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 مقدمة  
عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددورج الشدددامال  املنشددد   وجدددب قدددرار  لددد   -1

. 2016أيار/مدددايو  13إىل  2  دورتدددخل اسامسدددة والعشدددرين ن الفددد ة مدددن 5/1حقدددوإل اانسدددا  
. وتدرأ  2016أيار/مدايو  11واسُتعرضت احلالة ن آيرلندا ن اجللسدة الاامندة عشدرة املعقدودة ن 

 العامدال الفريدق واعتمددبة رئي  الوزراء ووزيدرة العددل واملسداواة فرنسدي  فيتزج.الدد. وفد آيرلندا نائ
 .2016و ماي/أيار 13 ن املعقودة العشرين جلستخل ن بآيرلندا املتعلق التقرير
  اختددار  لدد  حقددوإل اانسددا  فريددق املقددررين التددا  2016كددانو  الااي/يندداير   12ون  -2

 الاالثية( لتيس. استعراض احلالة ن آيرلندا: مجهورية كوريا وسلوفينيا وغانا.)اجملموعة 
مددن  5والفقددرة  5/1مددن مرفددق قددرار  لدد  حقددوإل اانسددا   15وعمددالا ب حكددام الفقددرة  -3

   صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة ن آيرلندا:16/21مرفق قراره 
   (؛A/HRC/WG.6/25/IRL/1)أ( )15للفقرة  تقرير وطا/عرض خطي مقدم وفقاا  )أ( 
جتميع للمعلومات أعدتخل مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوإل اانسدا  وفقداا  )ب( 
  (؛A/HRC/WG.6/25/IRL/2)ب( )15للفقرة 

)ج( 15مدددددددوجز أعدتدددددددخل املفوضدددددددية السدددددددامية حلقدددددددوإل اانسدددددددا  وفقددددددداا للفقدددددددرة  )ج( 
(A/HRC/WG.6/25/IRL/3.)   
إىل آيرلندددا  عددن طريددق اجملموعددة الاالثيددة  قائمددة أسددًلة أعددد،ا سددلفاا إسددبانيا  وُأحيلددت  -4

وأملانيا  واجلمهوريدة التشديكية  وسدلوفينيا  والسدويد  وليتتنشدتاين  واملكسديم  واململكدة املتحددة 
ألسددًلة ن ا  دد ه علددي الطددالع وميكددن لربيطانيددا العىمددي وآيرلندددا الشددمالية  والنددروي.  و ولندددا.

  وقع الشبكي اسارجي لالستعراض الدورج الشامال.امل

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

ذكر الوفد أ  آيرلندا تعلق أمهيدة كدربع علدي حقدوإل اانسدا  وعلدي السدتعراض الددورج  -5
الشددامال. وقددال إ  تطددورات داخليددة  امددة حدددثت مندد  السددتعراض األول. وأمددام آيرلندددا  ددديات 
يتعد  عليهدا مواجهتهددا  و دي ملتزمددة بتحسد  قايتهددا حلقدوإل اانسددا . و ددد الوفددد علدي أمهيددة 

ي والتطددوعي القددوج وعلددي املسددامهة الكبدد.ة الدديت يقدددمها  وأ دداد بعمددال منىمددات القطدداع اجملتمعدد
  اجملتمع املدي واللجنة اآليرلندية حلقوإل اانسا  واملساواة.
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القتصادج للتيارات السياساتية املتت ة خالل  - وأ ار الوفد إىل السياإل الجتماعي -6
اا لجتماعيدة وفدر احلمايددة للفًدات األ دد ضددعفالسدنوات اسمد  السددابقة. وقدال إ  نىدام الرعايددة ا

 من أسوأ اآلثار النامجة عن األزمة املالية. 
ومشلت التطورات الرئيسية األخ.ة ن  ال حقوإل اانسا  اعتمداد تعدديال دسدتورج عدن  -٧

طريق الستفتاء جييز الزواج ب  املالي . وكاندت آيرلنددا ن طليعدة الددول الديت أدرجدت ن قوانينهدا 
  الدد ج 2015بالتحديددد الدد او لنددوع اجلددن  ن إطددار قددانو  العدد اا بنددوع اجلددن  لعددام اا اع افد

مسدددل للبدددالغ  بتحديدددد  دددويتهم اجلنسدددانية دو  اللجدددوء إىل رأج طددد  أو نفسدددي  ونددد  علدددي أ  
 بنوع اجلن  ال ج يفضلخل الشت . اا تاماا الدولة تع ا اع اف

زيددز حقددوإل األطفددال  مدربجددة املبدددأ القائددال بدد   حقددوإل وعدددلت آيرلندددا دسددتور ا بغيددة تع -8
الطفددددال  ددددي العتبددددار األمسددددي ن ااجددددراءات ذات الصددددلة. وأرسددددي قددددانو  األطفددددال والعالقددددات 

يتعلق باألطفال ون  علي أ  حلقوإل الطفال العتبار اا جديداا قانوني  يكالا  2015األسرية لعام 
 األمسي ن قضايا قانو  األسرة. 

وحصدددلت اللجندددة اآليرلنديدددة حلقدددوإل اانسدددا  واملسددداواة علدددي اعددد اا دو  باسدددتقال ا  -٩
ا يكلي وقوة وليتهدا  واعُتمددت ن الفًدة فألدفف. ويدن  القدانو  الت سيسدي للجندة علدي أ  مدن 
واجب ا يًات احلكومية إيالء العتبار الواجب حلقوإل اانسا  واملساواة ن عملها والضدطالع 

 لي حنو يتما ي وفرادع حقوإل اانسا .  هامها ع
وقد طلبت آيرلندا آراء أفراد مدن اجلمهدور واجملتمدع املددي لددع  ضد. ا  د ا السدتعراض.  -10

وكاندددددت أول دولدددددة عضدددددو ن ال ددددداد األوروي تنشدددددر اسددددد اتيجية وطنيدددددة بشددددد   مشددددداركة األطفدددددال 
  اا.عام 1٧و 8ح أعمار م ب  والشباب ن صنع القرار  عقب مشاورات قاد ا أطفال ت او 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
لتوصدديات املقدمددة خددالل جلسددة ا وتددردوفددداا ببيانددات خددالل جلسددة التحدداور.  ٩3أدىل  -11

  التحاور ن الفرع الااي من   ا التقرير.
ديددددة بشددد   مكافحدددة العندددف وأعدددرب الكرسدددي الرسدددو  عدددن تقدددديره لالسددد اتيجيات اجل -12

 املنز   واألطفال واأل تاص ذوج ااعاقة  ووضع الربنام. اآليرلندج حلماية الالجً . 
ورّحبدددت  نددددورا  بددداجلهود الددديت بددد لتها آيرلنددددا لتنفيددد  التوصددديات املقدمدددة إليهدددا خدددالل  -13

  الستعراض األول.
دافع  عددن حقددوإل اانسددا . وأعربددت عددن وأثنددت  نغاريددا علددي آيرلندددا للتزامهددا  مايددة املدد -14

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 

  اا.و املهينة   ا يتما ي مع التوصيات اليت قبلتها سابقاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أ
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ورحبدددت ا ندددد بانشددداء اللجندددة اآليرلنديدددة حلقدددوإل اانسدددا  واملسددداواة وجلندددة العالقدددات ن  -15
مكددا  العمددال  وباعتمدداد قددانو  املسدداواة  و ددا ا  تددخل آيرلندددا مددن تددداب. ن اآلونددة األخدد.ة لتعزيددز 

رلندا علي وضع حد للفصال القسرج ألطفال الروما عن أسدر م حقوإل الطفال. و جعت ا ند آي
وإيدداعهم ن مسسسدات الرعايدة احلكوميدة. وأعربدت عدن قلقهدا إزاء ارتفداع معددلت البطالدة علدي 

  حنو غ. متناسب ن أوساط الُرّحال والروما والشباب واأل تاص ذوج ااعاقة.
إل اانسدددا  واملسددداواة واعتمددداد قدددانو  وأ دددادت الفلبددد  بانشددداء اللجندددة اآليرلنديدددة حلقدددو  -16

املسدددداواة. و ددددجعت آيرلندددددا علددددي ضددددما  وصددددول املهدددداجرين إىل سددددوإل العمددددال وحصددددو م علددددي 
الضدددما  الجتمددداعي  والنىدددر ن املدددزاعم املتعلقدددة باسددداءة معاملدددة كبدددار السدددن واأل دددتاص ذوج 

  ااعاقة ن مسسسات الرعاية  والنىر ن بدائال للرعاية املسسسية.
وأعربددت مجهوريددة إيددرا  ااسددالمية عددن قلقهددا إزاء التمييددز العنصددرج والتعصددب والتنمدديط  -1٧

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.

العددراإل باعتمدداد تشددريعات تتدديل التصددديق علددي اتفاقيددة حقددوإل األ ددتاص ذوج  ورحددب -18
ااعاقة وبانشاء اللجندة اآليرلنديدة حلقدوإل اانسدا  واملسداواة  الديت ستسداعد ا يًدات احلكوميدة ن 

  أداء واجبا،ا.
وأعربدددت إسدددرائيال عدددن قلقهدددا العميدددق إزاء جدددرائم الكرا يدددة  وإخضددداع األطفدددال حددداملي  -1٩

جلنس  لعمليات جراحية ل داعي  ا  والتمييز املستمر ضد املاليات واملالي  ومزدوجدي صفات ا
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 

  مارسات القسرية ن مسسسات الصحة العقلية دو  رضا الشت  املعا.امل
ولحىددت كينيددا جهددود آيرلندددا ن مكافحددة العنصددرية وزياد،ددا للمعونددة اا ائيددة الدوليددة   -20

  ومشاركتها النشطة ن وضع أ داا التنمية املستدامة.
طنيددة الاانيددة املتعلقددة بددالعنف وأثنددت ق.غيزسددتا  علددي آيرلندددا لعتماد ددا السدد اتيجية الو  -21

  املنز  واجلنسي واجلنساي  وقانو  املساواة  وانضمامها إىل عدة صكوك دولية حلقوإل اانسا .
وأ ددارت لتفيددا إىل اجلهددود املب ولددة للحددد مددن خطددر الجتددار بالبشددر عددن طريددق الزجيددات  -22

بش   مشاركة األطفال والشباب ن  الصورية  واعتماد قانو  األولوية لألطفال واس اتيجية وطنية
  صنع القرار.

وأثد  لبندا  علدي آيرلنددا لتنفيد  ا العديدد مدن التوصديات املنباقدة عدن السددتعراض األول   -23
   ا ن ذلم عن طريق تعديال قوان  مكافحة التمييز و قيق املساواة.

ئها اللجندددة اآليرلنديدددة وأثندددت ليبيدددا علدددي آيرلنددددا اصدددالحها قطددداع إنفددداذ القدددانو  وإنشدددا -24
 حلقوإل اانسا  واملساواة. 
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وأثنت ليتوانيا علي آيرلندا لعتماد ا اس اتيجية وطنية للوقاية مدن النتحدار  و دجعتها  -25
 املندددز  العندددف ملكافحدددة الاانيدددة الوطنيدددة السددد اتيجية باعتمددداد ورّحبدددتعلدددي تنفيددد  ا بالكامدددال. 

 .واجلنساي واجلنسي
أ دارت ماليزيدا إىل التشدريعات وااصدالحات والسد اتيجيات اجلديددة بشد   عمليددات و  -26

الشددرطة  وقايددة األطفددال  ومكافحددة العنصددرية  وإدمدداج األ ددتاص ذوج ااعاقددة  ولحىددت ن 
 الوقت نفسخل ضرورة إيالء مزيد من ال تمام حلقوإل النساء واألطفال واأل تاص ذوج ااعاقة.

  ووضدع خطدة وطنيدة 2015ي آيرلندا لعتماد ا قانو  املساواة لعام وأثنت ملديف عل -2٧
 ملكافحة الجتار بالبشر وتوسيع نطاإل برنام. التعليم والرعاية ن مرحلة الطفولة املبكرة. 

و ن ت املكسيم آيرلندا علي التزامها بالسدتعراض الددورج الشدامال وعلدي التقددم الد ج  -28
 جددرة. وحادت آيرلندددا علدي توحيددد وتنفيد   دد ه املبدادرات علددي أحرزتدخل ن وضدع مبددادرات بشد   ا

 وجخل السرعة.
ورحددب اجلبددال األسددود باسدد اتيجية مكافحددة العنددف املنددز  وىطددة التصددديق علددي اتفاقيددة  -2٩

 عدن األسدود اجلبدال واستفسدر  ل  أوروبا بش   منع ومكافحة العندف ضدد املدرأة والعندف املندز .
 منا ضددددة لتفاقيددددة الختيددددارج الربوتوكددددول علددددي التصددددديق بشدددد   قددددتأطل الدددديت التشدددداور عمليددددة

عدددن النتدددائ. األوليدددة لعمدددال وحددددة قايدددة األطفدددال ومكافحدددة اسدددتغالل البشدددر التابعدددة و  التعددد يب 
 لسلطات الشرطة.

ونوه املغرب بالتزام آيرلندا  كافحة العنصرية جبميع أ كا ا   دا ن ذلدم العنصدرية ضدد  -30
املهددداجرين. ورحدددب بانشددداء اللجندددة اآليرلنديدددة حلقدددوإل اانسدددا  واملسددداواة واللجندددة املشددد كة بددد  
قيدة الوزارات واملعنية  قوإل اانسا   واملشاورات بش   التصديق علي الربوتوكول الختيارج لتفا

 منا ضة التع يب. 
ورحبددددددت موزامبيددددددق  شددددددروع خطددددددة العمددددددال الوطنيددددددة ملنددددددع ومكافحددددددة الجتددددددار بالبشددددددر  -31

 والس اتيجية الوطنية امللهمة بش   مشاركة األطفال والشباب ن صنع القرار.
ورحبدددت ناميبيدددا باملشددداورات الوطنيدددة املتعلقدددة بعمليدددة السدددتعراض  ل سددديما ن صدددفوا  -32

 واس اتيجية مكافحة العنف املنز . 2015والشباب  وباعتماد قانو  املساواة لعام األطفال 
و نددد ت  ولنددددا آيرلنددددا علدددي السدددتفتاء الددد ج أجرتدددخل بشددد   تعدددديال الدسدددتور مدددن أجدددال  -33

السماح بزواج املالي . و جعت علي ا اذ مزيد من ااجراءات بش   التصديق علي الربوتوكدول 
منا ضدددة التعددد يب وإزالدددة مجيدددع العقبدددات الدسدددتورية الددديت تعيدددق الوصدددول إىل  الختيدددارج لتفاقيدددة
 عمليات ااجهاض.

وأثنددددت نيوزيلندددددا علددددي التقدددددم احملددددرز ن  ددددال املسدددداواة بدددد  اجلنسدددد  وعلددددي التعددددديال  -34
الدسددتورج الدد ج يسددمل بددزواج املاليدد   ولحىددت ن الوقددت نفسددخل احلاجددة إىل مزيددد مددن العمددال 

 لصحة اجلنسية وااجنابية للمرا ق . بش   سياسة ا
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 وأعربدددت الندددروي. عدددن تقددددير ا لسدددتمرار إ دددراك اجملتمدددع املددددي ن عمليدددة السدددتعراض. -35
ة الديت ميكددن للمددرأة أ  جتددرج ن للهددا عمليددة التقييديدد الىددروا إزاء بددالقلق تشددعر النددروي. تدزال ول

 أوضاع السجو .  إجهاض ن آيرلندا وإزاء
اكسدتا  علددي آيرلنددا لعتماد ددا السد اتيجية الوطنيددة ادمداج األ ددتاص ذوج وأثندت ب -36

ااعاقددة  وإنشددائها اللجنددة اآليرلنديددة حلقددوإل اانسددا  واملسدداواة و كمددة السددتًناا  وتعاوتددا مددع 
 آليات حقوإل اانسا .

