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اولر -ةقلةأ
يطيب حلكومة أيرلندا أن ِّ
تقدم وثيقتها األساسية املوحدة ،الي ِّ
تشكل جزءا من تقاريرها املقدَّمة
-1
مبوجــب العهــد الــدويل اخلــا ابحلقــوق املدنيــة والسياســية ،والعهــد الــدويل اخلــا ابحلقــوق االقتصــادية
واالجتماعيــة والثقافيــة ،واتفاقيــة حقــوق الطفــل ،واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز
العنصري ،واتفاقية القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة ،واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـريه مـن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،واتفاقية حقوق األشخا ذوي اإلعاقة.
املنسـقة الصـادرة عـن املفوضـية
-2
وقد اتَّبعت أيرلندا ،لدى إعداد وثيقتها األساسية ،املبادئ التوجيهيـة َّ
السامية حلقوق اإلنسان ،بصيغتها املنقَّحة يف حزيران/يونيه  .)HRI/GEN/2/Rev 6( 2009وقدَّمت أيرلندا
آخــر وثيقــة أساســية يف عــام  .2014واملعلومــات َّ
املقدمــة صــحيحة حــد وقــت إعــداد هــذه الوثيقــة الــذي
استغرق أشهرا يف عامي  2018و .2019ونتيجة لذلك ،متثِّل البيـاانت الـواردة يف هـذه الوثيقـة حملـة عامـة
عن احلالة يف أيرلندا ،وليست بياانت شاملة وكاملة عن احلالة القائمة.
وتولَّــت إعــداد هــذه الوثيقــة األساســية ولارة الشــؤون اخلارجيــة والتجــارة ،املســؤولة عــن تنســيق تقــارير
-3
أيرلن ــدا َّ
املقدم ــة مبوج ــب العه ــد ال ــدويل اخل ــا ابحلق ــوق املدني ــة والسياس ــية والعه ــد ال ــدويل اخل ــا ابحلق ــوق
االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة .ووردت مســازات مــن ولارة العــدل واملســاواة ،املســؤولة عــن صــياغة تقــارير
أيرلندا املقدَّمة مبوجب اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة ،واالتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى
مجيع أشكال التمييز العنصري ،واتفاقية حقوق األشخا ذوي اإلعاقة؛ ومن ولارة شؤون الطفولة والشباب،
املسـؤولة عــن التقـارير َّ
املقدمــة مبوجـب اتفاقيــة حقـوق الطفــل .وقُ ِّـدمت مـدخالت ومسـاعدة إضــافية مــن
ولارة التعليم واملهارات؛ ومن ولارة املال ية؛ ومن ولارة النفقات العامة واإلصالح؛ ومن ولارة الدفاع؛ ومن
ولارة اإلسكان والتخطيط واحلكم احمللي؛ ومن رائسة الولراء؛ ومن ولارة الثقافة والرتاث واملناطق الناطقة
ابللغــة األيرلنديــة؛ ومــن ولارة شــؤون التوظيــف واحلمايــة االجتماعيــة؛ ومــن ولارة االتصــاالت والعمــل املنــاخي
والبيئــة؛ ومــن ولارة التنميــة الريفيــة واجملتمعيــة؛ ومــن ولارة األعمــال واملشــاريع واالبتكــار؛ ومــن مكتــب املــدعي
العام؛ ومن املكتب املركزي لإلحصاءات.
وت ِّ
ـثمن حكومـة أيرلنـدا وتق ِّـدر الـدور اهلـام الــذي تضـطلع بـه املنظمـات غـري احلكوميـة يف تعزيــز
-4
وإعمال احلقوق املنصو عليها يف املعاهدات.

اثنيير -ةعل ةيت عيةأ عل اتلوتأ ِّ
املقلةأ تلقق
اتف -اخلصيئص اتلميغ افيأ والققصيد أ وال قميعيأ واتثقيفيأ تللوتأ
تق ــع جزي ــرة أيرلن ــدا يف مش ــال غ ــرب الق ــارة األوروبي ــة ،ومتت ــد عل ــى مس ــاحة إمجالي ــة ق ــدرها
-5
كيلومرتا مربع ا .ووفق ا للمادة  3من دستور أيرلندا ( ،)Bunreacht na hÉireannتسري القوانني الي يسنُّها
الربملان األيرلندي ( )Oireachtasعلى  26من مقاطعات جزيرة أيرلندا البالغ عددها  .32أما املقاطعات
الشمالية الشرقية املتبقية ِّ
فتشكل جزءا من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية .كمـا تـنص
املادة  3على عدم توحيد أيرلندا ( 32مقاطعة) إال ابلوسائل السلمية مبوافقة الشـعب املع َّـرب عنهـا بصـورة
دميقراطيـة ،يف كلتـا الـواليتني القضـائيتني يف اجلزيـرة .وعمـالا ابملــادة  4مـن الدسـتور ،فـ َّن اسـم الدولـة هــو
" "Éireالذي يعين ابللغة اإلنكليزية "أيرلندا".
84 421
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ويف عام  ،1921بعد حرب االستقالل ،أُبرمت معاهدة مع اململكة املتحدة انفصلت مبوجبهـا
-6
دولة أيرلندا احلرة ( 26مقاطعة) عن اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا ،بينمـا ظلـت أيرلنـدا الشـمالية
( 6مقاطعات) يف كنف اململكـة املتحـدة .وكـان مـن نتـائج اعتمـاد دسـتور أيرلنـدا يف عـام  1937وقـانون
مجهوريــة أيرلنــدا لعــام  1948قطــع آخــر الصــالت الرمزيــة القائمــة بــني أيرلنــدا واململكــة املتحــدة .وليســت أيرلنــدا
طرفـ ا يف أي حتـالف عسـكري .وأصـبحت أيرلنــدا عضـوا يف األمـم املتحـدة يف عـام  ،1955وانضــمت إىل
اجلماعات األوروبية ،الي أصبحت حتمل اسم االحتاد األورويب ،يف عام .1973
 -1الققصةيد
َّ
حق ــق االقتص ــاد األيرلن ــدي ت ــوا يف الن ــاتج احملل ــي اإلمج ــايل ق ــدره  8,2يف املائ ــة يف ع ــام ،2018
-7
وال يزال اقتصاد أيرلندا أحد أسرع االقتصادات توا يف أورواب.
ولادت العمالة مبا جمموعه  81 200وظيفة (أي بزايدة نسبتها  3,7يف املائة) حـد الربـع األول
-8
من سنة  ،2019ويبلغ عدد العاملني يف أيرلندا حاليا مستوى غري مسبوق ( 2,3مليون).
ومنذ فرتة األلمة املالية ،ساعدت املكاسـب القويـة َّ
احملققـة يف جمـال العمالـة علـى احلـد مـن معـدالت
-9
البطالــة الــي تراجعــت مــن مســتوى قياســي بلــغ  16يف املائــة يف أوائــل عــام  2012إىل  4,6يف املائــة يف
متول/يوليه  .2019وابإلضافة إىل ذلك ،كان تو العمالة متوالانا عموم ا يف خمتلف القطاعات .وما انفك
معدل البطالة املزمنة يرتاجع بدوره ،إذ اخنفض من  2,1يف املائة إىل  1,7يف املائة خالل الربع األول من
سنة .2019
 -10وما لال التضخم يف أيرلندا دون مقياس استقرار األسعار الـذي وضـعه البنـك املركـزي األورويب
املوحـد
قريبا من  2يف املائة ،لكن أقل من هذه النسـبة ،علـى املـدى املتوسـط .وقـد ارتفـع الـرقم القياسـي َّ
ألسعار االستهالك يف أيرلندا بنسبة  1,1يف املائة يف حزيران/يونيـه  2019ابملقارنـة مـع نفـس الشـهر مـن
عــام  .2018وبلــغ التضــخم يف منطقــة اليــورو  1,2يف املائــة يف حزيران/يونيــه  .2019وكمــا هــو مبـ َّـني يف
حتــديب بـرانمج االســتقرار لعــام  2019الــذي نشـرته ولارة املاليــة ،تتوقــع الــولارة حاليـا أن يسـ ِّـجل تضــخم
املوحد ألسعار االستهالك نسبة  0,9يف املائة يف عام  2019و 1,1يف املائة يف عام .2020
الرقم القياسي َّ
 -11وعلـى الــرغم مــن الـزخم الــذي َّ
حتقــق علــى ـو أقــوى مــن املتوقـع طـوال عــام  ،2018فقــد لادت
املخــاطر علــى االقتصــاد األيرلنــدي يف عــام  .2019وأتيت يف مقدمــة هــذه املخــاطر التــداعيات احملتملــة
بفعل النتائج الضارة أكثر من املتوقَّع خلروج بريطانيا من االحتاد األورويب .اثني ا ،ال تزال املخاطر النامجة
عن اضطراب التجارة العاملية شديد اة َّ
ألن من احملتمل أن تـؤدي لايدة تصـاعد التـدابري احلمائيـة إىل اخـتالل
سالسل اإلمداد العاملية على و أسوأ من املتوقع حاليا .وإضافة إىل ذلـك ،قـد ال يكـون مسـعى إعـادة
السياس ــة النقدي ــة إىل الوض ــع الطبيع ــي سلس ـ ا عل ــى النح ــو املتوق ــع ،وم ــن احملتم ــل أن تفض ــي التغي ـريات يف
الوالايت القضائية األخرى الي تؤثِّر على القدرة التنافسـية لنظـام الضـريبة علـى الشـركات يف أيرلنـدا وتنـامي
الغمــوض اجليوسياســي إىل تقــويض تــو االقتصــاد .وعلــى الصــعيد احمللــي ،يتعلــق اخلطــر الرئيســي ببلــو
االقتصاد مستوى إنتاجه املستدام وجتاوله يف السنوات القادمـة ،مـع ظهـور فجـوة إجيابيـة يف النـاتج .ويتسـق
هذا األداء مع اقرتاب االقتصاد من حتقيق العمالة الكاملة.
 -2الجتيهيت اتلمي غ افيأ
ِّ
تبني نتائج تعداد السكان لعام  2016أن عدد سكان أيرلندا وقت اإلحصاء ارتفع بواقـع 173 613
-12
نســمة علــى مــدى الســنوات اخلمــس منــذ نيســان/أبريل  2011كــي يبلــغ  4 761 865نســمة يف نيســان/
أبريــل  .2016وميثِّــل هــذا االجتــاه لايدة إمجاليــة قــدرها  3,8يف املائــة خــالل الســنوات اخلمــس أو  0,8يف املائــة
علـى أســاس متوسـط ســنوي ،مقابــل لايدة سـنوية بلــغ متوسـطها  1,6يف املائــة خــالل الفـرتة الســابقة املشــمولة
ابلتعداد ،أي من عام  2006إىل عام .2011
6
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 -13وارتفع معدل اخلصوبة يف أيرلندا من  1,86يف عام  2005إىل  2,05يف عام  ،2010مث اخنفض
إىل  1,92يف عام  .2015ووقع أكثر من ثلب إمجايل الـوالدات ( 36,5يف املائـة) خـارج إطـار الـزواج يف
أيرلندا يف عام .2015
 -14وارتفـع عــدد األطفـال الــذين تقـل أعمــارهم عـن  18ســنة يف الفـرتة مــا بـني تعــدادي عــام
وعام  2016مـن  1 148 687إىل  ،1 190 502بـزايدة انهـزت  3,6يف املائـة .وعلـى الـرغم مـن أن نسـبة
األيرلنديني الذين تقل أعمارهم عن  18عام ا اخنفضت اخنفاض ا هائالا بني عامي  36,2( 1981يف املائة)
و 25,9( 2002يف املائــة) ،فقــد ظلــت مســتقرة منذئــذ ،وشـ َّـكل األطفــال حبلــول عــام  2016نســبة  25يف
املائــة مــن جممــوع الســكان .وبلغــت نســبة إعالـة الشــباب (نســبة الســكان مــن مرحلــة الـوالدة حــد ســن الرابعــة
عش ــرة إىل جمم ــوع الس ــكان يف س ــن العم ــل)  32,3يف املائ ــة ع ــام  ،2016مقاب ــل  31,9يف ع ــام .2011
وعــالوة علــى ذلــك ،فـ ن نســبة املســنني مــن ســكان أيرلنــدا آخــذة يف االرتفــاع ،إذ تفيــد بيـاانت املكتــب
املركزي لإلحصاءات أبن نسبة السـكان البالغـة أعمـارهم  65سـنة فمـا فـوق ارتفعـت ب ـ  102 174نسـمة
إىل  19,1( 637 567يف املائــة) يف تعــداد عــام  .2016ويشـ ِّ
ـكل كبــار الســن حاليـ ا نســبة  13,4يف املائــة
من السكان مقابل  11,7يف عام  .2011وبلغ معدل إعالة املسـنني يف عـام  2016نسـبة  20,4يف املائـة
مقابل  17,4يف املائة يف عام .2011
2011

مولعـة علـى  15 620مـن الـذكور و 15 047مـن
 -15وأحصت أيرلندا  30 667وفاة يف عام َّ 2016
اإلانث ،وهو ما يعادل نسبة  6,5حالة وفاة لكل  1 000نسمة ،بزايدة قدرها  0,1مقارنة بسنة 2015
و 0,2مقارنة بسنة  .2014وتشري أحدث األرقام املتاحة بشـأن متوسـط العمـر املتوقـع يف أيرلنـدا عنـد الـوالدة
إىل  78,4عاما للذكور و 82,8عاما لإلانث.
 -16وشــهدت أيرلنــدا تــدفقات كبــرية للمهــاجرين الوافــدين إليهــا بــني عــامي  2005و ،2009حبيــب فــاق
عدد املهاجرين الوافدين إىل البلد للعيش فيـه عـدد مـن غـادروه لإلقامـة يف اخلـارج مبـا جمموعـه 297 600
شخص خالل هذه الفرتة .وانعكس هذا االجتاه اإلجيايب يف عام  ،2010إذ شـهدت أيرلنـدا حركـة كبـرية
يف اهلجــرة إىل اخلــارج لكــل ســنة مــا بــني عــامي  2010إىل  ،2014مبــا يشــمل هــذه الســنة األخــرية .وقُـ ِّـدر
إمجايل اهلجرة إىل اخلارج خالل الفرتة من  2010إىل  2014بـ  107 800مهاجر .واستأنف صايف اهلجرة
الوافدة إىل أيرلندا منحاه اإلجيايب يف عام .2015
 -17وتزايد عدد السكان غري األيرلنديني ما بني تعداد عام  2002وتعداد عام  2006من
إىل  419 733نسمة (بزايدة قدرها  87يف املائة) .وما بني تعدادي عامي  2006و 2011تزايد عدد
السكان غري األيرلنديني من  419 733إىل  544 357نسمة (بزايدة قدرها  29,7يف املائة) .غري أن
عدد هذه الفئة السكانية اخنفض بنسبة  1,6يف املائة ما بني عامي  2011و 2016إىل  535 475نسمة.
أما عدد مزدوجي اجلنسية األيرلنديني فارتفع بنسبة  87,4يف املائة ليصل إىل  104 784يف عام .2016
224 261

 -18وواصلت نسبة السكان من معتنقي الكاثوليكية منحاهـا التنـاليل يف عـام  ،2016لتصـل إىل أد
مستوى عند  78,3يف املائة ،بينما اخنفض عدد أفراد هذه الطائفة ،الـذي يبلـغ حاليـا  3,73ماليـني شـخص،
مــن  3,86ماليــني يف عــام  .2011ومــن بــني هــؤالء الكاثوليــك البــالغ عــددهم  3,7ماليــني شــخص يف
أيرلندا يف عام  ،2016كان  7,5يف املائة من غري األيرلنـديني .وضـمن غـري األيرلنـديني ،ش َّـكل املواطنـون
البولنديون أكرب جمموعة سكانية مبـا جمموعـه  105 269شخصـ ا ،يلـيهم السـكان املتحـدرون مـن اململكـة
املتح ــدة مب ــا جمموع ــه  39 207أش ــخا  .وش ـ َّـكلت ه ــااتن اجملموعت ــان أكث ــر م ــن نص ــف إمج ــايل ع ــدد
الكاثوليكيني غري األيرلنديني.
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الداينة
الروم الكاثوليك
ال دين/ملحدون/ال أدريون
أتباع كنيسة أيرلندا
املسلمون (اإلسالميون)
األرثوذكس (اليواننيون واألقباط والروس)
أتباع الكنيسة املشيخية
أفراد الطائفتني الرسولية واخلمسينية
اهلندوس
البوذيون
أتباع الكنيسة امليثودية
طائفة شهود يهوه
أتباع الكنيسة اللوثرية
أتباع الكنيسة اإلجنيلية
املعمدانيون
اليهود

التع ــداد الس ــكاين
لعام 2016

التع ــداد الس ــكاين
لعام 2011

3 729 115

3 860 000

481 388

277 237

73,6%

126 414

129 039

-2,0%

63 443

49 204

28,9%

62 187

45 223

37,5%

24 211

24 600

1,6%-

13 350

14 043

4,9%-

14 332

10 688

34,1%

9 758

8 703

12,1%

6 471

6 842

5,4%-

6 417

6 149

4,4%

5 329

5 683

6,2%-

9 724

4 188

132,2%

3 957

3 531

12,1%

2 557

1 984

28,9%

النسبة املئوية للتغري
3,4%-

 -19وبلــغ العــدد اإلمجــايل ملــن ال يــدينون أبي ديــن (مبــن فــيهم امللحــدون والالأدريــون)
يف عـ ــام  ،2016ب ـ ـزايدة قـ ــدرها  73,6يف املائـ ــة مقارن ـ ــة ابلعـ ــدد اإلمجـ ــايل الـ ــذي سـ ـ ِّ
ـجل يف ع ـ ــام 2011
ُ
وهــو  277 237شخص ـ ا .وحــدثت لايدة قــدرها ســبعة أضــعاف يف هــذه الفئــة منــذ عــام  ،1991حيــب
مل يتجاول العدد اإلمجـايل يف تلـك السـنة  67 413شخصـا .واسـتمرت هيمنـة الـذكور علـى اإلانث يف هـذه
الفئة يف عام  ،2016إذ بلغت نسبة الذكور  55,6يف املائة ،وإن كانت هذه النسبة أقل من النسـبة الـي
شهدهتا سنة  1991وهي  60,7يف املائة.
 -20ومن حيب السنُ ،س ِّجلت أعلى نسبة يف فئة من ال دين هلم يف أوسـاط األشـخا املرتاوحـة
أعمــارهم بــني  30و 34عام ـ ا ( 12,1يف املائــة) ،بينمــا ُسـ ِّـجلت النســبة األد يف الفئــة العمريــة  85عام ـ ا
فما فوق ،حيب مل يذكر إال  0,2يف املائة أهنم ال يدينون أبي دين.
481 388

 -21ويف عام  ،2016بلغ عدد األشخا الذين أفادوا أبهنم "ال دين هلـم" نسـبة  9,8يف املائـة مـن
الســكان ،مقابــل  5,9يف املائــة يف عــام  .2011وشـ َّـكل هــذا االجتــاه لايدة قــدرها  198 610أشــخا خــالل
هذه الفرتة ،لريتفع اجملموع إىل  468 421وتصبح فئة "بال دين" اثين أكرب جمموعة يف عام .2016
2,0

 -22وبلغ عدد أتباع كنيسة أيرلندا يف نيسان/أبريل  2016ما جمموعه  ،126 414ابخنفـاض قـدره
يف املائة مقارنة بسـنة  .2011وبلـغ متوسـط سـن أتبـاع كنيسـة أيرلنـدا ،يف عـام  40,3 ،2016عامـ ا ،وهـو
متوسط أعلى من متوسط سن عامة السكان وهو  37,4سنةَّ ،
وشكل لايدة قدرها  1,1عام منذ سنة .2011
 -23وبل ــغ ع ــدد املس ــلمني يف أيرلن ــدا يف نيس ــان/أبريل  2016م ــا جمموع ــه  ،63 443وه ــو م ــا ميثِّ ــل
نســبة  1,3يف املائــة مــن عــدد الســكان ،ويشــري إىل اســتمرار لايدة عــدد املســلمني يف أيرلنــدا .فقــد ارتفــع
عدد املسلمني يف البلد من  3 875يف عام  1991إىل  19 147يف عام  ،2002و 32 539يف عام 2006
ـجل لايدة قـدرها 95
و 49 204يف عام  .2011وتضاعف عـدد املسـلمني تقريبـ ا منـذ عـام  ،2006حيـب س َّ
يف املائة.
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 -24وشــهد عــدد املســيحيني األرثــوذكس أســرع وتــرية تــو يف أيرلنــدا منــذ عــام  .1991إذ بلــغ عــدد
أتبــاع هــذه الطائفــة يف أيرلنــدا  62 187شخص ـا يف نيســان/أبريل  ،2016ب ـزايدة قــدرها  37,5يف املائــة مقارنــة
املسجل يف عام .)20 798( 2006
بعام  )45 223( 2011وأكثر من ثالثة أضعاف العدد َّ
 -25ويف الفرتة الفاصلة بني عامي  2011و 2016اخنفض عدد أتباع الكنيسة املشيخية يف أيرلندا اخنفاض ا
طفيفا من  24 600إىل  ،24 211ومـع ذلـك ال يـزال هـذا العـدد أعلـى مـن العـدد اإلمجـايل لعـام ،2006
وهو .23 546
 -26أمــا عــدد أتبــاع الكنيســتني الرســولية واخلمســينية يف أيرلنــدا فقــد ارتفــع ارتفاعـ ا كبـريا علــى مــدى
السنوات الـ  14األخرية ،حيب انتقل من  3 152فقط يف عام  2002إىل  13 350يف عام  .2016وميثِّل
هذا االجتاه معـدل تـو سـنوايا يفـوق  10,9يف املائـة .وبلـغ متوسـط السـن ابلنسـبة هلـذه الفئـة  25,3عامـ ا
فقــط يف ســنة  ، 2016وهــو متوســط أقــل بكثــري مــن متوســط ســن عامــة الســكان ،ويتــأثر بشــدة ابلعــدد
الكبري لفئة أقل من  20عام ا.
 -27وارتفــع عــدد اهلنــدوس بنســبة  135,6يف املائــة ب ـني عــامي  2006و 2016مــن  6 082إىل
خالل هذه الفرتة.

14 332

4,5

 -28وبلــغ عــدد الطلبــة يف ســن  15عامـا فمــا فــوق  427 128يف نيســان/أبريل  ،2016بـزايدة قــدرها
ـجل يف عــام  .2011وبلغــت نســبة الــذكور  49,4يف املائــة مــن عــدد هــؤالء
يف املائــة مقارنــة ابلعــدد املسـ َّ
ِّ
الطلبة ،مقابل  49,2يف املائة عام  .2011ويف الفئة العمرية  19إىل  22عاما ،ال تزال اإلانث ميثلن نسبة
أعلى يف التعليم تصل إىل  59,5يف املائة ،مقابل  52,8يف املائة لدى الذكور .ويف عام  ،2017كان 53
يف املائــة مــن الســكان املرتاوحــة أعمــارهم بــني  30و 34عام ـا قــد أكمل ـوا تعلــيمهم يف املســتوى الثالــب.
وبلغت نسبة الفئة العمرية  18إىل  24سنة الذين تركوا املدرسة بتعليم اثنوي ٍّ
متدن يف الغالب  5يف املائة
يف عام .2017
ِّ
ويسجل البالغون يف أيرلندا متوسط معدل قياسيا قدره  266نقطة على مقياس اإلملام ابلقـراءة
-29
والكتابــة ( 1إىل  )500مقارنــة مبتوســط الدراســة وقــدره  270نقطــة .وقُ ِّســمت الكفــاءة يف اإلملــام ابلقـراءة
والكتابة إىل مخسة مستوايت ،وهكذا يتولع البالغون يف أيرلندا يف هذه املستوايت على النحو التايل:
(أ)

يف املستوى  1أو دونه ( 17,9 = )225-1يف املائة؛

(ب)

املستوى  37,6 = )275-226( 2يف املائة؛

(ج)

املستوى  36 = )325-276( 3يف املائة؛

(د)

املستوى  8,1 = )375-326( 4يف املائة؛

(ه)

املستوى  0,4 = )500-376( 5يف املائة.

