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ستعراض الدوري الشامل املتعلق بآيرلنـدا    ترحب آيرلندا بالتوصيات املقدَّمة أثناء اال       -١
وبعد دراسة متأنية لتلك التوصيات، يـسر       . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٦الذي أُجري يف    

  .آيرلندا أن تقدم الردود التالية إلدراجها يف التقرير املتعلق بنتائج االستعراض

  مقبولة جزئياً  -١-١٠٧  
ليت وقعت على اتفاقية حقوق األشـخاص       لقد كانت آيرلندا من بني أول البلدان ا         -٢

ذوي اإلعاقة، وهي ملتزمة بالتصديق عليها حاملا توضع الترتيبات التشريعية واإلدارية الالزمة            
وعند التصديق على االتفاقية، سُينظر يف الربوتوكول االختيـاري بغيـة توقيعـه             . لتنفيذها

  . والتصديق عليه يف الوقت املناسب

  مقبولة  -٢-١٠٧  
قت آيرلندا على معاهدات األمم املتحدة الرئيسية حلقوق اإلنسان، وهي ملتزمة           صد  -٣

مبواصلة عملية االنضمام إىل ما تبقى من الصكوك الدولية الرئيـسية حلقـوق اإلنـسان أو                
 أن تـصبح    قبلومن املهم مالحظة أن آيرلندا ال تصبح طرفاً يف املعاهدات           . التصديق عليها 

طرفاً آيرلندا  ن االمتثال لاللتزامات اليت تفرضها املعاهدة اليت ستدخل         أوالً يف وضع ميكِّنها م    
  .فيها، مبا يف ذلك إجراء التعديالت الضرورية لقوانينها الداخلية

  مقبولة جزئياً  -٣-١٠٧  
من العهد الدويل اخلاص    ) ٢(١٩ يف إطار املادة  الذي سّجلته   سحبت آيرلندا حتفظها      -٤

  . للجنة املعنية حبقوق اإلنسان٣٤بعد نشر التعليق العام رقم باحلقوق املدنية والسياسية 
 وتنفذها بالقدر املمكن    ١٠  من املادة  ٢ وتقبل آيرلندا املبادئ املشار إليها يف الفقرة        -٥

وتقبـل  . وهي حتتفظ حبقها يف اعتبار التنفيذ الكامل هلذه املبادئ هدفاً ُيحقَّق تدرجيياً           . عملياً
  .)١( وتنفذه بالقدر املمكن عمليا٢٠ً  من املادة١ الوارد يف الفقرةآيرلندا أيضاً املبدأ 

  مقبولة جزئياً  -٤-١٠٧  
شرعت احلكومة يف تنفيذ برنامج رئيسي إلصالح نظام الصحة يهدف إىل تـوفري               -٦

خدمات صحية موحَّدة تكفل تكافؤ فرص احلصول على الرعاية الصحية على أساس احلاجة             
  .ذلك من خالل تعميم التأمني الصحيوسوف يتحقَّق . ال الدخل

__________ 

 1 Having regard to the difficulties in formulating a specific offence capable of adjudication at a national 

level in such a form as to reflect the general principles of law recognised by the community of nations as 

well as the right to freedom of expression, Ireland reserves the right to postpone consideration of the 

possibility of introducing some legislative addition to, or variation of, existing law until such time as it 

may consider that such is necessary for the attainment of the objective of paragraph 1 of article 20. 
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وستوقِّع آيرلندا يف وقت قريب على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص              -٧
  . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ويتمثل اهلدف العام لسياسة اإلسكان اليت تنتهجها احلكومة يف متكني مجيع اُألسـر               -٨
ن جيد يتالءم مع ظروف اُألسر ويوفَّر هلا يف األوساط اجملتمعية           املعيشية من احلصول على سك    

  . اليت ختتارها

  مقبولة جزئياً  -٥-١٠٧  
 فيما يتعلق بالعهد الـدويل اخلـاص        ٣-١٠٧انظر التعليق الوارد يف إطار التوصية         -٩

  .باحلقوق املدنية والسياسية
 ٢-٢يف إطار املـادة     ـا  اليت سّجلته ا  ـاً سحب حتفظاهت  ـوال تعتزم آيرلندا حالي     -١٠