لعنف ورحبت بنما جبهود آيرلندا حلماية حقوإل اانسا   ل سيما اس اتيجية مكافحة ا -3٧
املندددز  واجلنسدددي واجلنسددداي  والسددد اتيجية املتعلقدددة  شددداركة األطفدددال والشدددباب ن صدددنع القدددرار   

 رحبت بانشاء وحدة قاية الطفال ومكافحة استغالل البشر و كمة الستًناا.  كما
وألقت باراغواج الضوء علي التطبيق الفعدال للتشدريعات ن آيرلنددا  وأعربدت عدن األمدال  -38

 تتغلب آيرلندا علي املشاكال املتبقية بفضال ااصالحات القانونية املتعاقبة.ن أ  
ورحبدددددت إندونيسددددديا بانشددددداء اللجندددددة املشددددد كة بددددد  الدددددوزارات واملعنيدددددة  قدددددوإل اانسدددددا   -3٩

للمسدداعدة ن التصددديق علددي املعا دددات الدوليددة الرئيسددية حلقددوإل اانسددا   والتزامهددا باملضددي ن 
 تعزيز حقوإل املرأة.

 .ورحبت بولندا بانشاء اللجنة اآليرلندية حلقوإل اانسا  واملساواة -40
ورحبت الربتغال بانشاء اللجنة اآليرلندية حلقوإل اانسدا  واملسداواة. وأعربدت عدن قلقهدا  -41

 إزاء تقارير تفيد ب   األسر املشردة تعاي من حالت ت خ. ن احلصول علي سكن اجتماعي.
ا إزاء العنددف ضددد النسدداء والفتيددات وأل  طددال  اللجددوء ينتىددرو  وأعربددت قطددر عددن قلقهدد -42

فددد ات طويلدددة ن مراكدددز السدددتقبال حيدددف يعدددانو  مدددن لدددروا معيشدددية سددديًة. وذّكدددرت آيرلنددددا 
 بتعهد ا بالتصديق علي اتفاقية حقوإل األ تاص ذوج ااعاقة.

رومدددا األساسدددي  وأفددداد وفدددد آيرلنددددا بددد   التصدددديق علدددي التعدددديالت املدخلدددة علدددي نىدددام -43
للمحكمة اجلنائية الدولية واملتعلقة جبرمية العدوا   و من ب  األ داا ا امة حلكومتخل. وقدال إ  

 ددبكة اان نددت وخارجهددا  و ددي تعمددال بنشدداط علددي  ضددمن احلكومددة ملتزمددة بتعزيددز حريددة التعبدد.
 إبراز مس لة تغ. املناخ ن مناقشات حقوإل اانسا .

. اآليرلندج حلماية الالجً   دو أحدد تدداب. التصددج ألزمدة ا جدرة ن وأضاا أ  الربنام -44
 4 000مددددن الالجًدددد  يصددددال إىل اا جنددددوب أوروبددددا. وعلددددي مدددددع سددددنت   ستسددددتقبال آيرلندددددا عدددددد

مددن الالجًدد  املوجددودين ن لبنددا   ن إطددار برنددام. اعددادة تددوط  اا  تصدد 520 ددت   بيددنهم 
  .2016ومن املتوقع قبول العدد املتبقي قبال تاية عام اا  تص 263الالجً . وحىت اآل   قُبال 

وأكدددت احلكومددة اجلديدددة مددرة أخددرع التزامهددا  ددال أزمددة الددنق  ن املسدداكن ومشددكلة  -45
التشددرد مددن خددالل تعيدد  وزيددر لقضددايا ااسددكا   و ددي ملتزمددة بالعمددال علددي  قيددق السددتدامة ن 
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معيشية ن آيرلندا ستحصال علي سكن آمن ذج نوعية ت م  املساكن. وذكر الوفد أ  كال أسرة 
جيددددة يالئدددم احتياجا،دددا وب سدددعار معقولدددة ن  تمدددع يعدددزز سدددبال العدددي  املسدددتدام. فقدددد حدددددت 

 25 000يصال إىل العدد املطلدوب و دو  آيرلندا من ضمن أ دافها  قيق زيادة ن املعروض كي
 ل لم. اا وقد ا  ت تداب. وفق اا منزل سنوي

. وجيددرج اعتمدداد تددداب. 2011و 2006ضدداعف سددوإل ااجيددار ن آيرلندددا بدد  عددامي وت -46
  مت  احلاجة إليخل ن قطاع ااجيار. لتحقيق الستقرار ال ج

 110 000إىل  قيدق زيدادة قددر ا  2020و،دا اسد اتيجية ااسدكا  الجتمداعي لعدام  -4٧
 مليار يورو.  3قدره  . وس.صد   ا الغرض متويال2020مسكن اجتماعي  لول عام 

وأ دددادت مجهوريدددة كوريدددا بتعزيدددز املشددداركة السياسدددية للمدددرأة مدددن خدددالل  ديدددد حصددد   -48
 لالنتتابات العامة  وإنشاء اللجنة اآليرلندية حلقوإل اانسا  واملساواة.

و ددجعت مجهوريددة مولدددوفا آيرلندددا علددي التصددديق علددي الربوتوكددول الختيددارج لتفاقيددة  -4٩
  .بالبشر الجتار مكافحة خطة عن واستفسرت  يب وإنشاء آلية وقائية وطنية.منا ضة التع

وأ ددددارت رومانيددددا إىل اسطددددوات الدددديت ا دددد ،ا آيرلندددددا لكفالددددة احدددد ام حقددددوإل اانسددددا   -50
  لأل تاص املتضررين من األزمة القتصادية واملالية.

  .توصيات الروسي ال اد وقدم -51
اململكددة العربيددة السددعودية عددن أسددفها لعدددم وجددود تشددريع يتدديل التصددديق علددي وأعربددت  -52

اتفاقيددة حقددوإل األ ددتاص ذوج ااعاقددة وأعربددت عددن القلددق إزاء مىددا ر العنصددرية  وعدددم وجددود 
 آلية رصد قوية  وإزاء الفجوة ن األجور ب  اجلنس   وسياسات التمييز الديا ن املدار .

ديق علددي اتفاقيددة منىمددة العمددال الدوليددة للعمددال الالئددق للعمددال ونو ددت السددنغال بالتصدد -53
 ( ورحبت باس اتيجية العمال الشاملة لأل تاص ذوج ااعاقة.18٩)رقم  2011املنزلي  لعام 

وأثندددت سددد.اليو  علدددي آيرلنددددا ابراز دددا أمهيدددة اجملتمدددع املددددي  ولسددد اتيجيتها ملكافحددددة  -54
وملشدددروع قدددانو  العندددف املندددز   وخطدددة العمدددال الوطنيدددة ملندددع  العندددف املندددز  واجلنسدددي واجلنسددداي 

  ومكافحة الجتار بالبشر.
ورحبددددت سددددنغافورة باملبددددادرات الراميددددة إىل تلبيددددة احتياجددددات ااسددددكا  ماددددال اسدددد اتيجية  -55

واحلزمددة ااسددكانية املتكاملددة. وأثنددت سددنغافورة علددي آيرلندددا  2020ااسددكا  الجتمدداعي لعددام 
الشاملة ن  ال عمالة األ دتاص ذوج ااعاقدة  وقالدت إتدا تتطلدع إىل التصدديق  لس اتيجيتها

  املبكر علي اتفاقية حقوإل األ تاص ذوج ااعاقة.
حلقوإل اانسا  والوكالة املعنية بشسو  الطفال  ورحبت سلوفاكيا بانشاء اللجنة اآليرلندية -56

واألسرة  واعتماد قانو  األولوية لألطفدال. و دجعت آيرلنددا علدي ضدما  احلصدول علدي إمكانيدة 
 فعلية اجراء عمليات ااجهاض.
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وأثندددت الوليدددات املتحددددة األمريكيدددة علدددي آيرلنددددا ل ددد اكها ن تسدددهيال اجتمددداع األمدددم  -5٧
ع املستوع بش   التعامال مع التحركات الكب.ة لالجً  واملهاجرين وملا تقوم بخل املتحدة العام الرفي

من عمال يتعلق ب  داا التنمية املستدامة. وأعربت عدن قلقهدا إزاء التمييدز ضدد  تمعدات الرحدال 
والرومدددا وإزاء املفاضدددلة بددد  التالميددد  علدددي أسدددا  ديدددا لقبدددو م ن املددددار  احلكوميدددة اساضدددعة 

 . وأ ارت إىل التطورات السلبية ن الصحة ااجنابية للمرأة.ا راا ديا
يضددمن اا وسددنها تشددريعاا مسقتدداا طوعيدداا وأثنددت جنددوب أفريقيددا علددي آيرلندددا لتقدددميها تقريددر  -58

قانونيدددة للمسدددسولية اا إمكانيدددة زواج املاليددد . وحادددت آيرلنددددا علدددي إعدددادة اعتبدددار الرابعدددة عشدددرة سدددن
 .2001  الطفال لعام لن  قانو اا اجلنائية  وفق

اا و ندد ت إسددبانيا آيرلندددا علددي التزامهددا الددوطا والدددو   قددوإل اانسددا  واعتماد ددا مددسخر  -5٩
 القانو  املتعلق بزواج املالي .

ورحبددت سددرج لنكددا بانشدداء اللجنددة اآليرلنديددة حلقددوإل اانسددا  واملسدداواة  وبددالع اا  -60
 إىل احلد من البطالة والفقر. باألطفال ك صحاب حقوإل  وباجلهود الرامية 

ورحبت دولة فلسدط  بالتقددم ن تلبيدة احتياجدات األ دتاص ذوج ااعاقدة  مدن أجدال  -61
التصديق علي اتفاقية حقوإل األ تاص ذوج ااعاقة  وبايالء العتبار ملس لة األعمدال التجاريدة 

 ن   ا الش  . وحقوإل اانسا    ا ن ذلم نشر املتطط التفصيلي سطة العمال الوطنية
 ورحب السودا  بالعرض الشامال للتقرير الوطا.  -62
 ورحبت السويد بالوفد.  -63
بالتصدددديق علدددي الربوتوكدددول الختيدددارج  وأكددددت سويسدددرا أ  توصددديتها املقبولدددة املتعلقدددة -64

لتفاقية منا ضدة التعد يب مل تُنفد  بعدد  ولحىدت أ  ااطدار القدانوي بشد   ااجهداض ل يدزال 
 . 2013ييدياا رغم قانو  قاية احلياة أثناء احلمال لعام تق
و ن ت تايلند آيرلندا علي تصدديقها علدي الربوتوكدول الختيدارج لتفاقيدة حقدوإل الطفدال  -65

املتعلددق بدداجراء تقدددغ البالغددات وعلددي خطددة العمددال الوطنيددة الاانيددة بشدد   املددرأة والسددلم واألمددن. 
وطنية حلقدوإل اانسدا . وأعربدت عدن قلقهدا إزاء ارتفداع  و جعت آيرلندا علي اعتماد خطة عمال

 معدلت وقوع أعمال عنف ضد النساء واألطفال. 
وأثندددت مجهوريدددة مقددددونيا اليوغوسدددالفية سدددابقاا علدددي آيرلنددددا لددددعمها منىمدددات اجملتمدددع  -66

 دثددة املددي وإنشددائها اللجنددة املشدد كة بدد  الددوزارات واملعنيدة  قددوإل اانسددا   وطلبددت معلومددات 
 بش   التصديق علي الربوتوكول الختيارج لتفاقية منا ضة التع يب. 

  الددد ج ألغدددي 2015ليشددديت باعتمددداد قدددانو  األطفدددال املعدددّدل لعدددام  -ورحبدددت تيمدددور  -6٧
احتجاز األطفدال ن مرافدق سدجو  البدالغ   وبتعزيدز اسددمات الداخليدة ن  دال الصدحة العقليدة 

 لألطفال واملرا ق . 
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ورحبددددت توغددددو بوضددددع اسدددد اتيجية مكافحددددة العنددددف املنددددز  واجلنسددددي واجلنسدددداي  الدددديت  -68
تتضددمن خطددة عمددال للتصددديق علددي اتفاقيددة  لدد  أوروبددا بشدد   منددع ومكافحددة العنددف ضددد املددرأة 

 والعنف املنز . 
ولحىت تركيا الصعوبات القتصادية اليت تعاي منهدا آيرلنددا ورحبدت بالتدداب. املعتمددة  -6٩
خراا والددديت عدددززت املدددوارد العامدددة وحسدددنت ااسدددكا  والضدددما  الجتمددداعي والرعايدددة الصدددحية. مدددس 

ولحىددت اسطددوات املتتدد ة لتشددجيع التعلدديم املتددتلط والتنددوع والتسددامل مددع الددديانات األخددرع 
 واللتزام بالتصديق علي اتفاقية حقوإل األ تاص ذوج ااعاقة. 

مدددع الشدددباب  وإنشددداء  كمدددة السدددتًناا واللجندددة ورحبدددت أوكرانيدددا بارسددداء املشددداورات  -٧0
اآليرلنديددة حلقددوإل اانسدددا  واملسدداواة ووضدددع السدد اتيجية الوطنيدددة الاانيددة ملكافحدددة العنددف املندددز  

 واجلنسي واجلنساي. 
ورحبددت اامددارات العربيددة املتحدددة بانشدداء الوكالددة املعنيددة بشددسو  الطفددال واألسددرة ووحدددة  -٧1

 استغالل البشر  وباعتماد قانو  األولوية لألطفال.  قاية الطفال ومكافحة
ورحبددددت اململكدددددة املتحددددددة بقدددددرار توسددددديع نطددددداإل حقدددددوإل الدددددزواج لتشدددددمال األزواج املاليددددد   -٧2

وبالتعديال الدستورج ال ج يعزز حقدوإل األطفدال. و دجعت آيرلنددا علدي التصدديق علدي الربوتوكدول 
 الختيارج لتفاقية منا ضة التع يب. 

