا)؛
1٧-135
(بولندا)؛

التص تتديق عل تتى الرروتوو تتوا اال تي تتاري التفايي تتة منا ض تتة التع تتذيب

18-135

التصديق على الرروتوووا اال تياري (لرنان)؛

1٩-135

التصديق على الرروتوووا اال تياري (النرويج)؛

20-135

التصديق على الرروتوووا اال تياري (أوورانيا)؛

21-135

التصديق على الرروتوووا اال تياري (ايوروغواي)؛

22-135

التصديق على الرروتوووا اال تياري (فرنسا)؛

23-135

التصديق على الرروتوووا اال تياري (ألمانيا)؛

24-135

التصديق على الرروتوووا اال تياري (غواتيماال)؛

 25-135الشتروع فتي التصتتديق علتى الرروتووتوا اال تيتتاري التفاييتة منا ضتتة
التعذيب (توغو)؛
 26-135االنضتتماإ ىلتتى الرروتووتتوا اال تيتتاري التفاييتتة حقتتوق ال فتتل بشتتأن
بيع ايافاا واست الا ايافاا في الر اء وفي المواد اإلباحية (بنما)؛
 2٧-135التصتتديق علتتى الرروتووتتوا اال تيتتاري التفاييتتة حقتتوق ال فتتل بشتتأن
بيع ايافاا واست الا ايافاا في الر اء وفي المواد اإلباحية (السن اا)؛
28-135

التصديق على الرروتوووا اال تياري (أوروغواي)؛

2٩-135

التصديق على الرروتوووا اال تياري (أندورا)؛

 30-135التصتتديق علتتى الرروتووتتوا اال تيتتاري التفاييتتة حقتتوق ال فتتل بشتتأن
بيت تتع ايافت تتاا واست تتت الا ايافت تتاا فت تتي الر ت تتاء وفت تتي المت تتواد اإلباحيت تتة المويعت تتة
عاإ ( 2000الجمهورية التشيكية)؛

18

GE.16-12337

A/HRC/33/17

31-135

التصديق على الرروتوووا اال تياري (فنلندا)؛

32-135

التصديق على الرروتوووا اال تياري (فرنسا)؛

33-135

التصديق على الرروتوووا اال تياري (غواتيماال)؛

 34-135الش تتروع ف تتي التص تتديق عل تتى الرروتوو تتوا اال تي تتاري التفايي تتة حق تتوق
ال فل بشأن بيع ايافاا واست الا ايافاا في الر اء وفي المواد اإلباحية (توغو)؛
 35-135التصديق على االتفايية الدولية لحماية جميتع اي تعاق متن اال تفتاء
القسري (الم رب)؛
 36-135االنضماإ ودولة اتر ىلتى االتفاييتة الدوليتة لحمايتة جميتع اي تعاق
من اال تفاء القسري (سلوفاويا)؛
 3٧-135التصديق على االتفايية الدولية لحماية جميتع اي تعاق متن اال تفتاء
القسري (فرنسا)؛
38-135

التصديق على االتفايية (غانا)؛

 3٩-135الشروع فتي التصتديق علتى االتفاييتة الدوليتة لحمايتة جميتع اي تعاق
من اال تفاء القسري (توغو)؛
40-135

التصديق على اتفايية حقوق اي عاق ،وي اإلعاية (باوستان)؛

41-135

التصديق على االتفايية (ىسرائيل)؛

42-135

التصديق على االتفايية (الجرل ايسود)؛

 43-135التصديق على اتفايية حقوق اي عاق ،وي اإلعايتة التتي ويعتهتا
آيرلندا في  29آ،ار/مارآ ( 2007نيوزيلندا)؛
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44-135

التصديق على االتفايية (غانا)؛

45-135

التصديق على االتفايية (بولندا)؛

46-135

التصديق على االتفايية (السودان)؛

4٧-135

التصديق على االتفايية (أوورانيا)؛

48-135

التصديق على االتفايية (أوروغواي)؛

4٩-135

التصديق على االتفايية (بل اريا)؛

50-135

التصديق على االتفايية (فرنسا)؛

51-135

التصديق على االتفايية (غواتيماال)؛
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52-135

التصديق على االتفايية (ىي اليا)؛

53-135

التصديق على االتفايية (الررازيل)؛

54-135
(سلوفاويا)؛

االنضماإ ودولة اتر ىلتى اتفاييتة حقتوق اي تعاق ،وي اإلعايتة

 55-135تعزيتتز آيرلن تتدا جهود تتا للتص تتديق علتتى اتفايي تتة حقتتوق اي تتعاق
،وي اإلعاية (جمهورية ووريا)؛
56-135

التصديق فورا على اتفايية حقوق اي عاق ،وي اإلعاية (أستراليا)؛

 5٧-135التصتتديق علتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق ،وي اإلعايتتة فتتي أيتترب
ويا ممكن (الصين)؛
 58-135التصتتديق علتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق ،وي اإلعايتتة دون مزيتتد
من اإلب اء (ألمانيا)؛
 5٩-135اعتماد التشريعات الالزمة في أيترب ويتا ممكتن إلتاحتة التصتديق
على اتفايية حقوق اي عاق ،وي اإلعاية ( ن اريا)؛
 60-135تسريع العملية الرامية ىلى التصتديق علتى اتفاييتة حقتوق اي تعاق
،وي اإلعاية (الفلرين)؛
 61-135اتعتتا ،تتوات ملموستتة للتصتتديق علتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق
،وي اإلعايتتة وتنفيتتذ السياستتات والرترامج الراميتتة ىلتتى ضتتمان التمتتتع التتتاإ بجميتتع
الحقوق ،ات الصلة تنفيذا فعاالا (وندا)؛
 62-135مواصتتلة آيرلنتتدا جهود تتا للتصتتديق علتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق
،وي اإلعاية (العراق)؛