 -30واخنفض عـدد املسـاكن اجلديـدة املبنيـة إىل  4 575يف عـام  ،2013إال أن عـدد املسـاكن اجلديـدة
املبنية خالل السنوات اخلمس املوالية تزايد ابطراد كل عام ليصل إىل  072 18يف عام .2018
 -31ولالطالع على جمموعة كاملة من املواد اإلحصائية املتعلقة ابالجتاهات الدميغرافية واالقتصادية
واالجتماعيـ ــة والثقافيـ ــة يف أيرلنـ ــدا ،يرجـ ــى الرجـ ــوع إىل املرفقـ ــات اإلحصـ ــائية ال ـ ـواردة يف هـ ــذه الوثيقـ ــة،
ابإلضــافة إىل امل ـواد الــي مجعهــا املكتــب املركــزي لإلحصــاءات ،وهــي متاحــة للجمهــور علــى موقعــه الشــبكي،
.www.cso.ie
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ابق -اهلي م اتلسق ي واتسييسي واتقين ين تللوتأ
 -1دسق ا تنلا
 -32دس ــتور أيرلنـ ــدا (ال ــذي يسـ ــمى يف اللغ ــة األيرلنديـ ــة  )Bunreacht na hÉireannه ــو القـ ــانون
األساسي للدولة .وقد اعتُمد الدستور عن طريق االسـتفتاء يف عـام  1937لينسـخ دسـتور جملـس النـواب
لعام  1919ودستور دولة أيرلنـدا احلـرة لعـام  .1922وهـو ينشـا املؤسسـات وأجهـزة الدولـة ،ويـنص علـى
تقسـيم السـلطات إىل ثالثــة فـروع ،هــي السـلطة التنفيذيـة والســلطة التشـريعية والســلطة القضـائية .و ـ ِّـدد
الدستور سلطات الرئيس والربملان األيرلندي واحلكومـة ،فضـالا عـن هيكـل احملـاكم وسـلطاهتا .وهـو يـنص علـى
أن مجيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة مستمدة من الشـعب ويكفـل أيضـ ا حقـوق
ٍّ
لتفسري وحتديد دقيقني من جانب احملاكم.
املواطنني األساسية الي خضعت
أي قــانون يتعــارض مــع أحكامــه أبي شــكل مــن األشــكال.
 -33ويـنص الدســتور علـى أال يَسـ َّـن الربملــان َّ
سن ويَثبت تعارضها مع الدستور ابطلةا بقدر هذا التعارض .واحملكمـة العليـا وحمكمـة
وتكون التشريعات الي تُ ُّ
االســتئناف وحمكمــة الــنقض هــي وحــدها الــي متلــك اختصــا النظــر يف مســألة مــدى صــحة أي قــانون
فيمــا يتعلــق أبحكــام الدســتور .واملراجعــة القضــائية مــن ا ليــات الــي تتــيح للفــرد أن يطعــن يف دســتورية
التشريعات ،وترد أدانه تفاصيل وافية ِّ
توضح سبيل االنتصاف هذا (انظر الفقرات .)98-96
 -34وال جيول تعديل دستور أيرلندا إال بعد إقرار مشروع قانون لتعديل الدستور أبغلبية بسيطة مـن
جملسي الربملان ،واملوافقة بعد ذلك على املقرتح أبغلبية املصوتني يف استفتاء .وقد خضع الدستور ،حد
عام  ،2019لثالثني تعديالا عن طريق االستفتاء .ومنذ أن قدَّمت أيرلندا آخر وثيقـة أساسـية موحـدة يف
صوتت اهليئـة الناخبـة علـى اسـتفتاء لتعـديل الدسـتور أربـع مـرات :للـنص علـى املسـاواة يف الـزواج؛
عام َّ ،2014
ولســن تش ـريعات لتنظــيم إهنــاء احلمــل؛ وحلــذف اإلشــارة إىل التجــديف يف الدســتور؛ ولتعــديل األحكــام
الدســتورية الــي تــنص علــى فســخ الــزواج .ويف أاير/مــايو  ،2015رفــض النــاخبون اقرتاحـ ا يقضــي بتعــديل
الدستور وتغيري سن األهلية للرتشح ملنصب الرئيس.
 -2ت ةأ ا تنلا
 -35أيرلنــدا دميقراطيــة برملانيــة مســتقلة وذات ســيادة .ويتــألف الربملــان الــوطين مــن ال ـرئيس وجملــس
الن ـواب ( )Dáil Éireannوجملــس الشــيو ( .)Seanad Éireannوتُســتمد مهــام وصــالحيات ال ـرئيس وجملــس
أي قانون يتعارض مع
النواب وجملس الشيو من دستور أيرلندا ومن القانون .وال جيول للربملان أن َّ
يسن َّ
الدستور أبي شكل من األشكال.
 -36ورئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة .وهبذه الصفة يوقِّع الرئيس مشـاريع القـوانني لتصـبح قـوانني

ويتمتــع بصــالحية رفــض التوقيــع علــى مشــاريع الق ـوانني؛ وال ميلــك ال ـرئيس مهــام تنفيذيــة .وجيــب أن يتصــرف
الرئيس عموما بناء على مشورة احلكومة وسلطتها .وعند تسمية جملس النواب ِّ
يعني رئيس الدولة رئيس
الولراءِّ ،
ويعني أعضاء احلكومة بناء على مشورة رئيس الولراء ومبوافقة مسـبقة مـن جملـس النـواب .وجيـول
جمللســي الربملــان أن يــدرس وينتقــد سياســة احلكومــة وإدارهتــا ،غــري أن احلكومــة ليســت مســؤولة مبوجــب
الدستور إال أمام جملس النـواب .وينتخـب الشـعب رئـيس اجلمهوريـة ابالقـرتاع املباشـر ،ويتـوىل الـرئيس املنصـب
لوالية مدهتا سبع سنوات .وال جيول للرئيس أن يتوىل املنصب ألكثر من واليتني.
 -37ويضم جملس النـواب  158عضـوا يس َّـمون  .Teachtaí Dálaوميثِّـل األعضـاء الـدوائر االنتخابيـة
أي دائــرة انتخابيــة أقــل مــن ثالثــة
ال ـ  40الــي تتــألف منهــا الدولــة يف الوقــت ال ـراهن ،وال ميكــن أن تفــرل ُّ
أعضاء .وال جيول أن يقل جمموع عدد أعضاء جملس النواب عن عضو واحد لكل  30 000من السكان
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وال أن يزيــد علــى عضــو واحــد لكــل  20 000مــن الســكان .ويــنص القــانون االنتخــايب (املعــدل) (بشــأن
الــدوائر االنتخابيــة جمللــس الن ـواب) لعــام  2017علــى لايدة عــدد أعضــاء جملــس الن ـواب إىل  160عض ـوا.

وسوف يبدأ نفاذ الرتتيبات اجلديدة اعتبارا من االنتخاابت العامة املقبلة.

 -38وينص القانون االنتخايب (املعدل) (بشأن التمويل السياسي) لعام  2012على تقليص التمويل
احلكــومي لألحـزاب السياســية بنســبة  50يف املائــة مــا مل يكــن  30يف املائــة علــى األقــل مــن املرشــحني يف
االنتخاابت العامة من النساء و 30يف املائة من الرجال .وسوف ترتفع هذه العتبة إىل  40يف املائـة اعتبـارا مـن
االنتخـاابت العامـة املقبلـة الـي سـتُجرى بعـد  26شـباط/فرباير  .2023واملبـالغ املدفوعـة إىل األحـزاب السياسـية
يف إطار القانونني االنتخابيني رهينة أبدائها يف االنتخاابت العامة.
 -39وال يزيد عدد أعضاء احلكومة على  15وال يقل عـن سـبعة ،وهـم رئـيس الـولراء ()Taoiseach
وانئب رئيس الولراء ( ،)Tánaisteوما بني مخسة ولراء و 13وليرا .وجيب أن يكون رئيس الـولراء وانئبـه
ووليــر املاليــة أعضــاء يف جملــس النـواب ،فيمــا يتعــني أن يكــون الــولراء ا خــرون أعضــاء يف جملــس النـواب
أو جملــس الشــيو  ،وال ينبغــي أن يزيــد عــدد الــولراء مــن أعضــاء جملــس الشــيو علــى اثنــني .وتعمــل احلكوم ـة
بصـفة سـلطة مجاعيـة ،وهـي مسـؤولة بصـفة مجاعيـة عـن اإلدارات احلكوميـة الـي يتـوىل أعضـارها إدارهتــا.
وجتتمع احلكومة عموما مـرة يف األسـبوع .وعضـع املناقشـات الـي جتـري يف اجتماعـات احلكومـة لسـرية جملـس
يعني رئيس ولراء جديد.
الولراء .وتواصل احلكومة أداء مهامها يف وقت إجراء االنتخاابت العامة ريثما َّ
 -40أما جملس الشيو فيتألف من  60عضواِّ .
ويرشـح رئـيس الـولراء مباشـراة  11عضـوا مـن أعضـاء

اجمللــس .ويَنتخــب أعضــاء جملــس النـواب وأعضــاء جملــس الشــيو املنتهيــة والايهتــم وأعضــاء الســلطة احملليــة
من أعضاء جملس الشيو من بني مخسة أفرقة من املرشَّحني :الفريق الثقايف والتعليمي ،والفريق الزراعي،
وفريـق قطـاع العمـل ،والفريـق الصـناعي والتجــاري ،والفريـق اإلداري .ويتضـمن كـل فريـق أمسـاء أشــخا
من ذوي املعارف واخلربات العملية فيما يتعلـق ابملصـاا الـي ميثِّلهـا الفريـق .أمـا األعضـاء السـتة املتبقـون
فينتخبهم خرجيو اجلامعات ،إذ يُنتخب ثالثة من قِّبَل اجلامعة الوطنيـة يف أيرلنـدا وثالثـة مـن قِّبَـل جامعـة
دبلن .والصالحيات الـي يتمتـع هبـا جملـس الشـيو  ،علـى النحـو احملـدَّد يف الدسـتور ،أقـل عمومـ ا مـن صـالحيات
جملس النوابِّ .
وتكمل صالحياته صالحيات جملـس النـواب يف جمـاالت عامـة مثـل عـزل رئـيس أو ق ٍّ
ـاض مـن
املنصــب؛ وإعــالن حالــة الط ـوارئ وإهنائهــا؛ وتقــدن مشــاريع ق ـوانني غــري مشــاريع الق ـوانني املاليــة؛ وإلغــاء
أي صالحية الستهالل مشاريع قوانني ماليـة ،ولـو أ َّن إبمكانـه
الصكوك القانونية .وليس جمللس الشيو ُّ
أن ِّ
يقدم توصيات إىل جملس النواب فيما يتعلق مبشاريع القوانني هذه.
43

 -41وتش ــتغل جل ــان برملاني ــة يف الربمل ــان .ومبوج ــب النظ ــام ال ــداخلي ،جي ــب تعي ــني أرب ــع جل ــان تعـ ـ
ابالختيار ،واحلساابت العامة ،واإلجراءات واالمتيالات ،ومقرتحات توحيد القوانني .وجيول إنشـاء جلـان
خمولة سلطة طلب األوراق الرمسية وفحص األدلـة
أخرى بقرار من أحد جملسي الربملان أو كليهما .وهي َّ
ِّ
عرض تقارير اللجان علـى الربملـان الـذي
الي يقدمها األفراد .وليست النتائج الي تتوصل إليها ملزمة .وتُ َ
يقـ ِّـرر اإلجـراءات الــي يتعــني اعاذهــا عنــد االقتضــاء .وتعــود إىل الربملــان صــالحية البــت يف عــدد ونطــاق
اللجان الي ينبغي إنشارها ،إىل جانب اختصاصاهتا.
 -3اتنظيم النقخييب
-42
واحد؛
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تتاح للمواطنني فرصة املشاركة يف العملية السياسية ابلتصويت يف مخسة إجراءات لصنع القرار:
(أ)

انتخاب الرئيس كل سبع سنوات ،عندما يتقدم النتخاابت الرائسة أكثر من مرشح

(ب)

االستفتاءات على التعديالت الدستورية املقرتحة؛
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(ج)

انتخاابت السلطات احمللية كل مخس سنوات؛

(د)

االنتخاابت الربملانية ،الي ُجترى يف ظل التشريع احلايل كل مخس سنوات على األقل؛

(ه)

انتخاابت الربملان األورويب ،كل مخس سنوات.

وجترى انتخاابت جملس النـواب ابلتمثيـل
 -43واحلد األد لسن التصويت يف أيرلندا هو  18عاماُ .
النسيب عن طريق الصـوت الواحـد القابـل للتحويـل يف الـدوائر االنتخابيـة املتعـددة املقاعـد .ويُسـتخدم أيضـا
نظام الصوت الواحد القابل للتحويـل يف التصـويت النتخـاب الـرئيس وأعضـاء الربملـان األورويب والسـلطات
احمللية و 49من أعضاء جملس الشيو البالغ عددهم  60عضوا.
 -4اخللةأ امللنيأ
 -44يرســي الدســتور األيرلنــدي وقــانون الــولراء واألمنــاء لعــام ( 1924قــانون عــام  )1924األســاس
القــانوين لنظــام اإلدارة العامــة القــائم يف أيرلنــدا .وهكــذا تــنص املــادة  28مــن الدســتور علــى أن الــولراء يتولــون
مســؤولية ولاراهتــم .ويعـ ِّـرض قــانون عــام  ،1924وتعديالتــه الالحقــة ،تصــنيفا قانوني ـا ملهــام احلكومــة يف خمتلــف
ولارات الدولة .والولراء مسؤولون عن مجيع اإلجراءات الي تتخذها ولاراهتم .ومـع ذلـك ،فقـد أكـدت حمكمـة
النقض يف أيرلندا أن نظرية كارلتوان تنطبق على اخلدمة املدنية يف أيرلندا ،وهو ما يعين أن األفعال الرمسية
الصادرة عن موظف اخلدمة املدنية تُعترب أفعاالا صادرة عن الـولير الـذي يتـوىل شـؤون الـولارة املعنيـة حـد
يف حال عدم وجود تفويض صـريح هبـذا الشـأن .ويشـرف األمـني العـام للـولارة املعنيـة ،وهـو مـن مـوظفي
اخلدمــة املدنيــة ،علــى اإلدارة اليوميــة ملهــام الــولارة .ويضــع قـانون إدارة اخلدمــة العامــة لعــام ( 1997قــانون
عام  )1997إطارا قانونيا لتوليع السلطة واملسؤولية واملساءلة داخل اإلدارات احلكومية وفيما بينها.
 -45واخلدمة املدنية حمايدة جتاه األحزاب السياسية يف أداء مهامها ،وال جيول ملوظفي اخلدمـة املدنيـة مـن
ذوي الرتب العليا واملتوسطة أن يشاركوا يف أنشطة األحزاب السياسية .وجيري التوظيف يف اخلدمة املدنية عـن
طريــق التنــافس العــام املفتــوح الــذي تــديره جلنــة حكوميــة مســتقلة .وتضــم اخلدمــة املدنيــة عــددا مــن الرتــب ذات
وظائف خمتلفة .وتتولع الرتب الرئيسية إىل الفئات التالية :إداريـة ،وهـي مسـؤولة عـن صـو السياسـات العامـة؛
وتقنية وعلميةِّ ،
تقدم املشورة املتخصصة يف إطار اخلدمة املدنية؛ وتنفيذية ،تشارك يف تنفيـذ السياسـات
العامــة؛ وفئــة مكلَّفــة بشــؤون الكتابــة ،مســؤولة عــن الواجبــات العامــة .وينــاهز عــدد العــاملني يف اخلدمــة
املدنيـة حاليـ ا  37 000شـخص .وابإلضــافة إىل ذلـك ،جيــول للـولراء تعيــني مستشـارين خاصــني وفقـ ا لألحكــام
املنصو عليها يف قانون عام .1997
 -5احل ةأ احملليأ
 -46تدير احلكومةَ احمللية  31سـلطة حمليـة ( 26مـن جمـالس املقاطعـات و 3مـن جمـالس املـدن واثنـان
متول عن طريق مزيج من املنح احلكوميـة واألسـعار التجاريـة والرسـوم املطبَّقـة
من جمالس املدن واملقاطعات) َّ
على السلع واخلدمات وضريبة حملية على العقارات السـكنية .والسـلطات احملليـة عبـارة عـن هيئـات متعـددة
األغـراض تتــوىل املســؤولية عــن جمموعــة واســعة مــن اخلــدمات مبــا يف ذلــك اســتخدام األراضــي (التقســيم إىل
منــاطق) وهتيئتهــا ،والســالمة مــن احلرائــق ،وخــدمات احلرائــق والطـوارئ ،وتــوفري اإلســكان العــام ،وصــيانة
الطرق ،ودعم التنمية االقتصادية واجملتمعية ،واملكتبات ،وبعض اخلـدمات األخـرى .وقـد قلَّـص قـانون إصـالح
احلكــم احمللــي لعــام  2014عــدد الســلطات احملليــة مــن  114إىل  ،31ويــنص علــى ب ـرانمج واســع النطــاق
إلصـالح احلكــم احمللــي يشـمل إجـراءات ترمــي إىل تعزيـز وحتســني هياكــل النظـام احمللــي ووظائفــه ومـوارده
وعملياتــه وإدارت ــه .وج ــرى الرتكيــز بوج ــه خ ــا عل ــى مــا يل ــي :تعزي ــز اهلياكــل عل ــى املس ــتوى اإلقليم ــي
وعل ــى مس ــتوى املقاطع ــات واملقاطع ــات الفرعي ــة؛ وتوس ــيع نط ــاق دور احلكوم ــة احمللي ــة؛ ولايدة الكف ــاءة
التش غيلية والتنظيمية إىل أقصى حد؛ وحتسني احلوكمة والرقابة والقيادة السياسية والتنفيذية احمللية؛ وقيادة
التنميــة االقتص ــادية واالجتماعيــة واجملتمعي ــة؛ ومتثيــل امل ـواطنني واجملتمعــات احمللي ــة بفعاليــة ويف إط ــار املس ــاءلة.
12
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ومت توليع كل من جمالس املقاطعـات إىل منـاطق بلديـة (عـددها اإلمجـايل  )95يف املـدن الرئيسـية وأراضـيها
الداخلية .وهناك ا ن هيكل تنفيذي أو تشغيلي واحد على نطاق املقاطعات تتوافر لـه مـوارد متاحـة علـى
مســتوى املقاطعــات واملنــاطق ،ويــؤدي األعضــاء املنتخبــون علــى مســتوى املنــاطق طائفــة واســعة مــن املهــام،
فيما تعا ََل املسائل االسرتاتيجية على مستوى املقاطعات.
ووِّلعت السلطات اإلقليمية يف أيرلندا إىل ثالث مجعيات إقليمية يف عام  ،2015متثِّـل املنـاطق
-47
ُ
الشمالية والغربية ،والشرقية والوسـطى ،واجلنوبيـة .وتتمتـع هـذه اجلمعيـات بطائفـة مـن الصـالحيات فيمـا يتعلـق
ابلتخطيط املكاين والتنمية االقتصادية.
 -48وقد أنشئت جلان التنمية اجملتمعية احمللية مبوجب قوانني يف مجيع السلطات احمللية البالغ عددها
بغرض حتقيق هنج مشرتك وأكثر اتساق ا إلاء التنميـة احمللية/اجملتمعيـة علـى الصـعيد احمللـي .وتضـم السـلطة
احمللية أعضاء منتخبني وموظفني؛ ووكاالت التنمية احمللية احلكومية وغري احلكومية؛ واملنظمات اجملتمعيـة
والتطوعية؛ وغريهم من ممثلي اجملتمع املدين ،على سـبيل املثـال املصـاا التجاريـة والزراعيـة .وتعتمـد جلـان
التنميــة اجملتمعيــة احملليــة علــى خـربات وجتــارب اجلهــات الفاعلــة العامــة واخلاصــة يف منطقــة الســلطة احملليــة
املعنيــة لتقــدن خــدما ت إىل امل ـواطنني تتســم ابلفعاليــة والكفــاءة ،وال ســيما أكثــر النــاس حاجــة إىل تلــك
اخلدمات .وأنشئت أيض ا شبكات للمشاركة العامة يف كل من مناطق السلطات احمللية لضمان مشـاركة
اجملتمع احمللي وإسهامه بدرجة أكرب يف عمليات السلطات احمللية اخلاصة بصـنع القـرارات .وتش ِّ
ـكل الشـبكات
جسر تواصل بني السلطة احمللية وما يرتبط هبا مـن هياكـل وبـني اجملتمـع احمللـي واملصـاا الطوعيـة واملعنيـة
ابإلدمــاج االجتمــاعي واملصــاا البيئيــة يف املنطقــة احملليــة ويُكفــل مــن خالهلــا التمثيــل اجملتمعــي للِّجــان املناســبة
للسلطات احمللية ،مبا فيها جلان التنمية اجملتمعية احمللية.
31

 -6إقيةأ اتعلل

قوات الشرطة الوطنية يف أيرلندا (غاردا سيوكاان)
 -49لدى أيرلندا دائرة واحدة للشرطة الوطنية ،وهي قوات الشرطة الوطنية يف أيرلندا (غاردا سيوكاان).
وحد  31متول/يوليه  ،2019بلغ قوام قوات الشرطة األيرلندية  14 251فـردا .وابإلضـافة إىل ذلـك ،هنـاك 478
من أفراد قوة االحتياط.
 -50ويعــود أمــر كيفيــة توليــع م ـوارد الشــرطة الوطنيــة إىل مفوضــية ق ـوات الشــرطة وإىل فريــق اإلدارة
التابع هلا .وتواظـب إدارة الشـرطة علـى اسـتعراض توليـع املـوارد هـذا يف سـياق اجتاهـات اجلرميـة وأولـوايت
ضبط األمن ضماانا لالستخدام األمثل هلذه املوارد.
 -51وحتدَّد مستوايت ضبط األمن بعدد من املتغريات تشـمل اخلصـائص الدميغرافيـة خلطط/تـاذج ضـبط
األمــن واحتياجــات دائــرة الشــرطة وأمــن الدولــة .ومــن هــذا املنطلــق ســتظل األعــداد الــدنيا املطلوبــة يف الســنوات
املقبلة متغريا غـري حمـدَّد .وقـد وضـعت احلكومـة هـدف بلـو  21 000فـرد يف إمجـايل مـالك قـوات الشـرطة ،مبـا
يف ذلك بلو  15 000مـن مـوظفي قـوات الشـرطة حبلـول عـام  .2021وخيضـع أفـراد الشـرطة املعيَّنـون يف مجيـع
أ ــاء البلــد ،إىل جانــب الرتتيبــات العامــة لضــبط األمــن واالس ـرتاتيجية التشــغيلية ،لرصـ ٍّـد واســتعراض مســتمرين
ضماانا لالستخدام األمثل ملوارد الشرطة ،ولتقدن قوات الشرطة أفضل خدمة ممكنة لعموم الناس.
 -52وأنشئت قوات الشرطة الوطنية مبوجب تشريعات وعضع إدارهتا الداخلية للـوائح الصـادرة عـن
ولير العدل واملساواة .وتتمتع قوات الشرطة الوطنية يف أيرلندا ابالستقاللية التشغيلية رهن ا ابإلطار املـايل
والتنظيمـي العــام الـذي أقـ َّـره الـولير .وجيــب أن ترفـع مفوضــية الشـرطة تقريـرا إىل الـولير حســب االقتضــاء.
والولير بدوره مسؤول سياسي ا أمام جملس النواب عن قوات الشرطة الوطنية.
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 -53وتعـ ِّـرض املــادة  7مــن قــانون ق ـوات الشــرطة الوطنيــة يف أيرلنــدا لعــام  2005األهــداف التنفيذيــة
لقوات الشرطة الوطنية على النحو التايل:
(أ)

احلفاظ على السلم والنظام العام؛

(ب)

ومحاية األرواح واملمتلكات؛

(ج)

وصون حقوق اإلنسان املكفولة لكل فرد؛

(د)

ومحاية أمن الدولة؛

(ه)

ومنع اجلرمية؛

(و)

وتقدن اجملرمني إىل العدالة ،بسبل منها كشف اجلرمية والتحقيق فيها؛

(ل)

وتنظيم ومراقبة حركة املرور على الطرق ،وحتسني السالمة على الطرق؛

(ح)

واملهام األخرى املوكلة إليها مبوجب القانون ،مبا يشمل املهام املتعلقة ابهلجرة.

هيئة ضبط األمن
 -54أنشــئت هيئــة ضــبط األمــن بوصــفها هيئــة مســتقلة لإلشـراف علــى أداء قـوات الشــرطة الوطنيــة
فيمــا يتعلــق خبــدمات ضــبط األمــن يف أيرلنــدا .ويتمثــل هــدفها الرئيســي يف تعزيــز الثقــة يف عمــل ق ـوات
الشرطة واملساعدة يف تشكيل خدمات ضبط األمن يف أيرلندا يف املسـتقبل .وأنشـئت اهليئـة بسـن قـانون
قوات الشرطة الوطنية (هيئة ضبط األمن وأحكام متنوعة) لعام .2015
 -55ويــنص القــانون املــذكور علــى طائفــة واســعة مــن املهــام املوكلــة للهيئــة ،وهــي مهــام كــان بعضــها
حتـت مســؤولية احلكومــة أو وليـر العــدل واملســاواة .ويتمثـل الــدور الرئيســي للهيئـة يف اإلشـراف علــى أداء
قوات الشرطة الوطنية ملهامها املتصلة خبدمات ضبط األمن .وتشمل مهام اهليئة ما يلي:
اإلشراف على كيفية أداء الشرطة الوطنية ملهام ضبط األمن وضمان استخدام مواردها
(أ)
على و ِّقق أعلى مستوايت الكفاءة والفعالية؛
الوطنية؛

(ب)

(ج)
ومستوايت األداء؛

وضــع مدونــة لألخالقيــات إلرســاء معــايري للســلوك واملمارســة ألف ـراد ق ـوات الشــرطة
إقرار بياانت اسرتاتيجية قوات الشرطة الوطنية وخطط ضبط األمـن وحتديـد األولـوايت

اقرتاح الرتشيحات ملنصيب مفوض الشرطة وانئب مفوض الشـرطة لكـي تتـوىل احلكومـة
(د)
عملية التعيني ،عقب عملية اختيار تضطلع هبا دائرة التعيني يف الوظائف العامة؛
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(ه)

تعيني أشخا

يف رتب مفوض الشرطة ورئيس الشرطة ومساعد مفوض؛

(و)
يف القانون؛

تنحية أشخا

من رتب تشمل رئيس الشرطة ومـا فوقهـا علـى النحـو املنصـو عليـه

(ل)
واملوظفني املدنيني.