ورحبددت سددلوفينيا بالتصددديق علددي الربوتوكددول الختيددارج لتفاقيددة حقددوإل الطفددال املتعلددق  -٧3
بددداجراء تقددددغ البالغدددات والتفاقيدددة اساصدددة باتاحدددة فدددرص احلصدددول علدددي املعلومدددات عدددن البيًدددة 
ومشدددداركة اجلمهددددور ن ا دددداذ القددددرارات بشدددد تا والحتكددددام إىل القضدددداء ن املسددددائال املتعلقددددة هبددددا  

املتعلقددددة  ريددددة الدددددين  ريعات تتعلددددق بددددزواج املاليدددد . ولحىددددت التحددددديات املسددددتمرةواعتمدددداد تشدددد
املعتقددد ن نىددام التعيدد  وبامكانيددة احلصددول علددي خدددمات ااجهدداض. وأعربددت سددلوفينيا عددن  أو

أسدددفها أل  توصددديا،ا الددديت قبلتهدددا آيرلنددددا سدددابقاا واملتعلقدددة بالتصدددديق علدددي الربوتوكدددول الختيدددارج 
نا ضدددة التعددد يب والربوتوكدددول الختيدددارج لتفاقيدددة حقدددوإل الطفدددال بشددد   بيدددع األطفدددال لتفاقيدددة م

 واستغالل األطفال ن البغاء ون املواد ااباحية مل تُنف . 
ورحبددت أوروغددواج بالتددداب. الدسددتورية والقانونيددة الدديت اعتمددد،ا آيرلندددا ملكافحددة التمييددز  -٧4

انية  وبانشداء اللجندة اآليرلنديدة حلقدوإل اانسدا  واملسداواة. القائم علي امليال اجلنسي وا وية اجلنسد
 ولحىت أوروغواج أ   يًات املعا دات أكدت القيود التشريعية املتعلقة بااجهاض. 

ولحىدددت مجهوريددددة فنددددزويال البوليفاريددددة التصدددديق علددددي الربوتوكددددول الختيددددارج لتفاقيددددة  -٧5
ورحبدددت بالسياسدددات الراميدددة إىل تعزيدددز املسددداواة  حقدددوإل الطفدددال املتعلدددق بددداجراء تقددددغ البالغدددات.

 بالروما والرّحال وإدماجهم ن اجملتمع  وأ ادت بالربنام. اآليرلندج حلماية الالجً .  يتصال فيما
تزايد    لكنها أعربت عن القلق إزاء2015ورحبت اجلزائر باعتماد قانو  األطفال لعام  -٧6

ثر تداب. التقشف علي الرعاية الصدحية والتعلديم والضدما  انعدام األمن الغ ائي وسوء التغ ية  وأ
 الجتماعي  وعدم املساواة ب  اجلنس .
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ورحبت أندورا بالتداب. الرامية إىل مكافحة العنف املنز  واجلنسي واجلنساي مدن خدالل  -٧٧
سددي واجلنسدداي. مجلدة أمددور بينهددا اعتمدداد السدد اتيجية الوطنيددة الاانيددة ملكافحددة العنددف املنددز  واجلن

الددد ج يدددوفر لألطفدددال احلمايدددة مدددن  2015وأعربدددت عدددن تقددددير ا ملشدددروع القدددانو  اجلندددائي لعدددام 
 العتداء اجلنسي. 

وأثندددت األرجنتددد  علدددي آيرلنددددا انشدددائها اللجندددة اآليرلنديدددة حلقدددوإل اانسدددا  واملسددداواة  -٧8
 وسّلمت بالتقدم احملرز ن مكافحة التمييز. 

انشدداء اللجنددة اآليرلنديددة حلقددوإل اانسددا  واملسدداواة و كمددة السددتًناا ورحبددت أرمينيددا ب -٧٩
 وبوضع برنام. إصالح الشرطة. 

وأوضل وفد آيرلندا أ  معىم األطفال يتلقو  تعليمهم ن املدار  احلكومية. وأُفيد ب    -80
مبددادا املسدداواة مبينددة ن التشددريعات ذات الصددلة وبدد   سياسددات التسددجيال ن باملدددار  طُبقددت 

 بانصاا علي مجيع مقدمي طلبات التسجيال. 
يار ب  املددار  البتدائيدة ن املنداطق نقال الوصاية املسسسية  الا أكرب لالخت وأتاحت عملية -81

الددديت مل تكدددن توجدددد فيهدددا حاجدددة دميوغرافيدددة كافيدددة لتمويدددال مددددار  جديددددة. ون املنددداطق الددديت يتزايدددد 
عدددددد السدددكا   تراعددددي تفضددديالت اآلبدددداء واألمهددددات ن عمليدددة إنشدددداء مددددار  جديدددددة. ومندددد   فيهدددا
در  مبدددادا أخالقيدددة قائمدددة علدددي مدرسددة تددد 3٩مدرسدددة جديددددة  بينهدددا  42  افتُتحدددت 2011 عددام

 400تعدددد املدد ا ب. وينطددوج الربنددام. احلكددومي اجلديددد علددي التددزام بدد   احلكومددة ،دددا إىل إنشدداء 
. ويتضدمن مشدروع قدانو  التعلديم )القبدول 2030مدرسة متعددة املد ا ب أو غد. م  بيدة  لدول عدام 

 أكار إنصافاا و فافية. ن املدار ( تغي.ات  امة جلعال سياسات اللتحاإل باملدار  
 201٩-2015و،دددا اسطددة الوطنيددة للمسدداواة ن الوصددول إىل التعلدديم العددا  للفدد ة  -82

إىل مساعدة الفًدات الضدعيفة التمايدال   دا ن ذلدم أفدراد اجملتمدع الرحدال  علدي اللتحداإل بدالتعليم 
 العا . 
شدريعات حلمايدة الطفدال  بينهدا السدتعراض السدابق املتعلدق هبدا  ت واعتمدت آيرلنددا  مند  -83

تشدريعات لضدما  الكشدف بشدكال مالئدم عدن أيدة إداندات أو معلومدات أخدرع تاد. القلدق بشدد   
أج  دددت  يعمدددال مدددع األطفدددال أو يسدددعي إىل العمدددال معهدددم. وبدددات إلزاميددداا التددددقيق ن ملفدددات 

عن العقاب  األ تاص العامل  مع األطفال أو مع البالغ  من الفًات الضعيفة. وأصبل الدفاع
  .باطالا اا املعقول ن إ ارة إىل العقاب البدي أمر 

مليدددو  يدددورو  6٧6وحصدددلت الوكالدددة املعنيدددة بشدددسو  الطفدددال واألسدددرة علدددي متويدددال قددددره  -84
وركدددزت بشدددكال  ددددد علدددي قايدددة الطفدددال ودعدددم األسدددرة وغددد. ذلدددم مدددن اسددددمات  2016 عدددام

 سولية طائفة من اسدمات. الرئيسية املقدمة إىل األطفال. وتولت الوكالة مس
ورحبت أس اليا باللجنة اآليرلندية حلقوإل اانسا  واملسداواة وبياتدا السد اتيجي األول.  -85

وأثنت أس اليا علدي آيرلنددا ا دراكها اجملتمدع املددي  وإجرائهدا لسدتفتاء بشد   حقدوإل األطفدال  
 وملضيها ن  س  أوضاع السجو . 



A/HRC/33/17 

GE.16-12337 12 

ن القلدق إزاء التعصدب والتمييدز ضدد غد. املدواطن   وإسداءة معاملدة وأعربت أذربيجا  عد -86
أفددراد األقليددات ومضددايقتهم والتحددريع علددي العنددف وخطدداب الكرا يددة ضددد م  ومىددا ر معدداداة 

 السامية وكره ااسالم  وأوضاع السجو   والعنف املنز  واجلنسي ضد النساء. 
ف املندز  واجلنسدي ضدد النسداء  و دو عندف وأعربت البحرين عن قلقها إزاء انتشار العند -8٧

 ل يزال خط.اا  وإزاء ضعف متايال النساء ن القطاع  العام واساص. 
ونو دددت بدددنغالدي  باألولويدددة الددديت تعطدددي ملصددداا الطفدددال الفضدددلي  وبددداللتزام  كافحدددة  -88

كدررت بدنغالدي  العنصرية  واس اتيجية اادمداج املق حدة بغيدة إدراج عنصدر ملكافحدة العنصدرية. و 
 ددواغال  يًددات املعا دددات بشدد   عدددم املسدداواة بدد  اجلنسدد   ووضددع الرومددا  وسياسددات القبددول 

 التمييزية ن املدار . 
ولحىدددت بددديالرو  التدددداب. القانونيدددة وااداريدددة الددديت ا ددد ،ا آيرلنددددا لتنفيددد  التوصددديات  -8٩

 الصادرة عن الستعراض األول ورحبت جبهود مكافحة الجتار باأل تاص. 
ولحىددت دولددة بوليفيددا املتعددددة القوميددات التقدددم الدد ج أحرزتددخل آيرلندددا مندد  السددتعراض  -٩0

 اتبعتخل إزاء الستعراض الااي. األول والنه. ااجياي ال ج 
ونو ت البوسنة وا رسدم بآيرلنددا لددعمها التاقيدف ن  دال حقدوإل اانسدا  و دجعتها  -٩1

علدددي التصدددديق علدددي الربوتوكدددول الختيدددارج امللحدددق بالعهدددد الددددو  اسددداص بددداحلقوإل القتصدددادية 
 ن سجو  البالغ .والجتماعية والاقافية واستفسرت عن مس لة وضع حد لحتجاز األطفال 

وأثنددت بوتسددوانا علددي آيرلندددا لتصددديها القددوج لألعمددال النتقاميددة  وقايتهددا للمدددافع   -٩2
 عن حقوإل اانسا   وتعزيز ا احليز املتاح للمجتمع املدي  ومكافحتها للعنف املنز .

شددباب ن وأثنددت بلغاريددا علددي آيرلندددا لعتماد ددا اسدد اتيجية بشدد   مشدداركة األطفددال وال -٩3
صنع القرار وانشائها اللجنة اآليرلندية حلقوإل اانسا  واملساواة وجلنة العالقات ن  ال العمال. 

 و جعت علي املراجعة املتواصلة للتشريعات الوطنية املتعلقة بامكانية ااجهاض. 
  وأثنددددت اليونددددا  علددددي آيرلندددددا انشددددائها اللجنددددة اآليرلنديددددة حلقددددوإل اانسددددا  واملسدددداواة -٩4

 وقايتها للمدافع  عن حقوإل اانسا .  2015واعتماد ا قانو  األطفال املعدل لعام 
ورحبدددت تشددداد بدددالتطورات القانونيدددة املتعلقدددة باملسددداواة وعددددم التمييدددز  والعندددف اجلنسدددي  -٩5

واملندددز   والجتدددار باأل دددتاص وااجهددداض  وبالتدددداب. املتعلقدددة بالوصدددول إىل العدالدددة  وإصدددالح 
 والعدالة اجلنائية.الشرطة  

وأثنت  يلي علي آيرلنددا انشدائها اللجندة اآليرلنديدة حلقدوإل اانسدا  واملسداواة واعتماد دا  -٩6
 . 2015وقانو  املساواة )أحكام متفرقة( املعتمد عام  2015قانو  الزواج لعام 

ر  ولحىدددت الصددد  جهدددود آيرلنددددا ملكافحدددة العندددف املندددز  واجلنسددداي والجتدددار بالبشددد -٩٧
ولتعزيدددز املسددداواة بددد  اجلنسددد . وأعربدددت عدددن قلقهدددا إزاء اكتىددداة السدددجو  واألعمدددال العنصدددرية 

 وجرائم الكرا ية والىروا السيًة اليت يواجهها ملتمسو اللجوء. 



A/HRC/33/17 

13 GE.16-12337 

ورحبت كرواتيدا بالسد اتيجية اجلديددة ملكافحدة العندف املندز  واجلنسداي واجلنسدي و مدالت  -٩8
 التوعية   ا الغرض. 

وأثنددت كوبددا علددي آيرلندددا احراز ددا تقدددماا ن إ ددراك األطفددال ن صددنع القددرار  ون الرعايددة  -٩٩
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.
ورحبددت قددربص بالتددداب. القانونيددة املتتدد ة ل سدديل حقددوإل األطفددال ن الدسددتور وتعزيددز  -100

 قايتهم  وجب القانو  اجلنائي  وبانشاء اللجنة اآليرلندية حلقوإل اانسا  واملساواة. 
وأعربددت اجلمهوريددة التشدديكية عددن تقدددير ا للعددرض الشددامال والددردود علددي بعددع األسددًلة  -101

 . املقدمة سلفاا 
أوضداع  ورحبت الددا رك بدالتغي.ات الدسدتورية الديت تضدمن حدق املاليد  ن الدزواج  و ّسدن -102

السدددجو   رغدددم اسدددتمرار مشددداكال الكتىددداة. وأعربدددت عدددن قلقهدددا إزاء جتدددرغ ااجهددداض والشدددروط 
 املر قة املفروضة للحصول علي إمكانية ااجهاض. 

بالبشدر  ومشدروع القدانو  اجلندائي  وتعزيدز  ورحبت مصر  شروع خطدة مكافحدة الجتدار -103
التددددداب. املتعلقددددة بقضدددداء األحددددداث والشددددباب. وأعربددددت عددددن قلقهددددا إزاء األثددددر السددددل  لتددددداب. 
التقشددددف  وانتشددددار عدددددم املسدددداواة بدددد  اجلنسدددد  والعنددددف املنددددز  واجلنسددددي  وسياسددددات القبددددول 

ومددا  واجلددرائم العنصددرية  والتحددريع علددي التمييزيددة ن املدددار   والتمييددز ا يكلددي ضددد الُرحددال والر 
 الكرا ية العنصرية والدينية. 

وأعربددت فنلندددا عددن تقدددير ا للمشدداورات املفتوحددة والواسددعة مددع اجملتمددع املدددي و ددجعت  -104
 علي مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز قاية احلقوإل القتصادية والجتماعية والاقافية. 

 ورحبت فرنسا باجلهود اليت تب  ا آيرلندا من  الستعراض األول.  -105
وألقت جورجيا الضوء علي إنشاء اللجنة اآليرلندية حلقوإل اانسدا  واملسداواة و دجعت  -106

آيرلندددا علددي مواصددلة تقدددغ تقريددر منتصددف املدددة بشدد   التنفيدد . وأعربددت عددن قلقهددا أل  آيرلندددا 
 مة حلقوإل اانسا . تصدإل علي بعع الصكوك ا ا مل

ورحبت أملانيا باسطاب العام ال ج يتسم باحليوية واملتعلق بالتحديات املسدتمرة وباملشداركة  -10٧
 النشطة للمجتمع املدي ن عملية املراجعة. 

وأ دددادت غاندددا بانشدددداء اللجندددة اآليرلنديددددة حلقدددوإل اانسدددا  واملسدددداواة. وبادمددداج معدددداي.  -108
لددم احدد ام املسدداواة وعدددم التمييددز ن املسسسددات العامددة. وأعربددت غانددا حقددوإل اانسددا    ددا ن ذ

 عن تقدير ا للمبادرات املتعلقة  صول األطفال علي الرعاية الصحية. 
وأ دددادت كنددددا بتطبيدددق املسددداواة ن الدددزواج و دددجعت علدددي إجدددراء إصدددالحات تشدددريعية  -10٩

 تتعلق بالتصديق علي حقوإل األ تاص ذوج ااعاقة. 
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نو ت غواتيمال بالتزام آيرلندا بتعزيدز وقايدة حقدوإل اانسدا  واعتماد دا قدانو  احلمايدة و  -110
 . 2015الدولية لعام 

ولحىددت  دداييت التقدددم احملددرز ن  ددالت حقددوإل األطفددال  والوصددول إىل العدالددة  واحلددد  -111
 حة العنف املنز . األدىن لألجور علي املستوع الوطا  والتغطية الصحية الشاملة للجميع  ومكاف

ولحىت إيطاليا جهود آيرلنددا لتعزيدز مشداركة األطفدال ن صدنع القدرار وحلمايدة األطفدال   -112
 وحقوإل املرأة  وقاية املرأة من العنف. 