 63-135است تتتكماا النظت تتر فت تتي االنضت تتماإ ودولت تتة ات تتر ىلت تتى اتفاييت تتة حقت تتوق
اي عاق ،وي اإلعاية (ماليزيا)؛
 64-135مواصلة التقدإ نحو التصتديق علتى اتفاييتة حقتوق اي تعاق ،وي
اإلعاية (جمهورية فنزويال الروليفارية)؛
 65-135التصت تتديق علت تتى اتفاييت تتة حقت تتوق اي ت تتعاق ،وي اإلعايت تتة وىيت تتالء
ايولويتتة للتتتدابير الراميتتة ىلتتى المضتتي فتتي تعزيتتز اإلاتتار القتتانوني بمتتا فتتي ،لتتك
التتتدابير الراميتتة ىلتتى زيتتادة المشتتاروة المجديتتة لص تتعاق ،وي اإلعايتتة فتتي صتتنع
السياسات (ىندونيسيا)؛
 66-135االنضماإ ىلى اتفايية حقتوق اي تعاق ،وي اإلعايتة وجعتل يتانون
الصحة العقلية لعاإ  2001متما يا مع أحكاإ ذ االتفايية (ي ر)؛
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 6٧-135مواصلة تذليل العقرتات المترقيتة أمتاإ التصتديق علتى اتفاييتة حقتوق
اي عاق ،وي اإلعاية بما فتي ،لتك ىجتراء الت ييترات التشتريعية الالزمتة إلتاحتة
ذا التصديق (دولة فلس ين)؛
 68-135التعجيتتل باإلصتتالحات التشتريعية الالزمتتة ووضتتع جتتدوا زمنتتي محتتدد
للتصديق على اتفايية حقوق اي عاق ،وي اإلعاية (تايلند)؛
 6٩-135الشروع فتي التصتديق علتى اتفاييتة حقتوق اي تعاق ،وي اإلعايتة
وبروتووولها اال تياري (توغو)؛
 ٧0-135تس تريع التصتتديق علتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق ،وي اإلعايتتة لتعزيتتز
حماية اي عاق ،وي اإلعاية والمضي في تحسين دور م في المجتمع (ورواتيا)؛
 ٧1-135التصتتديق علتتى اتفاييتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتأن منتتع ومكافحتتة العنتتف
ضد المرأة والعنف المنزلي (الررت اا)؛
 ٧2-135التصتتديق علتتى اتفاييتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتأن منتتع ومكافحتتة العنتتف
ضد المرأة والعنف المنزلي (أندورا)؛
 ٧3-135التصتتديق علتتى اتفاييتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتأن منتتع ومكافحتتة العنتتف
ضد المرأة والعنف المنزلي (ىي اليا)؛
 ٧4-135استتتكماا عمليتتة التص تديق علتتى اتفاييتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتأن منتتع
ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (ترويا)؛
 ٧5-135التصتتديق علتتى اتفاييتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتأن منتتع ومكافحتتة العنتتف
ضد المرأة والعنف المنزلي في الويا المناسب (الروسنة والهرسك)؛
 ٧6-135تعزي تتز تتق التثقي تتف ف تتي مج تتاا حق تتوق اإلنس تتان وتوجيه تته نح تتو
حقوق المرأة وحقوق ال فل وحرية الدين (بنما)؛
 ٧٧-135مواصتتلة العمتتل علتتى التثقيتتف فتتي مجتتاا حقتتوق اإلنستتان وتوجيهتته
نحو حقوق ال فل والمرأة (تيمور  -ليشتي)؛
 ٧8-135المضتي يتتدما فتتي تنفيتتذ عمليتتة التثقيتف فتتي مجتتاا حقتتوق اإلنستتان
وتوجيهه نحو حقوق المرأة وال فل (اليونان)؛
 ٧٩-135توفير التثقيف والتدريب الفعالين في مجتاا حقتوق اإلنستان لفائتدة
موظفي ىنفا ،القانون بما ،لك حراآ الستجون واتعتا ،تتدابير مالئمتة لمكافحتة
انتهاوات حقوق اإلنسان التي ترتكرها جهات فاعلة في الق اع العاإ (ماليزيا)؛
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 80-135مواص تتلة بت ترامج التثقي تتف ف تتي مج تتاا حق تتوق اإلنس تتان بم تتا ف تتي ،ل تتك
ما يتعلق بمنع جريمتة اإلبتادة الجماعيتة والجترائم ضتد اإلنستانية متن تالا الدراستات
المتعلقة بالجرائم المرتكرة في الماضي (أرمينيا)؛
 81-135تنفيتذ حمتتالت توعيتتة عامتتة لتعزيتتز التستتامل واحتتراإ التنتتوع الثقتتافي
(اإلمارات العربية المتحدة)؛
 82-135تق تديم آيرلنتتدا تقريريهتتا المتتتأ رين ىلتتى لجنتتة القضتتاء علتتى التمييتتز
العنصري (سيراليون)؛
 83-135تعتتديل أحكتتاإ القتتانون المتعلتتق بتتأمين مظتتالم ايافتتاا التتذي يمنتتع
أمين المظالم من التحقيتق فتي تكاوأل ايافتاا التذين يجتدون أنفستهم فتي حالتة
جرة غير نظامية ( ندوراآ)؛
 84-135مد الووالة المعنية بش ون ال فل وايسرة بالموارد الكافية لتمكينها
من تحقيق أ دافها وتنفيذ يانون ايولوية لصافاا تنفيذا فعاالا (سلوفاويا)؛

 85-135مواصتتلة تنفيتتذ االستتتراتيجية الوانيتتة بشتتأن مشتتاروة ايافتتاا والشتتراب
في صنع القرار للفترة ( 2020-2015السودان)؛
86-135

وضع حد للعقاب الردني في جميع الريئات ( ندوراآ)؛

 8٧-135ضمان ىيفاا م سسة سان باتريك والتنفيتذ الفعتاا للقتانون المعتدا
لقانون ايافاا لعاإ  2015ويانون السجون لعاإ ( 2015ىسرائيل)؛
القصتتر دون ستتن الثامنتتة
 88-135ىل تتاء جميتتع االستتتثناءات التتتي تتتتيل زواو ا
عشرة ( ندوراآ)؛
8٩-135
(مصر)؛

ىل اء جميتع االستتثناءات التتي تتتيل التزواو دون ستن الثامنتة عشترة

 ٩0-135ضمان االحتراإ التاإ لحقوق ال فل بمتا يتما تى متع اتفاييتة حقتوق
ال فتتل ال ستتيما مادتهتتا  20لتتدأل اتعتتا ،ي ترار بتعيتتين ولتتي أمتتر لل فتتل أو وصتتي
عليه (التفيا)؛
 ٩1-135مواصتتلة اتعتتا ،ىج تراءات لستتد الفجتتوة فتتي ايجتتور بتتين الجنستتين
وتحسين ىمكانية وصوا النساء المهمشات ىلتى عمتل الئتق وضتمان نظتاإ حمايتة
اجتماعية مالئم للنساء اللواتي يعانين أوضاعا شة (ماليزيا)؛
 ٩2-135مواص تتلة ب تتذا الجه تتود به تتد ض تتمان مش تتاروة المت ترأة ف تتي الحي تتاة
السياسية وصنع القرار (باوستان)؛
 ٩3-135اعتماد تدابير فعالة لزيتادة تمثيتل النستاء فتي الق تاعين العتاإ والعتاق
ال سيما في مراوز صنع القرار (بنما)؛
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 ٩4-135تعزيتتز التتتدابير الفعالتتة للمضتتي فتتي زيتتادة تمثيتتل النستتاء ومشتتاروتهن
الفعلية في صنع القرار في الق اعين العاإ والعاق (ىندونيسيا)؛
 ٩5-135اتعا ،جميع التدابير الالزمة لمكافحة جميع أ كاا العنتف والتمييتز
ضد المرأة على نحو فعاا (فرنسا)؛
 ٩6-135تعزيتتز التتتدابير الراميتتة ىلتتى مكافحتتة العنتتف المنزلتتي والجنستتي ضتتد
النساء (الهند)؛
 ٩٧-135تعزيتز الجهتتود الراميتتة ىلتى مكافحتتة ومنتتع العنتف المنزلتتي والجنستتي
ضد النساء (أ،ربيجان)؛
 ٩8-135اتعا ،الع وات الالزمة لتعزيز تدابير التصدي للعنف المنزلي على
النحو الذي أوصا به اللجنة المعنية بتالحقوق االيتصتادية واالجتماعيتة والثقافيتة
(تايلند)؛
٩٩-135