استعراض الرتتيبات املتعلقة ابلتوظيف والتدريب وتطوير املسار املهين ألفـراد الشـرطة
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ووضع أيض ا نص قانوين بشأن مسـاءلة قـوات الشـرطة الوطنيـة علـى الصـعيد احمللـي مـن خـالل
-56
ُ
جلــان مشــرتكة لضــبط األمــن أنشــئت يف كــل منطقــة مــن منــاطق الســلطات احملليــة مبوجــب أحكــام قــانون
ق ـوات الشــرطة الوطنيــة لعــام  .2005وتتــيح هــذه اللجــان منتــدى للتشــاور والتعــاون بــني ق ـوات الشــرطة
املنتخبني يف املنطقة املعنية وممثلي اجملتمعات احمللية ا خرين فيما يتعلق
الوطنية والسلطة احمللية ،واملمثلني َ
مبسائل ضبط األمن على الصعيد احمللي .وميكن للجان أن ِّ
تقدم توصيات بشأن املسائل املتعلقـة بعمـل
الشرطة يف املناطق ،مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل التصدي ملستوايت وأتاط السلوك املعادي للمجتمع.
ِّ
وترد صالحيات الشرطة يف النظام األساسي وعضع إجراءاهتا للمراجعة من جانب سلطة قضائية
-57
نشطة ومستقلة مبوجب الدستور .وهنـاك أيضـ ا هيئـة مسـتقلة لتلقـي الشـكاوى ضـد الشـرطة ،وهـي جلنـة
أمانة املظامل اخلاصة ابلشرطة الوطنية (انظر الفقرة .)115
 -58وتعود صالحية حماكمة أي فرد الرتكابه جرمية جنائية إىل موظـف مسـتقل ،وهـو مـدير النيابـة
العامة (انظر الفقرة .)74
سجلت سنة  2018ما جمموعه
 -59واستنادا إىل التقرير السنوي لدائرة السجون األيرلنديةَّ ،
حمكوم ا عليه ابلسجن ،ما ميثل اخنفاض ا قـدره  20,3يف املائـة ( )1 225مقارنـة بعـام  .2017ويعـزى هـذا
االخنفاض إىل تراجع عدد حاالت اإليداع يف السـجن عـن عـدم دفـع الغرامـات .وبعـدم احتسـاب حـاالت
اإليداع يف السجن عن عـدم دفـع الغرامـات ضـمن هـذه األرقـام ،ارتفـع عـدد احملكـوم علـيهم ابلسـجن ب ـ ،581
ما ميثل نسبة  15,4يف املائة من  3 776يف عام  2017إىل  4 357يف عام  .2018ويف  30تشرين الثاين/
نوفمرب  ،2018بلـغ عـدد السـجناء املـدانني املوجـودين رهـن االحتجـال  3 171سـجينا .ويتـولع هـؤالء السـجناء
إىل  3 051من الذكور و 120من اإلانث .وكـان  363مـن هـؤالء السـجناء يقضـون عقـوابت ابلسـجن املؤبَّـد،
و 237يقضون أحكام ا حمدَّدة تتجاول مددها  10سنواتَّ .
وشكلت جمموعة اجلرائم  ،8الي تضم السرقة
وما يتصل هبا من جرائم ،أوسع جمموعات اجلرائم املرتكبة من قِّبَل األشخا قيد االحتجال.
4 812

 -60وميكن االطالع على املعلومات املتعلقة أبرقام اجلرمية يف أيرلندا وغريهـا مـن املؤشـرات اإلحصـائية
يف التذييل األول.

 -7اتنظيم اتقين ين يف ا تنلا

 -61تتَّبع أيرلندا القانون العام األنكلوسكسوين .وميثِّل دسـتور أيرلنـدا القـانون األساسـي للدولـة ولـه
أي قـانون عـام أو حكـم تشـريعي يتعـارض
األسبقية على مصادر القانون التابعة األخرى .وابلتايل ،ف ن َّ
مع حكم من أحكام الدستور يكون ابطالا وال يكون له أي أثر قانوين .وتشـمل مصـادر القـانون اهلامـة
األخرى قانون االحتاد األورويب ،الذي يعلـو علـى الدسـتور ،والتشـريعات الـي يسـنُّها الربملـان .وابإلضـافة
إىل ذلك ،ولــما كانت أيرلندا تتَّبع نظاما قانونيا قائما على القانون العام األنكلوسكسوين ،ف َّن القـانون
الــذي يُعِّـدُّه القضــاة يشـ ِّـكل بـدوره مصــدرا هامـا مــن مصــادر القــانون .ومبوجــب مبــدأ السـوابق ،أو مبــدأ
مراعاة ما بُت فيه ،يُتوقَّع من احملاكم أن تتَّبع األحكام السابقة ،وال سيما األحكـام الصـادرة عـن حمـاكم
أعلى درجةا ،ولو َّ
أن عدم التقيد هبذه القاعدة يف ظروف معيَّنة يبقى واردا.

احملاكم
 -62احملاكم منظَّمة على مخسـة مسـتوايت ،حسـب الرتتيـب التصـاعدي التـايل :احملكمـة احملليـة ،وحمكمـة
الدائرة ،واحملكمة العليا ،وحمكمة االستئناف ،وحمكمة النقض .واحملاكم احمللية وحماكم الدائرة هي هيئات
قضائية ذات والية قضائية حملية حمدودة .أما حمكمة الـنقض وحمكمـة االسـتئناف واحملكمـة العليـا فيُطلـق
عليها احملاكم األعلى درجة .وعندما تبت احملكمة العليا يف القضااي بصفتها حمكمة جنائيـة ،يشـار إليهـا
ابسم احملكمة اجلنائية املركزية.
GE.19-20881
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 -63وقد أُنشئت حمكمة االستئناف يف عام  2014عقب استفتاء لتعـديل الدسـتور .وهـي تنظـر يف
الطعون املدنية املقدَّمة من احملكمة العليا .ومبوجب قانون حمكمة االستئناف لعام ُ ،2014خ ِّولت حمكمة
االستئناف أيض ا اختصا االستئناف الذي كانت متارسه يف السابق حمكمة االستئناف اجلنائية.
 -64وعضــع الطعــون َّ
املقدمــة مــن حمكمــة االســتئناف إىل حمكمــة الــنقض لشــرط احلصــول علــى إذن
من حمكمة الـنقض .وال جيـول مـنح هـذا اإلذن إال إذا كـان القـرار ينطـوي علـى مسـألة ذات أزيـة لعمـوم
اجلمهور أو عندما يكون من الضروري ،ملـا فيـه صـاا العدالـة ،رفـع طعـن أمـام حمكمـة الـنقض .وحمكمـة
النقض هي حمكمة االستئناف النهـائي يف املسـائل املدنيـة واجلنائيـة يف ظـروف حمـدودة .وحملكمـة الـنقض
أيض ا اختصا البت يف دستورية األنظمة األساسية ،قبل سنها ،يف احلاالت الي يـل فيهـا رئـيس أيرلنـدا
النظام األساسي إىل احملكمة.
 -65وابإلضافة إىل هيكل احملاكم َّ
املبني أعاله ،هناك أيضا حمكمتـان جنائيتـان خاصـتان أنشـئتا عمـالا
ابملــادة  3-38مــن الدســتور حملاكمــة مـرتكيب اجلـرائم يف احلــاالت الــي يتقــرر فيهــا أن احملــاكم العاديــة غــري
مناسبة لتأمني إقامـة العـدل بفعاليـة واحلفـاظ علـى السـلم والنظـام العـامني .وقـد أُنشـئت احملكمـة اجلنائيـة
اخلاصــة يف عــام  ،1972وهــي تعقــد جلســاهتا بــدون هيئــة حملفــني .واحلكومــة مقتنعــة َّ
أبن هنــاك حاجــة
مستمرة ألن تعاَل هذه احملكمة طائفة من اجلرائم الناشئة عن اإلرهاب واجلرمية املنظمة ،وأنشئت حمكمة
جنائيــة خاصــة اثنيــة يف عــام  2016ابلنظــر إىل حجــم القضــااي .وأســفر إنشــاء احملكمــة اجلنائيــة اخلاصــة
الثانيـة عـن تقلـيص ُمــدد االنتظـار بصـورة ملحوظــة مـن  24شـهرا إىل حـوايل  10أشـهر .وال تـزال احلاجــة
إىل احملاكم اجلنائية اخلاصة قيد االستعراض.
 -66وتتفاوت ُمدد االنتظار يف حماكم الدوائر واحملاكم احمللية من مكان إىل آخر حسب عدد القضااي
ومدى تعقُّدها.
 -67ويبقي رئيس احملكمة العليا أيضا على ُمدد االنتظار حتت املراقبة املستمرة ،فقدَّم عددا من املبادرات
مثل إعادة تنظيم جلسات احملكمة العليا خارج دبلن واعاذ ترتيبات لعقد جلسـات إضـافية للمحكمـة خـالل
ُعطــل احملــاكم لتقصــري ُمــدد االنتظــار .وللمســاعدة يف إدارة ُمــدد االنتظــار أمــام احملكمــة اجلنائيــة املركزيــة،
ملعني هلذه احملكمة ،يف احلاالت الـي ال يـتم فيهـا عقـد جلسـة اسـتماع مق َّـررة
يتوىل قاضي احملكمة العليا ا َّ
يف احملكمة اجلنائية اخلاصـة ،مهـام قـاض يف احملكمـة اجلنائيـة املركزيـة للنظـر يف أي حماكمـات .وابإلضـافة
إىل ذلك ،أدى تكليف موظفي احملاكم مبهام إدارية كان قضاة احملكمة العليـا يتولوهنـا مـن قبـل إىل لايدة
توافر القضاة إلجراء احملاكمات .وما فتئت هذه املبادرات عضع لالستعراض والتوسيع .وعلى الرغم من
الضغوط الكبرية ،فقد اخنفضت ُمدد االنتظار يف قوائم احملكمة العليا على العموم اخنفاض ا كبريا.

 -68وعقب إنشاء حمكمة االستئناف ،اخنفضت ُمدد االنتظار املتعلقة بقضااي االستئناف اخنفاض اكبـريا
بفضل فعالية نُظم إدارة القضااي الي ِّ
ينفذها الرئيس بشأن قوائم القضااي املدنية واجلنائية على حد سواء.
واعتُمد نظام لتسريع وترية البت يف الطعون املدنية بفرتات انتظار تناهز  9أشهر ،فيما تسـتغرق الطعـون
األخرى  20شهرا .وهذا تقدم إجيايب للغاية مقارنة مبُدد االنتظار الي كانت تتجاول  48شهرا قبل إنشاء
بت يف الطعون العاجلة مثل الطعون اخلاصة ابتفاقية الهاي/اختطاف األطفال دون أتخري،
احملكمة .ويُ ُّ
وتُعقد جلسات االستماع اخلاصة ابلطعون املتعلقة ابحلضانة/عنصر جنائي ،مثل الطعون املتعلقة ابملثول
أمــام القضــاء ،يف غضــون شــهر واحــد .وتُعقــد جلســات االســتماع اخلاصــة بقضــااي أوامــر إلقــاء القــبض
األوروبيــة يف غضــون  3أشــهر أو أقــل عنــدما تكــون مجيــع الواثئــق الاللمــة جــاهزة .وقــد اخنفضــت ُمــدد
االنتظار اخلاصة ابلطعون اجلنائية من  15شهرا قبل إنشاء احملكمـة إىل  6أشـهر .ولألطـراف يف القضـااي
املدنية واجلنائية على السواء أن يلتمسوا عقد جلسة على سبيل األولوية.
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وقصرت ُمدد االنتظار فيما يتعلق جبلسات االسـتئناف يف حمكمـة الـنقض ،عقـب إنشـاء حمكمـة
-69
ُ
االستئناف ،من أكثر مـن  4سـنوات إىل  8أشـهر يف املتوسـط .ويبلـغ متوسـط ُمـدد االنتظـار لطلـب اإلذن
ابالستئناف  5,5أسابيع.
 -70ويف عـام  ، 2017أنشـا فريـق السـتعراض إقامـة العدالـة املدنيـة يف الدولـة ،يرأسـه رئـيس احملكمـة
ِّ
وسيقدم الفريق توصيات إبجـراء تغيـريات يف سـبيل حتسـني إمكانيـة اللجـوء إىل العدالـة املدنيـة يف
العليا.
الدولــة ،والتشــجيع علــى التعجيــل بتســوية املنالعــات ،وخفــض تكلفــة التقاضــي ،وإنشــاء نظــام أكثــر اســتجابة
وتناسبا ،وكفالة حتقيق نتائج أفضل للمتقاضني.

السلطة القضائية
 -71القضــاة يف أيرلنــدا مســتقلون عــن الســلطتني التنفيذيــة والتشـريعية علــى حــد س ـواء ،ويكفــل الدســتور
محايــة كاملـة هلــذه االســتقاللية .ويعـِّـني الـرئيس القضــاة بنــاء علــى مشــورة احلكومــة الــي تت ِّ
َّخــذ قراراهتــا بنــاء علــى
توصــيات اجمللــس االستشــاري للتعيينــات القضــائية .وتــنص املــادة  2-35مــن الدســتور علــى َّ
أن مجيــع القضــاة
مســتقلون يف ممارس ــة وظ ــائفهم وال خيض ــعون إال للدس ــتور والق ــانون .وال جي ــول للقض ــاة أن يكون ـوا أعض ــاء يف
أي منصــب آخــر أو وظيفــة تعــود علــى صــاحبها أبجــر (املــادة  .)3-35وال جيــول عـزهلم
الربملــان أو أن يشــغلوا َّ
ـابتني ،وال جيــول عندئــذ عـزهلم مــن مناصــبهم إال بنــاء علــى
مــن مناصــبهم إال بســبب ســوء الســلوك أو العجــز الثـ ذ
قـرارات يصــدرها جملســا الربملــان تــدعو إىل عـزهلم (املــادة  .)4-35ومل متـ َـارس هـذه الصــالحية حــد ا ن.
وابستثناء صالحية الربملان يف تنحية القاضيِّ ،
تنظم السلطة القضائية مسائل االنضباط فيما يتعلق ابلقضاة.
 -72ويــنص قــانون جملــس القضــاء لعــام  2019علــى إنشــاء جملــس قضــائي .وتتمثــل املهمــة الرئيســية
للمجلــس ،الــذي ســيتألف مــن مجيــع أعضــاء الســلطة القضــائية ،يف تعزيــز وصــون االمتيــال يف ممارســة القضــاة
ملهامهم القضائية ومعايري السـلوك الرفيعـة يف صـفوف القضـاة .وسـتكون هيئـة إدارة اجمللـس مسـؤولة عـن
االضــطالع مبهــام اجمللــس يومي ـا .ويتعلــق أحــد العناصــر الرئيســية يف القــانون إبنشــاء جلنــة معنيــة بســلوك
اجلهال القضائي تنظر يف الشكاوى املتعلقة بسوء السلوك لـدى القضـاة ،وتُعِّ ُّـد مشـاريع مبـادئ توجيهيـة
بشـأن اجلهــال القضــائي وأخالقياتــه لكـي يعتمــدها اجمللــس ،وتســدي املشـورة وتقـ ِّـدم توصــيات إىل فـرادى
القضــاة أو إىل القضــاة عمومـا بشــأن ســلوك اجلهــال القضــائي وأخالقياتــه .وستضــم عضــوية هــذه اللجنــة
أشخاص ا من غـري القضـاة .وسـيتلقى اجمللـس القضـائي املسـاعدة يف عملـه مـن جلنـة للدراسـات القضـائية
ستضطلع بدور يف تيسري التعليم والتدريب املستمريذن للقضاة .وينص القانون أيضـا علـى إنشـاء جلنـة للمبـادئ
التوجيهية واملعلومات املتعلقة إبصدار األحكام ،وإنشاء جلنة للمبادئ التوجيهية املتعلقـة ابألضـرار الـي تلحـق
ابألشــخا  ،وســتكون اللجنتــان معـ ا مســؤولتني عــن صــو مبــادئ توجيهيــة ذات صــلة مبجــال عملهمــا
لكي يعتمدها اجمللس .ومن املرتقب أن يُنشأ اجمللس قبل هناية عام .2019

 -73وتنص املادة  5من قانون احملاكم (أحكام تكميلية) لعام  ،1961بصيغته املعدَّلة مبوجب قانون
احملاكم ومـوظفي احملـاكم لعـام  ،1995وقـانون احملـاكم ومـوظفي احملـاكم لعـام  ،2002وقـانون حمكمـة االسـتئناف
لعام  ،2014على َّ
مؤهلون للتعيني قضا اة يف احملاكم األعلى درجة:
أن األشخا التالية أمسارهم َّ
(أ)

كل شخص:

’‘1
التعيني املعين–

GE.19-20881

يكــون أو كــان يف أي وقــت خــالل فــرتة الســنتني الــي تســبق مباشــرة اتريــخ

•

قاضيا يف حمكمة العدل للجماعات األوروبية؛

•

قاضي ا يف احملكمة االبتدائية ملحق ا بتلك احملكمة؛

•

مساعدا للمدَّعي العام يف حمكمة العدل للجماعات األوروبية؛
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•

قاضي ا يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان الي أنشئت مبوجـب اتفاقيـة محايـة حقـوق
اإلنسان واحلرايت األساسية املعتمدة يف روما يف  4تشرين الثاين/نوفمرب 1950؛

•

قاضي ا يف حمكمة العدل الدولية املنشأة مبوجب ميثاق األمم املتحدة؛

•

قاضــي ا يف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة املنشــأة مبوجــب نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة
الدولية املعتمد يف روما يف  17متول/يوليه  ،1998عند بدء نفاذ ذلك النظام األساسي؛

•

قاضيا يف حمكمة دولية ابملع املقصـود يف الفـرع  2مـن قـانون احملـاكم الدوليـة جلـرائم احلـرب
لعام .1998

و
كان حمامي إجـراءات ممارسـا أو حمـامي مرافعـات ممارسـا قبـل تعيينـه يف أي
’‘2
من املناصب املشار إليها يف الفقرة الفرعية ’‘1من هذه الفقرة.
(ب) يكون قاضي حمكمة الدائرة الذي عمـل هبـذه الصـفة ملـدة ال تقـل عـن سـنتني م َّ
ـؤهالا
للتعيني قاضي ا يف حمكمة النقض أو حمكمة االستئناف أو احملكمة العليا؛
(ج)

جيول تعيني رئيس حمكمة االستئناف قاضي ا عادايا يف حمكمة النقض؛

(د)

جيول تعيني القاضي العادي يف حمكمة االستئناف قاضي ا عادايا يف حمكمة النقض؛

(ه)

جيول تعيني رئيس احملكمة العليا قاضيا عادايا يف حمكمة االستئناف أو يف حمكمة النقض؛

(و)
حمكمة النقض.

جيول تعيني ٍّ
قاض عـادي يف احملكمـة العليـا قاضـيا عـادايا يف حمكمـة االسـتئناف أو يف

مكتب مدير النيابة العامة
 -74أنشـا مكتــب مــدير النيابــة العامــة مبوجــب قـانون املالحقــة القضــائية علــى اجلـرائم لعــام ،1974
الــذي أســند إىل املــدير "مجيــع املهــام الــي يســتطيع أن يضــطلع هبــا فيمــا يتعلــق ابملســائل اجلنائيــة" النائــب
العام مباشرة قبل مترير القانون .وتتمثل هـذه املهمـة الرئيسـية يف سـلطة مقاضـاة مـرتكيب اجلـرائم اجلنائيـة.
واملدير مستقل يف أداء مهامه .وال جيول ألحـد غـري املـدير مقاضـاة مـرتكيب اجلـرائم الـي تقـع حتـت طائلـة
القانون ،ولكن جيول أن يتوىل الولراء املعنيون ووكـاالت االدعـاء األخـرى واألفـراد الـذين يتصـرفون بصـفة
"مبلغني من عامة الناس" املالحقة على اجلـرائم البسـيطة .ويف إطـار مهمتـه يف ضـمان حسـن سـري املالحقـات
اجلنائية ،يتوىل املدير مسـؤولية ترشـيح احملـامي وتزويـده ابلتعليمـات .و ِّـدد املكتـب أيضـا أتعـاب احملـامي الـذي
يوعز إليه ابلعمل ابلنيابة عن املدير ِّ
ويسددها.
َ

احلق يف احلصول على املساعدة القانونية
 -75يــنص قــانون العدالــة اجلنائيــة (املســاعدة القانونيــة) لعــام  1962وجمموعــة مــن الل ـوائح الصــادرة
أن ِّ
مقدم طلـب املسـاعدة القانونيـة اجلنائيـة ملـزم أبن يُثبـت مبـا يقنـع احملكمـة َّ
مبوجبه على َّ
أن مـوارده غـري
كافية حبيب يتس له دفع تكاليف التمثيل القانوين .وجيب أن تقتنع احملكمـة أيضـ ا أب َّن مـن الضـروري،
بســبب جســامة التهمــة أو بســبب ظــروف اســتثنائية ،خدمـةا ملصــلحة العدالــة ،أن صــل مقـ ِّـدم الطلــب علــى
املســاعدة القانونيــة .وقــد أُنشــا احلــق الدســتوري يف احلصــول علــى املســاعدة القانونيــة يف عــام  1976يف قضــية
الدولـة (هيلــي) ضــد دونوهيــو [ .I.R. 325 ]1976وابإلضــافة إىل ذلــك ،تــنص املــادة ()3(6ج) مــن االتفاقيــة
األوروبيــة حلقــوق اإلنســان علــى َّ
أن لكــل شــخص مــتهم ابرتكــاب جرميــة احلـ َّـق يف تقــدن دفاعــه بنفســه،
أو مبساعدة حمام خيتاره هو ،وإذا مل تكن لديه إمكانيـات كافيـة لـدفع تكـاليف هـذه املسـاعدة القانونيـة،
18
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جيــب توفريهــا لــه جمــااناكلمــا تطلبــت العدالــة ذلــك .وعـ ِّـول املســاعدة القانونيــة مقـ ِّـدم الطلــب احلـ َّـق يف احلصــول
على خدمات حمام ،ويف ظروف معيَّنة ،على حماميني اثنني ،يف إعداد وسري دفاعه أو استئنافه .واحملـاكم
مسؤولة ،عن طريق السلطة القضائية ،عن منح املساعدة القانونية.
 -76وقــد أنشــا جملـس املســاعدة القانونيــة إلدارة خطــة للمشــورة واملســاعدة القانونيــة املدنيــة لألشــخا
ذوي اإلمكانيــات املتواضــعة يف أيرلنــدا .وبــدأ العمــل خبطــة املســاعدة واملشــورة القانونيــة املدنيــة يف عــام 1979
عقب صدور حكم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية أيري ضد أيرلندا والتوصيات الي قدَّمتها
جلنة برينغل الي أنشأها ولير العدل إلسداء املشورة إليـه بشـأن اعتمـاد هـذه اخلطـة .وجـرى تنفيـذ اخلطـة
بصفة إدارية حـد صـدور قـانون املسـاعدة القانونيـة املدنيـة لعـام  .1995والنمـوذج الرئيسـي لتقـدن اخلـدمات
هــو تــوذج مركــز القــانون ،وإن كــان يســتكمل ابالســتعانة مبحــامني ِّ
خاصــني يف مســائل معيَّنــة .وينــدرج معظــم
ُ
املســائل املدنيــة يف نطــاق اخلطــة ،وهنــاك عــدد قليــل نســبيا مــن االســتثناءات .ويف حــني َّ
أن جملــس املســاعدة
القانونيـة مسـؤول عـن إدارة معظـم مســائل القـانون املـدين ،ف نـه ال يـدير خطــة نظـام املسـاعدة القانونيـة للتمثيــل
أمــام حمــاكم الصــحة العقليــة .وتتــوىل إدارَة هــذه اخلطــة جلنــة الصــحة العقليــة .وتقــدَّم املســاعدة القانونيــة يف
املســائل اجلنائيــة مبوجــب قــانون العدالــة اجلنائيــة (املســاعدة القانونيــة) لعــام  .1962وتتــوىل ولارة العــدل
املقرر نقـل
واملساواة حاليا إدارة اخلطة الرئيسية للمساعدة القانونية يف اإلجراءات اجلنائية ،وإن كان من َّ
املسؤولية إىل جملس املساعدة القانونية.

اثتثير -اإلطي اتعيم تقعت ت تق ق اإلنسين ومحي ق ي
اتف -قب ل املعي ري اتلوتيأ حلق ق اإلنسين
 -77وقَّعت أيرلندا وصدَّقت على معظم اتفاقيات األمم املتحـدة األساسـية حلقـوق اإلنسـان .ويب ِّـني
اجلدول أدانه تواريخ التوقيع والتصديق على معاهدات األمم املتحدة الرئيسية حلقوق اإلنسان.
التقارير
التحفظات/اإلعالانت
التصديقات
التوقيعات

اتع ل اتلويل اخليص ابحلق ق امللنيأ واتسييسيأ
 8كانون األول/ديسمرب 1989
 1تشرين األول/أكتوبر 1973

التحفظات:
املادة  ،10الفقرة 2؛
املادة  ،20الفقرة .1

التقرير األول1992 :؛
التقرير الثاين1998 :؛
التقرير الثالب2007 :؛
التقرير الرابع.2012 :
التقرير اخلـامس :ـل موعـد
تقدميه يف عام .2019

اتربوز ك ل الخقيي ي امللحق ابتع ل اتلويل اخليص ابحلق ق امللنيأ واتسييسيأ
ال ينطبق
التحفظات:
 8كانون األول/ديسمرب 1989
املادة  ،5الفقرة 2
اتربوز ك ل الخقيي ي اتثيين امللحق ابتع ل اتلويل اخليص ابحلق ق امللنيأ واتسييسيأ ،اهليدف إىل إتغيق عق بأ اإلعلام
ال ينطبق
ال توجد
 18حزيران/يونيه 1993
اتع ل اتلويل اخليص ابحلق ق الققصيد أ وال قميعيأ واتثقيفيأ
التقرير األول:
التحفظات:
 8كانون األول/ديسمرب 1989
 1تشرين األول/أكتوبر 1973
التقرير الثاين2000 :
املادة  ،2الفقرة 2
التقرير الثالب2012 :
املادة  ،13الفقرة ( 2أ)
التقريــر الرابــع :ــل موعــد
تقدميه يف عام 2020
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ازفيقيأ اتقضيق على مجيع اش يل اتقمييت ضل امل ا
 23كانون األول/ديسمرب 1985

التحفظات:
املادة )1(11؛
املادة (13أ)؛
املادة (1 ،16د) و(و).