وألقت آيسلندا الضدوء علدي السدتفتاء الد ج أقدر املسداواة ن الدزواج  لكنهدا أعربدت عدن  -113
لغايدددة الددديت تُفدددرض علدددي ااجهددداض القدددانوي ن آيرلنددددا وجتدددرغ األسدددف إزاء الىدددروا التقييديدددة ل

 ااجهاض ن حالت الغتصاب وسفاح احملارم واحلالت اليت تنطوج علي ،ديد لصحة املرأة. 
وأ ددادت الربازيددال بالتشددريعات الدديت تضددمن الددزواج بدد  املاليدد  والتددداب. اجلددارج ا اذ ددا  -114

ارج لتفاقيدة منا ضدة التعد يب. و دجعت الربازيدال آيرلنددا علددي للتصدديق علدي الربوتوكدول الختيد
وضدع بددرام. لتلبيددة الحتياجددات مدن املسدداكن  ل سدديما لأل ددتاص الد ين يعددانو  أوضدداعاا  شددة 

 واأل تاص ال ين يعانو  من الفقر. 
 ومياددال السددتعراض الدددورج الشددامال بالنسددبة آليرلندددا تعبدد.اا فعليدداا عددن حقيقددة مفاد ددا أ   -115

حقدوإل اانسددا  ليسددت  دداغالا  ليدداا فقددط بددال  دداغالا مشددروعاا و امدداا للمجتمددع الدددو . وآيرلندددا 
ملتزمددة بتحسدد  قايددة وتعزيددز حقددوإل اانسددا  بشددكال متواصددال  و ددي مقتنعددة بدد   كددال  ددت  

 يستطيع أ  يتعلم ويستفيد من احلوار مع الدول األخرع. 
إىل  ديددددددد اآلليددددددات املسسسددددددية الالزمددددددة وتنتددددددرط آيرلندددددددا ن عمليددددددة تشدددددداورية ،دددددددا  -116

للربوتوكددول الختيددارج لتفاقيددة منا ضددة التعدد يب و ددي ستصدددإل عليددخل حاملددا تقددر  دد ه اآلليددات 
وتسددن التشددريعات الالزمددة. وأُدخلددت  سددينات كبدد.ة علددي اايددواء ن السددجو  إضددافة إىل وضددع 

 حد ملمارسة فتفريغ أوعية الفضالت البشريةف ن السجو . 
وذكرت آيرلندا أتا باتت اآل  وجهة  امدة للهجدرة وقدد اختدار الكاد. مدن املهداجرين أ   -11٧

يصددبحوا مددواطن  آيرلندددي . وقددد اسددُتحدثت مددسخراا مراسددم مددنل اجلنسددية  مددا أتدداح فرصددة رمزيددة 
  امة للدولة اآليرلندية لل حيب باملواطن  اجلدد والحتفال بانضمامهم إىل الوطن.

قددددم كبددد. ن النهدددوض  قدددوإل األ دددتاص الددد ين يعدددانو  مدددن صدددعوبات تتعلدددق وُأحدددرز ت -118
إصددالحاا  2015بالقدددرات. واعتُددرب قددانو  املسدداعدة علددي ا دداذ القددرارات )األ ليددة( املعتمددد عددام 
  امالا للقانو  املتعلق باأل تاص ال ين يعانو  من صعوبات ن القدرات. 

مدددال بقدددانو  دسدددتورج وتشدددريعي. وأدع السدددتفتاء ون آيرلنددددا  نُىمدددت مسددد لة إتددداء احل -11٩
( مدن 3)40حول   ا املوضوع إىل إدراج فقدرة جديددة ن املدادة  1٩83األول ال ج ُأجرج عام 

طُلدب فيدخل إىل النداخب   1٩٩2تضمن حق اجلن  ن احلياة. وُأجرج اسدتفتاء آخدر عدام  الدستور
ومل يوافَددددق ن  دددد ا السددددتفتاء علددددي أ  يصددددوتوا علددددي ثالثددددة تعددددديالت مق حددددة علددددي الدسددددتور. 

الادداي عشددر الدد ج كددا  يهدددا إىل حدد ا خطددر النتحددار كمددربر ل جهدداض القددانوي.  التعددديال
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لكن أُقر احلق ن السفر خدارج البلدد مدن أجدال ااجهداض واحلدق ن احلصدول علدي معلومدات عدن 
حلدد ا  2002ااجهدداض خددارج البلددد. وُأجددرج اسددتفتاء ثالددف حددول مسدد لة ااجهدداض ن عددام 

املدددعي خطددر النتحددار كمددربر ل جهدداض القددانوي  وبدد لم تقييددد املددربرات الدديت أُقددرت ن قضددية 
 . لكن الق اح قوبال بالرفع. العام ضد س 

الوصدول إىل ااتداء القدانوي للحمدال  2013ونىم قانو  قاية احليداة أثنداء احلمدال لعدام  -120
كددم احملكمددة األوروبيددة حلقددوإل اانسددا  ن قضددية ألددف وفقدداا لقضددية املدددعي العددام ضددد  هددول وحل

احددد ام حدددق اجلنددد  ن احليددداة  . ويرسدددي القدددانو  ااجدددراءات ليضدددمن أولا وبددداء وجددديم ضدددد آيرلنددددا
التفك. ن ااتاء القانوي للحمدال  وليضدمن ثانيداا  قدق املدرأة عدن  عندما يكو  ذلم ممكناا لدع

 بالقانو .  املشمول ا احلصول علي العالج الط طريق عملية واضحة مما إذا كا  حيق  
والتددزم برنددام. احلكومددة بانشدداء مجعيددة مددواطن  تعدد  بقددوان  ااجهدداض  تقدددم توصدديات  -121

 حول مزيد من التغ.ات الدستورية  وسيجرج النىر ن التعديال الاامن كجزء من   ا العمال. 
الجتددداه الددد ج تدددود وزارة الصدددحة واجلهدددات  وأرسدددت السددد اتيجية الوطنيدددة للصدددحة اجلنسدددية -122

 املعنية   ا ن ذلم األ تاص ال ج جل وا إىل   ه اسدمات  ا اذه خالل السنوات اسم  املقبلة. 
ونىددر املددسمتر الدسددتورج ن إدراج احلقددوإل القتصددادية والجتماعيددة والاقافيددة ن الدسددتور  -123

مدن أجدال تعزيدز قايدة تلدم احلقدوإل. وسدوا  دال وأوصي ب   يعدل الدستور  من حيف املبدأ  
التوصية إىل اللجنة الربملانية املعنية بشسو  السكن والتشرد للنىر فيها. وقد قبلت احلكومة توصية 

 املسمتر الدستورج بالغاء جرمية التجديف من الدستور.
 إىل النسداء ( مدن الدسدتور  الديت تشد.2)41الدستورج توصديات بشد   املدادة  وقدم املسمتر -124

ن املندزل. وقدد درسدت فرقددُة عمدال التوصديات وستس  ددد احلكومدة اجلديددة بتقريددر  د ه الفرقدة لدددع 
 النىر ن املس لة. 

   ستعتمد آيرلندا إجازة أبوية مدفوعة األجر مد،ا أسبوعا .2016ون عام  -125
ائة مقارندة باملتوسدط ن امل 14.4  بلغت الفجوة ن األجور ب  اجلنس  2012ون عام  -126

ن  ٧3حدوا   2014ن املائة. وبلغ معدل عمالة الرجدال ن عدام  16.5ن ال اد األوروي و و 
. و هد معدل عمالة اانداث زيدادة كبد.ة لكنهدا أقدال مدن 2012ن املائة ن عام  68املائة  مقابال 

ن املائددة  61.2إىل  2012 عددامن املائددة  5٩.4الزيدادة الدديت  ددهد،ا عمالدة الرجددال  إذ ارتفددع مدن 
 اا . وقدددد تراجدددع حجدددم الفجدددوة بددد  اجلنسددد  ن معددددلت العمالدددة إىل النصدددف تقريبددد2013عدددام 
مندد  ذلددم احلدد     لكنهددا اتسددعت قلدديالا 2012ن املائددة عددام  ٩إىل  2008ن املائددة عددام  16 مددن

وأدع اعتمداد حدد أدىن لألجدور علدي  اا.أل  معدلت توليف ال كور بدأت بالنتعاش بسرعة نسبي
 الصعيد الوطا إىل تضييق الفجوة ن األجور ب  اجلنس .

والعمددال جددار لتعزيددز إ ددراك املددرأة ن أدوار صددنع القددرار ون التددداب. ااجيابيددة الراميددة إىل  -12٧
عمليددة تشدداورية حدددول  2016 سدد  فرصددها ن العمالددة ووضددعها القتصدددادج. وسددتبدأ ن عددام 

 ضع اس اتيجية وطنية للمرأة  تشمال مشاورات واسعة النطاإل مع اجملتمع املدي. و 
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ووضددعت اسدد اتيجية جديدددة ادمدداج الرحددال والرومددا. وجتددرج عمليددة تشدداور  دداملة مددن  -128
 وحددت اجلديدة  لالس اتيجية الرئيسية املواضيع  ديد األوىل املرحلة أجنزت وقدثالث مراحال. 

  دددد وسددوا. عليهدا املتفددق املواضدديع مدن موضددوع كدال إطددار ن الكددربع األ دداا الاانيددة املرحلدة
 عليهددا  املتفددق األ ددداا مددن  دددا كددال لتحقيددق الالزمددة التفصدديلية ااجددراءات النهائيددة املرحلددة
 وضع جداول زمنية و ديد املسسوليات املسسسية وترتيبات الرصد.  مع

مدن دول اا وعدد السكا  الروما ن آيرلندا صدغ.  وبيدنهم مهداجرو  جددد قددموا أساسد  -12٩
أخرع أعضاء ن ال اد األوروي وأطفال مولودو  ن آيرلندا. و سلء السكا  نف  احلقوإل اليت 
 يتمتددع هبددا سددائر املدددواطن  ن ال دداد األوروي وتددوف ر  ددم تشدددريعات املسدداواة قايددة تامددة. وجيدددرج
إنشداء جلندة استشدارية للرومدا سددُيماال فيهدا أفدراد  تمدع الرومددا لضدما  إيصدال أصدوا،م وقضددايا م 

 إىل داخال احلكومة.
وُع  وزير للدولة لشسو  ااعاقة يشارك ن اجتماعات احلكومة ويضدطلع بوليدة تتمادال  -130

ذوج  ن ضدددما  اتسددداإل أكدددرب لتدددوف. اسددددمات وإحدددداث  سددد  حقيقدددي ن وضدددع األ دددتاص
ااعاقددة. وجيددرج وضددع اسدد اتيجية جديدددة ادمدداج األ ددتاص ذوج ااعاقددة علددي أسددا  عمليددة 

 . 2016تشاور  املة  ومن املف ض أ  تصبل   ه الس اتيجية جا زة خالل عام 
وآيرلندا ملتزمة بالتصديق علي اتفاقية حقوإل األ تاص ذوج ااعاقة. ومن املقرر نشدر  -131

. 2016ة قريبددداا وسدددنها اتاحدددة التصدددديق علدددي التفاقيدددة قبدددال تايدددة عدددام التشدددريعات ذات الصدددل
 وستصدإل آيرلندا علي الربوتوكول الختيارج لالتفاقية ن الوقت نفسخل. 

وسدددددُتعتمد تشدددددريعات الغددددداء ااعفددددداء املطبدددددق حاليددددداا والددددد ج يتددددديل الدددددزواج دو  السدددددن  -132
 القانونية. 

ي فيمددددا يتعلددددق باألمسدددداء العائليددددة ألج أطفددددال ن ولددددي   ندددداك قصددددور ن اليقدددد  القددددانو  -133
 آيرلندا. 
و كرت آيرلندا الوفود علي ما أدلت بخل من تعليقات ومدا قدمتدخل مدن توصديات وأعربدت  -134

 . 201٩-2018عن التزامها بتقدغ تقرير مرحلي مسقت ن العام 

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
المقدمتتة أثنتتاء جلستتة التحتتاور والمدرجتتة أدنتتا  و تتي ستتتدرآ آيرلنتتدا التوصتتيات  -135

 تحظى بتأييد ا: 
ضمان التصديق علتى اتفاييتات حقتوق اإلنستان التتي وميعتا مت  راا  135-1

 )رومانيا(؛
__________ 

   ت.مل ُ رر الستنتاجات والتوصيا **
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االنضتتماإ ىلتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق ،وي اإلعايتتة  واالتفاييتتة  135-2
 (؛الدولية لحماية جميع اي عاق من اال تفاء القسري )سيراليون

تسريع العملية التي ت دي ىلى التصديق علتى الرروتووتوا اال تيتاري  135-3
 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  135-4

ايافتتاا فتتي الر تتاء وفتتي المتتواد اإلباحيتتة  واتفاييتتة حقتتوق  بيتتع ايافتتاا واستتت الا
 ىيران اإلسالمية(؛ اي عاق ،وي اإلعاية )جمهورية

التصتتديق علتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق ،وي اإلعايتتة  والرروتووتتوا  135-5
اال تياري التفايية منا ضة التعذيب  والرروتوووا اال تيتاري التفاييتة حقتوق ال فتل 

 اا واست الا ايافاا في الر اء وفي المواد اإلباحية )جورجيا(؛ بشأن بيع اياف
التصديق على اتفايية حقوق اي عاق ،وي اإلعايتة  والرروتووتوا  135-6

ق بالعهتتتد التتتدولي العتتتاق بتتتالحقوق االيتصتتتادية واالجتماعيتتتة حتتتلاال تيتتتاري الم
 والثقافية )ىسرانيا(؛

لحتق بالعهتد التدولي العتاق التصديق على الرروتوووا اال تيتاري الم ٧-135
 بالحقوق االيتصادية واالجتماعية والثقافية )الررت اا(؛

تكثيتتف الجهتتود الراميتتة ىلتتى التصتتديق علتتى الرروتووتتوا اال تيتتاري  135-8
التفاييتتتتتة منا ضتتتتتة التعتتتتتذيب متتتتتن أجتتتتتل المضتتتتتي فتتتتتي تعزيتتتتتز حقتتتتتوق اي تتتتتعاق 

 المحرومين من حريتهم )ورواتيا(؛
ىلتتى التصتتديق علتتى الرروتووتتوا اال تيتتاري اتعتتا، ىجتتراءات تهتتد   ٩-135

 التفايية منا ضة التعذيب  ووضع اآللية الويائية الوانية )الروسنة والهرسك(؛
االنضماإ ىلى الرروتوووا اال تياري التفايية منا ضة التعتذيب  وىنشتاء  135-10

 آليتتة ويائيتتة وانيتتة تتما تتى متتع المرتتادو التوجيهيتتة ومتتع المقتضتتيات المنصتتوق عليهتتا
 في  ذا الصك ) ولندا(؛

وضع آلية ويائية وانية والتصديق الفوري على الرروتوووا اال تيتاري  135-11
 التفايية منا ضة التعذيب ) ن اريا(؛

التصديق  دون مزيد من اإلب اء  على الرروتوووا اال تياري التفاييتة  135-12
 لدانمرك(؛منا ضة التعذيب  والشروع في عملية وضع آلية ويائية وانية )ا