تسريع عملية ىيرار مشروع يانون العنف المنزلي الجديد (ىسرائيل)؛

ثم
 100-135مواصلة الجهود الرامية ىلى استكماا يانون العنف المنزلي ومن َّ
اعتماد (ملديف)؛
 101-135اعتماد مشروع يانون بشأن العنتف المنزلتي بهتد مكافحتة العنتف
المنزلي والجنسي ضد النساء (غانا)؛
 102-135اعتماد وتنفيذ مشروع يانون العنف المنزلي (جمهورية مولدوفا)؛
 103-135تجدي تتد تتة العم تتل الواني تتة لمكافح تتة العنصت ترية أو وض تتع
جديدة في ذا المجاا و،لك بالتعاون مع المجتمع المدني (ىسرانيا)؛
 104-135تعزيز سياسات الحماية من العنصرية وتجديد
لمكافحة العنصرية (( )2008-2005الكرسي الرسولي)؛

تتة

تة العمتل الوانيتة

 105-135اتراع سياستة أوثتر حيويتةا ضتد التمييتز العنصتري بسترل منهتا وضتع
آلية متينة لمكافحة العنصرية (ييرغيزستان)؛
 106-135اس تتتحدال آلي تتة متين تتة م تتن أج تتل وض تتع ح تتد للعنصت ترية والتميي تتز
العنصري وما يتصل بذلك متن تعصتب ال ستيما ضتد المستلمين والمنحتدرين متن
أصل أفريقي (جمهورية ىيران اإلسالمية)؛
 10٧-135وضع آلية متينة لرصد جميع حوادل العنصرية وتنفيتذ تتدابير ترمتي
ىلى مكافحتها بفعالية أورر (ووبا)؛
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 108-135مواصتتلة تعميتتق تتتدابير التوعيتتة بالعنص ترية ووتتر ايجانتتب ال ستتيما
فيما يتعلق بالمهاجرين والالجئين (ايرجنتين)؛
 10٩-135مكافح تتة العنصت ترية وجمي تتع أ تتكاا التميي تتز ع تتن اري تتق مر تتادرات
التثقيتتف والتوعيتتة ومتابعتتة حتتاالت العنص ترية علتتى الصتتعيد التتواني (دولتتة بوليفيتتا
المتعددة القوميات)؛
 110-135استكماا آيرلندا عملياتها المتعذة فيما يتعلتق بمكافحتة العنصترية
(وينيا)؛
 111-135مواصلة الجهود الرامية ىلى مكافحة العنصرية (الم رب)؛
 112-135مواصلة آيرلندا جهود ا للتصدي لحاالت العنصرية ووتر ايجانتب
(لرنان)؛
 113-135ضتتمان تنفيتتذ آيرلنتتدا بصتتورة تامتتة تشتريعاتها الوانيتتة ب يتتة مكافحتتة
العنصرية وور ايجانب (رومانيا)؛
 114-135است تتتحدال المزيت تتد مت تتن اإلج ت تراءات القانونيت تتة لمكافح ت تة التمييت تتز
العنصتتري ووضتتع تتة لمكافحتتة العنص ترية علتتى النحتتو التتذي أوصتتا بتته لجنتتة
حقوق ال فل (الرحرين)؛
 115-135مكافح تتة
لصجانب (باوستان)؛

ت تتاب الكرا ي تتة ومقاضت تتاة مرتكر تتي ايعمت تتاا المعاديت تتة

 116-135ضمان المساءلة عن جرائم الكرا ية (ىسرائيل)؛
 11٧-135اتع تتا ،ت تتدابير للقض تتاء علت تى التميي تتز العنص تتري ومكافح تتة جريم تتة
الكرا ية (الصين)؛
 118-135تعزي تتز الت تتدابير الرامي تتة ىل تتى مكافح تتة اس تتتعداإ التميي تتز العنص تتري
و اب ور اإلسالإ في السياسة ووسائق اإلعالإ (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 11٩-135اتع ت تتا ،مزي ت تتد م ت تتن الع ت تتوات للتص ت تتدي للتميي ت تتز ض ت تتد المثلي ت تتات
والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي وم تتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات
الجنستتين فتتي الحصتتوا علتتى الستتلع وفتترق العمتتل والعتتدمات بمتتا فتتي ،لتتك
الرعاية الصحية (الدانمرك)؛
 120-135التحقيق في جميتع حتاالت استت الا مست ولي الم سستات العقابيتة
لمناصرهم (االتحاد الروسي)؛
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 121-135مواصت تتلة آيرلنت تتدا جهود ت تتا لجعت تتل مرافت تتق الست تتجون متما ت تتية مت تتع
المعايير الدولية ال سيما فيما يتعلق باالوتظاظ ووضتع متراحيد دا تل الزنزانتات
وفصل السجناء الشراب (الكرسي الرسولي)؛
 122-135تحسين أوضاع السجون بما في ،لك معالجة االوتظتاظ؛ والتحقيتق
بنزا تتة فتتي جميتتع حتتاالت التعتتذيب وستتوء المعاملتتة التتتي يرتكرهتتا موظفتتو الستتجون
ومحاسرة المس ولين عنها (أ،ربيجان)؛
 123-135مواصلة تحسين معاملة المحتجتزين وظتروفهم المعيشتية ومكافحتة
اوتظاظ السجون (الصين)؛
 124-135اعتمتتاد التتتدابير الالزمتتة لضتتمان الحتتد متتن االوتظتتاظ وتحستتين ظتترو
السجن (ووبا)؛
 125-135ضت تتمان الفصت تتل التت تتاإ بت تتين الست تتجناء المحتج ت تزين م يت ت تا والست تتجناء
المحكوإ عليهم وبين السجناء ايحدال والرال ين والمهاجرين المحتجزين (مصر)؛
 126-135مواصلة آيرلندا جهود ا علتى الصتعيدين التواني والتدولي متن أجتل
حماية وتعزيز حيز المجتمع المدني (أرمينيا)؛
 12٧-135مواصلة تعزيز التعددية (بن الديش)؛
 128-135مواصتتلة اتعتتا ،تتتدابير فعالتتة لحمايتتة حقتتوق العتتاالين عتتن العمتتل
والمجموعتتات الضتتعيفة وتعزيتتز أوضتتاعهم متتن تتالا تتتوفير مستتاعدة اجتماعيتتة
محددة الهد ودعم الد ل (سري النكا)؛
 12٩-135تنفيتتذ سياستتات محتتددة الهتتد /مروزة للتتدعم االجتمتتاعي للستتكان
المحتاجين ال سيما ايافاا (بيالروآ)؛
 130-135اتعا ،الع وات الالزمة لزيادة توفير المساون االجتماعية وتقتديم
الدعم في توفير المساون فتي حتاالت ال توارو واعتمتاد التتدابير المالئمتة لتلريتة
االحتياجات على المدأل ال ويل (ترويا)؛
 131-135اعتماد التدابير الالزمة لتقلتي
مساون اجتماعية (الررت اا)؛

عتدد المشتردين بسترل منهتا تتوفير

 132-135اتعا ،جميع التدابير التشريعية والسياستاتية الالزمتة إلتاحتة ىمكانيتة
الوصتتوا ىلتتى مستتاون ميستتورة التكلفتتة ب يتتة وضتتع حتتد للتشتترد القستتري ال ويتتل
ايجل (سن افورة)؛
 133-135مواصتتلة آيرلنتتدا جهود تتا لضتتمان الت تزاإ الحكوم تتة بتتنهج ىس تتكاني
لوضع حد للتشرد القسري ال ويل ايجل (الكرسي الرسولي)؛
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 134-135مواصلة آيرلندا جهود ا لتنفيتذ التتدابير الالزمتة لوضتع حتد للتشترد
القسري ال ويل ايجل (الجرل ايسود)؛
 135-135اتعا ،التدابير الالزمة لتعزيز الم سسات التي تقتدإ التدعم للمشتردين
بما في ،لك النساء الحوامل اللواتي يمترون من دون سكن (االتحاد الروسي)؛