. من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          ) أ(٢-١٣واملادة  
  . التحفظات قيد االستعراضتزال هذه  وال
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع    ٤وال تعتزم آيرلندا سحب حتفظها على املادة          -١١

لتحفظ، توجد لدى آيرلندا تـشريعات قويـة حتظـر    ورغم هذا ا . أشكال التمييز العنصري  
  . التحريض على الكراهية العنصرية

  غري مقبولة  -٦-١٠٧  
توجد خطط فورية لدى آيرلندا للتصديق على اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف             ال  -١٢

  . يف تلك االتفاقيةوآيرلندا ملتزمة التزاماً تاماً مببادئ تكافؤ الفرص التعليمية الواردة. جمال التعليم

  مقبولة جزئياً  -٧-١٠٧  
إننا نعتقد أنه ليس من املقبول قط أن ُيستهَدف األفراد وُيشهَّر هبم بسبب عرقهم أو                 -١٣

واحلكومة ملتزمة مبكافحـة مجيـع      . لوهنم أو دينهم أو أصلهم القومي أو اإلثين أو هويتهم         
 )٢(عات القائمة واليت ستصدر قريبـاً     وهلذا السبب، توجد بالفعل يف التشري     . مظاهر العنصرية 

  .تدابري عملية وقانونية قوية ملكافحة التمييز العنصري والعنصرية وكره األجانب
  . ١٩٦٠ فيما يتعلق باتفاقية اليونسكو لعام ٦-١٠٧انظر الرد الوارد يف إطار التوصية   -١٤

__________ 

 2 Existing legislation: Prohibition of Incitement to Hatred Act 1989, Equal Status Acts 2000-2008, and 

Employment Equality Acts.  Forthcoming legislation: Immigration, Residence and Protection Bill. 
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  مقبولة  -٨-١٠٧  
نة األمم املتحدة للقضاء على التمييـز       جرت دراسة تقرير دولة آيرلندا املقدَّم إىل جل         -١٥

وقـد  . ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٣-٢٢العنصري، وهو يضم التقريرين الثالث والرابع معاً، يف         
، وجود عدد مـن     ٢٠١١مارس  / آذار ٩املعقودة يف    )٣(٢٠٨٩الحظت اللجنة، يف جلستها     

ة؛ وتنظر احلكومـة    اجلوانب اإلجيابية، كما قدمت توصيات لدى اعتمادها ملالحظاهتا اخلتامي        
  .حالياً يف تلك التوصيات

  مقبولة  -٩-١٠٧  
من املتوخى أن تنشر احلكومة تعديالً للدستور بغية إجراء استفتاء يف هـذه الـسنة                 -١٦

ويتجلى التزام احلكومة حبماية حقوق الطفل من خالل قيامهـا          . بشأن تعزيز حقوق الطفل   
  .ية االهتمام بشؤون األطفال والشبابمؤخراً بتعيني أحد كبار الوزراء ليتوىل مسؤول

  مقبولة  -١٠-١٠٧
رغم أن اتفاقية حقوق الطفل مل ُتدَمج رمسياً يف القـانون اآليرلنـدي، فـإن روح                  -١٧

االتفاقية وأهدافها تنعكس إىل حد كبري يف السياسة العامة اآليرلنديـة، كمـا أن القـانون                
تفاقية أيضاً يف تطورات تشريعية وسياساتية وتنعكس اال. اآليرلندي يتوافق مع أحكام االتفاقية

  . رئيسية حدثت يف السنوات األخرية فيما يتصل حبماية األطفال

  مقبولة جزئياً  -١١-١٠٧
جيري حالياً تنفيذ عدد من التدابري هبدف حتسني وضع األطفال يف اجملتمع اآليرلندي               -١٨

  .)٤(ومحايتهم

  مقبولة  -١٢-١٠٧
ويوجد لدى آيرلندا إطار قـوي      .  حبماية أضعف فئات اجملتمع    تظل احلكومة ملتزمة    -١٩

 حتقيـق   هيئةوهو إطار جيري تعزيزه من خالل تضافر جهود         . حلماية الفئات الضعيفة عموماً   
  .املساواة وجلنة حقوق اإلنسان