التصتتديق علتتتى الرروتووتتتوا اال تيتتتاري التفاييتتتة منا ضتتتة التعتتتذيب   135-13
 ووضع آلية ويائية وانية بموجب الرروتوووا اال تياري )بل اريا(؛ 
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العمل  على سريل ايولوية  على استكماا العملية التي تفضي ىلى  135-14
التعتتتذيب  وىنشتتتاء آليتتتة التصتتتديق علتتتى الرروتووتتتوا اال تيتتتاري التفاييتتتة منا ضتتتة 

 ويائية وانية دون ىب اء  و،لتك يرتل االستتعراض التدوري الشتامل الثالتع المتعلتق
 بآيرلندا )الجمهورية التشيكية(؛

التصتتديق علتتتى الرروتووتتتوا اال تيتتتاري التفاييتتتة منا ضتتتة التعتتتذيب   135-15
 تتذا وىنشتتاء آليتتة ويائيتتة وانيتتة فتتي ىاتتار المعتتايير والضتتمانات التتتي يتتن  عليهتتا 

 الصك على النحو الموصى به سابقاا )سويسرا(؛
العمتتتل بستتترعة علتتتى استتتتكماا عمليتتتة التصتتتديق علتتتى الرروتووتتتوا  135-16

 اال تياري التفايية منا ضة التعذيب )الررت اا(؛ 
التصتتتديق علتتتى الرروتووتتتوا اال تيتتتاري التفاييتتتة منا ضتتتة التعتتتذيب  135-1٧

 )بولندا(؛
 اال تياري )لرنان(؛ التصديق على الرروتوووا 135-18
 التصديق على الرروتوووا اال تياري )النرويج(؛ 135-1٩
 التصديق على الرروتوووا اال تياري )أوورانيا(؛ 135-20
 التصديق على الرروتوووا اال تياري )ايوروغواي(؛ 135-21
 التصديق على الرروتوووا اال تياري )فرنسا(؛ 135-22
 اال تياري )ألمانيا(؛التصديق على الرروتوووا  135-23
 التصديق على الرروتوووا اال تياري )غواتيماال(؛ 135-24
الشتروع فتي التصتتديق علتى الرروتووتوا اال تيتتاري التفاييتة منا ضتتة  135-25

 التعذيب )توغو(؛
االنضتتماإ ىلتتى الرروتووتتوا اال تيتتاري التفاييتتة حقتتوق ال فتتل بشتتأن  135-26

 ر اء وفي المواد اإلباحية )بنما(؛بيع ايافاا واست الا ايافاا في ال
التصتتديق علتتى الرروتووتتوا اال تيتتاري التفاييتتة حقتتوق ال فتتل بشتتأن  135-2٧

 بيع ايافاا واست الا ايافاا في الر اء وفي المواد اإلباحية )السن اا(؛ 
 التصديق على الرروتوووا اال تياري )أوروغواي(؛ 135-28
 ياري )أندورا(؛التصديق على الرروتوووا اال ت 135-2٩
التصتتديق علتتى الرروتووتتوا اال تيتتاري التفاييتتة حقتتوق ال فتتل بشتتأن  135-30

بيتتتتتع ايافتتتتتاا واستتتتتت الا ايافتتتتتاا فتتتتتي الر تتتتتاء وفتتتتتي المتتتتتواد اإلباحيتتتتتة المويعتتتتتة 
 )الجمهورية التشيكية(؛ 2000 عاإ
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 التصديق على الرروتوووا اال تياري )فنلندا(؛ 135-31
 ا اال تياري )فرنسا(؛التصديق على الرروتووو  135-32
 التصديق على الرروتوووا اال تياري )غواتيماال(؛ 135-33
الشتتتتروع فتتتتي التصتتتتديق علتتتتى الرروتووتتتتوا اال تيتتتتاري التفاييتتتتة حقتتتتوق  135-34

 ال فل بشأن بيع ايافاا واست الا ايافاا في الر اء وفي المواد اإلباحية )توغو(؛
لحماية جميتع اي تعاق متن اال تفتاء التصديق على االتفايية الدولية  135-35

 القسري )الم رب(؛
ىلتى االتفاييتة الدوليتة لحمايتة جميتع اي تعاق  االنضماإ ودولة اتر  135-36

 من اال تفاء القسري )سلوفاويا(؛
التصديق على االتفايية الدولية لحماية جميتع اي تعاق متن اال تفتاء  135-3٧

 القسري )فرنسا(؛ 
 تفايية )غانا(؛التصديق على اال 135-38
الشروع فتي التصتديق علتى االتفاييتة الدوليتة لحمايتة جميتع اي تعاق  135-3٩

 من اال تفاء القسري )توغو(؛
 التصديق على اتفايية حقوق اي عاق ،وي اإلعاية )باوستان(؛ 135-40
 التصديق على االتفايية )ىسرائيل(؛ 135-41
 التصديق على االتفايية )الجرل ايسود(؛  135-42
التصديق على اتفايية حقوق اي عاق ،وي اإلعايتة  التتي ويعتهتا  135-43

 )نيوزيلندا(؛ 2007آ،ار/مارآ  29آيرلندا في 
 التصديق على االتفايية )غانا(؛ 135-44
 التصديق على االتفايية )بولندا(؛ 135-45
 دان(؛التصديق على االتفايية )السو  135-46
 التصديق على االتفايية )أوورانيا(؛ 135-4٧
 التصديق على االتفايية )أوروغواي(؛ 135-48
 التصديق على االتفايية )بل اريا(؛ 135-4٩
 التصديق على االتفايية )فرنسا(؛ 135-50
 التصديق على االتفايية )غواتيماال(؛ 135-51
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 التصديق على االتفايية )ىي اليا(؛ 135-52
 التصديق على االتفايية )الررازيل(؛ 135-53
ىلتى اتفاييتة حقتوق اي تعاق ،وي اإلعايتة  االنضماإ ودولة اتر  135-54

 )سلوفاويا(؛
تعزيتتتز آيرلنتتتدا جهود تتتا للتصتتتديق علتتتى اتفاييتتتة حقتتتوق اي تتتعاق  135-55

 ،وي اإلعاية )جمهورية ووريا(؛
 )أستراليا(؛ التصديق فوراا على اتفايية حقوق اي عاق ،وي اإلعاية 135-56
التصتتديق علتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق ،وي اإلعايتتة فتتي أيتترب  135-5٧

 ويا ممكن )الصين(؛ 
التصتتديق علتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق ،وي اإلعايتتة دون مزيتتد  135-58

 من اإلب اء )ألمانيا(؛
اعتماد التشريعات الالزمة في أيترب ويتا ممكتن إلتاحتة التصتديق  135-5٩

 اي عاق ،وي اإلعاية ) ن اريا(؛على اتفايية حقوق 
تسريع العملية الرامية ىلى التصتديق علتى اتفاييتة حقتوق اي تعاق  135-60

 ،وي اإلعاية )الفلرين(؛
اتعتتا،   تتوات ملموستتة للتصتتديق علتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق  135-61

،وي اإلعايتتة وتنفيتتذ السياستتات والرتترامج الراميتتة ىلتتى ضتتمان التمتتتع التتتاإ بجميتتع 
 الحقوق ،ات الصلة تنفيذاا فعاالا )وندا(؛

مواصتتلة آيرلنتتدا جهود تتا للتصتتديق علتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق  135-62
 ،وي اإلعاية )العراق(؛

االنضتتتتماإ ودولتتتتة اتتتتر  ىلتتتتى اتفاييتتتتة حقتتتتوق  استتتتتكماا النظتتتتر فتتتتي 135-63
 اي عاق ،وي اإلعاية )ماليزيا(؛

مواصلة التقدإ نحو التصتديق علتى اتفاييتة حقتوق اي تعاق ،وي  135-64
 اإلعاية )جمهورية فنزويال الروليفارية(؛

التصتتتتديق علتتتتى اتفاييتتتتة حقتتتتوق اي تتتتعاق ،وي اإلعايتتتتة وىيتتتتالء  135-65
ايولويتتة للتتتتدابير الراميتتة ىلتتتى المضتتي فتتتي تعزيتتتز اإلاتتار القتتتانوني  بمتتا فتتتي ،لتتتك 

شتتاروة المجديتتة لص تتعاق ،وي اإلعايتتة فتتي صتتنع التتتدابير الراميتتة ىلتتى زيتتادة الم
 السياسات )ىندونيسيا(؛

االنضماإ ىلى اتفايية حقتوق اي تعاق ،وي اإلعايتة وجعتل يتانون  135-66
 متما ياا مع أحكاإ  ذ  االتفايية )ي ر(؛ 2001الصحة العقلية لعاإ 
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 مواصلة تذليل العقرتات المترقيتة أمتاإ التصتديق علتى اتفاييتة حقتوق 135-6٧
اي عاق ،وي اإلعاية  بما فتي ،لتك ىجتراء الت ييترات التشتريعية الالزمتة إلتاحتة 

  ذا التصديق )دولة فلس ين(؛
التعجيتتل باإلصتتالحات التشتتريعية الالزمتتة  ووضتتع جتتدوا زمنتتي محتتدد  135-68

 للتصديق على اتفايية حقوق اي عاق ،وي اإلعاية )تايلند(؛
ة حقتوق اي تعاق ،وي اإلعايتة الشروع فتي التصتديق علتى اتفاييت 135-6٩

 وبروتووولها اال تياري )توغو(؛
تستتريع التصتتديق علتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق ،وي اإلعايتتة لتعزيتتز  ٧0-135

 حماية اي عاق ،وي اإلعاية  والمضي في تحسين دور م في المجتمع )ورواتيا(؛
التصتتديق علتتى اتفاييتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتأن منتتع ومكافحتتة العنتتف  ٧1-135

 د المرأة والعنف المنزلي )الررت اا(؛ض
التصتتديق علتتى اتفاييتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتأن منتتع ومكافحتتة العنتتف  ٧2-135

 ضد المرأة والعنف المنزلي )أندورا(؛
التصتتديق علتتى اتفاييتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتأن منتتع ومكافحتتة العنتتف  ٧3-135

 ضد المرأة والعنف المنزلي )ىي اليا(؛
ديق علتتى اتفاييتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتأن منتتع استتتكماا عمليتتة التصتت ٧4-135

 ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي )ترويا(؛
التصتتديق علتتى اتفاييتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتأن منتتع ومكافحتتة العنتتف  ٧5-135

 ضد المرأة والعنف المنزلي في الويا المناسب )الروسنة والهرسك(؛
وجيهتتته نحتتتو تعزيتتتز   تتتق التثقيتتتف فتتتي مجتتتاا حقتتتوق اإلنستتتان وت ٧6-135

 حقوق المرأة وحقوق ال فل وحرية الدين )بنما(؛
مواصتتلة العمتتل علتتى التثقيتتف فتتي مجتتاا حقتتوق اإلنستتان وتوجيهتته  ٧٧-135

 ليشتي(؛ -نحو حقوق ال فل والمرأة )تيمور 
المضتي يتتدماا فتتي تنفيتتذ عمليتتة التثقيتف فتتي مجتتاا حقتتوق اإلنستتان  ٧8-135

 )اليونان(؛وتوجيهه نحو حقوق المرأة وال فل 
توفير التثقيف والتدريب الفعالين في مجتاا حقتوق اإلنستان لفائتدة  ٧٩-135

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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ا حقتتتوق اإلنستتتان  بمتتتا فتتتي ،لتتتك مواصتتتلة بتتترامج التثقيتتتف فتتتي مجتتتا 135-80
يتعلق بمنع جريمتة اإلبتادة الجماعيتة والجترائم ضتد اإلنستانية متن  تالا الدراستات  ما

 المتعلقة بالجرائم المرتكرة في الماضي )أرمينيا(؛
تنفيتذ حمتتالت توعيتتة عامتتة لتعزيتتز التستتامل واحتتتراإ التنتتوع الثقتتافي  135-81

 )اإلمارات العربية المتحدة(؛
ديم آيرلنتتدا تقريريهتتا المتتتأ رين ىلتتى لجنتتة القضتتاء علتتى التمييتتز تقتت 135-82

 العنصري )سيراليون(؛
تعتتديل أحكتتاإ القتتانون المتعلتتق بتتأمين مظتتالم ايافتتاا  التتذي يمنتتع  135-83

أمين المظالم من التحقيتق فتي  تكاوأل ايافتاا التذين يجتدون أنفستهم فتي حالتة 
  جرة غير نظامية ) ندوراآ(؛

ة المعنية بش ون ال فل وايسرة بالموارد الكافية لتمكينها مد الووال 135-84
 من تحقيق أ دافها وتنفيذ يانون ايولوية لصافاا تنفيذاا فعاالا )سلوفاويا(؛ 

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

 للعقاب الردني في جميع الريئات ) ندوراآ(؛ وضع حد   135-86
ضمان ىيفاا م سسة سان باتريك والتنفيتذ الفعتاا للقتانون المعتد ا  135-8٧

 )ىسرائيل(؛ 2015ويانون السجون لعاإ  2015لقانون ايافاا لعاإ 
ىل تتاء جميتتع االستتتثناءات التتتي تتتتيل زواو القصاتتر دون ستتن الثامنتتة  135-88

 عشرة ) ندوراآ(؛
ىل اء جميتع االستتثناءات التتي تتتيل التزواو دون ستن الثامنتة عشترة  135-8٩

 )مصر(؛
ضمان االحتراإ التاإ لحقوق ال فل بمتا يتما تى متع اتفاييتة حقتوق  ٩0-135

  لتتدأل اتعتتا، يتترار بتعيتتين ولتتي أمتتر لل فتتل أو وصتتي 20ال فتتل  ال ستتيما مادتهتتا 
 عليه )التفيا(؛

جتتوة فتتي ايجتتور بتتين الجنستتين  مواصتتلة اتعتتا، ىجتتراءات لستتد الف ٩1-135
وتحسين ىمكانية وصوا النساء المهمشات ىلتى عمتل الئتق  وضتمان نظتاإ حمايتة 

  شة )ماليزيا(؛اا اجتماعية مالئم للنساء اللواتي يعانين أوضاع
مواصتتتلة بتتتذا الجهتتتود بهتتتد  ضتتتمان مشتتتاروة المتتترأة فتتتي الحيتتتاة  ٩2-135

 السياسية وصنع القرار )باوستان(؛ 
اعتماد تدابير فعالة لزيتادة تمثيتل النستاء فتي الق تاعين العتاإ والعتاق   ٩3-135

 ال سيما في مراوز صنع القرار )بنما(؛
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تعزيتتز التتتدابير الفعالتتة للمضتتي فتتي زيتتادة تمثيتتل النستتاء ومشتتاروتهن  ٩4-135
 الفعلية في صنع القرار في الق اعين العاإ والعاق )ىندونيسيا(؛ 

ر الالزمة لمكافحة جميع أ كاا العنتف والتمييتز اتعا، جميع التدابي ٩5-135
 ضد المرأة على نحو  فعاا )فرنسا(؛

تعزيتتز التتتدابير الراميتتة ىلتتى مكافحتتة العنتتف المنزلتتي والجنستتي ضتتد  ٩6-135
 النساء )الهند(؛

تعزيتز الجهتتود الراميتتة ىلتى مكافحتتة ومنتتع العنتف المنزلتتي والجنستتي  ٩٧-135
 ضد النساء )أ،ربيجان(؛

اتعا، الع وات الالزمة لتعزيز تدابير التصدي للعنف المنزلي على  ٩8-135
النحو الذي أوصا به اللجنة المعنية بتالحقوق االيتصتادية واالجتماعيتة والثقافيتة 