 136-135ىجراء مشاورات تشتارك فيهتا جميتع الفئتات المعنيتة بمتا فتي ،لتك
منظمات المجتمع المدني من أجل دراسة ىمكانية تنقيل المادة  3-3-40متن
الدستور وتوسيع اإلاار القانوني المتعلق باإلجهاض (سويسرا)؛
 13٧-135التأود من تمكن جميع النستاء والفتيتات متن الوصتوا بستهولة ىلتى
المعلومتتات المتعلقتتة بالعيتتارات التتتي يتيحهتتا مقتتدمو الرعايتتة الصتتحية فتتي حتتاالت
الحمل في ظل ظرو متأزمة (السويد)؛

 138-135زيتتادة عتتدد المتتدارآ المتعتتددة ال وائتتف والمتتدارآ غيتتر ال ائفيتتة
لتلرية احتياجات المجتمتع اآليرلنتدي الحتالي المتعتدد الثقافتات علتى نحتو أفضتل
(الهند)؛
 13٩-135وضع نظاإ يتيل لل فل ولوالديه ىمكانية حقيقية لال تيار بتين أنتواع
التعل تتيم والمنت تتا ج الديني تتة أو المتعت تتددة ال وائ تتف أو غيت تتر ال ائفي تتة (الجمهوريت تتة
التشيكية)؛
 140-135ضمان ىتاحة يار االلتحاق بمدرستة غيتر اائفيتة لجميتع ايافتاا
ومن دون تكاليف ىضافية (سلوفينيا)؛
 141-135زيادة الجهود الرامية ىلى ضمان تكتاف الفترق بتين جميتع ايافتاا
في الحصوا على تعليم جيد (الفلرين)؛
 142-135زيادة الجهود الرامية ىلى وضع نظاإ تعليمتي أوثتر تموالا ال ستيما
عن اريق الترويز على ،وي االحتياجات العاصة (ترويا)؛
 143-135مواصتتلة تحستتين فتترق العمتتل وىزالتتة العقرتتات التتتي تعريتتل عمالتتة
اي عاق ،وي اإلعاية (سن افورة)؛
 144-135مواص تتلة تعزي تتز الحق تتوق ايساس تتية للروم تتا والرح تتل وع تتدإ التميي تتز
ضد م ( يلي)؛
 145-135اعتمتتاد استتتراتيجية تدريجيتتة إلدمتتاو الرحتتل والرومتتا تتضتتمن أ تتداف ا
واضحة؛ وم رات؛ وأارا زمنيتة؛ وميزانيتة و،لتك بالتشتاور متع الفئتات المتضتررة
(الهند)؛
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 146-135تفعيت تتل سياست تتات ىدمت تتاو الرحت تتل والرومت تتا فت تتي جميت تتع المجت تتاالت
االجتماعيتتة وااليتصتتادية والثقافيتتة والسياس تتية والتعليميتتة وغير تتا متتن المج تتاالت
(لرنان)؛
 14٧-135التشديد بشكل اق علتى العمالتة والوصتوا ىلتى الرعايتة الصتحية
والح تتق ف تتي الس تتكن ل تتدأل ت ري تتق االس تتتراتيجية الواني تتة إلدم تتاو الرح تتل والروم تتا
(ىسرانيا)؛
 148-135ت ري تتق مع تتايير دولي تتة تتعل تتق بمعامل تتة الالجئ تتين وملتمس تتي اللج تتوء
وتزويد م بالعدمات المالئمة وتسريع الرا في الراتهم (ي ر)؛
 14٩-135وضتتع تتتدابير للرتتا فتتي الرتتات اللجتتوء بفعاليتتة أورتتر (دولتتة بوليفيتتا
المتعددة القوميات)؛
 150-135مواصت تتلة آيرلنت تتدا جهود ت تتا العتمت تتاد
ومكافحة االتجار بالرشر (السودان)؛
 151-135تسريع اعتماد
(بيالروآ)؛

ت تتة العمت تتل الوانيت تتة لمنت تتع

ة عمل وانيتة لمنتع ومكافحتة االتجتار باي تعاق

 152-135مواصتتلة زيتتادة المستتاعدة اإلنمائيتتة لتحقيتتق تتد تعصتتي 0.7
فتتي المائتتة متتن النتتاتج المحلتتي اإلجمتتالي لهتتا ين متتن تتأن ،لتتك أن يزيتتد يتتدرة
متلقي المستاعدات علتى الحصتوا علتى حقهتم فتي التنميتة وحمايتة وتعزيتز حقتوق
اإلنسان (وينيا).
 -136وستدرآ آيرلندا التوصيات التالية وستتقدإ ردودا عليهتا فتي ويتا مناستب ال يتجتاوز
موعد الدورة الثالثة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان في أيلوا/سرتمرر :2016
النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اإلنستان التتي لتم
1-136
تصرل آيرلندا ارف ا فيها بعد (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛

االنضتتماإ ىلتتى الرروتووتتوا اال تيتتاري التفاييتتة حقتتوق ال فتتل بشتتأن
2-136
بيع ايافاا واست الا ايافاا في الر اء وفي المواد اإلباحيتة واالتفاييتة الدوليتة
لحماية حقوق جميع العماا المهاجرين وأفراد أسر م واتفايية حقوق اي تعاق
،وي اإلعاية واالتفايية الدولية لحمايتة جميتع اي تعاق متن اال تفتاء القستري
واتفايية مكافحة التمييز في مجاا التعليم ( ندوراآ)؛
التصتتديق علتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق ،وي اإلعايتتة واالتفاييتتة
3-136
الدولي تتة لحماي تتة حق تتوق جمي تتع العم تتاا المه تتاجرين وأفت تراد أس تتر م والرروتوو تتوا
اال تياري التفايية حقوق ال فل بشأن بيع ايافاا واستت الا ايافتاا فتي الر تاء
وفي المواد اإلباحية على سريل ايولوية (مصر)؛
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التصديق على اتفايية حقوق اي عاق ،وي اإلعايتة والرروتووتوا
4-136
اال تيتتاري التفاييتتة منا ضتتة التعتتذيب واالتفاييتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع
العماا المهاجرين وأفراد أسر م (أ،ربيجان)؛
التصديق على اتفايية حقوق اي عاق ،وي اإلعايتة والرروتووتوا
5-136
اال تيتتاري التفاييتتة منا ضتتة التعتتذيب واتفاييتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة ريتتم 169
(باراغواي)؛
االنضتماإ ىلتتى الصتتكوك الدوليتة الرئيستتية لحقتتوق اإلنستان التتتي لتتم
6-136
تصرل آيرلندا ارف ا فيها بعد ال ستيما االتفاييتة الدوليتة لحمايتة جميتع اي تعاق
من اال تفاء القسري (ايرجنتين)؛
التصت تتديق علت تتى الرروتووت تتوا اال تيت تتاري الملحت تتق بالعهت تتد الت تتدولي
٧-136
العاق بالحقوق االيتصادية واالجتماعية والثقافية ويروا ا تصاق اللجنة بشتأن
اإلجراءات المتعلقة بالتحريات والرالغات المقدمة من دولة ضد أ رأل (فنلندا)؛
المضي في تسريع الجهود الرامية ىلى تعزيز اإلاار القانوني لحماية
8-136
حقوق المهتاجرين بسترل منهتا النظتر فتي التصتديق علتى االتفاييتة الدوليتة لحمايتة
حقوق جميع العماا المهاجرين وأفراد أسر م (ىندونيسيا)؛
التصتتديق فتتي أيتترب ويتتا ممكتتن علتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق
٩-136
،وي اإلعاية دون أي تحفظ (السويد)؛
 10-136التصديق على اتفايية حقوق اي عاق ،وي اإلعاية والتنفيذ التتاإ
لقتتانون تعلتتيم اي تتعاق ،وي االحتياجتتات التعليميتتة العاصتتة لعتتاإ  2004فتتي
أيرب ويا ممكن (المملكة المتحدة لرري انيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
11-136