اتربوز ك ل الخقيي ي لزفيقيأ اتقضيق على مجيع اش يل اتقمييت ضل امل ا
ال يوجد
 7أيلول/سبتمرب 2000
 7أيلول/سبتمرب 2000
الزفيقيأ اتلوتيأ تلقضيق على مجيع اش يل اتقمييت اتعنص ي
 29كانون األول/ديسمرب
 21آذار/مارس 1968

2000

التحفظات:
املادة 4

ازفيقيأ ةنيهضأ اتقعذ ب وغريه ةل ض وب املعيةلأ او اتعق بأ اتقيسيأ او اتالإنسينيأ او امل ينأ
اإلعالانت:
 11نيسان/أبريل 2002
 28أيلول/سبتمرب 1992
املادة 21؛
املادة .22

التقرير األول1987 :؛
التقري ـ ــر اجل ـ ــامع للتقريـ ـ ـرين
الثاين والثالب1997 :؛
التقري ـ ــر اجل ـ ــامع للتقريـ ـ ـرين
الرابع واخلامس2003 :؛
التقريـ ـ ـر اجل ـ ــامع للتقريـ ـ ـرين
السادس والسابع2016 :
ال ينطبق
التقري ـ ــر اجل ـ ــامع للتقريـ ـ ـرين
األول والثاين2004 :؛
التقري ـ ــر اجل ـ ــامع للتقريـ ـ ـرين
الثالب والرابع2009 :؛
التقريـ ـ ــر اجل ـ ـ ــامع للتق ـ ـ ــارير
اخلــامس والســادس والســابع:
قُـ ِّـدم يف عــام ( 2018مل يُنظــر
فيه بعد)
التقرير األول2009 :؛
التقرير الثاين2017 :

 -78ومل توقِّع أيرلندا أو تص ِّـدق علـى اتفاقيـة حقـوق العمـال املهـاجرين وأسـرهم .ومـع ذلـك ،فـ َّن حقـوق
العمال املهاجرين وأسرهم حتظى حبماية واسعة النطاق مبوجب التشريعات األيرلندية القائمة ومبوجـب الدسـتور
األيرلنـدي ،وكــذلك مبوجــب قــانون االحتـاد األورويب .وفضـالا عــن ذلــك ،تتنـاول التزامــات أيرلنــدا مبوجــب
الصــكوك الدولي ــة حلقــوق اإلنس ــان ال ــي هــي ط ــرف فيه ــا حقــوق العم ــال امله ــاجرين وأســرهم .وتش ــمل ه ــذه
الصكوك الدولية العهد الـدويل اخلـا ابحلقـوق املدنيـة والسياسـية والعهـد الـدويل اخلـا ابحلقـوق االقتصـادية
واالجتماعية والثقافية.
أي خطـط للتوقيـع علـى االتفاقيـة أو التصـديق عليهـا .غـري أنـه
 -79وال توجد ،يف الوقـت احلاضـرُّ ،
علــى غــرار مجيــع التصــديقات املعلَّقــة علــى الصــكوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،ســيظل املوقــف املتعلــق
ابالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم قيد االستعراض.
 -80ووقَّعت أيرلندا على اتفاقيـة حقـوق األشـخا ذوي اإلعاقـة عنـدما فُـتح ابب التوقيـع عليهـا يف
آذار/مــارس  2007وصــدَّقت عليهــا يف  20آذار/مــارس  .2018ودخلــت االتفاقيــة حيــز النفــاذ ابلنســبة أليرلنــدا
يف  19نيســان/أبريل  .2018وجيــري داخلي ـا رصــد التقــدم والتنفيــذ اجلــاريني مــن خــالل اهلياكــل القائمــة دعم ـا
لتنفيــذ االس ـرتاتيجية الوطنيــة إلدمــاج ذوي اإلعاقــة ،الــي نُشــرت يف  14متول/يوليــه  .2017وقــد ُعيِّنــت وحــدة
السياســات املتعلقــة ابلعدالــة املدنيــة واملســاواة يف ولارة العــدل واملســاواة لتضــطلع بــدور مركــز التنســيق مبوجــب
املادة  33من االتفاقية .ويشمل إطار الرصد كالًّ من اللجنـة األيرلنديـة حلقـوق اإلنسـان واملسـاواة واهليئـة
الوطنية لإلعاقة.
30

 -81ووقَّعــت أيرلنــدا علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخا مــن االختفــاء القســري يف
املرجح
آذار/مارس  .2007وتعتزم أيرلندا التصديق على هذه االتفاقية يف أقرب وقت ممكن عمليا؛ ومن َّ
أن يكــون لزام ـ ا سـ ُّـن تش ـريعات للتصــديق الكامــل علــى هــذه االتفاقيــة .وجيــري حالي ـ ا النظــر يف املوقــف
أي تشريع ضروري حسبما تسمح به األولوايت التشريعية عموم ا.
املتعلق هباته املسألة .وسيقدَّم ُّ
29
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 -82وتنتهج احلكومة األيرلندية سياسة إبقاء التحفظات القائمـة بشـأن معاهـدات حقـوق اإلنسـان
قيد االستعراض النشط ،مبا يتسق مع إعالن وبرانمج عمل فيينا .ويف الوقت احلاضر ،تُعتـرب مجيـع التحفظـات
مبوجب هذه املواد ضرورية.
 -83وأيرلندا ملتزمة متاما ابلتصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة األمـم املتحـدة ملناهضـة التعـذيب
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وجيري إعـداد مشـروع قـانون ذي
صلة لكي يتس التصديق على الربوتوكول االختيـاري يف أقـرب وقـت ممكـن .ومـن املزمـع وضـع الصـيغة
النهائية خلطة تشريعية ملشروع القانون وعرضها على احلكومة إلقرارها قبل هناية العام.
 -84ووقَّعت أيرلندا علـى الربوتوكـول االختيـاري امللحـق ابلعهـد الـدويل اخلـا ابحلقـوق االقتصـادية
واالجتماعيــة والثقافيــة يف  23آذار/مــارس  .2012وال ت ـزال مســألة التصــديق علــى الربوتوكــول االختيــاري قيــد
نظر احلكومة.
وجهــت أيرلنــدا دعــوة دائمــة إىل مجيــع إج ـراءات األمــم املتحــدة اخلاصــة املتعلقــة حبقــوق
 -85وقــد َّ
اإلنسان .وهكـذا قامـت املقـررة اخلاصـة لألمـم املتحـدة املعنيـة ببيـع األطفـال واسـتغالهلم جنسـيا ،السـيدة
مود دي بوير  -بوكيتشيو ،بزايرة قُطذرية إىل أيرلندا يف الفرتة من  14إىل  21مايو/أاير .2018

ابق -اإلطي اتقين ين حلمي أ تق ق اإلنسين على اتصعيل ات طين
 -1احلمي أ اتلسق أ  -تق ق حملَّد
 -86ينص الدستور على عدد كبري من احلقـوق حتديـدا .وت ِّـرد هـذه احلقـوق أساسـ ا ،علـى سـبيل املثـال
ال احلصــر ،يف املـواد  ،44-40حتــت عن ـوان "احلقــوق األساســية" .وتشــمل هــذه احلقــوق مــا يلــي( :أ) املســاواة
أمــام القــانون (املــادة )1-40؛ و(ب) احلــق يف احليــاة (الفقـراتن  2-3و 3مــن املــادة )40؛ و(ج) حــق الفــرد يف
محايـة شخصــه (املــادة )2-3-40؛ و(د) حــق الفــرد يف ُحســن الســرية (املــادة )2-3-40؛ و(ه) حقــوق امللكيــة،
مبــا يف ذلــك احلــق يف امــتالك املمتلكــات ونقلهــا وتوريثهــا ووراثتهــا (املــادة  2-3-40مقرتنــة ابملــادة )43؛
و(و) احلري ـ ــة الشخص ـ ــية (امل ـ ــادة )4-40؛ و(ل) حرم ـ ــة املس ـ ــكن (امل ـ ــادة )5-40؛ و(ح) حري ـ ــة التعب ـ ــري
(املــادة )‘1’ 1-6-40؛ و(ط) حريــة التجمــع (املــادة )‘2’ 1-6-40؛ و(ي) حريــة تكــوين اجلمعي ــات
(املـادة )‘3’ 1-6-40؛ و(ك) حقـوق األسـرة (املـادة )41؛ و(ل) حـق الوالـدين يف تـوفري التعلـيم لألبنـاء
(املــادة )1-42؛ و(م) حــق األطفــال يف احلصــول علــى حــد أد معـ َّـني مــن التعلــيم (املــادة )2-3-42؛
و(ن) حريــة الضــمري وحريــة املعتقــد وممارســته (املــادة )44؛ و(س) احلــق يف التصــويت (املــادة 2-2-12
و 1-16و)3-47؛ و(ع) احل ــق يف التم ــاس االنتخ ــاب (امل ــاداتن  1-4-12و)1-16؛ و(ف) احل ــق يف
إيالء األصوات نفس القدر من األزية (املادة )16؛ و( ) احلق يف إقامة العدل علن ا من جانب قضاة
مس ــتقلني (املـ ــاداتن  34و )35؛ و(ق) احل ــق يف احملاكمـ ــة اجلنائيـ ــة يف احمل ــاكم العاديـ ــة (املـ ــادة )1-38؛
و(ر) احلــق يف احملاكمــة أمــام هيئــة حملفــني (املــادة )5-38؛ و(ش) حــق الشــخص يف عــدم احلك ـم علــى
أفعاله أبهنا غري قانونية أبثر رجعي (املـادة ( ،)1-5-15ت) وحقـوق األطفـال وواجـب الدولـة يف محايـة
تلك احلقوق والدفاع عنها (املـادة  42ألـف)؛ و(ث) االعـرتاف ابلـزواج بـني شخصـني مـن نفـس اجلـنس
(املادة .)4-41
 -2احلمي أ اتلسق أ  -تق ق غري حملَّد
-87

يتناول الدستور مسألة احلقوق الشخصية على النحو التايل:
املادة

1-3-40

"تكفـل الدولــة يف قوانينهــا احـرتام حقــوق املـواطن الشخصــية ،وتكفــل الــدفاع عنهــا ،ابلقــدر املمكــن
عملي ا ،مبوجب قوانينها".
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2-3-40

املادة
"تــوفِّر الدولــة ،علــى وجــه اخلصــو  ،مبوجــب قوانينهــا ،أفضــل محايــة ممكنــة حليــاة كــل م ـواطن
وشخصه وحسن سريته وحقوقه يف امللكية من أي هجوم جائر ،والدفاع عنها يف حالة وقوع ظلم".
ـام الدســتور ،حـدَّدت احملــاكم عــددا مـن احلقــوق الــي يـنص عليهــا الدســتور،
 -88ويف تفسـريها أحكـ َ
وإن مل يكن منصوصا عليها فيه صراحة .ومن أبرل هذه احلقوق الدستورية غري احملدَّدة ما يلي:
(أ)

احلق يف السالمة البدنية؛

(ب)

واحلق يف السفر داخل الدولة؛

(ج)

واحلق يف السفر خارج الدولة؛

واحلــق يف عــدم تعـريض صــحة األفـراد للخطــر مــن جانــب الدولــة واحلــق يف عــدم التعــرض
(د)
للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة؛
(ه)

واحلق يف التقاضي واللجوء إىل احملاكم؛

(و)

واحلق يف االستعانة مبحام؛

(ل)

واحلق يف االتصال؛

(ح)

واحلق يف الزواج؛

(ط)

واحلق يف اخلصوصية الزوجية؛

(ي)

واحلق يف اإلجناب؛

(ك)

وحقوق األم غري املتزوجة فيما يتعلق بطفلها؛

(ل)

واحلق يف التمثيل القانوين يف بعض القضااي اجلنائية؛

(م)

واحلق يف إجراءات عادلة.

 -3اتلسق أ
 -89مبوجـب املـادة  34مــن الدسـتور ،تتمتــع كـل مــن احملكمـة العليــا وحمكمـة االســتئناف وحمكمـة الــنقض
بصالحية تقييم مدى دستورية أي قانون والبت يف صحته.
 -90ف ذا خلصت احملكمة إىل َّ
غري دستوري ،ف َّن هذا القانون يفقد كل شرعية قانونية
أن قانوانا ما ُ
من أساسه.
 -4اإلصالح اتلسق ي

 -91يف أعقــاب اســتفتاء دســتوري أجــري يف  22أاير/مــايو ُ ،2015عـ ِّـدلت املــادة  41مــن الدســتور
لتنص على جوال أن يعقد شخصان لواجهما وفقا للقانون دون متييز على أسـاس نـوع اجلـنس .وقـد اكتسـب
التعديل الدستوري أثرا تشريعيا مبوجـب قـانون الـزواج لعـام  2015الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف  16تشـرين
الثاين/نوفمرب .2015
صوت مواطنو أيرلندا على تعديل الدستور لينص
 -92ويف استفتاء أجري يف  25أاير/مايو َّ ،2018
على تنظيم إهناء احلمـل .وأقـر جملسـا الربملـان يف  13كـانون األول/ديسـمرب  2018مشـروع قـانون الصـحة
وسـ ـ َّن يف  21ك ــانون األول/ديس ــمرب  2018إلنف ــاذ ه ــذا التص ــويت.
(تنظ ــيم إهن ــاء احلم ــل) لع ــام ُ 2018
وبدأ تقدن خدمات إهناء احلمل يف  1كانون الثاين/يناير .2019
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 -93ويف استفتاء أُجري يف  26أكتوبر/تشرين األول  ،2018ص َّـوتت األغلبيـة علـى حـذف اإلشـارة
إىل التجديف يف الدستور.
 -94ويف أعقــاب اســتفتاء دســتوري أُجــري يف  24أاير/مــايو  ،2019صـ َّـوت مواطنــو أيرلنــدا علــى تعــديل
املــادة  3-41مــن الدســتور لتقلــيص املــدة الواجبــة النفصــال الشخصــني قبــل تقــدن طلــب الطــالق ،واســتبدال
نص املادة  3-3-41الي تتناول االعرتاف حباالت الطالق األجنيب.
 -5األدتأ
متعمــد
 -95تقضــي القاعــدة العامــة يف أيرلنــدا بعــدم قبــول األدلــة الــي يــتم احلصــول عليهــا نتيجــة انتهــاك َّ
للحقوق الدستورية لألفراد.
 -6امل ا عأ اتقضيئيأ
 -96املراجعــة القضــائية مــن ســبل االنتصــاف ضــد األشــخا أو اهليئــات الــي تــؤدي مهــام عامــة
(مبا يف ذلك احملاكم األد درجة) لثنيهم عن التصرف على و خيالف القانون أو إلجبارهم على التقيد
سبل االنتصاف القدمية
ابلقانون واالمتثال للقواعد األساسية للعدالة الطبيعية واإلجراءات العادلة .وتشمل َ
الي ينص عليها القانون العام املتمثلة يف إحالة الدعوى للمراجعة واالمتثـال واحلظـر .وميثِّـل النظـام احلـديب
للمراجعة القضائية وسيلة سريعة ميكن من خالهلا التماس أمر إبلغاء قرار أو إجراء صادر عن مثل هذه
اهليئة ،أو إلجبارها على القيام بفعل ما أو منعها من التصرف على و خيالف القانون.
يتوسل ابملراجعـة القضـائية
 -97وجيول للشخص الذي يسعى إىل الطعن يف دستورية التشريعات أن َّ
هلذه الغاية .على َّ
أن هذا اإلجراء ال يقتصر على احلاالت الي تنطوي على خمالفـة دسـتورية .ففـي حـني
َّ
أن القوانني الصادرة عن الربملان ال تبطل إال من حيب كوهنا تتعـارض مـع أحكـام الدسـتور ،جيـول أيضـ ا
املخولة مبوجب التشريع التفويضـي ،أي اسـتنادا إىل
إلغاء التشريعات الفرعية عندما يتم جتاول السلطات َّ
كون نطاق اختصا التشريع الفرعي يتجاول نطاق اختصا القانون التفويضي .وعالوة على ذلك،
ميكن الطعن يف قرارات هيئات الدولة وغريها من اهليئات الي تؤدي مهام عامة عـن طريـق املراجعـة القضـائية.
وهذه اهليئات ملزمة ابلعمـل يف حـدود صـالحياهتا وابالمتثـال للقواعـد األساسـية للعدالـة الطبيعيـة واإلجـراءات
العادلة .وجيـول الطعـن يف عـدم القيـام بـذلك عـن طريـق املراجعـة القضـائية ألسـباب منهـا جتـاول القـانون،
واملخالفات اإلجرائية و/أو انتهاكات اإلجراءات العادلة والعدالة الطبيعية.
ِّ
وترد سبل االنتصاف التالية يف القانون األيرلندي فيما يتعلق ابنتهاكات حقـوق اإلنسـان الـي
-98
ميها دستور البالد :املراجعة القضائية للتشـريعات ،أو التشـريعات املقرتحـة ،فيمـا يتعلـق بتعارضـها مـع
أحكام الدستور ،عندما ِّ
يشكل التشريع انتهاك ا ٍّ
حلق حممي دستورايا ،أو ينطوي على مثل هذا االنتهاك؛
املراجعة القضائية للتشريعات الفرعية بسبب تعارضها مع أحكـام الدسـتور أو عـدم التوافـق مـع احلكـم القـانوين
الذي جييز ا لتشريع الفرعي؛ املراجعة القضائية لإلجراءات اإلدارية بسـبب تعارضـها مـع أحكـام الدسـتور
أو غــري ذلــك مــن حــاالت عــدم االمتثــال للقــانون ،مبــا يف ذلــك عــدم اح ـرتام قواعــد العدالــة الطبيعيــة؛
فيمــا يتعلــق بقــانون االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان لعــام  ،2003يــنص حكــم يف املــادة  5مــن قــانون
عام  ،2003يف احلاالت الي ال ميكن فيها تفسري النظام األساسي ،أو الصـك القـانوين ،أو سـيادة القـانون
العــام ،ومــا إىل ذلــك ،تفسـريا يتفــق مــع االتفاقيــة ،علــى أن تُصــدر احملــاكم األعلــى درجــة إعــالانا بعــدم التوافــق
يـُ ذعَرض على جملسي الربملان .وتنص املادة  )4( 5أيضا على نظام للتعـويض علـى سـبيل اهلبـة مـن الدولـة
يف الظروف الي ِّ
يقدم فيها الطرف يف اإلجراءات املعنية طلب ا خطي ا إىل املدَّعي العام ،فيما يتعلق بضرر
أو خسارة أو أذى حلق به نتيجة لعدم التوافق.
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 -7اتقء عيت والزفيقييت واملعيهلات
 -99تنص املادة  3-29من الدسـتور علـى َّ
أن "أيرلنـدا تقبـل مبـادئ القـانون الـدويل املتعـارف عليهـا
عموم ا بوصـفها قاعـدة لسـلوكها يف عالقاهتـا مـع الـدول األخـرى" .وتشـمل هـذه املبـادئ القـانون الـدويل
حلقـوق اإلنسـان مـن حيـب إنـه يشـكل جـزءا مــن القـانون الـدويل العـريف .ولـدى أيرلنـدا نظـام مـزدوج ال تصــبح
يقر الربملان ذلك من
مبوجبه االتفاقات الدولية الي تصبح أيرلندا طرف ا فيها جزءا من القانون احمللي ما مل َّ
خالل تشريع.
 -100وأيرلنــدا طــرف يف معاهــدات حقــوق اإلنســان املعتمــدة حتــت رعايــة جملــس أورواب ،مبــا يف ذلــك
االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان .واكتســبت االتفاقيــة مفع ـوالا إضــافي ا يف القــانون احمللــي مــن خــالل قــانون
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان لعام  .2003وينص القانون على الدفاع عن احلقوق املنصو عليها
يف االتفاقية مباشرة أمام احملاكم واهليئات القضائية األيرلندية.
 -101والبلــد ،بوصــفه دولــة طرفـ ا يف االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان ،ملــزم ابلتقيــد ابألحكــام الصــادرة
عن احملكمة يف القضااي الي هي طرف فيهـا .وقـد اقتضـت األحكـام الصـادرة ضـد أيرلنـدا ،يف عـدد مـن
القضااي ،دفـع ترضـية عادلـة للمتظلمـني علـى النحـو الـذي أمـرت بـه احملـاكم .وستواصـل احلكومـة ،حتـت
إشراف جلنة ولراء جملس أورواب ،اعاذ مجيع اخلطوات الاللمة لتنفيذ أحكام احملكمة.
 -102وأيرلندا ،بوصفها دولة عضوا يف االحتاد األورويب ،ملزمة مبيثـاق احلقـوق األساسـية لالحتـاد األورويب.
ويعــرتف امليثــاق حبقــوق وح ـرايت ومبــادئ حمــدَّدة (اقتصــادية واجتماعيــة ومدنيــة وسياســية) ــق مل ـواطين
االحتاد األورويب التمتع هبا عندما ِّ
تنفذ مؤسسات االحتاد والدول األعضاء قانون االحتاد .وأُضفي على امليثاق،
يف كانون األول/ديسمرب  ،2009مع دخول معاهدة لشبونة حيز النفاذ ،أثر قانوين ملزم ٍّ
مساو ألثر معاهدات
االحتاد األورويب.
 -8املؤسسيت واأل ت ات طنيأ
ِّ
اهليئات
 -103تسلِّم احلكومة أبزية وجود هيئات مستقلة للشكاوى والرصد والتفتيش ،وقد أنشأت
التالية من هذا القبيل.

اللجنة األيرلندية حلقوق اإلنسان واملساواة
 -104أنشئت اللجنة األيرلندية حلقوق اإلنسان واملساواة يف  1تشرين الثاين/نوفمرب  2014من خالل
دمـج جلنـة حقـوق اإلنســان وهيئـة املسـاواة .وهــي املؤسسـة الوطنيـة حلقــوق اإلنسـان واملسـاواة يف أيرلنــدا.
واللجنة هيئة عامة مسـتقلة مسـؤولة أمـام الربملـان ،وأسـندت إليهـا واليـة مبوجـب قـانون اللجنـة األيرلنديـة
حلقوق اإلنسان واملساواة لعام  .2014وللجنة اختصا قانوين واسع النطاق فيما يتعلق حبماية حقـوق
اإلنسان واملساواة وتعزيزها مبوجب القانون .ويشمل نطاق والية اللجنة العمل على مستوى السياسـات
العامــة الســتعراض فعاليــة قــانون حقــوق اإلنســان واملســاواة ،والسياســات واملمارســات املتَّبعــة يف الدولــة
وداخل اهليئات العامة ،والعمل مع اجملتمعات احمللية واجملتمع املدين لرصد جتارب الناس الفعليـة يف جمـال
حقوق اإلنسان واملساواة على أرض الواقع واإلبال عنها .وتشمل صالحياهتا القانونية تقدن املساعدة
العمليـة ،مبــا يف ذلــك املســاعدة القانونيـة لتمكــني النــاس مــن الـدفاع عــن حقــوقهم ،واملســازة يف القضــااي
القانونية (أصدقاء احملكمة) الي تتناول املساواة أو حقوق اإلنسان الي يتمتع هبا الفرد.
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جلنة العالقات يف مكان العمل
 -105أنشئت جلنة العالقات يف مكان العمل مبوجـب قـانون العالقـات يف مكـان العمـل لعـام

2015

يف  1تشرين األول/أكتوبر  2015ومجعت بني مهام جلنة عالقات العمل ،واهليئة الوطنية حلقوق العمالة،
وحمكمة املساواة ،والوظائف االبتدائية حملكمة االستئناف فيما يتعلـق بقضـااي العمـل .وتشـمل اخلـدمات
األساســية للجنــة العالقــات يف مكــان العمــل تــوفري خــدمات التوفيــق وتيســري الوســاطة واخلــدمات االستشــارية،
والفصل يف قضااي العمالة واملساواة واملعاشات التقاعدية والشكاوى املتعلقة ابملساواة يف املركـز ،والرصـد
ِّ
خصيص ا بظروف العمـل مـن أجـل ضـمان االمتثـال للتشـريعات املتعلقـة حبقـوق العمـل
عن طريق مفتشية تع
( )1
وإنفاذها وتوفري املعلومات للجمهور فيما يتعلق بتشريعات العمل (غري قانون املساواة يف العمل) .
 -106وتوفِّر اللجنة الوسائل الي ِّ
متكن من التحقيق يف الشكاوى املقدَّمة ابتدائيا يف إطـار تشـريعات
حقوق العمل واملساواة يف العمل وعالقات العمل ،أو تسويتها عن طريـق التـدخل ِّ
املبكـر أو البـت فيهـا
حسب االقتضاء .وتعاَل اللجنة الشكاوى املتعلقة ابلتمييز يف جمال العمالـة واحلصـول علـى السـلع واخلـدمات
مبوجــب ق ـوانني املســاواة يف العمــل للفــرتة  2015-1998وقــانون املســاواة يف املركــز للفــرتة .2015-2000
وحتظر قوانني املساواة يف العمـل التمييـز يف العمـل ،مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق ابجملـاالت التاليـة :التوظيـف والرتقيـة؛
واملساواة يف األجر؛ وظروف العمل؛ والتدريب أو اخلربة؛ والفصـل؛ والتحـرش ،مبـا يف ذلـك التحـرش اجلنسـي.
وهــي تغطــي األســباب التســعة املتمثلــة يف نــوع اجلــنس ،واحلالــة االجتماعيــة ،واحلالــة األس ـرية ،والســن،
انني املسـاواة يف املركـز
واإلعاقة ،وامليل اجلنسي ،والعرق ،والدين ،واالنتماء إىل جمتمـع الرحـل .وتغطـي قـو ُ
بــدورها األســباب التســعة وحتظــر التمييــز يف تــوفري الســلع واخلــدمات والســكن والتعلــيم .وابإلضــافة إىل ذلــك،
حتظر القوانني التمييز يف توفري خدمات السكن ضد األشخا الذين َّ
يتلقـون عـالوة إجيـار أو مسـاعدة
سكنية أو مدفوعات للرعاية االجتماعية.