__________ 

 3 CERD/C/SR 2089 

 4 For example, a Department of Children and Youth Affairs has been established and the Government is 

committed to extending the remit of the Ombudsman for Children to 3rd level institutions, along with 

extending the Freedom of Information Act and the Ombudsman Act, to ensure that all statutory bodies, 

and all bodies significantly funded from the public purse, are covered. 
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  مقبولة  -١٣-١٠٧
الفعل إطار  تلتزم آيرلندا التزاماً راسخاً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ويوجد لديها ب            -٢٠

  .وجتري باستمرار مراجعة التشريعات يف هذا اجملال. قانوين قوي للحماية من التمييز

  مقبولة  -١٤-١٠٧
 لضمان املساواة وعدم التمييـز يف       قانونيةيتوفر يف آيرلندا العديد من سبل احلماية ال         -٢١

الوضع القانوين وقوانني   ويشمل اإلطار القانوين القائم حالياً قوانني املساواة يف         . مكان العمل 
  .املساواة يف العمل

التزاماً بالتمويل   )٥(وفيما يتعلق بوضع املرأة يف احلياة العامة، يتضمن برنامج احلكومة           -٢٢
العام لألحزاب السياسية حبسب املستوى الذي حققه كل حزب فيما يتعلق مبشاركة املـرأة              

) تعـديل (ُنشر مـشروع قـانون      ،  ٢٠١١يونيه  / حزيران ٨ كمرشحة يف االنتخابات؛ ويف   
  . ٢٠١١ لعام) متويل األحزاب السياسية(املخطط العام لالنتخابات 

  مقبولة  -١٥-١٠٧
  .٧-١٠٧انظر التعليق الوارد يف إطار التوصية   -٢٣

  مقبولة  -١٦-١٠٧
سيوضع تشريع يتعلق بالقدرات العقلية من أجل إصالح القانون املعمول به يف هذا               -٢٤

  .توافق مع متطلبات اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاجملال حبيث ي

  مقبولة جزئياً  -١٧-١٠٧
ومن املسائل اليت تطلب    . )٦(تعمل آيرلندا على وضع مقترحات لعقد مؤمتر دستوري         -٢٥

ولـذلك فـإن    . احلكومة من املؤمتر أن ينظر فيها مسألة إلغاء جرمية التجديف من الدستور           
 يف هذا اجملال يتوقف على عمل املؤمتر وال ميكن تعديل الدستور            مستقبل التطورات التشريعية  

  .فعلياً إالّ من خالل إجراء استفتاء شعيب

  مقبولة جزئياً  -١٨-١٠٧
تعلق آيرلندا أمهية عظيمة على محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف الداخل واخلـارج،               -٢٦

ومتوازنـة تقـر باحلاجـة إىل       واحلكومة ملتزمة بالتصدي لألزمة االقتصادية بطريقة منصفة        
وجيري تعزيز البنية األساسية حلقوق اإلنسان واملساواة يف آيرلندا مـن           . التضامن االجتماعي 

__________ 

 5 The Programme for Government was adopted in March 2011 

 6 As mentioned at our interactive dialogue on 06/10/2011. 
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ومثة مهمـة أوليـة للهيئـة       . املساواةهيئة حتقيق   خالل تضافر جهود جلنة حقوق اإلنسان و      
، بوضع خطة استراتيجية )٧()Oireachtas(اجلديدة تتمثل يف القيام، باالتفاق مع الربملان الوطين 

  .تبني كيفية اضطالع اهليئة بواليتها املتمثلة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واملساواة

  مقبولة جزئياً  -١٩-١٠٧
روح هذه التوصية وسوف توجه نظـر املعهـد املـستقل           رغم أن احلكومة تقبل       -٢٧

صية رمسياً ألن لدى آيرلنـدا      املمكن قبول التو    ليس من  ،هاللدراسات القضائية إىل ما ورد في     
ويتوىل اجلهاز القضائي نفسه تنظيم التدريب القضائي       . )٨(نظاماً صارماً للفصل بني السلطات    

  .من أجل ضمان احترام استقالله الدستوري احتراماً تاماً

  غري مقبولة  -٢٠-١٠٧
 بـذويهم   توجد ترتيبات لتلبية احتياجات القُصَّر من ملتمسي اللجوء غري املصحوبني           -٢٨

فيما يتصل بالسكن والرعاية الطبية واالجتماعية، فضالً عن طلبات حـصوهلم علـى مركـز               
  .)٩(الالجئ