ىل اء المادتين  1-42و 3-3-40من الدستور (سلوفينيا)؛

 12-136اتعا ،تدابير ىضافية ترمي ىلى تحقيق المستاواة بتين الجنستين بمتا
فتي ،لتك تعتتديل الدستتور فيمتتا يتعلتق بتدور ومروتتز المترأة فتتي المجتمتع اآليرلنتتدي
(يرغيزستان)؛
 13-136تعديل المادة  )2(41من الدستتور المتعلقتة بتدور ومروتز المترأة لجعتل
أحكامها مراعية للمساواة بين الجنسين (ترويا)؛
 14-136تعتتديل المتتادة  )2(41متتن الدستتتور المتعلقتتة بتتدور ومروتتز الم ترأة عتتن
اريق االنتقاا ىلى صي ة جديدة للمادة أوثر حيادا من الناحية الجنسانية (آيسلندا)؛

 15-136المضتتي فتتي تعزيتتز حقتتوق الم ترأة ومراجعتتة المتتادتين  40و 41متتن
الدستور اآليرلندي ب ية التعلي عن الصيغ التي يد تروو للتمييز الجنساني وجعل
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الق تتوانين اآليرلندي تتة المتعلق تتة باإلجه تتاض متما تتية م تتع المع تتايير الدولي تتة لحق تتوق
اإلنسان في القانون والممارسة (ألمانيا)؛
 16-136ىيامة م تمر دستوري بشأن المادة  3-3-40من الدستور بهد
ىل اء جميع التشريعات التقييدية المتعلقة باإلجهاض ( ولندا)؛
 1٧-136مراجعت تتة آيرلنت تتدا تش ت تريعاتها المتعلقت تتة باإلجهت تتاض بمت تتا فت تتي ،لت تتك
دستور ا بحيتع تتن علتى استتثناءات ىضتافية فتي حتاالت االغتصتاب أو ستفا
المحتتارإ أو تعتترض صتتحة ايإ لمعتتاار وريتترة بنتتاء علتتى توصتتية اللجنتتة المعنيتتة
بحقوق اإلنسان (النرويج)؛
 18-136ىل ت تتاء التش ت تريعات التت تتي تجت تترإ اإلجهت تتاض وىل ت تتاء جميت تتع التت تتدابير
العقابية ال سيما المادة  3-3-40من الدستور اآليرلندي (آيسلندا)؛
 1٩-136المضتتي يتتدما فتتي العمليتتة الديمقراايتتة المتمثلتتة فتتي ىل تتاء التعتتديل
الث تتامن م تتن الدس تتتور اآليرلن تتدي م تتع وض تتع ج تتدوا زمن تتي واض تتل واتع تتا ،جمي تتع
الع وات الضترورية إلل تاء تجتريم اإلجهتاض فتي جميتع الظترو وفقت ا لتوصتيات
اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان واللجنة المعنية بالحقوق االيتصادية واالجتماعية
والثقافية ولجنة حقوق ال فل (الدانمرك)؛
 20-136النظر في ىنشتاء لجنتة برلمانيتة تاملة معصصتة بشتأن حقتوق اإلنستان
والمساواة (المملكة المتحدة لرري انيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 21-136تعزي تتز آلي تتة التش تتاور ال س تتيما فيم تتا يتعل تتق ب تتالحقوق االيتص تتادية
واالجتماعية والثقافية (بولندا)؛
 22-136اعتماد ة عمل وانية لحقوق اإلنسان ومواصلة المشاورات متن
أجل تحقيق ذ ال اية مع الجهات المعنية (وينيا)؛
23-136

اعتماد

ة وانية بشأن حقوق اإلنسان (جنوب أفريقيا)؛

24-136

اعتماد

ة عمل وانية املة لحقوق اإلنسان (السودان)؛

25-136

تشجيع وضع

ة عمل وانية بشأن حقوق اإلنسان (اليونان)؛

 26-136اتعتا ،التتتدابير الالزمتتة للقضتتاء علتى الوصتتم والتمييتتز ضتتد ايافتتاا
المولودين ارو ىاار التزواو بتكتريس مرتدأ اليقتين القتانوني فيمتا يتعلتق بأستمائهم
العائلية (ناميريا)؛
 2٧-136ىعتتادة اعترتتار الرابعتتة عشتترة ستتن ا للمس ت ولية الجنائيتتة علتتى النحتتو
المنصوق عليه في يانون ايافاا (بوتسوانا)؛
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 28-136رفتتع ستتن المس ت ولية الجنائيتتة ىلتتى  18ستتنة بالنستترة لجميتتع أنتتواع
الجرائم ( ايتي)؛
 2٩-136التصتتديق علتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق ،وي اإلعايتتة والتصتتديق
عل تتى الرروتوو تتوا اال تي تتاري التفايي تتة حق تتوق اي تتعاق ،وي اإلعاي تتة واعتم تتاد
تشت تريع بش تتأن المس تتاواة ب تتين الجنس تتين ف تتي ايج تتور وىل تتاء التميي تتز ال تتديني ف تتي
المدارآ (المملكة العربية السعودية)؛
 30-136اعتماد تشريع امل لمكافحة التمييز يتضمن جميتع ايستس المرينتة
في العهد الدولي العاق بالحقوق االيتصادية واالجتماعية والثقافية (الهند)؛
31-136
(ىسرائيل)؛

اعتماد تشريع امل لمكافحة التمييز يتضمن جميع دوافع التمييتز

 32-136اعتماد تشريع امل لمكافحة التمييز يتضمن جميع دوافع التمييتز
(جنوب أفريقيا)؛
33-136