اهليئة التنفيذية للخدمات الصحية
 -107تقع املسؤولية القانونية عن تقـدن اخلـدمات الصـحية علـى عـاتق اهليئـة التنفيذيـة للخـدمات الصـحية
مبوجب قانون الصحة لعام  2004الذي ينص علـى َّ
أن اهليئـة التنفيذيـة للخـدمات الصـحية مسـؤولة عـن
إدارة اخلــدمات الصــحية واخلــدمات االجتماعيــة الشخصــية وتقــدميها أو اعــاذ ترتيبــات لتقــدن هــذه اخلــدمات
نيابة عنها .وقبل إنشاء اهليئة التنفيذية للخدمات الصحية ،كانت مسؤولية تقدن هذه اخلدمات منوطة
ابجملالس الصحية اإلقليميـة مبوجـب قـانون الصـحة لعـام  1970وهيئـة الصـحة اإلقليميـة الشـرقية مبوجـب قـانون
الصحة (هيئة الصحة اإلقليمية الشرقية) لعام .1999

وكالة الطفل واألسرة
 -108تقــع املســؤولية القانونيــة عــن تــوفري خــدمات حمــدَّدة لألطفــال واألســرة علــى عــاتق وكالــة الطفــل
واألسرة ،تُوسال ،مبوجب قانون وكالة الطفـل واألسـرة لعـام  2013الـذي يـنص علـى َّ
أن الوكالـة مسـؤولة،
يف مجلة أمور ،عن إدارة اخلدمات وتقدميها ،أو اعاذ ترتيبات لتقدميها ابلنيابة عنها ،من أجل دعم اجلهود
الرامي ــة إىل تعزي ــز تنمي ــة األطف ــال ورف ــاههم ومح ــايتهم؛ ودع ــم وتش ــجيع فعالي ــة أداء األس ــر؛ ودع ــم تعزي ــز
املواظبة على الدراسة واملشاركة فيها واستبقاء التالميـذ يف املـدارس؛ وتـوفري الرعايـة واحلمايـة لضـحااي العنـف
املنزيل أو اجلنسـي أو اجلنسـاين .وتشـرف الوكالـة أيضـ ا علـى خـدمات السـنوات األوىل ُّ
وتفقـدها فيمـا يتعلـق
ِّ
برعايـ ــة األطفـ ــال يف مرحلـ ــة التعلـ ــيم قبـ ــل املدرسـ ــي واألطفـ ــال يف سـ ــن الدراسـ ــة الـ ــي تقـ ــدمها القطاعـ ــات
اجملتمعية/التطوعية والتجارية.

__________
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هيئة الصحة والسالمة
 -109هيئــة الصــحة والســالمة هــي اهليئــة القانونيــة الوطنيــة املســؤولة عــن تنظــيم الســالمة والصــحة املهنيتــني
فضالا عن مراقبة املواد الكيميائية واألسواق .وهيئة االعتماد الوطنية األيرلندية هي أيض ا جزء من اهليئة.
وتتمثل مهام اهليئة يف ما يلي:

أبمان؛

(أ)

تنظيم سالمة وصحة ورفاه العاملني واملتضررين من أنشطة العمل؛

(ب)

وتعزيز حتسني سالمة وصحة ورفاه العاملني واملتضررين من أنشطة العمل؛

(ج)

وتنظــيم وتعزيــز تصــنيع امل ـواد الكيميائيــة واســتخدامها وعرضــها يف الســوق وجتارهتــا ونقلهــا

(د)

املوحدة ذات الصلة؛
والعمل بصفة هيئة مراقبة فيما يتعلق بتشريعات السوق األوروبية َّ

(ه)

والعمل بصفة هيئة االعتماد الوطنية يف أيرلندا.

اهليئة الوطنية لإلعاقة
 -110تس ــدي اهليئ ــة الوطني ــة لإلعاق ــة مش ــورة متخصص ــة بش ــأن السياس ــات واملمارس ــات املتعلق ــة
ابإلعاقــة إىل وليــر العــدل واملســاواة .ومنظمــات القطــاع ال عــام ملزمــة بتعزيــز ودعــم توظيــف األشــخا
ذوي اإلعاقــة ،وحتقيــق هــدف نظــامي ال يقــل عــن  3يف املائــة للمــوظفني ذوي اإلعاقــة .وترصــد اهليئــة
مــدى امتثــال اهليئــات العامــة وميكــن أن توصــي ابعــاذ إجـراءات حمــدَّدة يف احلــاالت الــي تنتهــك فيهــا
هيئة عامة هذه االلتزامات.

جملس استعراض (القانون اجلنائي يف جمال) الصحة العقلية
 -111أنشــا جملــس اســتعراض (القــانون اجلنــائي يف جمــال) الصــحة العقليــة مبوجــب قــانون (اخــتالل القــوى
العقليــة) للقــانون اجلنــائي لعــام  ،2006بصــيغته َّ
املعدلــة مبوجــب قــانون (اخــتالل القــوى العقليــة) للقــانون
اجلنــائي لعــام  .2010وتتمثــل مهمــة اجمللــس يف اســتعراض احتجــال األشــخا احملتجـزين يف مراكــز معيَّنــة
ـؤهلني للمثـول أمـام احملكمـة أو غـري
ممن أحالتهم إحدى احملاكم إىل هذه املراكـز بعـد أن تب َّـني أهنـم غـري م َّ
مــذنبني ابرتكــاب جرميــة بســبب اخــتالل ق ـواهم العقليــة .ويســتعرض اجمللــس أيض ـا احتجــال األشــخا الــذين
يُنقلون من السـجن إىل مركـز مع َّـني لتلقـي الرعايـة أو العـالج .واملركـز الوحيـد املع َّـني يف الدولـة حاليـ ا هـو
املستشفى املركزي لألمراض العقلية.

أمانة املظامل ومفوضية اإلعالم ومفوضية اإلعالم البيئي
 -112أنشــئت أمانــة املظــامل مبوجــب تش ـريع يف عــام  1980لفحــص الشــكاوى املتعلقــة ابإلج ـراءات
اإلداريــة الــي تتخــذها اإلدارات احلكوميــة ،واهليئــة التنفيذيــة للخــدمات الصــحية ،واملستشــفيات العامــة،
ويعزل قانون أمانة املظامل (املعدل) لعام  2012صالحيات أمانة املظـامل ِّ
والسلطات احملليةِّ .
ويوسـع نطـاق
القــانون ليشــمل مــا ال يقــل عــن  150هيئــة عامــة أخــرى ،مبــا فيهــا ،علــى ســبيل املثــال ،مجيــع مؤسســات
املسـتوى الثالـب .ومت يف ا ونــة األخـرية توســيع نطـاق اختصـا أمانــة املظـامل ليشــمل قطـاع ُدور الرعايــة
اخلاصـة ،ومنـذ أوائـل عـام ُ ،2017مسـح ألمانـة املظــامل رمسيـا بقبـول الشـكاوى َّ
املقدمـة مـن املقيمـني الــذين
يعيشون يف مراكز توفري الرعاية املباشرة .وتضطلع أمانة املظامل بدور حاسم يف الـدفاع عـن حقـوق املـواطنني
يف تعاملهم مع اهليئات العامة.
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 -113ويف حني ينص القانون على َّ
أن أمانة املظامل ومفوضية اإلعالم كياانن منفصـالن ،ف هنمـا خاضـعتان
إلدارة نفس الشخص ،وتعمالن معا منذ إنشاء مفوضية اإلعالم يف عام  .1997وأضيفت أيضا وظيفة
مفوضية اإلعالم البيئي إىل دور هذين الكيانني يف عـام  2007يف إطـار تنفيـذ أيرلنـدا لالتفاقيـة اخلاصـة إباتحـة
فـر احلصـول علـى املعلومــات عـن البيئـة ومشــاركة اجلمهـور يف اعـاذ القـرارات بشـأهنا واالحتكـام إىل القضــاء
يف املســائل املتعلقــة هبــا (اتفاقيــة آرهــوس) .وتتــوىل املفوضــية مســؤولية اســتعراض ق ـرارات اهليئــات العامــة
(عند تقدن طلب هبذا الشأن) فيما يتعلق حبرية اإلعالم واحلصول على املعلومات املتعلقة ابلبيئة ،واعاذ
ق ـرارات جديــدة ملزمــة عنــد االقتضــاء؛ واســتعراض تنفيــذ ق ـوانني حريــة اإلعــالم لضــمان امتثــال اهليئــات العامــة
ألحكام التشريعات؛ وإعداد ونشـر تعليقـات علـى تفعيـل القـوانني .وجيـول ملفوضـية اإلعـالم البيئـي أيضـ ا
أن حتيل أي مسألة قانونية تنشأ عن طعن مبوجب ذلك القانون إىل احملكمة العليا للبت فيها.

أمانة مظامل قوات الدفاع
 -114أُنشــئت أمانــة املظــامل لق ـوات الــدفاع مبوجــب ق ـانون أمانــة املظــامل (لق ـوات الــدفاع) لعــام
إلرساء إجراء لتقدن الشكاوى من جانب أفراد قوات الدفاع وأفرادها السابقني يف احلاالت الي تُستنفد
فيها اإلجراءات الداخلية لتقدن الشكاوى .وجيول ألمانة املظامل أن تنظر أيضا يف الشكاوى املقدَّمة من
أفراد قوات الدفاع فيما يتعلق ابملعاقبة عقب عمليات إفشاء مشمول ابحلماية.

2004

جلنة أمانة املظامل لقوات الشرطة الوطنية
ُ -115خ ِّولت اهليئة املستقلة املعنية بشكاوى الشرطة ،وهي جلنة أمانة املظامل لقوات الشرطة الوطنية،
صــالحية إج ـراء حتقيقــات مباشــرة ومســتقلة يف الشــكاوى َّ
املقدمــة أبف ـراد ق ـوات الشــرطة الوطنيــة ،أو أي
مســألة يبــدو فيهــا َّ
أن أف ـراد الشــرطة رمبــا ارتكب ـوا فع ـالا إجرامي ـا أو صــدرت عــنهم تصــرفات تسـ ِّـو اعــاذ
إجراءات أتديبية.

أمانة مظامل الطفل
 -116تشمل جماالت العمـل الرئيسـية أمانـة مظـامل الطفـل املعاجلـة املسـتقلة للشـكاوى َّ
املقدمـة مـن الشـباب
أو البالغني ابلنيابـة عـن الشـباب؛ والتواصـل واملشـاركة ،مبـا يف ذلـك دعـم النـاس يف اإلملـام حبقـوق الطفـل
والشـباب؛ والبحـوث والسياسـات العامـة ،مبـا يشـمل إسـداء املشـورة إىل احلكومـة بشـأن املسـائل املتصـلة
حبقوق الطفل.

جلنة محاية البياانت
 -117جلنــة محايــة البيــاانت مس ـؤولة عــن صــون حقــوق أصــحاب البيــاانت وإنفــاذ التزامــات م ـراقيب
البيــاانت وجمهزيهــا ،وال ســيما احلقــوق وااللتزامــات املنصــو عليهــا يف الالئحــة العامــة حلمايــة البيــاانت
(الئحة االحتاد األورويب  )679/2016وقانون محاية البياانت لعام  .2018واللجنـة مسـتقلة متامـا يف أداء
مهامهــا وممارســتها لصــالحياهتا .وميكــن ملــن يشــعر َّ
أبن حقوقــه يف محايــة البيــاانت قــد انتُهكــت أو جيــري
انتهاكهــا أن يشــتكي إىل اللجنــة .وقــد ُوضــعت حتــت تصــرف اللجنــة جمموعــة مــن أدوات التحقيــق واجلـزاءات
مبوجب كل من الالئحة العامة وقانون عام .2018

أمانة املظامل املعنية ابلصحافة وجملس الصحافة
 -118مـي جملـس الصـحافة يف أيرلنــدا وأمانـة املظـامل املعنيـة ابلصــحافة املعـايري املهنيـة واألخالقيــة يف
الصحف واجملالت األيرلندية ويعمالن على تعزيزها .وتكفل أمانة املظامل املعنية ابلصحافة وصول اجلميع
إىل آلية مستقلة لشكاوى الصحافة تتسم ابلسرعة واإلنصاف واحلرية .وهتدف هذه اهلياكـل إىل ضـمان
عدم إساءة استخدام حرية الصحافة على اإلطالق ،وإىل خدمة املصلحة العامة.
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فريق الرقابة املعين خبطة العمل الوطنية بشأن قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة

1325

 -119يتــوىل فريــق للرقابــة معــين بتنفيــذ خطــط العمــل الوطنيــة أليرلنـدا بشــأن قـرار جملــس األمــن التــابع
لألمم املتحدة  1325ومثانيـة قـرارات الحقـة بشـأن املـرأة والسـالم األمـن ،والـذي يتـألف مـن  50يف املائـة
مــن ممثلــي املنظمــات األكادمييــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين و 50يف املائــة مــن ممثلــي احلكومــة ،مــع وجــود
رئيس مستقل ،اإلشراف على االستعراض املنتظم واملنهجي للتقدم احملرل يف حتقيق أهداف خطة العمـل
الوطنية احلالية وإجراءاهتا وغاايهتا.

مفوضية الشؤون اللغوية
 -120تتمتــع مفوضــية الشــؤون اللغويــة ابســتقاللية اتمــة علــى النحــو املبـ َّـني يف ق ـانون اللغــات الرمسيــة
وح ِّددت مهام املفوضية وصالحياهتا يف قانون عام  ،2003وتتمثـل أساسـ ا يف رصـد امتثـال
لعام ُ .2003

اهليئات العامة للقانون والتحقيق يف الشكاوى املقدَّمة من عامة الناس.

مفتش السجون

 -121جيري املفتِّش عمليات تفتيش منتظمة للسجون وأماكن االحتجال االثين عشر ،ويق ِّـدم تقـارير
عن كل مؤسسة جيري تفتيشها .وتُنشر هذه التقارير ،إىل جانب تقرير سنوي.

هيئة املعلومات الصحية واجلودة
 -122هيئة املعلومات الصحية واجلودة هي اهليئة املستقلة الـي أنشـئت هبـدف حتقيـق حتسـينات مطـردة يف
خــدمات الرعايــة الصــحية واالجتماعيــة الشخصــية يف أيرلنــدا ،ورصــد ســالمة ونوعيــة هــذه اخلــدمات وتعزيــز
الرعايــة الــي جتعــل مــن اإلنســان حمــورا هلــا خدم ـةا لصــاا اجلمهــور .وتشــمل واليــة اهليئــة نوعيــة وســالمة
القطاع العام ،والقطاع واخلا (يف إطار مهمة الرعاية االجتماعية املنوطة به) ،وقطاع العمل التطوعي.
وتتوىل هيئة املعلومات الصحية واجلودة ،الي يشرف عليها ولير الصـحة ووليـر شـؤون الطفـل والشـباب،
املسؤولية القانونية عن ما يلي:
(أ)

وضع معايري للخدمات الصحية واالجتماعية؛

(ب)

وتسجيل وتفتيش املراكز السكنية لكبار السن واملراكز السكنية املخصصة لذوي اإلعاقة؛

(ج)

ورصد نوعية وسالمة خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية الشخصية؛

(د)
هذه اخلدمات.

والتحقيق عند االقتضاء يف الشواغل اجلدية بشأن صـحة ورفـاه األشـخا الـذين يتلقـون

 -123ويشــمل دور هيئــة املعلوم ــات الصــحية واجلــودة أيض ـ ا وضــع معــايري وإج ـراء عمليــات تفت ــيش
فيما يتعلـق خبـدمات األطفـال .وتفحـص اهليئـة خـدمات احلمايـة والرعايـة االجتماعيـة؛ واملراكـز السـكنية
حلضانة األطفال مبا يف ذلك الوحدات ا منة الي ِّ
تقدم دعما مكثَّفا لألطفال يف مرفق آمن توفِّره وكالة
الطفل واألسرة (الي كانت حتمـل سـابق ا اسـم اهليئـة التنفيذيـة للخـدمات الصـحية) .وتقـوم اهليئـة كـذلك
بتفتيش املدارس املعدَّة إليداع األطفال هبا.

أمانة املظامل املعنية ابخلدمات املالية
 -124تعــاَل أمانــة املظــامل املعنيــة ابخلــدمات املاليــة واملعاشــات التقاعديــة بصــورة مســتقلة الشــكاوى
َّ
املقدمــة مــن العمــالء ،والــي مل تــتم تســويتها ،بشــأن تعــامالهتم الفرديــة مــع مقـ ِّـدمي اخلــدمات املاليــة واملعاشــات
التقاعدية ،مبا يف ذلك ما يتعلق ابلرهن العقاري وغريه من املسائل املتعلقة ابئتماانت املستهلكني.
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جلنة الصحة العقلية ومفتشية خدمات الصحة العقلية
 -125تتمثــل مهــام جلنــة الصــحة العقليــة يف تعزيــز وتشــجيع وتوطيــد احلفــاظ علــى معــايري عاليــة وممارســات
جيدة يف تقدن خدمات الصحة العقلية واعاذ مجيع اخلطوات املعقولة حلماية مصاا املرضى احملتجزين.
 -126ويقضـي القـانون أبن تقـوم مفتشــية خـدمات الصـحة العقليــة سـنوايا بـزايرة وتفتــيش كـل مركـز معتمــد
وأن تقوم ،إذا رأت ذلـك مناسـبا ،بـزايرة وتفتـيش أي مبـان أخـرى تقـدَّم فيهـا خـدمات الصـحة العقليـة.
وتشمل مهام املفتشية ،يف إطار عمليـة التفتـيش ،التحقـق مـن درجـة امتثـال املراكـز املعتمـدة ألي مدونـة
قواعد ممارسات أو لوائح قانونية سارية.

جملس إعالم املواطنني
 -127يـدعم جملـس إعــالم املـواطنني تـوفري املعلومــات وخـدمات املشـورة واملناصــرة واملشـورة املاليـة وخــدمات
امليزانيــة جمــاانا بشــأن طائفــة واســعة مــن اخلــدمات العامــة واالجتماعيــة .وهــو يــدعم الشــبكة اإلقليميــة خلــدمات
إعالم املواطنني وخدمات املشورة املالية وامليزنة الي ِّ
تقدم اخلدمات ،على الصعيد احمللي ،يف مجيـع أ ـاء
البلــد .ويــدعم اجمللــس أيضـا خــدمات إعــالم املـواطنني عــرب اهلــاتف ،ودائــرة تفســري لغــة اإلشــارة ،والــدائرة
الوطنية للمناصرة.

جملس اإلجيارات السكنية وحمكمة اإلجيار
 -128أُنشــا جملــس اإلجيــارات الســكنية ابعتبــاره هيئــة قانونيــة مســتقلة مبوجــب قــانون اإلجيــارات الســكنية
لعام  2004لتفعيل نظام وطين لتسجيل اإلجيارات وتيسري تسوية املنالعات بني املالك واملستأجرين.
 -129وعـدَّل قـانون (تعــديل) اإلجيـارات السـكنية لعــام  2015املـادة  3مـن قــانون اإلجيـارات الســكنية
لعام  2004جلعل املسـاكن الـي تتيحهـا اهليئـات السـكنية املعتمـدة ملسـتأجري املسـاكن االجتماعيـة مندرجـة
ضــمن نطــاق قــانون اإلجيــارات الســكنية لعــام  .2004وهــذا يعــين َّ
املخولــة
أن نفــس احلقــوق وااللتزامــات َّ
خمول ــة للمقيم ــني مبوج ــب إجي ــار يف قط ــاع هيئ ــة
للمــالك واملس ــتأجرين يف القط ــاع اخل ــا لإلجي ــار ابت ــت َّ
اإلسكان املعتمدة.
حتسـن ا كبـريا بفضـل هـذا التغيـري
حتسن وضع املسـتأجرين يف إطـار هيئـة اإلسـكان املعتمـدة ُّ
 -130وقد َّ
الذي بدأ يف  7نيسان/أبريل  ،2016فباتوا يستفيدون مما يلي:
(أ)
(ب)
الوساطة اجملانية؛

مزيد من أمن احليالة؛
االســتفادة مــن إج ـراءات تســوية املنالعــات يف إطــار جملــس اإلجيــارات الســكنية ،مبــا فيهــا

(ج) إل ـزام هيئــات اإلســكان املعتمــدة ،ابعتبارهــا املـ ِّ
ـؤجرة ،بتســجيل مجيــع اإلجيــارات ،يف مجلــة
بشغل املساكن بصورة سلمية.
أمور ،واحملافظة على املساكن يف حالة جيدة ،والسماح َ
ِّ -131
وترد أحكام ضمان احليالة يف الباب  4من قانون اإلجيارات السكنية لعام  ،2004وهي تستند
يف األصل إىل دورات إجيار متجـددة مـدهتا أربـع سـنوات (وأصـبحت مـدة دورات اإلجيـار سـت سـنوات
منــذ عــام  .)2016وإذا كــان املســتأجر قــد شــغل مســكنا مبوجــب اإلجيــار ملــدة متواصــلة مــدهتا  6أشــهر
ومل يبلَّغ خالل تلك الفرتة إشعار صحيح إبهناء ذلك اإلجيار ،ف َّن اإلجيار يكون مضموانا قانوانا ليستمر
س ـراينه مل ـدة  6ســنوات مــن بدايــة اإلجيــار .ووفق ـ ا للبــاب  5مــن قــانون اإلجيــارات الســكنية لعــام ،2004
ميكن للمستأجر أو املالك تبليغ إشعار إبهناء اإلجيار قبل انقضاء السنوات الست .وتنص املادة  34من
القـانون علـى األســباب احملـدودة الاللمـة لكــي ينهـي املالــك عقـد اإلجيـار .وميكــن للمسـتأجر أن يســتفيد
من حقوق اإلجيار مبوجب عقد إجيار خا تكون أكثر فائدة من حقوق اإلجيار القانونية.
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املرخصـة
 -132ويف ا ونة األخرية ،أدرج قانون (تعديل) اإلجيارات السـكنية لعـام  2019أمـاكن اإلقامـة َّ
املخصصة للطالب ضمن نطاق اختصا جملس اإلجيـارات السـكنيةَّ .
ونفـذ القـانون عـددا مـن التـدابري
الواردة يف خطة "إعادة بناء" أيرلندا  -خطة العمل لإلسكان والتشرد وااللتزامات الي مت التعهد هبـا يف
أيلول/ســبتمرب  2017لتزويــد جملــس اإلجيــارات الســكنية بصــالحيات وم ـوارد إضــافية لتــوفري محايــة معـ َّـزلة
لكــل مــن املســتأجرين واملــالك .ومــدَّد القــانون أيضـ ا نطــاق تشــغيل املنــاطق الــي يشــتد فيهــا اإلقبــال علــى
اإلجيـار حـد هنايـة عـام  ،2021مواصـالا بـذلك محايـة اإلجيـارات للمسـتأجرين يف املنـاطق الـي يكثـر فيهـا
اإلقبال على اإلجيار.

 -133وأُنش ــئت حمكم ــة اإلجي ــار مبوج ــب ق ــانون اإلس ــكان (املس ــاكن املس ــتأجرة اخلاص ــة) (املع ــدل)
لعام  ، 1983وهي اهليئة الي تتـوىل التحكـيم يف حتديـد اإلجيـار وغـري ذلـك مـن شـروط اسـتئجار املسـاكن
الي كانت عضع يف السابق للتأجري مبوجـب قـوانني القيـود املفروضـة علـى اإلجيـار للفـرتة .1981-1960

ـت يف قض ــااي جدي ــدة أو أن تعي ــد النظ ــر يف القض ــااي ال ــي س ــبق أن بت ــت فيه ــا
وجي ــول للمحكم ــة أن تب ـ َّ
احملكمة احمللية أو هـي نفسـها .ويف  7كـانون الثاين/ينـاير  ،2016حـل وليـر اإلسـكان والتخطـيط واحلكـم
احمللي حمكمة اإلجيار ،وأُسندت مهامها إىل جملس اإلجيارات السكنية.