 )تايلند(؛
 تسريع عملية ىيرار مشروع يانون العنف المنزلي الجديد )ىسرائيل(؛ ٩٩-135
يانون العنف المنزلي ومن ثمَّ  مواصلة الجهود الرامية ىلى استكماا 135-100

 اعتماد  )ملديف(؛ 
اعتماد مشروع يانون بشأن العنتف المنزلتي بهتد  مكافحتة العنتف  135-101

 المنزلي والجنسي ضد النساء )غانا(؛
 اعتماد وتنفيذ مشروع يانون العنف المنزلي )جمهورية مولدوفا(؛  135-102
عنصتتترية أو وضتتتع   تتتة تجديتتتد   تتتة العمتتتل الوانيتتتة لمكافحتتتة ال 135-103

 جديدة في  ذا المجاا  و،لك بالتعاون مع المجتمع المدني )ىسرانيا(؛
تعزيز سياسات الحماية من العنصرية  وتجديد   تة العمتل الوانيتة  135-104

 ( )الكرسي الرسولي(؛2008-2005لمكافحة العنصرية )
ا وضتع ضتد التمييتز العنصتري  بسترل منهت اتراع سياستة أوثتر حيويتةا  135-105

 آلية متينة لمكافحة العنصرية )ييرغيزستان(؛
استتتتحدال آليتتتتة متينتتتة متتتتن أجتتتل وضتتتتع حتتتد للعنصتتتترية  والتمييتتتتز  135-106

العنصري وما يتصل بذلك متن تعصتب  ال ستيما ضتد المستلمين والمنحتدرين متن 
 ىيران اإلسالمية(؛ أصل أفريقي )جمهورية

ية وتنفيتذ تتدابير ترمتي وضع آلية متينة لرصد جميع حوادل العنصر  135-10٧
 ىلى مكافحتها بفعالية أورر )ووبا(؛
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مواصتتلة تعميتتق تتتدابير التوعيتتة بالعنصتترية ووتتر  ايجانتتب  ال ستتيما  135-108
 فيما يتعلق بالمهاجرين والالجئين )ايرجنتين(؛

مكافحتتتتة العنصتتتترية وجميتتتتع أ تتتتكاا التمييتتتتز عتتتتن اريتتتتق مرتتتتادرات  135-10٩
التثقيتتف والتوعيتتة ومتابعتتة حتتاالت العنصتترية علتتى الصتتعيد التتواني )دولتتة بوليفيتتا 

 المتعددة القوميات(؛ 
المتعذة فيما يتعلتق بمكافحتة العنصترية  عملياتها استكماا آيرلندا 135-110

 )وينيا(؛
 مكافحة العنصرية )الم رب(؛ مواصلة الجهود الرامية ىلى 135-111
مواصلة آيرلندا جهود ا للتصدي لحاالت العنصرية ووتر  ايجانتب  135-112

 )لرنان(؛
تشتتريعاتها الوانيتتة  ب يتتة مكافحتتة  تامتتة تنفيتتذ آيرلنتتدا بصتتورة ضتتمان 135-113

 العنصرية وور  ايجانب )رومانيا(؛
ة التمييتتتتتز استتتتتتحدال المزيتتتتتد متتتتتن اإلجتتتتتراءات القانونيتتتتتة لمكافحتتتتت 135-114

العنصتتري ووضتتع   تتة لمكافحتتة العنصتترية  علتتى النحتتو التتذي أوصتتا بتته لجنتتة 
 حقوق ال فل )الرحرين(؛

مكافحتتتتة   تتتتاب الكرا يتتتتة ومقاضتتتتاة مرتكرتتتتي ايعمتتتتاا المعاديتتتتة  135-115
 لصجانب )باوستان(؛

 ضمان المساءلة عن جرائم الكرا ية )ىسرائيل(؛ 135-116
ى التمييتتتتز العنصتتتتري ومكافحتتتتة جريمتتتتة اتعتتتتا، تتتتتدابير للقضتتتتاء علتتتت 135-11٧

 الكرا ية )الصين(؛
تعزيتتتز التتتتتدابير الراميتتتة ىلتتتتى مكافحتتتة استتتتتعداإ التمييتتتز العنصتتتتري  135-118

 و  اب ور  اإلسالإ في السياسة ووسائق اإلعالإ )اإلمارات العربية المتحدة(؛
اتعتتتتتا، مزيتتتتتد متتتتتن الع تتتتتوات للتصتتتتتدي للتمييتتتتتز ضتتتتتد المثليتتتتتات  135-11٩

مزدوجتتي الميتتل الجنستتي وم تتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات والمثليتتين و 
الجنستتتين فتتتي الحصتتتوا علتتتى الستتتلع وفتتترق العمتتتل والعتتتدمات  بمتتتا فتتتي ،لتتتك 

 الرعاية الصحية )الدانمرك(؛ 
التحقيق في جميتع حتاالت استت الا مست ولي الم سستات العقابيتة  135-120

 لمناصرهم )االتحاد الروسي(؛
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ا جهود تتتتا لجعتتتتل مرافتتتتق الستتتتجون متما تتتتية متتتتع مواصتتتتلة آيرلنتتتتد 135-121
المعايير الدولية  ال سيما فيما يتعلق باالوتظاظ ووضتع متراحيد دا تل الزنزانتات 

 وفصل السجناء الشراب )الكرسي الرسولي(؛
أوضاع السجون  بما في ،لك معالجة االوتظتاظ؛ والتحقيتق  تحسين 135-122

المعاملتتة التتتي يرتكرهتتا موظفتتو الستتجون  بنزا تتة فتتي جميتتع حتتاالت التعتتذيب وستتوء 
 ومحاسرة المس ولين عنها )أ،ربيجان(؛

مواصلة تحسين معاملة المحتجتزين وظتروفهم المعيشتية  ومكافحتة  135-123
 اوتظاظ السجون )الصين(؛

اعتمتتاد التتتدابير الالزمتتة لضتتمان الحتتد متتن االوتظتتاظ وتحستتين ظتترو   135-124
 السجن )ووبا(؛ 

صتتتتتل التتتتتتاإ بتتتتتين الستتتتتجناء المحتجتتتتتزين م يتتتتتتاا والستتتتتجناء ضتتتتتمان الف 135-125
 المحكوإ عليهم  وبين السجناء ايحدال والرال ين والمهاجرين المحتجزين )مصر(؛

مواصلة آيرلندا جهود ا علتى الصتعيدين التواني والتدولي متن أجتل  135-126
 حماية وتعزيز حيز المجتمع المدني )أرمينيا(؛

 ية )بن الديش(؛مواصلة تعزيز التعدد 135-12٧
العتتتاالين عتتتن العمتتتل  مواصتتتلة اتعتتتا، تتتتدابير فعالتتتة لحمايتتتة حقتتتوق 135-128

والمجموعتتتات الضتتتعيفة وتعزيتتتز أوضتتتاعهم  متتتن  تتتالا تتتتوفير مستتتاعدة اجتماعيتتتة 
 محددة الهد  ودعم الد ل )سري النكا(؛

تنفيتتذ سياستتات محتتددة الهتتد /مروزة للتتدعم االجتمتتاعي للستتكان  135-12٩
 سيما ايافاا )بيالروآ(؛المحتاجين  ال 

اتعا، الع وات الالزمة لزيادة توفير المساون االجتماعية  وتقتديم  135-130
الدعم في توفير المساون فتي حتاالت ال توارو  واعتمتاد التتدابير المالئمتة لتلريتة 

 االحتياجات على المدأل ال ويل )ترويا(؛
  بسترل منهتا تتوفير اعتماد التدابير الالزمة لتقلتي  عتدد المشتردين 135-131

 مساون اجتماعية )الررت اا(؛
اتعا، جميع التدابير التشريعية والسياستاتية الالزمتة إلتاحتة ىمكانيتة  135-132

الوصتتوا ىلتتى مستتاون ميستتورة التكلفتتة ب يتتة وضتتع حتتد للتشتترد القستتري ال ويتتل 
 (؛سن افورةايجل )
 ىستتتكاني آيرلنتتتدا جهود تتتا لضتتتمان التتتتزاإ الحكومتتتة بتتتنهج مواصتتتلة 135-133

 لوضع حد للتشرد القسري ال ويل ايجل )الكرسي الرسولي(؛
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مواصلة آيرلندا جهود ا لتنفيتذ التتدابير الالزمتة لوضتع حتد للتشترد  135-134
 جل )الجرل ايسود(؛ قسري ال ويل ايال

اتعا، التدابير الالزمة لتعزيز الم سسات التي تقتدإ التدعم للمشتردين   135-135
 ء الحوامل اللواتي يمترون من دون سكن )االتحاد الروسي(؛ بما في ،لك النسا

ىجراء مشاورات تشتارك فيهتا جميتع الفئتات المعنيتة  بمتا فتي ،لتك  135-136
متن  3-3-40منظمات المجتمع المدني  من أجل دراسة ىمكانية تنقيل المادة 
 الدستور وتوسيع اإلاار القانوني المتعلق باإلجهاض )سويسرا(؛

التأود من تمكن جميع النستاء والفتيتات متن الوصتوا بستهولة ىلتى  135-13٧
المعلومتتات المتعلقتتة بالعيتتارات التتتي يتيحهتتا مقتتدمو الرعايتتة الصتتحية فتتي حتتاالت 

 الحمل في ظل ظرو  متأزمة )السويد(؛
زيتتادة عتتدد المتتدارآ المتعتتددة ال وائتتف والمتتدارآ غيتتر ال ائفيتتة  135-138

لنتدي الحتالي المتعتدد الثقافتات علتى نحتو أفضتل لتلرية احتياجات المجتمتع اآلير 
 )الهند(؛
وضع نظاإ يتيل لل فل ولوالديه ىمكانية حقيقية لال تيار بتين أنتواع  135-13٩

التعلتتتتيم والمنتتتتا ج الدينيتتتتة أو المتعتتتتددة ال وائتتتتف أو غيتتتتر ال ائفيتتتتة )الجمهوريتتتتة 
 التشيكية(؛

لجميتع ايافتاا  ضمان ىتاحة  يار االلتحاق بمدرستة غيتر اائفيتة  135-140
 ومن دون تكاليف ىضافية )سلوفينيا(؛ 

زيادة الجهود الرامية ىلى ضمان تكتاف  الفترق بتين جميتع ايافتاا  135-141
 في الحصوا على تعليم جيد )الفلرين(؛ 

زيادة الجهود الرامية ىلى وضع نظاإ تعليمتي أوثتر  تموالا  ال ستيما  135-142
 ت العاصة )ترويا(؛عن اريق الترويز على ،وي االحتياجا

مواصتتلة تحستتتين فتتترق العمتتل وىزالتتتة العقرتتتات التتتي تعريتتتل عمالتتتة  135-143
 اي عاق ،وي اإلعاية )سن افورة(؛

مواصتتتلة تعزيتتتتز الحقتتتتوق ايساستتتتية للرومتتتا والرحتتتتل وعتتتتدإ التمييتتتتز  135-144
 ضد م ) يلي(؛

اا اعتمتتاد استتتراتيجية تدريجيتتة إلدمتتاو الرحتتل والرومتتا تتضتتمن أ تتداف 135-145
زمنيتة؛ وميزانيتة  و،لتك بالتشتاور متع الفئتات المتضتررة اا واضحة؛ وم  رات؛ وأار 

 )الهند(؛
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تفعيتتتتتل سياستتتتتات ىدمتتتتتاو الرحتتتتتل والرومتتتتتا فتتتتتي جميتتتتتع المجتتتتتاالت  135-146
االجتماعيتتتة وااليتصتتتادية والثقافيتتتة والسياستتتية والتعليميتتتة وغير تتتا متتتن المجتتتاالت 

 )لرنان(؛ 
لعمالتة والوصتوا ىلتى الرعايتة الصتحية التشديد بشكل  اق علتى ا 135-14٧

والحتتتق فتتتي الستتتكن لتتتدأل ت ريتتتق االستتتتراتيجية الوانيتتتة إلدمتتتاو الرحتتتل والرومتتتا 
 )ىسرانيا(؛ 

ت ريتتتق معتتتايير دوليتتتة تتعلتتتق بمعاملتتتة الالجئتتتين وملتمستتتي اللجتتتوء  135-148
 وتزويد م بالعدمات المالئمة وتسريع الرا في الراتهم )ي ر(؛

رتتا فتتي الرتتات اللجتتوء بفعاليتتة أورتتر )دولتتة بوليفيتتا وضتتع تتتدابير لل 135-14٩
 المتعددة القوميات(؛ 

مواصتتتتلة آيرلنتتتتتدا جهود تتتتتا العتمتتتتتاد   تتتتتة العمتتتتتل الوانيتتتتتة لمنتتتتتع  135-150
 ومكافحة االتجار بالرشر )السودان(؛

تسريع اعتماد   ة عمل وانيتة لمنتع ومكافحتة االتجتار باي تعاق  135-151
 )بيالروآ(؛

 0.7زيتتادة المستتاعدة اإلنمائيتتة لتحقيتتق  تتد  تعصتتي  مواصتتلة  135-152
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(.
فتي ويتا مناستب ال يتجتاوز وستدرآ آيرلندا التوصيات التالية  وستتقدإ ردوداا عليهتا  -136

 :2016موعد الدورة الثالثة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان  في أيلوا/سرتمرر 
النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اإلنستان التتي لتم  136-1

 فيها بعد )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛اا تصرل آيرلندا ارف
يتتاري التفاييتتة حقتتوق ال فتتل بشتتأن االنضتتماإ ىلتتى الرروتووتتوا اال ت 136-2

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  

 يية مكافحة التمييز في مجاا التعليم ) ندوراآ(؛ واتفا
التصتتديق علتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق ،وي اإلعايتتة  واالتفاييتتة  136-3

الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتتع العمتتتاا المهتتتاجرين وأفتتتراد أستتتر م  والرروتووتتتوا 
اال تياري التفايية حقوق ال فل بشأن بيع ايافاا واستت الا ايافتاا فتي الر تاء 

 المواد اإلباحية  على سريل ايولوية )مصر(؛ وفي 
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التصديق على اتفايية حقوق اي عاق ،وي اإلعايتة  والرروتووتوا  136-4
اال تيتتتاري التفاييتتتة منا ضتتتة التعتتتذيب  واالتفاييتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتتع 

 العماا المهاجرين وأفراد أسر م )أ،ربيجان(؛ 
عاق ،وي اإلعايتة  والرروتووتوا التصديق على اتفايية حقوق اي  136-5

 169اال تيتتاري التفاييتتة منا ضتتة التعتتذيب  واتفاييتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة ريتتم 
 )باراغواي(؛

االنضتماإ ىلتتى الصتتكوك الدوليتة الرئيستتية لحقتتوق اإلنستان التتتي لتتم  136-6
آيرلندا ارفاا فيها بعد  ال ستيما االتفاييتة الدوليتة لحمايتة جميتع اي تعاق  تصرل
 اال تفاء القسري )ايرجنتين(؛من 
التصتتتتتديق علتتتتتى الرروتووتتتتتوا اال تيتتتتتاري الملحتتتتتق بالعهتتتتتد التتتتتدولي  ٧-136