سد الفجوة في ايجور بين الجنسين (الجزائر)؛

 34-136اتعا ،تدابير فعالة لزيادة تمثيل المرأة فتي مراوتز صتنع القترار وستد
الفجوة في ايجور (بن الديش)؛
 35-136اتعا ،تدابير فعالتة لزيتادة تمثيتل النستاء فتي مراوتز صتنع القترار فتي
جميع المجاالت وسد الفجوة في ايجور بين الجنسين والقضتاء علتى القوالتب
النم يتتة الجنستتانية الراستتعة ووفالتتة استتتفادة جميتتع النستتاء العتتامالت متتن برنتتامج
استحقايات ايمومة (ناميريا)؛
 36-136اعتم تتاد مش تتروع بش تتأن العن تتف المنزل تتي وتحس تتين جم تتع الريان تتات
المتعلقتتة بتتالعنف المنزل تي وتعزيتتز تتدمات دعتتم الضتتحايا بمتتا فتتي ،لتتك تتتوفير
المأوأل والمساعدة القانونية لهم (ليتوانيا)؛
 3٧-136اعتماد مشروع يتانون بشتأن العنتف المنزلتي والجنستي ضتد المترأة
وتعزي تتز تتدمات دع تتم الض تتحايا ف تتي المالج تتا وتق تتديم المس تتاعدة القانوني تتة له تتم
(أوروغواي)؛
 38-136استتتكماا اعتمتتاد مشتتروع يتتانون مكافحتتة العنتتف المنزلتتي وضتتمان
مساءلة مرتكري ذا النوع من العنف (بوتسوانا)؛
 3٩-136توفير المأوأل والمساعدة القانونية لضحايا العنتف المنزلتي وتقتديم
مشروع يانون بشأن العنف المنزلي (الرحرين)؛
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 40-136جمتتع ىحصتتاءات دييقتتة عتتن حتتاالت العنتتف المنزلتتي ضتتد الم ترأة
فضتالا عتتن تعزيتتز تتدمات التتدعم لضتتحايا العنتتف المنزلتتي بمتتا فتتي ،لتتك المتتأوأل
و دمات المساعدة القانونية (االتحاد الروسي)؛
 41-136تحستتين حمايتتة ضتتحايا العنتتف المنزلتتي بستترل منهتتا تتتوفير المتتأوأل
والمساعدة القانونية (جمهورية مولدوفا)؛
 42-136مواص تتلة تعزي تتز السياس تتات والرت ترامج الرامي تتة ىل تتى مكافح تتة العن تتف
المنزلي والجنسي ضد المرأة بما فتي ،لتك وضتع نظتاإ للتدعم النفستي والقتانوني
والمادي للضحايا ( يلي)؛
 43-136المرتتادرة فتتورا ىلتتى اعتمتتاد تش تريع يحظتتر التمييتتز العنصتتري علتتى
النحو الموصى به سابق ا (المكسيك)؛

 44-136تعزيز التدابير الرامية ىلى مكافحة العنصرية من جانب يئات ىنفتا،
القانون بما في ،لك العنصرية ضد الرحل (االتحاد الروسي)؛
45-136

اعترار ايعماا ،ات الدوافع العنصرية جرائم جنائية (ىسرانيا)؛

 46-136اتعتتا ،تتوات فعالتتة للتصتتدي للعنص ترية وورا يتتة ايجانتتب ودمتتج
أحكت تتاإ االتفاييت تتة الدوليت تتة للقض ت تاء علت تتى جميت تتع أ ت تتكاا التمييت تتز العنصت تتري فت تتي
تشريعاتها المحلية وى،واء الوعي وتعزيز التسامل في المجتمع وضمان التحقيتق
بصتتورة منهجيتتة فتتي أعمتتاا العنتتف والتمييتتز و تتاب الكرا يتتة ومقاضتتاة الجنتتاة
المزعومين (أ،ربيجان)؛
 4٧-136وضع تشريع يحدد العق الفاصل بين حرية التعرير و تاب الكرا يتة
وىنشتتاء آليتتة يويتتة لرصتتد جميتتع مظتتا ر التعصتتب والعنص ترية ووتتر ايجانتتب ال ستتيما
ضد المسلمين (المملكة العربية السعودية)؛
 48-136مواصلة التدابير الراميتة ىلتى حمايتة حقتوق العمتاا المهتاجرين بمتا فتي
،ل تتك مكافح تتة العنصت ترية وو تتر ايجان تتب والتعص تتب ال تتديني والنظ تتر ور تتادرة التت تزاإ
ىضافية فتي التصتديق علتى االتفاييتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتاا المهتاجرين
وأفراد أسر م (سري النكا)؛
 4٩-136مواصلة التشريع بحيع ال يترقى أي تمييز ضد المثليات والمثليتين
ومزدوجي الميل الجنسي وم ايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين فتي
مجاا المعا ات التقاعدية (ىسرانيا)؛
 50-136تنفيتتذ التوصتتيات المنرثقتتة عتتن استتتعراض مكتتتب مفتتتش الستتجون
يعماا دائرة السجون اآليرلندية (أستراليا)؛
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 51-136ىجت تراء تحقي تتق تتامل ف تتي تق تتارير منظم تتات حق تتوق اإلنس تتان غي تتر
الحكوميتة بشتتأن حصتوا اعتتتداءات فتي م سستتات رعايتة ايافتتاا ودور ايمهتتات
وايافتتاا فض تالا عتتن ممارستتات الستتعرة فيمتتا يستتمى بت ت ىصتتالحيات م تتدلين
(االتحاد الروسي)؛
 52-136ت ت تتوفير الحماي ت تتة لصس ت تترة باعترار ت تتا الوح ت تتدة ال ريعي ت تتة وايساس ت تتية
للمجتمع (مصر)؛
 53-136ىل اء ايحكاإ الدستورية والتشريعية التي تجرإ التجديف ين ذ
ايحكاإ يد تشكل ييدا مفرا ا على حرية التعرير (فرنسا)؛

 54-136اتعتتا ،آيرلنتتدا الع تتوات الالزمتتة لتعتتديل تشتريعاتها المتعلقتتة بحريتتة
التعرير وىل تاء حظتر التجتديف تما تي ا متع المتادة  19متن العهتد التدولي العتاق
بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية ومتتع التعليتتق العتتاإ ريتتم  34للجنتتة المعنيتتة بحقتتوق
اإلنسان وتوصية لجنة الرنديية (السويد)؛
 55-136مواصتتلة آيرلنتتدا تعزيتتز وزيتتادة برامجهتتا الوانيتتة لعدمتتاو االجتمتتاعي
(جمهورية فنزويال الروليفارية)؛
 56-136تنفيت تتذ ودعت تتم الر ت ترامج الحكوميت تتة العاصت تتة للتكامت تتل االجتمت تتاعي
والتنشيق المجتمعي (العراق)؛
 5٧-136مضي آيرلندا في تعزيز سياساتها االجتماعيتة الستليمة ب يتة االرتقتاء
بمستوأل معيشة عرها مع الترويز على الفئات الضعيفة ال سيما اييليات اإلثنية
والعريية والثقافية (جمهورية فنزويال الروليفارية)؛

 58-136ىا ت تتالق ت ت تتدابير لتعزي ت تتز وحماي ت تتة حق ت تتوق الفالح ت تتين وغي ت تتر م م ت تتن
اي عاق العاملين في المنااق الريفية (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
5٩-136
(الجزائر)؛