اهليئة التنظيمية للخدمات القانونية
 -134أنشأت احلكومة هيئة مستقلة لتنظيم اخلدمات القانونيـة يف  1تشـرين األول/أكتـوبر  2016يف
إطار جمموعة اإلصالحات اخلاصة ابخلدمات القانونية والتكاليف القانونية الي اعتُمدت مبوجب قـانون
تنظيم اخلدمات القانونية لعـام  .2015ويشـمل ذلـك إنشـاء اهليئـة إطـارا مسـتقالًّ للشـكاوى يعـاَل ادعـاءات
سوء السلوك املهين القانوين ،سيحل حمل إجـراءات تقـدن الشـكاوى الـي كانـت يف السـابق تـتم مـن خـالل
اهليئات املهنية القانونية .وهذ املسعى مدعوم إبنشاء حمكمة أتديبية جديدة ومستقلة للممارسني القـانونيني
للفصل يف مسائل سوء السلوك اجلسيم فيما يتعلق مبحامي اإلجراءات وحمـامي املرافعـات علـى حـد سـواء.
ويفرض القانون أيضـا التزامـات أكـرب علـى املمارسـني القـانونيني أبن يُبقـوا العمـالء علـى علـم ابلتكـاليف
القانونيـة ،ويــنص بصـورة منفصــلة علــى إنشـاء مكتــب جديـد للقضــاة املعنيــني ابلتكـاليف القانونيــة ،ــل
حمل مكتب رئيس الضرائب ،للفصل يف املنالعات املتعلقـة ابلتكـاليف القانونيـة واالحتفـاظ بسـجل عـام
لقراراته .وقد أكملت هيئة تنظيم اخلدمات القانونية سلسلة من التقارير واملشاورات العامة القانونية منذ
إنشائها ،بشأن أمور منها اعتماد تاذج جديدة وأكثر تنافسية للخدمات القانونية ،ووضـعت جـدوالا لمنيـا
لبدء تفعيل ابقي مهامها وقدراهتا يف خطتها االسرتاتيجية املنشورة للفرتة .2020-2018

اجملتمع املدين

 -135أيرلندا ملتزمة التزاما كامالا إبرساء أسس دميقراطية تعددية ومفتوحـة وتق ِّـدر الـدور الـذي يؤديـه
اجملتمع املدين املتسم ابلتنوع والشـمول يف هـذا الشـأن .وتعـرتف احلكومـة ابملسـازة الـي ميكـن أن يفرلهـا
احلوار االجتماعي لتحقيق أقصى قدر من التفاهم املشرتك بني مجيع قطاعات اجملتمع .وما انفك الولراء
وإداراهتم يتفاعلون ابنتظام مع ممثلي مجيع قطاعـات اجملتمـع .وقـد أولـت احلكومـات املتعاقبـة أزيـة ابلغـة
لدور املنظمات غري احلكومية يف جمال حقوق اإلنسان .وبغية توفري إطار رمسي لالنتظام يف تبادل ا راء
بــني ولارة الشــؤون اخلارجيــة والتج ــارة وممثلــي املنظمــات غــري احلكومي ــة ،أنشــئت اللجنــة املعنيــة حبق ــوق
اإلنسان التابعة لولارة الشؤون اخلارجية والتجارة (الي كانت سابقا حتمل اسـم اللجنـة الدائمـة للمنظمـات غـري
احلكومية) ،وتضم ممثلني عن املنظمات غري احلكومية واخلرباء ،فضالا عن موظفي الولارة .وابإلضافة إىل
اللجنة ،يُعقد سنوايا منتدى حلقوق اإلنسان ،يُدعى إليه مجيع املهتمني.
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يم -إطي زعت ت تق ق اإلنسين على اتصعيل ات طين
 -1اجمليتس اتنييبيأ واهليئيت اتقلاوتيأ ات طنيأ واإلقليميأ
 -136ينظر عدد من اللجـان الربملانيـة املشـرتكة يف املسـائل املتصـلة حبقـوق اإلنسـان والشـؤون العامـة.
ومــن مجلــة هــذه اللجــان اللجنــة املشــرتكة املعنيــة بشــؤون العمالــة واحلمايــة االجتماعيـة ،واللجنــة املشــرتكة
املعنيــة ابلصــحة ،واللجنــة املشــرتكة املعنيــة بشــؤون الطفولــة والشــباب ،واللجنــة املشــرتكة املعنيــة ابلعــدل
واملساواة ،واللجنة املشرتكة املعنية ابلشؤون اخلارجية والتجارة والدفاع.
 -2نء ص ك تق ق اإلنسين
 -137ميكــن االطــالع علــى املعلومــات املتعلقــة ابالتفاقيــات الرئيســية حلقــوق اإلنســان الــي صــدَّقت
عليهــا أيرلنــدا وعلــى التقــارير الوطنيــة َّ
املقدمــة إىل األمــم املتحــدة عــن تنفيــذ هــذه االتفاقيــات علــى املوقــع
الشــبكي لــولارة الشــؤون اخلارجيــة والتجــارة ( .)www.dfa.ieوتتــوىل ف ـرادى اإلدارات احلكوميــة املســؤولة
عن تنفيذ صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا مسؤولية النشر أيض ا.

ووِّلع علــى نطــاق واســع.
 -138وقــد طُبــع نــص اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان ابللغتــني الــوطنيتني ُ
كمــا أتيحــت نســخ مــن الصــكوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان الــي صــدَّقت عليهــا أيرلنــدا لعامــة اجلمهــور
وع ِّممت على أعضاء جملس النواب.
ُ
 -3ز عيأ امل ظفني اتعم ةيني حبق ق اإلنسين

 -139تتــوخى حكومــة أيرلنــدا ضــمان وعــي مجيــع املــوظفني العمــوميني ابلتزامــاهتم مبوجــب خمتلــف صــكوك
حقوق اإلنسان .ويقدَّم التدريب يف جمال حقوق اإلنسان إىل املوظفني العموميني ،مبن فيهم أفراد قوات
الشرطة الوطنية ،وأفراد قوات الدفاع ،وموظفو السجون العاملون يف دائرة السجون األيرلندية.
 -140وأنيطــت ابللجنــة األيرلنديــة حلقــوق اإلنســان واملســاواة مبوجــب قــانون اللجنــة األيرلنديــة حلقــوق
اإلنســان واملســاواة لعــام  2014مهمــة تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان واملســاواة .وتتمثــل إحــدى وظائفهــا
احملدَّدة يف تعزيز التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان والتوعية هبذه احلقوق .وقد وضعت اللجنـة
موجهـا
األيرلندية حلقوق اإلنسـان ،يف هيكلهـا السـابق ،مشـروعا للتثقيـف والتـدريب يف جمـال حقـوق اإلنسـان َّ
خصيص ا للخدمة املدنية والعامة يف أيرلندا.
 -141وتوفِّر قوات الدفاع األيرلندية تدريب ا مستمرا يف جمال حقوق اإلنسان يف مدرسة األمم املتحدة
للتدريب يف أيرلندا يف مركز تـدريب قـوات الـدفاع لفائـدة أفـراد قـوات الـدفاع وللمشـاركني مـن القـوات املسـلَّحة
مــن اخلــارج .ويقـ َّـدم التــدريب أيضـ ا عــن طريــق مدرســة األمــم املتحــدة للتــدريب إىل أفـراد قـوات الشــرطة،
وموظفي اخلدمة املدنية ،واجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين ،والطالب ،واألكادمييني .وتسـتند جمموعـة
التدريب الشاملة إىل الربانمج الذي ِّ
تقدمه مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان.
 -142ومنــذ عــام  ،2007جيتــال مجيــع ضــباط الســجون املعيَّنــني يف دائــرة الســجون األيرلنديــة الشــهادة
وطورتـه ِّ
العليا يف جمال الرعاية يف االحتجال ،وهي ِّ
وتقدمـه
مؤهل مكيَّف من سـنتني مـن املسـتوى  6ص َّـممته َّ
دائــرة الســجون األيرلنديــة وش ـريكها األكــادميي ،املتمثــل حالي ـ ا يف معهــد ووترفــورد للتكنولوجيــا .وهنــاك
حاليا أكثر من  900ضابط ممن أكملوا الشهادة أو بصـدد اجتيالهـا .وتركِّـز الشـهادة بدرجـة كبـرية علـى
مكانة حقوق اإلنسان يف بيئـات االحتجـال .ومتثِّـل حقـوق اإلنسـان اإلطـار الـذي يـتم مـن خاللـه وضـع
الربانمج ،إذ يتم خالل الفصل األول إطالع ضباط السجون املعيَّنني على إطار حقوق اإلنسان.
GE.19-20881

31

HRI/CORE/IRL/2019

 -143وتعمل كلية خدمات السجون األيرلندية يف إطار شراكة مع اللجنة األيرلندية حلقوق اإلنسان
واملساواة ،ووضعت جمموعة تدريبية مص َّـممة ِّ
ومنقحـة ل ـ "تـدريب امل ِّ
خصيصـا َّ
ـدربني" يف جمـال حقـوق اإلنسـان
واملســاواة اســتنادا إىل منهجي ـة تشــاركية يف تــدريب ِّ
املدرســني يف كليــة خــدمات الســجون األيرلنديــة .ويشــمل
بـرانمج التــدريب املــنقَّح إطــار حقــوق اإلنســان ذا الصــلة إىل جانــب اإلعمــال الفعلــي ملبــادئ حقــوق اإلنســان
مثل الكرامة واالحرتام واملساواة والتناسب والشفافية .وسـيتيح ذلـك للم ِّ
ـدربني تقـدن دورة تدريبيـة مـدهتا
ساعتان جلميع موظفي السجون يف مجيـع أ ـاء أيرلنـدا والرتكيـز علـى مبـادئ الكرامـة واالحـرتام واملسـاواة
يف التعــامالت اليوميــة بــني ضــباط الســجون والســجناء .ومــن املقـ َّـرر تنفيــذ الــربانمج طـوال عــام  2019يف
إطار برانمج من يومني للتطوير املهين املستمر جلميع املوظفني.
 -144وتتمثل وظيفـة قـوات الشـرطة الوطنيـة مبوجـب املـادة  7مـن قـانون قـوات الشـرطة الوطنيـة لعـام
يف تــوفري خــدمات ضــبط األمــن وضــمان الســالمة للدولــة ،وحتقيــق أهــداف حمــدَّدة تشــمل الــدفاع عــن
حقــوق اإلنســان لكــل فــرد .وبــذلك تقــع علــى عاتقهــا التزامــات تشــمل املــادة  3مــن قــانون االتفاقيــة األوروبيــة
حلقوق اإلنسان لعام  2003واملادة  42من قانون اللجنة األيرلندية حلقوق اإلنسان واملساواة لعام .2014
ِّ
وجتس ـ ـ ــد خطـ ـ ـ ــة ض ـ ـ ــبط األمـ ـ ـ ــن لع ـ ـ ــام  2017وبيـ ـ ـ ــان اس ـ ـ ـ ـرتاتيجية ق ـ ـ ـ ـوات الش ـ ـ ــرطة الوطنيـ ـ ـ ــة
-145
2005

مدونة أخالقيات يف كانون الثاين/يناير ،2017
للفرتة  2018-2016أزية حقوق اإلنسان .وقد أُطلقت َّ
ِّ
تشكل فيها حقوق اإلنسان عنصرا رئيسي ا .وعالوة علـى ذلـك ،يتعـني علـى كـل فـرد مـن أفـراد الشـرطة،
عنــد تعيينــه ،أن يقـ ِّـدم إعــالانا رمسيـا أبن يضــطلع بواجباتــه "إبنصــاف واســتقامة ويف إطــار احـرتام حقــوق
اإلنسان واالجتهاد والنزاهة ،والتمسك ابلدستور والقوانني ،ومعاملة الناس ابحرتام على قدم املساواة".

 -146وقد َّاعذت قوات الشرطة الوطنية عـددا مـن التـدابري تعمـل حاليـ ا علـى تنفيـذها لضـمان تـوفري
خــدمات قائمــة علــى حقــوق اإلنســان يف جمــال ضــبط األمــن وحتقيــق الســلم .فعلــى ســبيل املثــال ،أنشــا
قســم حلقــوق اإلنســان يُقــرتح توســيعه يف املســتقبل القريــب يف ضــوء متطلبــات املــادة  42مــن القــانون األيرلنــدي
حلقوق اإلنسان واملساواة لعام  .2014وجتري حاليا إعادة تنظيم اللجنة االستشارية االسرتاتيجية حلقوق
اإلنسان مع اقرتاح توسيع عضويتها لتشمل خرباء خارجيني يف هذا اجملال .ويرأس اللجنةَ انئـب مفـوض
شؤون الشرطة واألمن ،وتـدرس اللجنـة سـبل ضـمان وضـع حقـوق اإلنسـان يف صـلب أعمـال قـوات الشـرطة.
وقد أ َّ
ُعد مشـروع وثيقـة إطاريـة حلقـوق اإلنسـان دعمـ ا ملسـعى إدمـاج هنـج قـائم علـى حقـوق اإلنسـان يف
ِّ
وضــع السياســات والتــدريب والعمليــات .ومتثــل حقــوق اإلنســان عنصـرا أساسـيا يف التــدريب املقــدَّم للمتــدربني
واملتم ـرنني م ــن قـ ـوات الش ــرطة وألفراده ــا وموظفيه ــا .وُمت َّح ــص مجي ــع سياس ــات قـ ـوات الش ــرطة لضـ ـمان
خمصص للتواصل مع طوائف األقليات ،ويوجد حاليا
مراعاهتا حلقوق اإلنسان .ولقوات الشرطة مكتب َّ
أكثــر مــن  200مــن ضــباط االتصــال مــع الطوائــف اإلثنيــة/املثليات واملثليــني ومزدوجــي امليــل اجلنســي ومغــايري
اهلوية اجلنسانية يف مجيع أ اء البلد.
 -147وتعكف قوات الشرطة ومجعية احملامني يف أيرلندا على إعداد تـدريب مشـرتك للمحـامني وأفـراد
قـوات الشــرطة يف ســياق املقــابالت الــي جتريهــا الشــرطة .واهلــدف مــن هــذه املبــادرة هــو لايدة دعــم مجيــع
األشخا احملتجزين بغرض استجواهبم من قِّبل قوات الشرطة ،والدفاع عن حقوقهم.
 -148ويتلقــى أفـراد الشــرطة امللحقــون ابملكتــب الــوطين للهجــرة التــابع لقـوات الشــرطة الوطنيــة تــدريبا
ودورهــم بصــفتهم مــوظفني لشــؤون اهلجــرة .وعلــى غ ـرار ذلــك ،يتلقــى موظفــو اهلجــرة
إضــافي ا يتناســب َ
املدنيون التـابعون لـدائرة التجنـيس واهلجـرة األيرلنديـة املكلفـون مبهـام مراقبـة اهلجـرة يف اخلطـوط األماميـة،
بدورهم ،تدريب ا مناسـب ا يف جمـال حقـوق اإلنسـان .وتغطـي بـرامج التـدريب جمـاالت مثـل ا ليـات الدوليـة
حلقوق اإلنسان ،واالجتار ابلبشر ،وتنمية الكفاءة الثقافية.
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 -149ويركِّز برانمج أيرلندا للمعونة اخلارجية بدرجة كبرية على إشراك عامة الناس فيما يتعلق ابلتنمية
وحقوق اإلنسان .ومن أبرل جتليـات هـذا التوجـه إجنـال أنشـطة علـى مسـتوى املـدارس االبتدائيـة والثانويـة
وأيضـ ا يف قطــاع التعلـيم غــري النظـامي .وابإلضــافة إىل ذلـك ،يشــارك بـرانمج أيرلنــدا للمعونـة اخلارجيــة يف
جمموعة متنوعة من أنشطة التوعية واالتصاالت من خـالل املركـز األيرلنـدي للمعلومـات املتعلقـة ابملعونـة
والعمل التطوعي الواقع يف قلب مدينة دبلن.
 -4زعت ت ات عي حبق ق اإلنسين ةل خالل اترباةج اتقعليميأ واملعل ةيت اتعيةأ ات ز ف هي احل ةأ
 -150تعا ََل قضااي حقوق اإلنسان يف مرحلة التعليم قبل املدرسي واملرحلة االبتدائية وما بعـد املرحلـة
االبتدائية ،وهناك برامج حلقوق اإلنسان يف عدد من مؤسسات التعليم من املستوى الثالب.

مرحلة التعليم قبل املدرسي

 -151على مستوى مرحلة التعليم قبـل املدرسـي ،يؤكِّـد إطـار املنـاهج الدراسـية ملرحلـة الطفولـة ِّ
املبكـرة
واإلطــار الــوطين جلــودة التعلــيم يف مرحلــة الطفولــة ِّ
املبكــرة اللــذان َّ
ينفــذان يف األمــاكن الــي تقــدَّم فيهــا خــدمات
ممولة من الدولـة ،علـى أزيـة تعزيـز املسـاواة والتنـوع يف مرحلـة الطفولـة ِّ
تعليم يف السنوات ِّ
املبكـرة.
املبكرة َّ
ويُنظر إىل تعزيز املسـاواة علـى أنـه سـبيل لبنـاء جمتمـع أكثـر إنصـافا يتسـ فيـه لكـل فـرد أن يشـارك علـى
قــدم املســاواة وجيــد فرصــة لتحقيــق مــا يتمتــع بــه مــن إمكــاانت .أمــا التنــوع فيســتتبع تقبُّــل االختالفــات الفرديــة
واجلماعية وتقديرها وفهم الفروق واالحتفاء هبا على أهنا جزء من احلياة.

املرحلة االبتدائية
 -152يف مرحلــة التعلــيم االبتــدائي ،ميكــن أن تــربل حقــوق اإلنســان يف جمموعــة مــن الســياقات عــرب
ـب الرتكيـز ،علــى هـذا املســتوى ،بدرجـة كبــرية علــى
املنـاهج الدراســية الـي تُـ َّ
ـدرس بطريقـة متكاملــة .وينصـ ُّ
ِّ
التثقيف االجتماعي والشخصي والصحي .ومتثـل "تنميـة روح املواطنـة" عنصـرا أساسـيا يف هـذا املوضـوع
اإللزامي ،من الفصول اخلاصة ابألطفال الصغار حد إمتام مرحلة التعليم االبتدائي.

مستوى ما بعد املرحلة االبتدائية
 -153ميكــن ،يف مســتوى مــا بعــد املرحلــة االبتدائيــة أيضـا ،تطــوير اإلملــام حبقــوق اإلنســان يف جمموعــة
مــن الســياقات عــرب املنــاهج الدراســية .ويتجلــى ذلــك أكثــر يف م ـواد الرتبيــة االجتماعيــة والشخصــية والصــحية
والتــاريخ واجلغرافيــا ودراســات األعمــال والرتبيــة املدنيــة واالجتماعيــة والسياســية .وتشـ ِّ
ـكل الرتبيــة املدنيــة
واالجتماعيــة والسياســية والرتبيــة االجتماعيــة والشخصــية والصــحية جــزءا مــن املنــاهج الدراســية األساســية يف
ـدرس ابعتبارهـا جـزءا مـن أنشـطة الـتعلم اخلاصـة ابلرفـاه.
املدارس اإلعداديـة مـا بعـد املرحلـة االبتدائيـة .وتُ َ
وهتدف الرتبية املدنية واالجتماعية والسياسية إىل إعالم الشباب وإهلامهم ومتكينهم من املشاركة بصفتهم
مـواطنني فــاعلني يف اجملتمــع املعاصــر علــى املســتوى احمللــي والــوطين والعــاملي ،اســتنادا إىل فهــم حقــوق اإلنســان
واملســؤوليات االجتماعيــة .وأتيحــت للمــدارس يف أيلول/ســبتمرب  2014دورة دراســية قصــرية جديــدة يف جمــال
الرتبيــة املدنيــة واالجتماعيــة والسياســية .ويف عــام  ،2016اعتُم ــد موضــوع اختيــاري جديــد للمســتوى الع ــايل،
وه ــو "السياس ــة واجملتم ــع" .ويه ــدف موض ــوع "السياس ــة واجملتم ــع" إىل تط ــوير ق ــدرة امل ــتعلم عل ــى املش ــاركة يف
املواطنة التأملية والنشطة ،مع االطالع على الررى واملهارات الي تتيحها العلوم االجتماعية والسياسية.
 -154ويف إطار دورة السلك اإلعدادي ،الي نُشرت يف آب/أغسطس ِّ ،2015يرد وصف للـتعلم يف
صميم دورة السلك اإلعدادي يف  24بياانا عن التعلم .وينص أحد هذه البياانت على أنـه ينبغـي جلميـع
الطـالب يف هنايــة املرحلـة اإلعداديــة "أن يق ِّـدروا مــا تعنيـه املواطنــة الفاعلـة ،ومــا تنطـوي عليــه مـن حقــوق
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ومس ــؤوليات يف الس ــياقني احملل ــي واألوس ــع نطاق ـ ا" .وابإلض ــافة إىل ذل ــك ،تش ــمل مب ــادئ اإلط ــار مب ــدأ
"التعلــيم اجل ــامع" ،يف حــني س ــتعاَل املهــارة الرئيس ــية اخلاص ــة ب "العمــل م ــع ا خ ـرين" الص ـراع والتع ــاون
واحرتام االختالف واملسازة يف جعل العامل مكاانا أفضل .ومتثِّل مجيـع هـذه العناصـر مهـارات رئيسـية يف
سياق فهمنا حلقوق اإلنسان ووعينا هبا.
 -155وابإلضافة إىل ذلك ،تعمل ولارة التعليم واملهارات مع املؤسسة االستئمانية للتوعية ابهلولوكوست
يف أيرلندا ،وقدَّمت التمويل على مدى عدد من السنوات .ويف عام  ،2019قُ ِّ
دم متويل بلغ جمموعه 156 829
يـورو لـدورات دراسـية هتـدف إىل إكسـاب ا ِّ
ملدرسـني إملامـا بضـخامة اهلولوكوسـت وخلـق وعـي أكـرب هبــا.
ويسـاعد فهــم اهلولوكوسـت والتأمــل يف عواقبهـا ِّ
املدرســني يف تـدريس التــاريخ يف الفصـول الدراســية و ـ ِّـرك
يتيسر للطالب ربطها بواقعهم.
مناقشات بشأن مكافحة العنصرية والتعصب ،وكلها مواضيع ذات صلة َّ
ويسـهم التمويـل الـذي تتلقـاه املؤسســة االسـتئمانية للتوعيـة ابهلولوكوســت يف أيرلنـدا يف عــدد مـن الـربامج
املدرسية ومبادرات التوعية ،كما يشمل شهادة تقدير.
 -156وأُطلقت خطة عمل بشأن تسلط األقران يف كانون الثاين/يناير ِّ ،2013
حتدد هنج ولارة التعليم
ِّ
واملهــارة يف التصــدي للتســلط وتعزيــز ثقافــة مكافحــة هــذه الظــاهرة يف املــدارس .وحتــدد اخلطــة  12إجـراءا
تركِّــز علــى دعــم املــدارس ،وتــدريب ِّ
املدرســني ،والبحــب والتوعيــة ،وهتــدف إىل ضــمان التصــدي جلميــع
أشكال تسلط األقران .وقد نـُ ِّفذ عـدد مـن هـذه اإلجـراءات ابلكامـل ،يف حـني تنطـوي إجـراءات أخـرى
بطبيعتها على أنشطة مستمرة وعضع لتنفيذ مستمر .وهتدف خطة العمل أيضا إىل تعزيز احرتام التنوع
والشمول يف املدارس واجملتمعات احمللية يف أيرلندا.
 -157ونُشرت اإلجراءات الوطنيـة ملكافحـة تسـلط األقـران يف املـدارس االبتدائيـة ومـا بعـد االبتدائيـة،
املنبثقة عن خطة العمل ملكافحة تسلط األقران ،يف أيلول/سبتمرب ِّ ،2013
وتنفذها حاليـا مجيـع املـدارس
االبتدائية ومدارس ما بعد املرحلة االبتدائية البالغ عددها  4 000مدرسة يف البلد.
 -158وهتدف هذه اإلجراءات ،الي نُشرت على املوقع الشبكي للولارة ،إىل توجيه وإرشـاد سـلطات
ومــوظفي املــدارس يف جمــال الوقايــة مــن سـلوك التســلط والتصــدي لــه يف صــفوف التالميــذ .وتقتضــي أن
يكون منع التسلط جزءا ال يتجزأ من سياسة املدارس الرامية إىل مكافحة هذه ا فة .ويتعني على مجيع
جمالس اإلدارة اعتماد وتنفيذ سياسة ملكافحة تسلط األقران متتثل متاما ملتطلبات هذه اإلجراءات .وهي
تشمل متطلبات َّ
حمددة فيما يتعلق ابستخدام اسرتاتيجيات الوقاية والتثقيف والتحقيق املستمر يف سلوك
ِّ
تســلط األق ـران ومتابعتــه وتس ــجيله .وجيــب توثي ــق االس ـرتاتيجيات الــي تنف ــذها املــدارس يف سياس ــة مكافح ــة
تســلط األق ـران ،وجيــب أن تعــاَل ص ـراحةا مســألة التســلط القــائم علــى اهلويــة .وتُــدرج إج ـراءات املــدارس
الرامية إىل إرساء ثقافة مدرسية إجيابية ومنع تسلط األقران والتصدي له يف جمموع عمليـة التقيـيم املدرسـي الـي
تضطلع هبا مفتشية الولارة.
 -159ومن اإلجراءات األخرى املدرجة يف خطة العمل ملكافحة تسلط األقران دعم مبادرات التوعية
موجهــة ل ـآلابء و ِّ
املدرســني وجمــالس اإلدارة.
مبكافحــة هــذه ا فــة ووضــع وتنفيــذ م ـواد تدريبيــة ملكافحتهــا َّ
و ِّ
متول الولارة دورات تدريبية ملكافحة تسلط األقران لفائدة ا ابء ،يق ِّـدمها اجمللـس الـوطين للوالـدين علـى
الصعيد الـوطين ،وتق ِّـدم الـدعم لـآلابء لتمكيـنهم مـن مسـاعدة أطفـاهلم عنـدما تنشـأ مسـائل متصـلة هبـذه
الظاهرة .و ِّ
متول الولارة أيض ا املوقع الشبكي الوطين ملكافحـة تسـلُّط األقـران ""www.tacklebullying.ie
الذي أُطلق يف عام  2015ابعتباره مرجعا وحيدا للمعلومـات والـدعم للشـباب وا ابء واملعلِّمـني املتـأثرين
بظاهرة التسلط.
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 -160وفيمــا يتعلــق ابلســالمة علــى اإلنرتنــت ،هنــاك تــدريب واســع النطــاق ودعــم للمنــاهج الدراســية
ومـوارد متاحــة ملســاعدة املــدارس يف وضــع السياســات واملمارســات املتعلقــة ابالســتخدام ا مــن لإلنرتنــت
وبشـأن منــع التسـلط واملضــايقة ابسـتخدام اإلنرتنــت .وعلـى وجــه اخلصـو  ،تشـ ِّـجع مبــادرة "،"Webwise.ie
ممولة من الولارة واالحتاد األورويب ،على استخدام الشباب لإلنرتنت
وهي مبادرة للسالمة على اإلنرتنت َّ
بصورة مستقلة وفعالة وأكثر أماانا من خالل اسرتاتيجية مستدامة لإلعـالم والتوعيـة تسـتهدف ِّ
املدرسـني
واملدارس وا ابء واألطفال أنفسهم وحتمل رسائل متسـقة ووثيقـة الصـلة .ويقـوم فريـق  Webwiseبوضـع ونشـر
موارد تساعد ِّ
املدرسني على دمج أمـان اإلنرتنـت يف التـدريس والـتعلم يف مدارسـهم .ويعمـل الفريـق علـى
و وثيق مع فريق الصحة والرفاه يف دائرة دعم ِّ
املدرسني الي ِّ
متوهلا الولارة لضمان مراعاة رسائل السالمة
علــى اإلنرتن ـت ،مبــا يف ذلــك التصــدي للتســلط عــرب اإلنرتنــت ،مــن خــالل فــروع املنــاهج الدراســية/املقررات
التعليمية اخلاصة ابلرتبية االجتماعية والشخصية والصحية .كما يـتم تـوفري املعلومـات واملشـورة واألدوات
لآلابء لدعم مشاركتهم يف حياة أطفاهلم على اإلنرتنت.
ِّ
وتشكل مبادرة حتقيق تكافؤ الفر يف املدارس املبـادرة السياسـاتية الرئيسـية لـولارة التعلـيم واملهـارات
-161
ِّ
الــي يـراد هبــا معاجلــة احلرمــان مــن التعلــيم علــى املســتوى املدرســي .وحتــدد خطــة حتقيــق تكــافؤ الفــر يف
املدارس لعام  2017ررية التدخالت املستقبلية يف اجملال البالغ األزية املتمثل يف سياسـة معاجلـة احلرمـان
مــن التعلــيم وتســتند إىل مــا حقَّقتــه املــدارس الــي اســتفادت مــن أوجــه الــدعم اإلضــايف املتــاح يف إطــار الـربانمج
األويل لتحقيق تكافؤ الفر يف املدارس الذي اعتُمد يف عام .2005