العاق بالحقوق االيتصادية واالجتماعية والثقافية ويروا ا تصاق اللجنة بشتأن 
 اإلجراءات المتعلقة بالتحريات والرالغات المقدمة من دولة ضد أ رأل )فنلندا(؛

لجهود الرامية ىلى تعزيز اإلاار القانوني لحماية المضي في تسريع ا 136-8
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

 ويد(؛،وي اإلعاية دون أي تحفظ )الس
التصديق على اتفايية حقوق اي عاق ،وي اإلعاية والتنفيذ التتاإ  136-10

فتتي  2004لقتتانون تعلتتيم اي تتعاق ،وي االحتياجتتات التعليميتتة العاصتتة لعتتاإ 
 أيرب ويا ممكن )المملكة المتحدة لرري انيا العظمى وآيرلندا الشمالية(؛

 وفينيا(؛من الدستور )سل 3-3-40و 1-42ىل اء المادتين  136-11
اتعا، تدابير ىضافية ترمي ىلى تحقيق المستاواة بتين الجنستين  بمتا  136-12

فتي ،لتك تعتتديل الدستتور فيمتتا يتعلتق بتدور ومروتتز المترأة فتتي المجتمتع اآليرلنتتدي 
 )يرغيزستان(؛

( من الدستتور المتعلقتة بتدور ومروتز المترأة لجعتل 2)41تعديل المادة  136-13
 ن الجنسين )ترويا(؛أحكامها مراعية للمساواة بي

( متتن الدستتتور المتعلقتتة بتتدور ومروتتز المتترأة عتتن 2)41تعتتديل المتتادة  136-14
 اريق االنتقاا ىلى صي ة جديدة للمادة أوثر حياداا من الناحية الجنسانية )آيسلندا(؛

متتن  41و 40المضتتي فتتي تعزيتتز حقتتوق المتترأة ومراجعتتة المتتادتين  136-15
عن الصيغ التي يد تروو للتمييز الجنساني وجعل  الدستور اآليرلندي ب ية التعلي
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القتتتوانين اآليرلنديتتتة المتعلقتتتة باإلجهتتتاض متما تتتية متتتع المعتتتايير الدوليتتتة لحقتتتوق 
 اإلنسان في القانون والممارسة )ألمانيا(؛

من الدستور بهد   3-3-40ىيامة م تمر دستوري بشأن المادة  136-16
 ة باإلجهاض ) ولندا(؛ىل اء جميع التشريعات التقييدية المتعلق

مراجعتتتتة آيرلنتتتتدا تشتتتتريعاتها المتعلقتتتتة باإلجهتتتتاض  بمتتتتا فتتتتي ،لتتتتك  136-1٧
دستور ا  بحيتع تتن  علتى استتثناءات ىضتافية فتي حتاالت االغتصتاب أو ستفا  
المحتتارإ أو تعتترض صتتحة ايإ لمعتتتاار وريتترة  بنتتاء علتتتى توصتتية اللجنتتة المعنيتتتة 

 بحقوق اإلنسان )النرويج(؛
لتشتتتتريعات التتتتتي تجتتتترإ اإلجهتتتتاض وىل تتتتاء جميتتتتع التتتتتدابير ىل تتتتاء ا 136-18

 من الدستور اآليرلندي )آيسلندا(؛ 3-3-40العقابية  ال سيما المادة 
المضتتي يتتدماا فتتي العمليتتة الديمقراايتتة المتمثلتتة فتتي ىل تتاء التعتتديل  136-1٩

الثتتتامن متتتن الدستتتتور اآليرلنتتتدي متتتع وضتتتع جتتتدوا زمنتتتي واضتتتل  واتعتتتا، جميتتتع 
رية إلل تاء تجتريم اإلجهتاض فتي جميتع الظترو   وفقتاا لتوصتيات الع وات الضترو 

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان  واللجنة المعنية بالحقوق االيتصادية واالجتماعية 
 والثقافية  ولجنة حقوق ال فل )الدانمرك(؛

النظر في ىنشتاء لجنتة برلمانيتة  تاملة معصصتة بشتأن حقتوق اإلنستان  136-20
 المتحدة لرري انيا العظمى وآيرلندا الشمالية(؛ والمساواة )المملكة

تعزيتتتتز آليتتتتة التشتتتتاور  ال ستتتتيما فيمتتتتا يتعلتتتتق بتتتتالحقوق االيتصتتتتادية  136-21
 واالجتماعية والثقافية )بولندا(؛

اعتماد   ة عمل وانية لحقوق اإلنسان ومواصلة المشاورات متن  136-22
 أجل تحقيق  ذ  ال اية مع الجهات المعنية )وينيا(؛

 اعتماد   ة وانية بشأن حقوق اإلنسان )جنوب أفريقيا(؛ 136-23
 اعتماد   ة عمل وانية  املة لحقوق اإلنسان )السودان(؛ 136-24
 تشجيع وضع   ة عمل وانية بشأن حقوق اإلنسان )اليونان(؛ 136-25
اتعتا، التتتدابير الالزمتتة للقضتتاء علتى الوصتتم والتمييتتز ضتتد ايافتتاا  136-26

رو ىاار التزواو بتكتريس مرتدأ اليقتين القتانوني فيمتا يتعلتق بأستمائهم المولودين  ا
 العائلية )ناميريا(؛ 

ىعتتتادة اعترتتتار الرابعتتتة عشتتترة ستتتناا للمستتت ولية الجنائيتتتة علتتتى النحتتتو  136-2٧
 المنصوق عليه في يانون ايافاا )بوتسوانا(؛
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 ستتنة بالنستترة لجميتتع أنتتواع 18رفتتع ستتن المستت ولية الجنائيتتة ىلتتى  136-28
 الجرائم ) ايتي(؛

التصتتديق علتتى اتفاييتتة حقتتوق اي تتعاق ،وي اإلعايتتة  والتصتتديق  136-2٩
علتتتى الرروتووتتتوا اال تيتتتاري التفاييتتتة حقتتتوق اي تتتعاق ،وي اإلعايتتتة  واعتمتتتاد 
تشتتتريع بشتتتأن المستتتاواة بتتتين الجنستتتين فتتتي ايجتتتور  وىل تتتاء التمييتتتز التتتديني فتتتي 

 المدارآ )المملكة العربية السعودية(؛
اعتماد تشريع  امل لمكافحة التمييز يتضمن جميتع ايستس المرينتة  136-30

 في العهد الدولي العاق بالحقوق االيتصادية واالجتماعية والثقافية )الهند(؛
اعتماد تشريع  امل لمكافحة التمييز يتضمن جميع دوافع التمييتز  136-31

 )ىسرائيل(؛ 
من جميع دوافع التمييتز اعتماد تشريع  امل لمكافحة التمييز يتض 136-32

 )جنوب أفريقيا(؛ 
 سد الفجوة في ايجور بين الجنسين )الجزائر(؛ 136-33
اتعا، تدابير فعالة لزيادة تمثيل المرأة فتي مراوتز صتنع القترار وستد  136-34

 الفجوة في ايجور )بن الديش(؛ 
فتي اتعا، تدابير فعالتة لزيتادة تمثيتل النستاء فتي مراوتز صتنع القترار  136-35

جميع المجاالت  وسد الفجوة في ايجور بين الجنسين  والقضتاء علتى القوالتب 
الراستتعة  ووفالتتة استتتفادة جميتتع النستتاء العتتامالت متتن برنتتامج  النم يتتة الجنستتانية

 استحقايات ايمومة )ناميريا(؛
اعتمتتتاد مشتتتروع بشتتتأن العنتتتف المنزلتتتي  وتحستتتين جمتتتع الريانتتتات  136-36

ي  وتعزيتتز  تتدمات دعتتتم الضتتحايا  بمتتا فتتي ،لتتك تتتتوفير المتعلقتتة بتتالعنف المنزلتت
 المأوأل والمساعدة القانونية لهم )ليتوانيا(؛

اعتماد مشروع يتانون بشتأن العنتف المنزلتي والجنستي ضتد المترأة   136-3٧
وتعزيتتتز  تتتدمات دعتتتم الضتتتحايا فتتتي المالجتتتا وتقتتتديم المستتتاعدة القانونيتتتة لهتتتم 

 )أوروغواي(؛
استتتكماا اعتمتتاد مشتتروع يتتانون مكافحتتة العنتتف المنزلتتي وضتتمان  136-38

 مساءلة مرتكري  ذا النوع من العنف )بوتسوانا(؛ 
توفير المأوأل والمساعدة القانونية لضحايا العنتف المنزلتي  وتقتديم  136-3٩

 مشروع يانون بشأن العنف المنزلي )الرحرين(؛
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لتتي ضتتد المتترأة  جمتتع ىحصتتاءات دييقتتة عتتن حتتاالت العنتتف المنز  136-40
فضتتالا عتتن تعزيتتز  تتدمات التتدعم لضتتحايا العنتتف المنزلتتي  بمتتا فتتي ،لتتك المتتأوأل 

 و دمات المساعدة القانونية )االتحاد الروسي(؛
تحستتين حمايتتة ضتتحايا العنتتف المنزلتتي  بستترل منهتتا تتتوفير المتتأوأل  136-41

 والمساعدة القانونية )جمهورية مولدوفا(؛
والرتتترامج الراميتتتة ىلتتتى مكافحتتتة العنتتتف مواصتتتلة تعزيتتتز السياستتتات  136-42

المنزلي والجنسي ضد المرأة  بما فتي ،لتك وضتع نظتاإ للتدعم النفستي والقتانوني 
 والمادي للضحايا ) يلي(؛ 

المرتتتادرة فتتتوراا ىلتتتى اعتمتتتاد تشتتتريع يحظتتتر التمييتتتز العنصتتتري  علتتتى  136-43
 النحو الموصى به سابقاا )المكسيك(؛

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

 اعترار ايعماا ،ات الدوافع العنصرية جرائم جنائية )ىسرانيا(؛ 136-45
اتعتتا،   تتوات فعالتتة للتصتتدي للعنصتترية وورا يتتة ايجانتتب ودمتتج  136-46

اء علتتتتى جميتتتتع أ تتتتكاا التمييتتتتز العنصتتتتري فتتتتي أحكتتتتاإ االتفاييتتتتة الدوليتتتتة للقضتتتت
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(؛
الكرا يتة   وضع تشريع يحدد العق الفاصل بين حرية التعرير و  تاب 136-4٧

وىنشتتاء آليتتة يويتتة لرصتتد جميتتع مظتتا ر التعصتتب والعنصتترية ووتتر  ايجانتتب  ال ستتيما 
 ضد المسلمين )المملكة العربية السعودية(؛

مواصلة التدابير الراميتة ىلتى حمايتة حقتوق العمتاا المهتاجرين  بمتا فتي  136-48
ة التتتتزاإ ،لتتتك مكافحتتتة العنصتتترية ووتتتر  ايجانتتتب والتعصتتتب التتتديني  والنظتتتر  ورتتتادر 

ىضافية  فتي التصتديق علتى االتفاييتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتاا المهتاجرين 
 وأفراد أسر م )سري النكا(؛ 

مواصلة التشريع بحيع ال يترقى أي تمييز ضد المثليات والمثليتين  136-4٩
ومزدوجي الميل الجنسي وم ايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين فتي 

 ا ات التقاعدية )ىسرانيا(؛مجاا المع
تنفيتتذ التوصتتتيات المنرثقتتتة عتتتن استتتعراض مكتتتتب مفتتتتش الستتتجون  136-50

 يعماا دائرة السجون اآليرلندية )أستراليا(؛
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ىجتتتراء تحقيتتتق  تتتامل فتتتي تقتتتتارير منظمتتتات حقتتتوق اإلنستتتان غيتتتتر  136-51
الحكوميتة بشتتأن حصتوا اعتتتداءات فتي م سستتات رعايتة ايافتتاا ودور ايمهتتات 

فتتتاا  فضتتتالا عتتتن ممارستتتات الستتتعرة فيمتتتا يستتتمى بتتتت  ىصتتتالحيات م تتتدلين  وايا
 )االتحاد الروسي(؛ 

تتتتتتوفير الحمايتتتتتة لصستتتتترة باعترار تتتتتا الوحتتتتتدة ال ريعيتتتتتة وايساستتتتتية  136-52
 للمجتمع )مصر(؛

ىل اء ايحكاإ الدستورية والتشريعية التي تجرإ التجديف  ين  ذ   136-53
 على حرية التعرير )فرنسا(؛ايحكاإ يد تشكل ييداا مفرااا 

اتعتتا، آيرلنتتدا الع تتوات الالزمتتة لتعتتديل تشتتريعاتها المتعلقتتة بحريتتة  136-54
متن العهتد التدولي العتاق  19التعرير  وىل تاء حظتر التجتديف تما تياا متع المتادة 

للجنتتة المعنيتتة بحقتتوق  34بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية  ومتتع التعليتتق العتتاإ ريتتم 
 ة الرنديية )السويد(؛اإلنسان وتوصية لجن

مواصتتلة آيرلنتتدا تعزيتتز وزيتتادة برامجهتتا الوانيتتة لعدمتتاو االجتمتتاعي  136-55
 )جمهورية فنزويال الروليفارية(؛ 

تنفيتتتتتذ ودعتتتتتم الرتتتتترامج الحكوميتتتتتة العاصتتتتتة للتكامتتتتتل االجتمتتتتتاعي  136-56
 والتنشيق المجتمعي )العراق(؛

مضي آيرلندا في تعزيز سياساتها االجتماعيتة الستليمة ب يتة االرتقتاء  136-5٧
بمستوأل معيشة  عرها مع الترويز على الفئات الضعيفة  ال سيما اييليات اإلثنية 

 والعريية والثقافية )جمهورية فنزويال الروليفارية(؛
ىاتتتتتالق تتتتتتدابير لتعزيتتتتتز وحمايتتتتتة حقتتتتتوق الفالحتتتتتين وغيتتتتتر م متتتتتن  136-58

 عاملين في المنااق الريفية )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛اي عاق ال
التعجيتتتتتل باعتمتتتتتاد   تتتتتة وانيتتتتتة بشتتتتتأن ايمتتتتتن ال تتتتتذائي والت ذيتتتتتة  136-5٩

 )الجزائر(؛ 
الت تتتتتوير والتعزيتتتتتز المتتتتتالي إلاتتتتتار المعونتتتتتة القانونيتتتتتة التتتتتتي ترعا تتتتتا  136-60

متتتتن أجتتتتل تجنيتتتتب المحتتتتامين يضتتتتايا اإل تتتتالء القستتتتري متتتتن المستتتتاون  الدولتتتتة 
 االجتماعية ) ايتي(؛ 

تعزيز سياسات المدفوعات التكميلية للد ل والمساعدة السكنية   136-61
مزيتتد متتن ايستتر الويتتوع فتتي حالتتة العجتتز عتتن ستتداد القتتروض  متتن أجتتل تجنيتتب
 العقارية ) يلي(؛
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ايتتتة الصتتتحية الجيتتتدة لجميتتتع وضتتتع نظتتتاإ  تتتامل للحصتتتوا علتتتى الرع 136-62
الفئات االجتماعيتة  ال ستيما الفئتات المحرومتة والمهمشتة  بالتشتاور متع المجتمعتات 

 المحلية المعنية وأصحاب المصلحة ) ايتي(؛ 
وفتتتاء آيرلنتتتدا بتتتااللتزاإ التتتذي تعهتتتدت بتنفيتتتذ   تتتذا العتتتاإ  و تتتو تعزيتتتز  136-63