التعجيت تتل باعتمت تتاد

ت تتة وانيت تتة بشت تتأن ايمت تتن ال ت تتذائي والت ذيت تتة

 60-136الت ت تتوير والتعزيت تتز المت تتالي إلات تتار المعونت تتة القانونيت تتة التت تتي ترعا ت تتا
الدولت تتة مت تتن أجت تتل تجنيت تتب المحت تتامين يضت تتايا اإل ت تتالء القست تتري مت تتن المست تتاون
االجتماعية ( ايتي)؛
 61-136تعزيز سياسات المدفوعات التكميلية للد ل والمساعدة السكنية
متتن أجتتل تجنيتتب مزيتتد متتن ايستتر الويتتوع فتتي حالتتة العجتتز عتتن ستتداد القتتروض
العقارية ( يلي)؛
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 62-136وض تتع نظ تتاإ تتامل للحص تتوا عل تتى الرعاي تتة الص تتحية الجي تتدة لجمي تتع
الفئات االجتماعيتة ال ستيما الفئتات المحرومتة والمهمشتة بالتشتاور متع المجتمعتات
المحلية المعنية وأصحاب المصلحة ( ايتي)؛
 63-136وفتتاء آيرلنتتدا بتتااللتزاإ التتذي تعهتتدت بتنفيتتذ تتذا العتتاإ و تتو تعزيتتز
ي اع الرعاية الصحية المجانية ليشمل جميع ايافاا دون سن الثانية عشرة (ليريا)؛
 64-136ضمان توفير ىمكانية اإلجهاض المتأمون علتى اييتل فتي الحتاالت
التتتي يكتتون فيهتتا الحمتتل نتيجتتة اغتصتتاب أو ستتفا محتتارإ وفتتي حتتاالت العا تتات
الشديدة والمميتة للجنين (آيسلندا)؛
 65-136اتعتتا ،جميتتع الع تتوات الالزمتتة لتنقتتيل يتتانون حمايتتة الحيتتاة أثنتتاء
الحمل لعاإ  2013بما يتما ى مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (الهند)؛
 66-136تعتتديل يتتانون حمايتتة الحيتتاة أثنتتاء الحمتتل لعتتاإ  2013متتن أجتتل
توفير حماية أفضل لمصالل النستاء وصتحتهن ال ستيما فتي الحتاالت التتي يكتون
فيها الحمل ناتج ا عن اغتصاب أو ستفا محتارإ أو فتي حتاالت التشتو الشتديد
للجنين (ليتوانيا)؛
 6٧-136النظتتر فتتي تنقتتيل التش تريعات ،ات الصتتلة باإلجهتتاض بمتتا يتما تتى
متتع معتتايير حقتتوق اإلنستتان الدوليتتة بشتتأن الصتتحة والحقتتوق الجنستتية واإلنجابيتتة
(جمهورية ووريا)؛
 68-136تعزيتتز ىمكانيتتة حصتتوا الحوامتتل علتتى ىمكانيتتة اإلجهتتاض ال ستتيما
فتتي الحتتاالت التتتي تن تتوي علتتى تهديتتد للصتتحة وفتتي حتتاالت االغتصتتاب وستتفا
المحارإ (الجمهورية التشيكية)؛
 6٩-136اتعا ،الع وات الالزمة الراميتة ىلتى تنقتيل التشتريعات ،ات الصتلة
ب يت تتة ىل ت تتاء تج ت تريم اإلجهت تتاض ت تتالا فتت تترة حمت تتل معقولت تتة (جمهوريت تتة مقت تتدونيا
اليوغوسالفية سابق ا)؛
 ٧0-136ضمان حق النساء الكامل في اإلجهتاض وتنفيتذ يترارات المحكمتة
ايوروبية لحقوق اإلنسان المتعلقة بهذا الحق (سلوفاويا)؛

 ٧1-136اتع ت تتا ،آيرلن ت تتدا الع ت تتوات الالزم ت تتة لتنق ت تتيل تشت ت تريعاتها المتعلق ت تتة
باإلجهاض وتحديد استثناءات واضحة بما يتما ى مع القوانين والمعايير الدولية
لحقتتوق اإلنستتان متتن أجتتل ضتتمان الحتتق فتتي اإلجهتتاض فتتي حتتاالت االغتصتتاب
وستتفا المحتتارإ فض تالا عتتن الحتتاالت التتتي تن تتوي علتتى معتتاار جستتيمة علتتى
صحة ايإ أو حاالت التشو ات الجنينية المميتة (السويد)؛
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 ٧2-136ىل تتاء تج تريم اإلجهتتاض فتتي جميتتع الظتترو ووحتتد أدنتتى ضتتمان
الحصوا على ىمكانية اإلجهاض المأمون في حاالت االغتصاب وستفا المحتارإ
وح تتاالت المع تتاار الجس تتيمة عل تتى ص تتحة ايإ وف تتي حال تتة التش تتو ات الجنيني تتة
المميتة (سلوفينيا)؛
 ٧3-136مراجعتتة القتتانون المتعلتتق باإلجهتتاض لتوستتيع ن تتاق الظتترو التتتي
يجوز فيها اإلجهاض (أوروغواي)؛
 ٧4-136اعتمت تتاد سياست تتة ت تتاملة فت تتي ميت تتدان الصت تتحة الجنست تتية واإلنجابيت تتة
للمرا قين والحرق علتى أن يكتون التثقيتف فتي تذا المجتاا جتزءا متن المنتا ج
الدراسية اإللزامية وعلى أن يكون المرا قون تم الفئتة المستتهدفة بهتذا التثقيتف
(ليتوانيا)؛
 ٧5-136الح تترق عل تتى أن يض تتمن النظ تتاإ الجدي تتد للرعاي تتة الص تتحية ت تتوافر
الع تتدمات وىمكاني تتة وص تتوا الفتي تتان والفتي تتات ىليه تتا وت تتوافر وس تتائل من تتع الحم تتل
للمرا قين مع ىتاحة ىمكانية الوصوا ىلتى تذ العتدمات عمومت ا دون تمييتز يي
سرب (المكسيك)؛
 ٧6-136اعتمت تتاد سياست تتة ت تتاملة فت تتي ميت تتدان الصت تتحة الجنست تتية واإلنجابيت تتة
للمترا قين والحتترق علتتى ىدراو التثقيتتف فتتي تتذا المجتتاا فتتي المنتتا ج الدراستتية
اإللزامية وعلى توجيهه ىلى المرا قات والمرا قين مع ىيالء ا تماإ اق لمسألة
منع الحمل المركر وايمراض المنقولة جنسيا (نيوزيلندا)؛
 ٧٧-136تحديتتد ومعالجتتة الث ترات فتتي تش تريعات الصتتحة اإلنجابيتتة حرص تا
علتتى حمايتتة الصتتحة والحقتتوق الجنستتية واإلنجابيتتة للنستتاء (الواليتتات المتحتتدة
ايمريكية)؛
 ٧8-136اتعتا ،جميتع التتدابير الالزمتة لضتمان االحتتراإ التتاإ للحقتوق الجنستية
واإلنجابية (فرنسا)؛
 ٧٩-136حمايتتة وتعزيتتز الحقتتوق اإلنجابيتتة دون أي تمييتتز متتع التستتليم بتتأن
الحقوق اإلنجابية تشمل الحق في التمتع بأعلى مستوأل يمكن بلوغه متن الصتحة
الجنستتية واإلنجابيتتة وحتتق الجميتتع فتتي أن يقتترروا بحريتتة ومست ولية عتتدد أافتتالهم
والمراعدة بين الوالدات وتوييتها فضالا عن الرا في المسائل المتصتلة بحيتاتهم
الجنستية والحتق فتتي أن تكتون لتتديهم المعلومتات والوستائل الالزمتتة للقيتاإ بتتذلك
دون التعرض للتمييز أو العنف أو اإلورا (وندا)؛
 80-136مراجعتتة وتعتتديل القتتوانين حستتب االيتضتتاء حرص تا علتتى أن تتتوفر
المدارآ الحكومية فرص ا متساوية للجميع للحصتوا علتى التعلتيم بصتر النظتر
عن العقيدة أو االنتماء الديني (الواليات المتحدة ايمريكية)؛
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 81-136ىجراء مشاورات مستفيضة مع اي عاق ،وي اإلعاية وممثليهم
والمنظمات العمالية والمجتمع المدني يرل ىدراو أي تحفظ على المادة  27متن
اتفايي تتة حق تتوق اي تتعاق ،وي اإلعاي تتة عن تتد تص تتديقها فيم تتا يتعل تتق بالترتير تتات
التيسيرية المعقولة (وندا)؛
 82-136تنفيذ االستراتيجية الوانيتة إلدمتاو اي تعاق ،وي اإلعايتة وىد تاا
نظاإ يانوني للنقل المدعوإ لص عاق ،وي اإلعاية ( ايتي)؛
 83-136استتتعراض التتب االعتترا بالرحتتل ومجموعتتة ىثنيتتة واستتتكماله فتتي
الويا المناسب (الواليات المتحدة ايمريكية)؛
 84-136اتع تتا ،ت تتدابير ملموس تتة م تتن أج تتل ىص تتدار ب اي تتات اري تتة لمجتمع تتات
الرحتتل والرومتتا وضتتمان تمتتتع أافتتالهم بتتنفس الفتترق التتتي يتمتتتع بهتتا اآل تترون فتتي
الحصوا على نوعية جيدة من دمات الرعاية الصحية (جمهورية ىيران اإلسالمية)؛
 85-136تعزيز التدابير الرامية ىلى القضاء على التمييز ضتد الرومتا وايافتاا
على أساآ الدين في ي اعي الصحة والتعليم (بن الديش)؛
 86-136اتعتتا ،تتتدابير لتحستتين المستتتويات المعيشتتية للرحتتل فتتي المجتمتتع
وضمان وجود تشريعات ال تعيق عاداتهم وممارساتهم المرتر ة بالترحاا (ترويا)؛
 8٧-136مواصتتلة آيرلنتتدا ىتاحتتة أوستتع ن تتاق ممكتتن وأورتتر يتتدر ممكتتن متتن
المرونة والت ية لسياساتها المتعلقة بالهجرة (جمهورية فنزويال الروليفارية)؛
 88-136الحرق على أن تشتمل التشتريعات التتي تتتيل النظتر بشتكل فتردي
في وضع الالجا تتوفير المتوارد الكافيتة لتنفيتذ ا متن أجتل تالفتي التتأ ير والرتا
الفعلي في الرات منل وضع الالجا (المكسيك)؛
 8٩-136تحس تتين حماي تتة الالجئ تتين والمه تتاجرين وملتمس تتي اللج تتوء وتحس تتين
ظرو معيشتهم وفترق حصتولهم علتى الضتمان االجتمتاعي وضتمان حقتوق اإلنستان
اي رأل (الصين)؛
لم مل ايسرة وظرو استقراا الالجئين وملتمستي
 ٩0-136ضمان أن يكون ا
اللجتتوء فتتي تنفيتتذ القتتانون المتعلتتق بالحمايتتة الدوليتتة متما تتيين متتع القتتانون التتدولي
(غواتيماال)؛
 ٩1-136التعجيتتل برتتدء نفتتا ،الررنتتامج الجديتتد لحمايتتة الالجئتتين والحتترق
علتتى أن يضتتمن حمايتتة المصتتلحة الفضتتلى لل فتتل وأن يتما تتى تمامت ا متتع المعتتايير
الدولية المتعلقة بايافاا المهاجرين ول ام مل ايسرة (المكسيك)؛