التعليم العايل
 -162تقدَّم جمموعة واسعة من الربامج املتعلقة حبقوق اإلنسـان يف إطـار التعلـيم العـايل .ويف حـني َّ
أن
دراسة حقوق اإلنسان متثِّل مك ِّـوانا هامـ ا يف الـدورات الدراسـية يف جمـال القـانون والسياسـة والعالقـات الدوليـة،
ف هنا ِّترد أيض ا يف دورات دراسية يف طائفة واسعة من التخصصـات ،مبـا يف ذلـك علـم االجتمـاع وعلـم الـنفس
والعلوم الصحية والتعليم والدراسات اجلنسانية .وهناك مركزان خمصصان للبحوث يف جمال حقـوق اإلنسـان
يف أيرلندا ،زا مركـز العدالـة اجلنائيـة وحقـوق اإلنسـان يف كليـة كـورك اجلامعيـة ،واملركـز األيرلنـدي حلقـوق
اإلنسان يف جامعة أيرلندا الوطنيـة ،غـالواي ،ابإلضـافة إىل عـدد مـن املراكـز يف مؤسسـات التعلـيم العـايل
األيرلنديـة تركِّـز تركيـزا قـوايا علـى حقـوق اإلنسـان ،مبـا يف ذلـك مركـز كليـة تـرينيي دبلـن للعدالـة يف مرحلـة
ما بعد الصراع ومركز دراسات املساواة يف كلية دبلن اجلامعية.
 -163ويتعني على مؤسسات التعليم العايل أن تدعم وحتمي حقوق اإلنسان للطالب واملوظفني .ومبوجب
قانون املساواة لعام  ،2004وقانون املساواة يف املركز لعام  ،2000وقانون اإلعاقة لعام  ،2005يتعني على
مقـ ِّـدمي خــدمات التعلــيم العــايل منــع التمييــز ضــد الطــالب واملــوظفني وتلبيــة احتياجــات ذوي اإلعاقــة.
ولـدى مجيــع املؤسسـات سياســات وإجـراءات ملعاجلــة الشـكاوى املتعلقــة ابلتسـلط واملضــايقة ،فضـالا عــن
مدوانت لقواعد السلوك وسياسات لألخالقيات .وتشمل خـدمات الـدعم يف مؤسسـات التعلـيم العـايل
اخلدمات املتصلة ابإلعاقة ،واملشورة ،واخلدمات الصحية ،فضالا عن خدمات املعلومات على اإلنرتنـت
والرعاية الدينية الي يقدمها ِّ
املدرسون الشخصيون للطالب.
 -164وهنــاك جمموعــة مــن املبــادرات وأوجــه الــدعم الــي هتــدف إىل ضــمان املســاواة يف احلصــول علــى
التعلــيم العــايل جلميــع امل ـواطنني ،مبــن فــيهم املواطنــون مــن ذوي اخللفيــات احملرومــة وجمموعــات األقليــات.
وأُطلقت اخلطة الوطنية الثالثة لإلنصاف يف الوصول إىل التعليم العايل ( )2019-2015يف كانون األول/
ديسـمرب  .2015ونُشـر اســتعراض مرحلـي هلـذه اخلطــة يف عـام ِّ 2018ـدد أيضـا أولـوايت اخلطـة الوطنيــة
للوصــول إىل التعلــيم حــد عــام  .2021وتتمثــل رريــة اخلطــة الوطنيــة للوصــول إىل التعلــيم يف ضــمان أن
ِّ
جيسد الطالب الذين يلتحقون ابلتعليم العايل ويشاركون فيه ويكملونه مظاهر التنوع واملزيج االجتماعي
لس ــكان أيرلن ــدا .وحت ـ ِّـدد اخلط ــة الفئ ــات املس ــتهدفة غ ــري املمثَّل ــة حاليـ ـا متث ــيالا كافيـ ـا يف التعل ــيم الع ــايل،
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الــي تشــمل امللتحقــني مــن الفئــات االجتماعيــة  -االقتصــادية ذات املشــاركة املتدنيــة يف التعلــيم العــايل،
والرحل األيرل نديني ،والطالب ذوي اإلعاقة ،وامللتحقني للمرة األوىل من الطالب الناضجني ،واملتعلمني
غري املتفرغني/املرنني ،والطلبة املتفوقني يف مراحل متقدمة من التعليم .كما أن ا ابء الوحيدين واألقليات
اإلثنية مشمولون داخل هذه اجملموعات.
 -165ودعما هلذا االلتـزام الـوطين ،مولـت هيئـة التعلـيم العـايل كثـريا مـن مبـادرات الوصـول إىل التعلـيم
العايل من خالل صندوق االبتكار االسرتاتيجي ،مبا يف ذلك إصالح وتعميم مسار الوصول إىل التعليم
العايل()2؛ ومبادرة مسار وصول ذوي اإلعاقة إىل التعليم()3؛ وتتيح هااتن املبادراتن الوصـول إىل دورات التعلـيم
العايل مع اعتمـاد درجـة ذات نقـاط متدنيـة يف امتحـان شـهادة إمتـام الدراسـة للطـالب مـن احملـرومني اجتماعيـا
واقتصادايا ولذوي اإلعاقة ،على التوايل .وقد وضعت العديد من مؤسسات التعليم العايل برامج لتوسـيع
نطــاق الوصــول ،مبــا يف ذلــك علــى ســبيل املثــال "ب ـرانمج الــروابط اجملتمعيــة" الــذي وضــعه معهــد دبلــن
للتكنولوجيا ،والذي يدعم األطفال والبالغني احملرومني من التعليم يف الوصول إىل التعليم العايل؛ ومبادرة
جامعة مدينة دبلن الي حتمـل اسـم ‘جامعـة مدينـة دبلـن يف اجملتمعـات احملليـة‘ ،الـي تـوفِّر مركـز اسـتقبال
لتعزيز الفر التعليمية للمجتمع احمللي؛ وبرامج الوصول إىل كلية ترينيي دبلن.
مؤسسات التعليم العايل يف أيرلندا يف تعزيز املواطنة الفاعلة يف صفوف الطالب واملـوظفني.
 -166وتنشط َّ
وتُعتــرب جامعــة أيرلنــدا الوطنيــة ،غــالواي ،رائــدة يف هــذا الصــدد ،إذ أدرجــت املشــاركة املدنيــة يف خطتهــا
االسرتاتيجية للفرتة  .2014-2009ومنذ إنشائها يف عام  ،2001عملت مبادرة املعارف اجملتمعية التابعـة
جلامعــة أيرلنــدا الوطنيــة ،غــالواي ،بنشــاط علــى النهــوض ابملشــاركة املدنيــة ،إذ استضــافت بـرانمج التطــوع
الطــاليب املعــروف ابســم  ،ALIVEوأدجمــت الــتعلم يف جمــال اخلــدمات ضــمن ب ـرامج الــدرجات العلميــة،
ودعمت البحوث التعاونية وتبـادل املعرفـة مـع الشـركاء اجملتمعيـني .وحتتفـي جـائزة الـرئيس السـنوية للمشـاركة
الي متنحها يف جامعة مدينة دبلـن مبشـاركة املـوظفني والطـالب يف حيـاة اجملتمـع األوسـع؛ وميكـن بـرانمج
التعليم التطوعي الذي وضعته كلية ترينيي دبلن طالَّب الكلية من إرشاد األطفـال واملـراهقني يف اجملتمعـات
عزلت شبكة املشاركة يف احلـرم اجلـامعي الـي تقودهـا جامعـة دبلـن
احمللية يف شارع بريس ورينغسند .وقد َّ
الوطنيـة ،غـالواي ،بتمويـل مـن صـندوق االبتكـار االسـرتاتيجي ،تـوفري فـر الـتعلم يف جمـال اخلـدمات ،والـتعلم
اجملتمعي ،والعمل التطوعي للطالب ،فضالا عن تعزيز املواطنة الفاعلة يف مجيع اجلامعات األيرلندية.
 -167ويف حني تعـرتف االسـرتاتيجية الوطنيـة للتعلـيم العـايل حـد عـام  2030ابإلجنـالات الـي حقَّقهـا
القطــاع حــد ا ن يف جمــال دعــم املشــاركة املدنيــة ،ف هنــا تــدعو إىل أن ‘تصــبح مؤسســات التعلــيم العــايل
أكثر رسوخا يف السياقني االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات الي تعـيش فيهـا وعـدمها‘ ،وهلـذا الغـرض،
تدعم هيئة التعليم العايل توسيع نطاق شبكة املشاركة يف احلرم اجلـامعي كـي تصـبح منصـة وطنيـة للمشـاركة
املدني ة .وابإلضافة إىل ذلـك ،سـيدعم إطـار تقيـيم األداء للقطـاع الـذي تعكـف هيئـة التعلـيم العـايل علـى
وضعه التطوير االسرتاتيجي لبعثات املشاركة يف مؤسسات التعليم العايل.

 -5دو اجملقمع امللين واملنظميت غري احل ةيأ

 -168توجــد يف أيرلنــدا منظمــات غــري حكوميــة قويــة ونشــطة تـ ِّ
ـؤدي دورا مركـزايا يف التثقيــف يف جمــال
ِّ
متس الناس علـى
حقوق اإلنسان .فهي توفر معلومات حيوية للحكومة عن قضااي حقوق اإلنسان الي ُّ
املستوى الشعيب ،من خالل منتدايت حكومية حمدَّدة مع املنظمات غري احلكومية وكذلك على مستوى أعم.
وهي تعمل ،يف الوقت نفسه ،على تثقيف اجلمهور بشـأن بـرامج حقـوق اإلنسـان واحلمايـة املتاحـة هلـم.
ِّ
ويشكل التشاور مع املنظمات غري احلكومية جزءا أساسي ا من آلية اإلبال عن حقوق اإلنسان.

__________
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 -6زعت ت تق ق اإلنسين على اتصعيل اتلويل ويف سييق اتقعيون واملسيعل يف جميل اتقنميأ
 -169يشـ ِّ
ـكل تعزيــز حقــوق اإلنســان واحلـرايت األساســية ومحايتهــا علــى الــدوام حجــر الزاويــة يف السياســة
اخلارجي ة أليرلندا .ولدى أيرلندا سجل قوي يف جمال تقدن املساعدة إىل البلـدان الناميـة للتصـدي للفقـر
والضــعف والتهمــيش .وميثِّــل بـرانمج املســاعدة الرمسيــة أليرلنــدا جــزءا ال يتجـزأ مــن عمــل ولارة الشــؤون اخلارجيــة
والتجارة .وال يزال الربانمج يتبوأ مرتبة من بني األفضل يف العامل بفعل تركيزه على الفقر .وقد لادت أيرلندا،
املخصصة للمساعدة اإلتائية الرمسية بنسبة  16يف املائة أو ما يناهز  110ماليني
يف عام  ،2019امليزانية
َّ
يورو ،ليتجاول بـذلك حجـم املسـاعدة اإلتائيـة الرمسيـة أليرلنـدا  817مليـون يـورو يف عـام  .2019وابإلضـافة
إىل ذلــكَّ ،
أكــدت احلكومــة مــن جديــد يف عــام  2018التزامهــا إبح ـرال تقــدم يف حتقيــق هــدف األمــم املتحــدة
املتمثِّل يف عصيص  0,7يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلتائية الرمسية حبلول عام .2030
 -170ويف عام  ،2019أُطلقت سياسة أيرلندا اجلديدة للتنمية الدولية الي أُطلق عليها اسم "عـامل أفضـل".
بتعهــد أيرلنــدا ابلطمــوح الــذي حتملــه أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة
وهــذه السياســة مــؤطَّرة ُّ
بتحقيق التحول ،وال سيما التعهد ابلدعوة إىل التحرك اجلماعي من أجل الوصول أوالا إىل "أشد الناس
علف ا عن الركـب" .وسـتزيد أيرلنـدا مواردهـا وقـدرهتا علـى التـأثري واملشـاركة علـى الصـعيد العـاملي يف إطـار
أربع أولوايت يف جمال السياسة العامة ،هي املساواة بني اجلنسني ،واحلـد مـن احلاجـة اإلنسـانية ،والعمـل
املتعلــق ابملنــا  ،وتعزيــز احلوكمــة .وتــدرك أيرلنــدا َّ
أن التمتــع جبميــع حقــوق اإلنســان  -املدنيــة والثقافيــة
واالقتصــادية والسياســية واالجتماعيــة  -أمــر أساســي للتنميــة .كمــا َّ
أن التنميــة ضــرورية لتحقيــق التمتــع الكامــل
بتلــك احلقــوق .وقــد حــدَّد ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــالن الع ـاملي حلقــوق اإلنســان ومعاهــدات األمــم
املتحدة األساسية حلقوق اإلنسان إطار العالقات الدولية أليرلنـدا ،مبـا يف ذلـك التعـاون اإلتـائي .ومت ِّـول
احلكومة األيرلندية ،من خالل برانجمها للتعاون اإلتائي الدويل ،جمموعة واسـعة مـن بـرامج حقـوق اإلنسـان
يف عــدد مــن البلــدان الناميــة .وانهــز الــدعم املقــدَّم إىل اجملتمــع املــدين  22يف املائــة مــن جممــوع ميزانيتنــا
يف ع ــام  ،2017وه ــو أعل ــى بكث ــري م ــن متوس ــط منظم ــة التع ــاون والتنمي ــة يف املي ــدان االقتص ــادي .ويف
املخصصـة للمسـاعدة اإلتائيـة الرمسيـة ( 61مليـون يـورو)
عام  ،2017قُ ِّدم و  8يف املائة من ميزانية أيرلنـدا
َّ
إىل األعمال املتعلقة ابحلوكمة وحقوق اإلنسـان واملسـاواة بـني اجلنسـني .وابإلضـافة إىل ذلـك ،تق ِّـدم أيرلنـدا
دعما أساسيا إىل منظومة األمم املتحدة ،مبا يف ذلك مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.

دال -عمليأ إعلاد اتققي

على اتصعيل ات طين

ِّ -171
يبني اجلدول التايل اإلدارة احلكومية الرئيسية املسؤولة عن تنسيق عملية إعداد التقارير مبوجب
صكوك األمم املتحدة الرئيسية حلقوق اإلنسان.
صك األمم املتحدة

اإلدارة احلكومية الرئيسية

وح ـ ـ ــدة حق ـ ـ ــوق اإلنس ـ ـ ــان ،ولارة الش ـ ـ ــؤون اخلارجي ـ ـ ــة
العهد الدويل اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية
والتجارة
العهد الدويل اخلا ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحدة حقوق اإلنسان ،ولارة الشؤون اخلارجية والتجارة
وحدة سياسات العدالة اجلنائية ،ولارة العدل واملساواة
اتفاقية مناهضة التعذيب
وحدة املساواة بني اجلنسني ،ولارة العدل واملساواة
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
وحــدة تش ـريعات رعايــة الطفــل والسياســات املتعلقــة
اتفاقية حقوق الطفل
حبقوق الطفل ،ولارة شؤون الطفل والشباب
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وحــدة سياســات العدالــة املدنيــة واملســاواة ،ولارة العــدل
واملساواة
وحــدة سياســات العدالــة املدنيــة واملســاواة ،ولارة العــدل
اتفاقية حقوق األشخا ذوي اإلعاقة
واملساواة
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 -172وتشمل عملية الصياغة األولية جلميع تقـارير أيرلنـدا املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان عقـد اجتماعـات
مشرتكة بني اإلدارات مع مجيع اإلدارات احلكومية املعنية .وجتري مشاورة مستفيضة مع اجملتمع املدين يف
مراحــل خمتلفــة مــن عمليــة الصــياغة .وتُــدعى اللجنــة األيرلنديــة حلقــوق اإلنســان واملســاواة بــدورها إىل التشــاور
بشأن التقارير.
 -173وتقـ ُّـر حكومــة أيرلنــدا ابلــدور اهلــام الــذي ِّ
تؤديــه املنظمــات غــري احلكوميــة يف تعزيــز وإعمــال احلقــوق

املنص ــو عليه ــا يف املعاه ــدات ،وتش ــمل املمارس ـةُ املعت ــادة يف إع ــداد التق ــارير الوطني ــة إج ـراء مش ــاورات م ــع
جمموعة واسعة من املنظمات غري احلكومية املعنية.

هيق -ةعل ةيت اخ ى ذات صلأ حبق ق اإلنسين
 -174خضــعت أيرلنــدا ألول اســتعراض يف إطــار عمليــة اســتعراض األمــم املتحــدة الــدوري الشــامل يف
تشرين األول/أكتوبر  2011وقدَّمت إضـافة إىل تقريـر الفريـق العامـل إىل األمـم املتحـدة يف آذار/مـارس .2012
ومــن بــني التوصــيات ال ـ 127الــي قــدَّمتها الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة ،قبلــت أيرلنــدا  91توصــية وقبلــت
جزئيا  17ورفضت .19
 -175وقُـ ِّـدم تقريــر أيرلنــدا الــوطين يف إطــار الــدورة الثانيــة إىل األمــم املتحــدة يف شــباط/فرباير ،2016
وجــرى آخــر اســتعراض أليرلنــدا يف  11أاير/مــايو  .2016وق ـدَّمت دول أخــرى أعضــاء يف األمــم املتحــدة
توصــية إىل أيرلنــدا ،قُبلــت  152منهــا علــى الفــور ،ومل تُـ ذقبَــل  13توصــية ،واحــتُف ب ـ  97توصــية ملواصــلة
النظر فيهاِّ .
وترد ردودان على التوصيات الـ  97املتبقية يف اإلضافة إىل تقرير الفريـق العامـل ،الـي قُ ِّـدمت
إىل األمــم املتحــدة يف  5أيلول/ســبتمرب  .2016وإمجــاالا ،قُبِّلــت  176توصــية مــن التوصــيات ال ـ  262الــي
قُ ِّدمت إىل أيرلندا ،وقُبلت  45توصية جزئي ا ،ومل تُقبل  41توصية.
262

 -1ةعل ةيت عل علم اتقمييت واملسيوا وسبم النقصيف اتفعيتأ

عدم التمييز واملساواة
التشريعات
 -176أيرلنــدا بلــد متقــدم يف تــدابريه الراميــة إىل تعزيــز ومحايــة مبــدأي املســاواة وعــدم التعــرض للتمييــز.
وقد ُوضعت جمموعة من قوانني املساواة لضمان املساواة للجميعِّ .
وترد التشريعات الرئيسـية هبـذا الشـأن
يف اجلدول أدانه.
دستور أيرلندا  -املادة  ،1-40واملادة  ،1-3-40واملادة  ،2-3-40واملادة
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•

قوانني الفصل التعسفي .2007-1977

•

قانون أمانة املظامل لعام .1980

•

قانون حظر التحريض على الكراهية لعام .1989

•

قانون املعاشات التقاعدية لعام .1990

•

قانون محاية األمومة لعام .1994

•

قانون إجالة التبين لعام .1995

•

قانون املساعدة القانونية املدنية لعام .1995
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•

قانون إجالة األبوين لعام .1998

•

قانون املساواة يف العمل لعام .1998

•

قانون التعليم لعام .1998

•

قانون املساواة (أحكام متنوعة) لعام .2015

•

قانون املساواة يف املركز لعام .2000

•

قانون جلنة حقوق اإلنسان لعام .2000

•

قانون املشروابت الكحولية املسكرة لعام .2003

•

قانون اللجنة األيرلندية حلقوق اإلنسان واملساواة لعام .2014

•

قانون التعويض عن فقدان الشغل لعام .2003

•

قانون املساواة لعام .2004

•

قانون اإلجيارات السكنية لعام .2004

•

قانون الرعاية االجتماعية (أحكام متنوعة) لعام .2004

•

قانون إدارة اخلدمة العامة (التوظيف والتعيينات) لعام .2004

•

قانون محاية العمالة (فوائض العمالة اجلماعية االستثنائية واملسائل ذات الصلة) لعام .2007

•

القانون املدين (أحكام متنوعة) لعام  2008الباب .16

•

قانون املالحة التجارية لعام .2010

•

قانون الشراكة املدنية وبعض حقوق والتزامات املتعايشني لعام .2010

•

القانون املدين (أحكام متنوعة) لعام .2011

•

قانون الولراء واألمناء (املعدل) لعام .2011

•

قانون محاية املوظفني (األعمال املؤقتة عن طريق وكاالت التوظيف) لعام .2012

•

قانون املساواة يف املركز (املعدل) لعام .2012

•

مدونــة املمارســات املتعلقــة ابملضــايقة والتحــرش اجلنســي يف مكــان العمــل ،الصــك القــانوين
رقم  208لعام .2012

انني املساواة يف العمل من عام  1998إىل عام
 -177وتشمل التشريعات الرئيسية الي ُسنَّت قو َ
وقوانني املساواة يف املركز من عام  2000إىل عام  .2012وحتظر هذه القوانني التمييز املباشر وغري املباشر
يف جمــاالت العمالــة واحلصــول علــى الســلع واخلــدمات ،مبــا يف ذلــك الســكن والرعايــة الصــحية والتعلــيم ،علــى
تســعة أســس ،وهــي نــوع اجلــنس ،واحلالــة املدنيــة ،والوضــع األســري ،وامليــل اجلنســي ،والــدين ،والســن،
واإلعاقة ،والعرق ،واالنتمـاء إىل جمتمـع الرحـل .وحتظـر القـوانني أيضـا اإليـذاء ،أي التمييـز ضـد فـرد ألنـه
رفــع قضــية أو يــديل بشــهادة مبوجــب تش ـريع املســاواة ،أو عــارض ابلوســائل املشــروعة التمييــز احملظــور مبوجــب
هذه التشريعات .وقد أنشـأت هـذه القـوانني اهلياكـل املؤسسـية الاللمـة لضـمان التنفيـذ الفعـال للتشـريعات.
وترد التطورات املستجدة يف هذه اهلياكل يف الفقرات من  104إىل  106أعاله.
2011
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 -178وتشمل التحسينات الي أُدخلت مؤخرا على تشريعات املساواة ما يلي:

ـجلة لــأللواج مــن نفــس اجلــنسُ ،و ِّســع نطــاق
(أ)
بعــد بــدء العمــل ابملعاشــرة املدنيــة املسـ َّ
ـجلة ،وأعيـدت تســمية أســاس هــذه
احلمايـة مــن التمييــز علـى أســاس احلالــة الزوجيــة لتشـمل املعاشــرة املسـ َّ
املعاشرة ابسم "احلالة املدنية"؛
(ب) ُرفع احلد األقصى للتعويض الذي ميكن منحه يف حـاالت التمييـز يف ميـدان العمـل،
معزلة للعمال ذوي األجور املنخفضة؛
لتوفري سبل انتصاف َّ
(ج) أرسى قانون التعليم (القبول يف املدارس) لعام  ،2018الذي مت توقيعـه ليصـبح قـانوانا
يف  18متول/يوليه  ،2018هنج ا أكثر مالءمة للوالدين وأكثر إنصاف ا واتساق ا إلاء كيفية عمل سياسـة القبـول يف
املدارس االبتدائية ومدارس ما بعد املرحلة االبتدائية الي يناهز عددها  4000مدرسة يف أيرلندا ،وعملية
قبـول يف املــدارس جلميـع التالميــذ تتسـم ابلعــدل واإلنصــاف .وهتـدف أحكــام القـانون إىل تيســري وصــول ا ابء
بســهولة أكــرب إىل املــدارس احملليــة وتســجيل أطفــاهلم يف مدرســة تلـ ِّـيب احتياجــاهتم .ويقتضــي القــانون مــن
املدارس أن تتحلـى ابلعـدل والشـفافية يف تقريـر كيفيـة إعطـاء األولويـة لألطفـال للقبـول يف املدرسـة .وسيشـرتط
القانون ،عند الشروع يف تفعيله ،أنه يف احلاالت الي ال يكون فيها اإلقبال على املدارس شـديدا ،جيـب
أن تقبل مجيع املتقدمني بطلب التسجيل .وسيلغي القـانون قـوائم االنتظـار ،ومـن مث سـيزيل التمييـز ضـد
ا ابء الذين ينتقلون إىل منطقة جديدة .وقد ُشرع يف تفعيل بعض مواد القانون يف عـام  .2018ويع ِّـدل
القــانون قــانون املســاواة يف املركــز لعــام  2000حلظــر اســتخدام الــدين معيــارا الختيــار املقبــولني يف املــدارس
االبتدائية ،مع توفري بعض أوجه احلماية لضمان إمكانية التحاق األطفال املنتمني إىل دين أقلية مبدرسة
تــوفِّر تعليمـ ا ديني ـ ا أو برانجمـ ا للتعلــيم الــديين مبــا يتفــق مــع معتقداتــه الدينيــة .و ظــر القــانون فــرض رســوم
القبول يف املدارس ذات التعليم اجملاين .كما ِّ
خيول القانون الولير صالحية إجبار مدرسة ما على اعـاذ ترتيبـات
إضافية فيما يتعلق ابألطفال ذوي االحتياجـات التعليميـة اخلاصـة ،أي فـتح فصـل أو فصـول خاصـة يف احلـاالت
الي يكون اجمللس الوطين للتعليم اخلا قد استبان احلاجة إىل هذه الرتتيبات يف منطقة ما؛
تــنص املــادة  19مــن قــانون جامعــات العلــوم التكنولوجيــة لعــام  2018علــى أن تُعـ َّـد
(د)
تغطــي فـرتات مــن  3إىل  5ســنوات وحتـ ِّـدد سياسـ ِّ
جامعــة العلــوم التكنولوجيــة بيــاانت مســاواة ِّ
ـاهتا املتعلقــة
بتعزيــز وصــول األشــخا احملــرومني اقتصــادايا أو اجتماعيـا ،واألشــخا ذوي اإلعاقــة واألشــخا مــن
قطاعــات اجملتمــع املمثَّلــة متثــيالا انقص ـ ا إىل حــد بعيــد يف اهليئــة الطالبيــة إىل جامعــة العلــوم التكنولوجيــة
تقدمه من خدمات تعليميةِّ ،
وما ِّ
وحتدد أيضا سياسةَ اجلامعة فيما يتعلق ابملساواة ،مبا يف ذلك املسـاواة
بــني اجلنســني ،يف مجيــع أنشــطة اجلامعــة .وحتـ ِّـدد املــادة  9مــن القــانون املــذكور الوظــائف العامــة جلامعــات
العلــوم التكنولوجيــة ،الــي تشــمل تعزيــز التـوالن بــني اجلنســني وتكــافؤ الفــر بــني الطــالب والعــاملني يف
جامعات العلوم التكنولوجية؛
(ه)