 ا دون سن الثانية عشرة )ليريا(؛ي اع الرعاية الصحية المجانية ليشمل جميع ايافا
ضمان توفير ىمكانية اإلجهاض المتأمون  علتى اييتل فتي الحتاالت  136-64

التتتي يكتتون فيهتتا الحمتتل نتيجتتة اغتصتتاب أو ستتفا  محتتارإ وفتتي حتتاالت العا تتات 
 الشديدة والمميتة للجنين )آيسلندا(؛

أثنتتاء اتعتتا، جميتتع الع تتوات الالزمتتة لتنقتتيل يتتانون حمايتتة الحيتتاة  136-65
 بما يتما ى مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان )الهند(؛ 2013الحمل لعاإ 

متتتن أجتتتل  2013تعتتتديل يتتتانون حمايتتتة الحيتتتاة أثنتتتاء الحمتتتل لعتتتاإ  136-66
توفير حماية أفضل لمصالل النستاء وصتحتهن  ال ستيما فتي الحتاالت التتي يكتون 

الت التشتو  الشتديد فيها الحمل ناتجاا عن اغتصاب أو ستفا  محتارإ  أو فتي حتا
 للجنين )ليتوانيا(؛

التشتتريعات ،ات الصتتلة باإلجهتتاض بمتتا يتما تتى  النظتتر فتتي تنقتتيل 136-6٧
معتتايير حقتتوق اإلنستتان الدوليتتة بشتتأن الصتتحة والحقتتوق الجنستتية واإلنجابيتتة  متتع

 )جمهورية ووريا(؛ 
تعزيتتز ىمكانيتتة حصتتوا الحوامتتل علتتى ىمكانيتتة اإلجهتتاض  ال ستتيما  136-68

فتتي الحتتاالت التتتي تن تتوي علتتى تهديتتد للصتتحة وفتتي حتتاالت االغتصتتاب وستتفا  
 المحارإ )الجمهورية التشيكية(؛ 

اتعا، الع وات الالزمة الراميتة ىلتى تنقتيل التشتريعات ،ات الصتلة  136-6٩
معقولتتتتتة )جمهوريتتتتتة مقتتتتتدونيا ب يتتتتتة ىل تتتتتاء تجتتتتتريم اإلجهتتتتتاض  تتتتتالا فتتتتتترة حمتتتتتل 

 اليوغوسالفية سابقاا(؛
ضمان حق النساء الكامل في اإلجهتاض وتنفيتذ يترارات المحكمتة  ٧0-136

 ايوروبية لحقوق اإلنسان المتعلقة بهذا الحق )سلوفاويا(؛
اتعتتتتتا، آيرلنتتتتتدا الع تتتتتوات الالزمتتتتتة لتنقتتتتتيل تشتتتتتريعاتها المتعلقتتتتتة  ٧1-136

ة  بما يتما ى مع القوانين والمعايير الدولية وتحديد استثناءات واضح باإلجهاض
لحقتتوق اإلنستتان  متتن أجتتل ضتتمان الحتتق فتتي اإلجهتتاض فتتي حتتاالت االغتصتتاب 
وستتفا  المحتتارإ  فضتتالا عتتن الحتتاالت التتتي تن تتوي علتتى معتتاار جستتيمة علتتتى 

 صحة ايإ أو حاالت التشو ات الجنينية المميتة )السويد(؛
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الظتترو   ووحتتد أدنتتى  ضتتمان  ىل تتاء تجتتريم اإلجهتتاض فتتي جميتتع ٧2-136
المأمون في حاالت االغتصاب وستفا  المحتارإ  الحصوا على ىمكانية اإلجهاض

وحتتتاالت المعتتتاار الجستتتيمة علتتتى صتتتحة ايإ  وفتتتي حالتتتة التشتتتو ات الجنينيتتتة 
 المميتة )سلوفينيا(؛

مراجعتتة القتتتانون المتعلتتق باإلجهتتتاض لتوستتتيع ن تتاق الظتتترو  التتتتي  ٧3-136
 )أوروغواي(؛ يجوز فيها اإلجهاض

اعتمتتتتاد سياستتتتة  تتتتاملة فتتتتي ميتتتتدان الصتتتتحة الجنستتتتية واإلنجابيتتتتة  ٧4-136
للمرا قين  والحرق علتى أن يكتون التثقيتف فتي  تذا المجتاا جتزءاا متن المنتا ج 
الدراسية اإللزامية  وعلى أن يكون المرا قون  تم الفئتة المستتهدفة بهتذا التثقيتف 

 )ليتوانيا(؛
نظتتتاإ الجديتتتد للرعايتتتة الصتتتحية تتتتوافر الحتتترق علتتتى أن يضتتتمن ال ٧5-136

العتتتدمات وىمكانيتتتة وصتتتوا الفتيتتتان والفتيتتتات ىليهتتتا وتتتتوافر وستتتائل منتتتع الحمتتتل 
للمرا قين  مع ىتاحة ىمكانية الوصوا ىلتى  تذ  العتدمات عمومتاا دون تمييتز يي 

 سرب )المكسيك(؛
اعتمتتتتاد سياستتتتة  تتتتاملة فتتتتي ميتتتتدان الصتتتتحة الجنستتتتية واإلنجابيتتتتة  ٧6-136

ن والحتترق علتتى ىدراو التثقيتتف فتتي  تتذا المجتتاا فتتي المنتتا ج الدراستتية للمتترا قي
اإللزامية وعلى توجيهه ىلى المرا قات والمرا قين  مع ىيالء ا تماإ  اق لمسألة 

 منع الحمل المركر وايمراض المنقولة جنسياا )نيوزيلندا(؛
تحديتتد ومعالجتتتة الث تترات فتتتي تشتتتريعات الصتتحة اإلنجابيتتتة حرصتتتاا  ٧٧-136
حمايتتتة الصتتتحة والحقتتتوق الجنستتتية واإلنجابيتتتة للنستتتاء )الواليتتتات المتحتتتدة  علتتتى

 ايمريكية(؛
اتعتا، جميتع التتدابير الالزمتة لضتمان االحتتراإ التتاإ للحقتوق الجنستية  ٧8-136

 واإلنجابية )فرنسا(؛
حمايتتة وتعزيتتز الحقتتوق اإلنجابيتتة دون أي تمييتتز  متتع التستتليم بتتأن  ٧٩-136

الحق في التمتع بأعلى مستوأل يمكن بلوغه متن الصتحة الحقوق اإلنجابية تشمل 
الجنستتية واإلنجابيتتة  وحتتق الجميتتع فتتي أن يقتترروا بحريتتة ومستت ولية عتتدد أافتتالهم 
والمراعدة بين الوالدات وتوييتها  فضالا عن الرا في المسائل المتصتلة بحيتاتهم 

إ بتتذلك الجنستية  والحتق فتتي أن تكتون لتتديهم المعلومتات والوستائل الالزمتتة للقيتا
 دون التعرض للتمييز أو العنف أو اإلورا  )وندا(؛ 

مراجعتتة وتعتتديل القتتوانين  حستتب االيتضتتاء  حرصتتاا علتتى أن تتتوفر  136-80
المدارآ الحكومية فرصاا متساوية للجميع للحصتوا علتى التعلتيم  بصتر  النظتر 

 عن العقيدة أو االنتماء الديني )الواليات المتحدة ايمريكية(؛
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ىجراء مشاورات مستفيضة مع اي عاق ،وي اإلعاية  وممثليهم   136-81
متن  27والمنظمات العمالية والمجتمع المدني يرل ىدراو أي تحفظ على المادة 

اتفاييتتتة حقتتتوق اي تتتعاق ،وي اإلعايتتتة عنتتتد تصتتتديقها  فيمتتتا يتعلتتتق بالترتيرتتتات 
 التيسيرية المعقولة )وندا(؛

دمتاو اي تعاق ،وي اإلعايتة وىد تاا تنفيذ االستراتيجية الوانيتة إل 136-82
 نظاإ يانوني للنقل المدعوإ لص عاق ،وي اإلعاية ) ايتي(؛

استتتعراض التتب االعتتترا  بالرحتتل ومجموعتتة ىثنيتتة واستتتكماله فتتي  136-83
 الويا المناسب )الواليات المتحدة ايمريكية(؛

اتعتتتا، تتتتدابير ملموستتتة متتتن أجتتتل ىصتتتدار ب ايتتتات اريتتتة لمجتمعتتتات  136-84
لرحتتل والرومتتا  وضتتمان تمتتتتع أافتتالهم بتتنفس الفتترق التتتتي يتمتتتع بهتتا اآل تترون فتتتي ا

 ىيران اإلسالمية(؛ الحصوا على نوعية جيدة من  دمات الرعاية الصحية )جمهورية
تعزيز التدابير الرامية ىلى القضاء على التمييز ضتد الرومتا وايافتاا  136-85

 ن الديش(؛على أساآ الدين في ي اعي الصحة والتعليم )ب
اتعتتا، تتتدابير لتحستتين المستتتويات المعيشتتية للرحتتل فتتي المجتمتتع  136-86

 المرتر ة بالترحاا )ترويا(؛ وضمان وجود تشريعات ال تعيق عاداتهم وممارساتهم
مواصتتلة آيرلنتتدا ىتاحتتة أوستتع ن تتاق ممكتتن وأورتتر يتتدر ممكتتن متتن  136-8٧

 المرونة والت  ية لسياساتها المتعلقة بالهجرة )جمهورية فنزويال الروليفارية(؛
الحرق على أن تشتمل التشتريعات التتي تتتيل النظتر بشتكل فتردي  136-88

والرتا  في وضع الالجا تتوفير المتوارد الكافيتة لتنفيتذ ا متن أجتل تالفتي التتأ ير 
 منل وضع الالجا )المكسيك(؛ الفعلي في الرات

تحستتتتين حمايتتتتة الالجئتتتتين والمهتتتتاجرين وملتمستتتتي اللجتتتتوء وتحستتتتين  136-8٩
ظرو  معيشتهم وفترق حصتولهم علتى الضتمان االجتمتاعي وضتمان حقتوق اإلنستان 

 اي رأل )الصين(؛
 ضمان أن يكون لما  مل ايسرة وظرو  استقراا الالجئين وملتمستي ٩0-136

متتتع القتتتانون التتتدولي  اللجتتوء فتتتي تنفيتتتذ القتتتانون المتعلتتتق بالحمايتتة الدوليتتتة  متما تتتيين
 )غواتيماال(؛

التعجيتتتل برتتتدء نفتتتا، الررنتتتامج الجديتتتد لحمايتتتة الالجئتتتين والحتتترق  ٩1-136
علتتى أن يضتتمن حمايتتة المصتتلحة الفضتتلى لل فتتل وأن يتما تتى تمامتتاا متتع المعتتايير 

 ما  مل ايسرة )المكسيك(؛ رين ولالدولية المتعلقة بايافاا المهاج
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تعتتديل المع تتق العتتاإ لمشتتروع القتتانون المتعلتتق بالحمايتتة الدوليتتة  ٩2-136
 تمل ايسترة ومصتالل ال فتل الفضتلى  واإلاتار القتانوني لظترو   لتما لكي يتنتاوا 

 االستقراا )مصر(؛
 معالجة آيرلندا الشواغل التي أمبديا بشأن تناوا موضوع لتم  تمل ٩3-136
 ومصالل ال فل الفضلى في تشريعاتها المتعلقة بالالجئين )الررازيل(؛ ايسر
تعتتتديل ايحكتتتاإ اإلداريتتتة بشتتتأن الهجتتترة لحمايتتتة ضتتتحايا االتجتتتار  ٩4-136

باي تتعاق وىدمتتاو منتتع االتجتتار باي تتعاق فتتي السياستتات المتعلقتتة بملتمستتي 
 اللجوء ) ندوراآ(؛

 لمكافحة االتجار بالرشر مواصلة الجهود الرامية ىلى ىصدار تشريع ٩5-136
 الذي يتم عن اريق زيجات صورية )التفيا(؛

اتعتتا، آيرلنتتدا الع تتوات الراميتتتة ىلتتى المضتتي يتتتدماا نحتتو زيتتادة ىنتتتتاو  ٩6-136
 ال اية المتجددة  بما يتما ى مع تعهداتها بشأن ىجراءات ت ير المناخ )ملديف(؛

وتشتتتتتريعاتها ولوائحهتتتتتا  تصتتتتتب سياستتتتتات آيرلنتتتتتدا الحتتتتترق علتتتتتى أن ٩٧-136
بصتتتورة فعالتتتة فتتتي منتتتع ومعالجتتتة تزايتتتد   تتتر ضتتتلوع م سستتتات  وتتتتدابير ا اإلنفا،يتتتة

ايعمتتاا التجاريتتة فتتي االنتهاوتتات فتتي حتتاالت النزاعتتات  ايمتتر التتذي يشتتمل حتتاالت 
 االحتالا ايجنري )دولة فلس ين(؛

 على  ذا ايساآ:  ولم تحظ التوصيات الواردة أدنا  بتأييد آيرلندا وسيشار ىليها -13٧
ستتتحب تحفظهتتتا علتتتى المتتتواد ،ات الصتتتلة متتتن االتفاييتتتة الدوليتتتتة  1-13٧

للقضتتاء علتتى جميتتع أ تتكاا التمييتتز العنصتتري  والعهتتد التتدولي العتتاق بتتالحقوق 
االيتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة  والعهتتتتد التتتتدولي العتتتتاق بتتتتالحقوق المدنيتتتتة 

حقتوق ال فتل بشتأن ا تتراك ايافتاا والسياسية  والرروتووتوا اال تيتاري التفاييتة 
 في المنازعات المسلحة )جنوب أفريقيا(؛

االنضتتتتماإ ىلتتتتى االتفاييتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتتع العمتتتتاا  2-13٧
 المهاجرين وأفراد أسر م )ترويا(؛

 االنضماإ ىلى االتفايية ) يلي(؛ 3-13٧
 النظر في التصديق على االتفايية )الفلرين(؛ 4-13٧
 التصديق على االتفايية )الم رب(؛ 5-13٧
 التصديق على االتفايية )السن اا(؛ 6-13٧
 ليشتي(؛ -التصديق على االتفايية )تيمور  ٧-13٧
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 التصديق على االتفايية )الجزائر(؛ 8-13٧
 التصديق على االتفايية )غانا(؛ ٩-13٧
 التصديق على االتفايية )غواتيماال(؛ 10-13٧
المحتاوم الجنائيتة العاصتتة فتي تشتريعها الجنتتائي عتدإ اإلبقتاء علتتى  11-13٧

 )باراغواي(؛
دراسة ىمكانية التعفيف من ايثر الستلري لتعفيضتات الميزانيتة علتى  12-13٧

 الوصوا ىلى العدمات الصحية وعلى التمتع بمستوأل معيشي الئق )باراغواي(؛
النظتر فتي وضتع سياستة مالئمتة متن أجتل حصتوا جميتع المتواانين  13-13٧
 . ل أساسي ) ايتي(على د

جميتتتع االستتتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتتواردة فتتتي  تتتذا التقريتتتر تعرتتتر عتتتن مويتتتف  -138
الدولة التي يدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ينر ي أن يمفهتم أنهتا تحظتى بتأييتد 

  الفريق العامل بكامله.
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