  مقبولة  -٢١-١٠٧
سيجري تناول هذه املسألة يف مشروع قانون اهلجرة واإلقامة واحلماية الذي سيحدد              -٢٩

  .بغي هبا معاجلة احلاالت األسريةاملبادئ اليت سُتفصِّل اللوائح الوزارية يف إطارها الكيفية اليت ين

  مقبولة جزئياً  -٢٢-٠٧  
  .١٨-١٠٧انظر التعليق الوارد يف إطار التوصية   -٣٠

  مقبولة جزئياً  -٢٣-٠٧  
يقدَّم إىل احلكومة تقرير سنوي حول إجنازات االستراتيجية الوطنية للمرأة، وُينـَشر              -٣١

  .هذا التقرير سنوياً
وسـُينَجز أول هـذه     . ماً بإجراء استعراض دوري هلـا     وتتضمن االستراتيجية التزا    -٣٢

االستعراضات يف وقت قريب، وسُيقدَّم إىل جلنة رصد االستراتيجية الوطنية للمرأة كي تنظر             
  .أعضاء مستقلنيمن نة الرصد تتألف جلو. فيه، وقد يقدَّم أيضاً إىل احلكومة

__________ 

 7 Ireland’s national parliament. 

 8 Article 35.2 of the Constitution provides that: ‘All judges shall be independent in the exercise of their 

judicial functions and subject only to this Constitution and the law’. 

 9 In developing guidelines in relation to the determination of such applications, account was taken of past 

experience, UNHCR guidelines and advice, as well as the EU Children First Programme. 
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  مقبولة جزئياً  -٢٤-١٠٧
 على حظر التمييز العنصري وعلى املعاملة اإلنسانية        تنص التشريعات القائمة بالفعل     -٣٣

وُيوفَّر تدريب شـامل يف هـذه       . للمهاجرين ولألشخاص املنحدرين من أصل غري آيرلندي      
  .فراد قوة الشرطة اآليرلنديةاجملاالت أل

  . فيما يتعلق باستقالل القضاء١٩-١٠٧انظر التعليق الوارد يف إطار التوصية   -٣٤

  مقبولة  -٢٥-١٠٧
وقد . إن آيرلندا ملتزمة بضمان مكافحة مجيع أشكال العنصرية على أمشل حنو ممكن             -٣٥

تقدمي توجيه  ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥(كان الغرض من وضع خطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية          
وتتواصل بلورة  . استراتيجي حنو إقامة جمتمع متعدد الثقافات وحاضن جلميع أبنائه يف آيرلندا          

املبادرات اليت تضمنتها اخلطة وذلك من خالل دعم وعمل مكتب تعزيز           وتطوير العديد من    
، الذي حيافظ على التزام احلكومة وتركيزها على مكافحـة العنـصرية            )١٠(إدماج املهاجرين 

  .كجانب رئيسي من جوانب اإلدماج والسياسة االجتماعية الوطنية األوسع نطاقاً

  مقبولة  -٢٦-١٠٧
  . أعاله٢٥-١٠٧انظر الرد على التوصية   -٣٦

  مقبولة  -٢٧-١٠٧
ُشرع بالفعل يف تنفيذ عدد من املبادرات فيما يتعلق بتعزيز التعددية واالختيـار يف                -٣٧

  .النظام املدرسي وتلبية احتياجات األطفال أياً كانت خلفيات معتقداهتم

  مقبولة  -٢٨-١٠٧
  .٧-١٠٧انظر الرد على التوصية   -٣٨

  مقبولة  -٢٩-١٠٧
ت قوية لتسجيل الشكاوى املتعلقة باجلرائم العنصرية والتمييز العنـصري،         توجد آليا   -٣٩

وعلى . قوة الشرطة اآليرلندية  وجيري توفري تدريب شامل يف جمال مكافحة العنصرية ألعضاء          
مستوى عمليات الشرطة، توجد ترتيبات عملية عديدة تنفذ بالتعاون مع اجملتمعات احملليـة              

  .للجرمية العنصرية وتشجيع الضحايا على اإلبالغوجمموعات املتطوعني للتصدي 

__________ 

 10 The Office for the Promotion of Migrant Integration (OPMI) was established to maintain and strengthen 

the Government’s initiatives to combat racism. 
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يف التقارير املتعلقـة    احملددة  ويتوىل مكتب تعزيز إدماج املهاجرين رصد االجتاهات          -٤٠
باحلوادث العنصرية، ويقيم املكتب عالقات جيدة مع اجلهات املختصة املسؤولة عن آليـات             