GE.16-12337

35

A/HRC/33/17

 ٩2-136تعتتديل المع تتق العتتاإ لمشتتروع القتتانون المتعلتتق بالحمايتتة الدوليتتة
لكي يتنتاوا ل اتم تمل ايسترة ومصتالل ال فتل الفضتلى واإلاتار القتانوني لظترو
االستقراا (مصر)؛
 ٩3-136معالجة آيرلندا الشواغل التي أمبديا بشأن تناوا موضوع لتم تمل
ايسر ومصالل ال فل الفضلى في تشريعاتها المتعلقة بالالجئين (الررازيل)؛
 ٩4-136تع تتديل ايحك تتاإ اإلداري تتة بش تتأن الهج تترة لحماي تتة ض تتحايا االتج تتار
باي تتعاق وىدمتتاو منتتع االتجتتار باي تتعاق فتتي السياستتات المتعلقتتة بملتمستتي
اللجوء ( ندوراآ)؛
 ٩5-136مواصلة الجهود الرامية ىلى ىصدار تشريع لمكافحة االتجار بالرشر
الذي يتم عن اريق زيجات صورية (التفيا)؛
 ٩6-136اتعتتا ،آيرلنتتدا الع توات الراميتتة ىلتتى المضتتي يتتدما نحتتو زيتتادة ىنتتتاو
ال اية المتجددة بما يتما ى مع تعهداتها بشأن ىجراءات ت ير المناخ (ملديف)؛
 ٩٧-136الح ت تترق عل ت تتى أن تص ت تتب سياس ت تتات آيرلن ت تتدا وتشت ت تريعاتها ولوائحه ت تتا
وت تتدابير ا اإلنفا،ي تتة بص تتورة فعال تتة ف تتي من تتع ومعالج تتة تزاي تتد تتر ض تتلوع م سس تتات
ايعمتتاا التجاريتتة فتتي االنتهاوتتات فتتي حتتاالت النزاعتتات ايمتتر التتذي يشتتمل حتتاالت
االحتالا ايجنري (دولة فلس ين)؛
 -13٧ولم تحظ التوصيات الواردة أدنا بتأييد آيرلندا وسيشار ىليها على ذا ايساآ:
س تتحب تحفظه تتا عل تتى الم تتواد ،ات الص تتلة م تتن االتفايي تتة الدولي تتة
1-13٧
للقضتتاء علتتى جميتتع أ تتكاا التمييتتز العنصتتري والعهتتد التتدولي العتتاق بتتالحقوق
االيتص تتادية واالجتماعي تتة والثقافي تتة والعه تتد ال تتدولي الع تتاق ب تتالحقوق المدني تتة
والسياسية والرروتووتوا اال تيتاري التفاييتة حقتوق ال فتل بشتأن ا تتراك ايافتاا
في المنازعات المسلحة (جنوب أفريقيا)؛
االنضت تتماإ ىلت تتى االتفاييت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة حقت تتوق جميت تتع العمت تتاا
2-13٧
المهاجرين وأفراد أسر م (ترويا)؛
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3-13٧

االنضماإ ىلى االتفايية ( يلي)؛

4-13٧

النظر في التصديق على االتفايية (الفلرين)؛

5-13٧

التصديق على االتفايية (الم رب)؛

6-13٧

التصديق على االتفايية (السن اا)؛

٧-13٧

التصديق على االتفايية (تيمور  -ليشتي)؛
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8-13٧

التصديق على االتفايية (الجزائر)؛

٩-13٧

التصديق على االتفايية (غانا)؛

10-13٧

التصديق على االتفايية (غواتيماال)؛

11-13٧
(باراغواي)؛

عتدإ اإلبقتاء علتتى المحتاوم الجنائيتة العاصتتة فتي تشتريعها الجنتتائي

 12-13٧دراسة ىمكانية التعفيف من ايثر الستلري لتعفيضتات الميزانيتة علتى
الوصوا ىلى العدمات الصحية وعلى التمتع بمستوأل معيشي الئق (باراغواي)؛
 13-13٧النظتر فتي وضتع سياستة مالئمتة متن أجتل حصتوا جميتع المتواانين
على د ل أساسي ( ايتي).
 -138جميتتع االس تتتنتاجات و/أو التوص تتيات ال تتواردة ف تتي تتذا التقري تتر تعر تتر ع تتن موي تتف
الدولة التي يدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينر ي أن يمفهتم أنهتا تحظتى بتأييتد
الفريق العامل بكامله.
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