  .الشكاوىتلقي 

  مقبولة  -٣٠-١٠٧
زمة التزاماً راسخاً بضمان التحقيق الواجب يف مجيع حوادث اجلرميـة           إن آيرلندا ملت    -٤١

إال أنه ال يوجد أساس للقول بأن مثة مشكلة         . وبإدانة اجلناة وإصدار األحكام املناسبة حبقهم     
  .حمددة تتعلق بعمليات طعن بالسكاكني تستهدف أفراداً من أفريقيا جنويب الصحراء

  مقبولة  -٣١-١٠٧
لندا إطار قانوين قوي حلماية الفئات الضعيفة من التمييز، مبا يف ذلـك             يوجد يف آير    -٤٢

 التزاماً بتحسني تنسيق وإدمـاج   ٢٠١١ويشمل برنامج احلكومة لعام     . أفراد مجاعات الرُّحل  
  .جلماعات الرُّحلاملقدمة اخلدمات 

  مقبولة  -٣٢-١٠٧
نظر الـرد علـى     وا. ق بالرُّحل ـ فيما يتعل  ٣١-١٠٧ة  ـرد على التوصي  ـانظر ال   -٤٣

  . فيما يتعلق برصد احلوادث العنصرية٢٩-١٠٧التوصية 

  غري مقبولة  -٣٣-١٠٧
يوجد، على النحو املبّين يف احلوار التفاعلي الذي جرى مـع آيرلنـدا يف تـشرين                  -٤٤

ـ  عدد من املسائل املتصلة باقتراح االعتراف بالرُ       ،٢٠١١أكتوبر  /األول ل كأقليـة إثنيـة     حَّ
 وجيري حالياً النظر يف هذا املوضوع     . ة ينبغي زيادة النظر فيها ومعاجلتها     منفصلة، وهي مسأل  

  . بصورة جدية

  مقبولة  -٣٤-١٠٧
إن احلكومة ملتزمة مبعاجلة مسألة األوضاع الصحية داخل الزنزانات على حنو يتوافق              -٤٥

  . مع برنامج التعايف الوطين، وقد أُحرز تقدم كبري يف هذا اجملال

  ةمقبول  -٣٥-١٠٧
تتخذ آيرلندا باستمرار تدابري لتجنب احتجاز ملتمسي اللجوء وتفادي األوضاع اليت             -٤٦

وال جيري احتجـاز األشـخاص      . قد ُيحتجز فيها ملتمسو اللجوء مع نزالء السجون العامة        
صدر حبقهم أوامر إبعاد والذين ميتثلون ملتطلبات اإلبالغ اليت يفرضها عليهم مكتـب             تالذين  

وال ُيلجأ إىل االحتجاز إال يف الظروف اليت يسعى فيها ملتمسو اللجوء الذين             . اهلجرة الوطين 
  .لتهرب من اإلبعادلرفض طلباهتم ُت
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  مقبولة  -٣٦-١٠٧
، أنشأت آيرلندا املكتب الوطين ملنع العنف املرتيل واجلنسي         ٢٠٠٧يونيه  /يف حزيران   -٤٧

هذه األشكال من العنف     ومدى   العنف القائم على نوع اجلنس من أجل زيادة الوعي بطبيعة         
خلدمات املتاحة ملساعدة أولئك الذين يتعرضـون هلـذه         بايف آيرلندا، وكذلك زيادة التوعية      

ويقدم املكتب املذكور دعماً للمجموعات على املستويات احمللية واملناطقية والوطنية          . اجلرائم
  .ساعدة الضحاياشكلة العنف املرتيل واخلدمات املتاحة ملمبمن أجل زيادة الوعي 

  مقبولة  -٣٧-١٠٧
  . )١١(بإمكان آيرلندا أن تقبل من حيث املبدأ أحكام هذه االتفاقية  -٤٨

  مقبولة  -٣٨-١٠٧
توجد لدى آيرلندا استراتيجية وطنية بشأن العنف املرتيل واجلنسي والعنف القائم على              -٤٩

 عدد من اجملاالت يف الـسنوات       نوع اجلنس، وقد مت تعزيز تشريعاتنا املتعلقة بالعنف املرتيل يف         
لتلك التشريعات  ومن املقرر أن تبدأ جلنة إصالح القوانني بإجراء مزيد من االستعراض            . األخرية

راجعة التشريع املتعلق بالعنف    مبكما أن برنامج احلكومة يشمل التزاماً حمدداً        . خالل هذه السنة  
  .تعراض الذي جتريه اللجنةومن املتوخى أن يسترشد هذا االستعراض باالس. املرتيل
وجيري وضع استراتيجيات لتحسني جتميع وتوليف وعرض البيانات املتعلقة بالعنف            -٥٠

  .املرتيل واجلنسي

  مقبولة جزئياً  -٣٩-١٠٧
جيري حالياً استعراض القواعد احلالية لنظام السجون اليت متتثل إىل حد بعيد لقواعد               -٥١

يشمل االستعراض النظر يف العناصـر املتبقيـة لقواعـد          وس. بانكوك بغية حتديثها وتعديلها   
املتعلـق  امللحـق    -معايري تفتـيش الـسجون يف آيرلنـدا         ويضاف إىل ذلك أن     . بانكوك

وهي املعايري اليت يطبقها مفتش السجون، قد استرشدت إىل حد كـبري أيـضاً               ،بالسجينات
لـسياسة  لض اسـتراتيجي    كما أن آيرلندا بصدد الشروع يف إجراء استعرا       . بقواعد بانكوك 

وهو استعراض سيتناول مسألة السجينات يف نظام العدالة اجلنائية وسيبحث بـدائل            اجلزائية،  
  .االحتجاز يف السجون

__________ 

 11 The detailed provisions of the Convention and the administrative and legislative arrangements that 

would be necessary to allow signature of the Convention by Ireland are currently being examined. 
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  مقبولة  -٤٠-١٠٧
لقد اعتذرت احلكومة من أولئك الذين وقعوا أثناء طفولتهم ضحايا لإليـذاء أثنـاء                -٥٢

ة للتحقيق يف حاالت إيذاء األطفال لكي تـستمع         وأُنشئت جلن . )١٢(إيداعهم مؤسسات الرعاية  
لروايات األشخاص املعنيني وللتحقيق يف حاالت إيذاء األطفال أثنـاء إيـداعهم مؤسـسات              

  .)١٣(قدم تعويضات مالية للمساعدة يف تعايف األطفال املعنينييوأُنشئ جملس لإلنصاف . الرعاية

  مقبولة جزئياً  -٤١-١٠٧
ويلزم النظر بتأٍن يف اقتراح يدعو إمـا  . ألة بصورة مستمرة  جيري استعراض هذه املس     -٥٣

إىل حظر التذرع حبجة التأديب املعقول أو بزيادة تقييد تعريف الفعل الذي يـشكل تأديبـاً                
وسُتبلغ جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة بتفاصيل أي تطورات ذات شـأن             . معقوالً

  .ميكن أن حتدث مستقبالً يف هذا اجملال

  مقبولة جزئياً  -٤٢-١٠٧
  .٤١-١٠٧انظر التعليق الوارد يف إطار التوصية   -٥٤

  مقبولة  -٤٣-١٠٧
ة يف التشريعات الرامية إىل تعديل قانون التسجيل     جيري تناول مسألة الزجيات الصوريّ      -٥٥

 اللذين يركزان، على التوايل، على  ٢٠١٠املدين وكذلك قانون اهلجرة واإلقامة واحلماية لعام        
إال أن  . يادة صعوبة عقد مثل هذه الزجيات وجعلها أقل فائدة من حيث إجراءات اهلجـرة             ز

 اًمحاية الزواج مبوجب الدستور اآليرلندي جتعل من جترمي الزواج املعقود بإرادة الزوجني أمـر         
  .بالغ الصعوبة

  مقبولة  -٤٤-١٠٧
ال مكان فيه   وع أبنائه   كر أعاله، بإقامة جمتمع حاضن جلمي     إن آيرلندا ملتزمة، كما ذُ      -٥٦

تلتزم آيرلندا باستعراض هذه املسألة من خالل املـؤمتر         . ومن أجل حتقيق هذا اهلدف    . للتمييز
  .الدستوري

__________ 

 12 As indicated in Ireland’s National Report. 

 13 By end-May 2011, 13,669 awards had been made with an overall average award value of €62,875. €847 

million has been paid in respect of such awards. 



A/HRC/19/9/Add.1 

11 GE.12-11421 

  مقبولة جزئياً  -٤٥-١٠٧
 املشار  ،املساواة يف العمل  املتعلق ب تشريع  الاعتربت احملكمة العليا أن احلكم احملدد يف          -٥٧

 ،قوالً بني احلق يف حرية اعتناق الدين وممارسة شعائره، من جهـة            يقيم توازناً مع   ،إليه أعاله 
وخيضع تطبيق هذا احلكم يف فـرادى احلـاالت ملراجعـة           . ومبدأ املساواة من جهة أخرى    

موضوعية جتريها احملاكم من أجل التوفيق بني ما ينطوي عليه األمر من حقـوق دسـتورية                
جلميع أبنائه وبضمان عدم حرمان األشخاص      وآيرلندا ملتزمة بإقامة جمتمع حاضن      . متعارضة

غري املنتمني إىل أية ديانات أو األشخاص املنتمني إىل ديانات األقليات، واملثليني واملثليـات              
جنسياً ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسية، من فـرص التـدريب أو العمـل         

كما توفر . يفية تنفيذ هذا االلتزاموتعكف احلكومة حالياً على دراسة ك. كمدرسني يف الدولة
  .تشريعات آيرلندا محاية قوية من التمييز على أساس الوضع األسري

  مقبولة جزئياً  -٤٦-١٠٦
 من الدستور اآليرلندي تكفل حق املواطنني يف تكوين اجلمعيات          ٤٠رغم أن املادة      -٥٨

ستورية حلمايـة حريـة     والنقابات، فقد ثبت يف عدد من الدعاوى القضائية أن الضمانة الد          
  .تكوين اجلمعيات ال تكفل للعمال حق االعتراف بنقاباهتم ألغراض التفاوض اجلماعي

بضمان أن يكون القانون اآليرلندي املتعلـق حبـق         يشمل برنامج احلكومة التزاماً     و  -٥٩
مني يف املشاركة يف التفاوض اجلماعي متوافقاً مع األحكام اليت صدرت مؤخراً عـن      املستخَد

  .)١٤(احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

  مقبولة  -٤٧-١٠٧
  .٤٨-١٠٧ والتوصية ٢٧-١٠٧انظر التعليق الوارد يف إطار التوصية   -٦٠

  غري مقبولة  -٤٨-١٠٧
سيما على مستوى املـدارس       ال متنامٍٍ،يوجد يف آيرلندا قطاع مدرسي غري طائفي          -٦١

للطوائـف يف   التالميذ وال توجد أية مشاركة      هذه املدارس تليب احتياجات مجيع      و. االبتدائية
جيري النظر يف   كما  وجيري حالياً استعراض النظام احلايل لقبول التالميذ يف املدارس،          . إدارهتا

وتتمتـع  . االلتحاق باملدارس كجزء من عملية هذا االستعراض      فرص  املسائل املتعلقة بإتاحة    
وتـشكل  . هبا لتلبية احتياجات أفراد طوائفهااجملموعات الدينية حبرية إنشاء مدارسها اخلاصة     

  .هذه احلرية الدينية عنصراً أساسياً يف نظامنا التعليمي على املستويني االبتدائي والثانوي

__________ 

 14 This process will require consultation with stakeholders, including employer and worker representatives, 

and a review of the experience of the operation of the existing legislative framework and the 

consequences of recent litigation.  The review will be undertaken during 2012. 
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  مقبولة  -٤٩-١٠٧
حبماية شاملة مبوجـب الدسـتور      يف آيرلندا   حتظى حقوق اإلنسان جلميع املقيمني        -٦٢

  . الساريةق يف الدولة، وكذلك مبوجب التشريعاتاآليرلندي الذي يشكل فعلياً شرعة للحقو

  مقبولة  -٥٠-١٠٧
أفضت املشاورات الواسعة اليت أجرهتا احلكومة يف سياق إعداد التقرير الـوطين إىل               -٦٣

  .لية االستعراض الدوري الشامل يف آيرلندابآرفع مستوى الوعي العام 

        