لـ ــما ك ــان توجي ــه االحت ــاد األورويب  36/2005ينطب ــق عل ــى قـ ـوانني جمل ــس الت ــدريس

للفــرتة  ،2015-2001ف ـ َّن الصــك التش ـريعي رقــم  8لعــام  2017يضــفي مفعــوالا إضــافيا علــى االع ـرتاف
ِّ
ابملؤهالت املهنية من جانب إحـدى السـلطات املختصـة يف الدولـة ،وخي ِّـول املسـتفيد احلـق يف احلصـول،
ـؤهالا هلـا يف الدولـة العضـو موطنـه األصـلي ،وعلـى متابعتهـا يف
يف الدولة ،على نفس املهنة الـي يكـون م َّ
الدولة مبقتضى نفس الشروط الي يتمتع هبا مواطنو الدولة (ما يعين َّ
أن الصك التشريعي مينع التمييز يف
القبــول يف مهنــة التــدريس (يف مجلــة أمــور) يف أيرلنــدا ،علــى أســاس جنســية بلــدان االحتــاد األورويب غــري
اجلنسية األيرلندية)؛
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(و)

عدَّل قانون املسـاواة (أحكـام متنوعـة) لعـام  2015املـادتني  2و 6مـن قـانون املسـاواة

يف املركز لعام  ،2000ومن مث ال ميكن التمييز ضد أي شخص عند االستئجار ألنه صل على عـالوة إجيـار
أو مــدفوعات مســاعدة يف جمــال الســكن أو أي مــدفوعات أخــرى للرعايــة االجتماعيــة .وهــذا يعــين أنــه مل يعــد
إبمكان املالك أن يعلنوا ،عند اإلعالن عن السكنَّ ،
أن إعانـة اإلجيـار (أو مـدفوعات مسـاعدة يف جمـال
السكن) غري مقبولة وال ميكنهم رفض أتجري مسكن لشخص ما ألنه يتلقَّى مدفوعات الرعاية االجتماعية؛

حظَر قانون املسـاواة (أحكـام متنوعـة) لعـام  2015متييـز املـدارس واملؤسسـات الطبيـة
(ل)
القائمــة علــى الــدين يف حــق املــوظفني مــن املثليــات واملثليــني ومزدوجــي امليــل اجلنســي ومغــايري اهلويــة اجلنســانية
فيما يتعلق حبياهتم اجلنسية.
 -179وهذه القوانني تفعِّل أيض ا يف القانون احمللي التزامات أيرلندا بوصفها عضوا يف االحتاد األورويب
 EC/43/2000وEC/78/2000

بتنفيذ مبادرات اجلماعة األوروبية املنصو عليها يف توجيهات اجمللس
و EC/113/2004املعتمدة مبوجب املادة  13من معاهدة اجلماعة األوروبية وتوجيهات اجمللس EC/73/2002
و EC/54/2006املعتمــدة مبوجــب املــادة  141مــن املعاهــدة .وتــنص هــذه التوجيهــات ،املعروفــة عموم ـا ابســم
التوجيهــات املتعلقــة ابملســاواة ،علــى املســاواة يف املعاملــة علــى أســاس نــوع اجلــنس ،واألصــل العِّرقــي أو اإلثــين،
والدين واملعتقد ،واإلعاقة ،والسن ،وامليل اجلنسي.

 -180ويتمثـل األثـر العــام هلـذه التوجيهــات يف مطالبـة الـدول األعضــاء حبظـر التمييــز املباشـر والتمييــز
غري املباشر والتحرش على أساس نوع اجلنس ،واألصـل العِّرقـي أو اإلثـين ،والـدين واملعتقـد ،واإلعاقـة ،والسـن،
وامليــل اجلنســي فيمــا يتعلــق ابلعمالــة أو العمــل احلــر أو التــدريب املهــين .وُ ظــر أيض ـا التحــرش اجلنســي
واإليذاء .و ظر التوجيهان  EC/43/2000و EC/113/2004التمييز على أساس العِّرق ونوع اجلنس يف
احلصول على السلع واخلدمات ،بينما ظـر التوجيـه  EC/43/2000أيضـا التمييـز العنصـري يف جمـاالت
احلماية االجتماعية واملزااي االجتماعية والتعليم.

تعميم املساواة
 -181تقضي اإلجراءات احلكومية أبن أتخذ مجيع املقرتحات املوضوعية املقدَّمة إىل جملس الولراء يف
االعتبار أثرها على املساواة بني اجلنسني ،وعلى األشخا ذوي اإلعاقة ،وعلى الفئات املستضعفة.
 -182وقد حدَّد برانمج حكومة الشراكة ( )2016التزاما ب ـ "تطوير عملية تدقيق امليزانية والسياسـات
العامة سبيالا للنهوض ابملساواة واحلد من الفقر وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية" .والتزم الربانمج
كذلك ابالستفادة مباشرة من خربة اللجنة األيرلندية حلقوق اإلنسان واملساواة يف دعم عملية التدقيق.
 -183واضطلعت ولارة النفقات العامة واإلصالح بعمل هـام بشـأن وضـع امليزانيـة املتعلقـة ابملسـاواة.
وحـ ِّـددت ســتة أهــداف
وقــد أُعلــن عــن مبــادرة جتريبيــة للميزانيــة املتعلقــة ابملســاواة يف إطــار ميزانيــة عــام ُ .2018
للمساواة يف املبادرة التجريبية ،مث أُدرجت قياسات األداء اخلاصة هبا يف التقديرات املنقَّحة لعـام .2018
وتتعل ــق مخس ــة م ــن األه ــداف الس ــتة ابملس ــاواة ب ــني اجلنس ــني ،بينم ــا يتعل ــق اهل ــدف الس ــادس ابملس ــاواة
االجتماعيــة  -االقتصــادية .وأُدرجــت معلومــات مســتكملة عــن الــربانمج التجـرييب يف تقريــر أداء اخلدمــة
العامة لعام ( 2017الذي نُشر يف نيسان/أبريل .)2018
 -184ويف أعقــاب إجنــالات الــربانمج التج ـرييب ،جيــري تطــوير امليزنــة املتعلقــة ابملســاواة لالســتفادة مــن
الزخم الذي حتقَّق ولتوسيع نطاقه كي يشمل أبعادا أخـرى مـن جوانـب املسـاواة ،مبـا فيهـا الفقـر وعـدم املسـاواة
االجتماعيـة واالقتصــادية واإلعاقـة .وتتضـ َّـمن التقــديرات َّ
املنقحـة لعــام  2019أهــداف ا إضـافية وتــذييالا يتضـ َّـمن
ِّ
مستكملة عن هذا العمل.
وتضمن تقرير األداء هلذا العام بدوره معلومات
مؤشرات على األداءَّ .
َ
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 -185وأنشا فريق خرباء استشاري معين ابمليزنة يف جمال املساواة لدعم هذه العمليـة واالسـتفادة مـن
معــارف اخلـرباء بشــأن أفضــل الســبل إلحـرال تقــدم يف هــذا العمــل اهلــام .وأدى األخــذ مبيزنــة املســاواة إىل
تعزيز الوعي آباثر القرارات املتعلقة ابمليزانية ولايدة الشفافية يف اجملاالت الي يتعني أن حتظى ابالهتمام.
 -186وتفـرض املــادة  42مــن قــانون اللجنــة األيرلنديــة حلقــوق اإلنســان واملســاواة لعــام  2014علــى هيئــات
القطاع العام واجبا قطعيا أبن تراعي احلاجة إىل القضـاء علـى التمييـز وإىل تعزيـز املسـاواة ومحايـة حقـوق
اإلنسان يف أعماهلا اليومية.
 -187ويهــدف هــذا الواجــب املتعلــق ابملســاواة وحق ـوق اإلنســان يف القطــاع العــام إىل وضــع املســاواة
وحقوق اإلنسان يف صميم وضـع السياسـات العامـة وتـوفري اخلـدمات والعمالـة داخـل القطـاع العـام يف أيرلنـدا.
ويف عــام  ،2018واصــلت اللجنــة األيرلنديــة للمســاواة وحقــوق اإلنســان دعــم تنفيــذ هــذا الواجــب مــن خــالل
وضع إرشادات وموارد عملية ل لهيئات العامة ،ومواصلة التوعية على الصعيد اخلارجي عرب طائفة واسعة
مـن اهليئــات العامــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين .واضــطلعت اللجنـة خبمســة مشــاريع جتريبيــة لــدعم مســعى إرســاء
وتوخــت هــذه املشــاريع التجريبيــة ضــمان ســبل الــتعلم القطــاعي
هنــج لتنفيــذ هــذا الواجــب يف ســياقات خمتلفــةَّ .
بشــأن هــذا الواجــب يف املمارســة العمليــة ،يف خمتلــف مؤسســات القطــاع العــام .وقــد وفــرت املشــاريع التجريبيــة
مزيدا من التوجيهات العملية بشأن هذا الواجب ،ويتم التعلم من خالل دراسات حاالت إفرادية لـدعم
املنظمات األخرى خالل مرحلة التنفيذ ِّ
املبكرة.

االسرتاتيجية الوطنية للنساء والفتيات
 -188أقــرت احلكومــة االس ـرتاتيجية الوطنيــة للنســاء والفتيــات للفــرتة  ،2020-2017الــي حلــت حمــل
االس ـرتاتيجية الوطني ــة للم ـرأة للف ــرتة  ،2016-2007وأُطلق ــت يف  3أاير/م ــايو  .2017وه ــي ت ــوفِّر إط ــارا
للحكومة أبسرها يتواصل من خالله تعزيز متكني املرأة ،وهو ما يعكس موضوع ا رئيسي ا يفعَّل من خالل
برانمج حكومة الشراكة والتزامات احلكومة مبوجب منهاج عمل بيجـني وخطـة التنميـة املسـتدامة لعـام .2030
ومشل إعداد اخلطة الوطنية ل لنساء والفتيات إجراء مشاورات عامة واسعة النطاق مع اجلماعات النسائية
واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين واحلركة النقابية وممثلي قطاع األعمال من أصحاب املصلحة من مجيع
أطياف اجملتمع األيرلندي الذين أسهموا يف إعدادها.
 -189وال تزال ررية "أيرلندا الي تتمتع فيها النسـاء مجـيعهن ابملسـاواة مـع الرجـال والـي ميكـنهن فيهـا
حتقيــق كامــل إمكــاانهتن ،ويـَ ـذنـ َعمن فيهــا حبيــاة آمنــة ومرضــية" متثــل أساس ـ ا لالس ـرتاتيجية ،وتتــوخى بلــو
هدف عام يتمثل يف "تغيري املواقف واملمارسات الي حتول دون مشاركة النساء والفتيات مشاركة كاملـة
يف التعلـيم والعمالـة واحليـاة العامـة ،علـى مجيـع املسـتوايت ،وحتسـني اخلـدمات املقدمـة للنسـاء والفتيـات،
مع إعطاء األولوية الحتياجات من يعانني من أسوأ النتائج أو من ُ تمل تعرضهن لذلك".
 -190ولبلو هذا اهلدفِّ ،
حتدد اخلطة  139إجراءا منفصالا ،تضـطلع هبـا الـولارات والوكـاالت احلكوميـة
ابلتعاون مع الشركاء االجتماعيني واجملتمع املدين ،حسب االقتضـاء ،يف إطـار سـتة أهـداف رفيعـة املسـتوى
على النحو التايل:

42

(أ)

تعزيز املساواة االجتماعية  -االقتصادية للنساء والفتيات؛

(ب)

والنهوض ابلصحة البدنية والعقلية للنساء والفتيات وتعزيز رفاههن؛

(ج)

وضمان إ برال مكانة النساء والفتيات يف اجملتمع ،ومواطنتهن املتساوية والفاعلة؛

(د)

والنهوض ابملرأة يف القيادة على مجيع املستوايت؛

(ه)

ومكافحة العنف ضد املرأة؛

(و)

وإدماج املساواة بني اجلنسني يف صلب عملية صنع القرار.
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 -191وال تزال اجلهات املعنية ،مبا يف ذلك اجلماعات النسائية ومجاعات اجملتمع املدين ،تشارك على
و وثيق يف اللجنة الي تشرف على تنفيذ اخلطـة .ويـرأس اللجنـةَ وليـر الدولـة املسـؤول عـن شـؤون املسـاواة
واهلج ــرة واإلدم ــاج ،وتض ــم يف عض ــويتها أيضـ ـا ممثل ــني ع ــن اإلدارات احلكومي ــة .وتتلق ــى اللجن ــة ال ــدعم يف
عملها من أمانة عامة يف ولارة العدل واملساواة.

العمل اإلجيايب يف مكان العمل واجملتمعات احمللية
 -192يـُ َعـ ُّـد ب ـرانمج املـرأة العائــدة إىل القــوة العاملــة وتنظــيم املشــاريع النســائية برانجم ـ ا للعمــل اإلجيــايب لفائــدة
املـرأة ،تشــرتك يف متويلــه احلكومـة والصــندوق االجتمــاعي األورويب يف إطــار بـرانمج التوظيــف واإلدمــاج والــتعلم
للفرتة  .2020-2014ويهدف الربانمج إىل دعم جمموعة من النساء املنفصالت حاليـا عـن سـوق العمـل
(ال هن عامالت وال هن عاطالت عن العمل) من أجل املساعدة على عودهتن إىل سوق العمل.
 -193وقــد خ ِّ
صــص مبلــغ  11مليــون يــورو لتمويــل هــذا الــربانمج خ ـالل الفــرتة  .2022-2016وتــولَّع
ُ
األموال على العمليات يف أعقاب دعوات مفتوحة لتقدن املقرتحـات .وجـرى اختيـار املشـاريع األوىل يف
إطــار شــقي الــربانمج يف أعقــاب دعــوة إىل تقــدن العــروض صــدرت يف عــام  ،2016وســوف تســتمر ملــدة
ثالث سنوات.
 -194ويف إطار مشروع تنظيم املشاريع النسائية ،خ ِّ
صص مبلغ  1.2مليون يورو ،وجرى متويل  4مشاريع.
ُ
ِّ
وتقدم احلكومة أيض ا الدعم التمويلي إىل التجمع الوطين للشبكات النسائية اجملتمعية من أجل تنفيذ
-195
ِّ
برانمج للمساواة بني املرأة والرجـل والتنميـة يف سـبيل تعزيـز إدمـاج املـرأة يف اجملتمعـات احملليـة .وتـوفر هـذا
التمويــل منــذ عــام  2016ولارة العــدل واملســاواة ،وقــد بلــغ  1,385مليــون يـورو يف عــامي  2016و،2017
و 1,405مليون يورو يف عام  2018و 1,439مليون يورو يف عام  .2019وأنشا التجمع الوطين للشبكات
النسائية اجملتمعية بصفته منظمة وطنية يف عام  ،2002ويركِّز عمله على التنمية اجملتمعية للمرأة.

منع العنف العائلي واجلنسي واجلنساين
 -196كلَّفت احلكومـة ولارة العـدل واملسـاواة منـذ حزيران/يونيـه  2007بتـوفري تـدابري الدولـة للتصـدي
للعنــف العــائلي واجلنســي واجلنســاين ،وهــي كلهــا عوامــل تــؤثِّر علــى املـرأة أكثــر مــن غريهــا .وحتـ ِّـدد االسـرتاتيجية
الوطنية الثانية بشأن العنف العائلي واجلنسي واجلنساين للفرتة  2021-2016جمموعة شاملة من اإلجراءات
ملعاجلــة التــدخالت الرئيســية يف جمــال الوقايــة مــن هــذا العنــف واالعـرتاف بــه وفهمــه ،وكــذلك اإلجـراءات
الثانوية يف جمال اإلبال عن أعمال العنف وضمان اعاذ ما يناسب من تـدابري للتصـدي هلـا وإحالـة قضـاايها
إىل احملاكم.

دعم اجمللس الوطين للمرأة يف أيرلندا

 -197تقـ ِّـدم احلكومــة التمويــل األساســي للمجلــس الــوطين للم ـرأة يف أيرلنــدا ،اعرتاف ـا مبــا يضــطلع بــه
من أدوار بصفته هيئـة متثيليـة تُعـ إببـرال شـواغل املـرأة ومنظوراهتـا .وقـد بلـغ هـذا التمويـل يف عـام 2018
ما جمموعه  500 000يورو ،و 525 000يورو يف عام .2019
 -198ويف حني َّ
أن اجمللس الوطين للمرأة يف أيرلندا مستقل عن احلكومة فيما يتعلق بقضااي السياسـة
العامــة ،إذ لــيس مســؤوالا إال أمــام جلنتــه التنفيذيــة املنتخبــة وأمــام أعضــائه ،فـ ن التمويــل احلكــومي املقــدَّم
للمجلس انبثق عن التوصية الي قُ ِّدمت يف عام  1992إىل احلكومة الي كانت قائمة آنذاك ،وتتمثل يف
أن يتــيح اجمللــس للمنظمــات النســائية علــى الصــعيد احمللــي واإلقليمــي والــوطين منتــدى يتسـ فيــه تقاســم
وتطوير آراء املرأة وخرباهتا ومنظوراهتا؛ وأن يكـون هلـذه ا راء واملنظـورات ،مـن خـالل عمـل اجمللـس علـى
الصــعيد الــوطين ،أتثــري علــى السياســات وصــنع القــرار ،مــع العمــل يف الوقــت نفســه علــى تشــجيع ودعــم عمــل
اهليئ ــات املنتس ــبة إلي ــه وغريه ــا م ــن اجلماع ــات النس ــائية للعم ــل حمليـ ـا وإقليميـ ـا؛ ووض ــع بـ ـرامج قيادي ــة وإتائي ــة
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للجماعــات النســائية يف مجيــع أ ــاء البلــد .وابإلضــافة إىل دوره اإلتــائي ،يُعــرتف للمجلــس إبســهامه بصــفة
مستنرية وبناءة يف تنفيـذ واسـتعراض مبـادرات السياسـة العامـة ،ودأب قادتـه علـى التفاعـل مـع كبـار السياسـيني
وواضعي السياسات.

متثيل املرأة يف جمالس الدولة
 -199يكـ ِّـرر ب ـرانمج حكوم ــة الش ـراكة لع ــام  2016الت ـزام احلكوم ــة ب ـزايدة التمثي ــل يف جمــالس الدول ــة
إىل  40يف املائ ــة لك ــل م ــن اجلنس ــني .ويتجس ــد ه ــذا االلت ـ ـزام يف االس ـ ـرتاتيجية الوطني ــة للم ـ ـرأة والفتـ ــاة
للفرتة .2020-2017
 -200وقد أُدخلت يف الفرتة بني عامي  2011و 2014تغيريات هامة على نظام التعيينات يف جمـالس
الدولــة هبــدف لايدة توســيع نطـاق الوصــول إىل فــر التعيــني يف جمــالس الدولــة ولايدة الشــفافية يف التعيينــات.
وأصــدر وليــر النفقــات العامــة واإلصــالح مبــادئ توجيهيــة بشــأن التعيينــات يف جمــالس الدولــة يف عــام .2014
ومبوجــب الرتتيبــات اجلديــدة ،يُعلَــن عــن التعيينــات يف جمــالس الدولــة للعمــوم علــى بوابــة جمــالس الدولــة
 www.stateboards.ieالــي تــديرها دائــرة التعيينــات العامــة .وتتــوىل تقيــي َم الطلبــات ،اســتنادا إىل املواصــفات
املعلَــن عنهــا ألدوار أعضــاء جملــس اإلدارة ،دائــرة التعيينــات العامــة ،الــي تقـ ِّـدم قائمــة خمتصــرة أبعضــاء اجمللــس
احملتملني لكي ينظر فيها الولير املعين .ومتاشي ا مع سياسة احلكومة بشأن التوالن بني اجلنسني يف جمالس
الدولة ،تواظب دائرة التعيينات العامة على رصد التوالن بني اجلنسني يف مجيع مراحل عملية التعيينات.
َّ
وشكلت طلبات النساء ،يف عام  ،2017نسبة  35يف املائة من الطلبات الواردة ،واعتُرب  38يف املائة من
ِّ
وعِّني  52يف املائة من أعضاء اجملالس من خالل هذه العملية.
مقدمي الطلبات مؤهلني للتعينيُ ،
 -201وفيمــا يلــي اإلحصــاءات الرئيســية املتعلقــة بعضــوية جمــالس الدولــة الــي كانــت قائمــة يف كــانون
األول/ديسمرب :2018

كانت عضوية نصف إمجايل جمالس الدولة تقريبـ ا ( 47,6يف املائـة) تضـم مـا ال يقـل
(أ)
عن  40يف املائة من كال اجلنسني؛
(ب) وبلــغ متوســط الت ـوالن بــني اجلنســني يف جمــالس الدولــة  41,5يف املائــة مــن اإلانث
يف املائة من الذكور؛
(ج)
املائة من الذكور.

و58,5

وكــان التوليــع اجلنســاين لررســاء جمــالس الدولــة  29,8يف املائــة مــن اإلانث و 70,2يف

 -2زعت ت إدةيج امل ي ل
 -202وحدة سياسات العدالة املدنية واملساواة هي مركز التنسـيق املعـين ابلتـزام احلكومـة مبكافحـة العنصـرية
بوصـفها جانبـ ا رئيســي ا مـن جوانــب اإلدمــاج وإدارة التنـوع والسياســة االجتماعيــة الوطنيـة األوســع نطاقـ ا.
وهــي تقــدم التمويــل إىل عــدد مــن الســلطات احملليــة واملنظمــات اجملتمعيــة والتطوعيــة دعمـا للـربامج احملليــة
الــي تُ ِّثقــف اجلمهــور بشــأن قضــااي مثــل اهلجــرة واإلدمــاج ومكافحــة العنصـرية .كمــا قــدَّمت هــذه الوحــدة
التمويل ملنظمـات غـري حكوميـة رئيسـية مثـل منظمـة "( "Show Racism the Red Cardإشـهار البطاقـة
احلمـراء يف وجـه العنصـرية) ،الـي نظمـت مسـابقة إبداعيـة ألطفـال املـدارس يف السـنوات املاضـية .ويقـدَّم
التمويل أيضا إىل املؤسسة االستئمانية للتوعية ابهلولوكوست يف أيرلندا من أجل تنفيذ مبـادرات تعليميـة
ِّ
تثقــف األطفــال بشــأن خمــاطر العنص ـرية وأبزيــة اإلدمــاج والتســامح .كمــا أن وحــدة سياســات العدالــة املدنيــة
واملســاواة هــي مركــز االتصــال الــوطين لتقــدن التقــارير الدوليــة عــن العنص ـرية إىل األمــم املتحــدة وجملــس أورواب،
وهي ممثَّلة يف الفريق العامل الرفيع املستوى املعين مبكافحة العنصرية وُكره األجانب التابع لالحتاد األورويب.
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 -203والتزمت حكومة أيرلندا بتعزيز السياسات الي تُ ِّ
دمج األقليات اإلثنية يف أيرلندا ِّ
وتعزل اإلدماج
االجتماعي واملساواة والتنـوع ومشـاركة املهـاجرين يف احليـاة االقتصـادية واالجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة
جملتمعاهتم .وجيري تنفيذ طائفة واسعة من األنشطة سعي ا إىل تفعيل هذا االلتزام.
 -204وتعمل أيرلندا حالي ا يف إطار اسرتاتيجية شاملة إلدماج املهـاجرين ،أُطلقـت يف شـباط/فرباير .2017
وتشمل هذه االسـرتاتيجية مجيـع قطاعـات احلكومـة .ويتمثـل جـوهر هـذه االسـرتاتيجية يف الرريـة القائمـة
على أن يف وسع املهاجرين أن يضطلعوا بـدور كامـل يف اجملتمـع األيرلنـدي ،وأن االنـدماج مبـدأ أساسـي
من مبادئ احلياة يف أيرلندا ،وأن اجملتمع واملؤسسـات األيرلنديـة يعمـالن سـوايا لتعزيـز االنـدماج .وسـوف
َّ
تنفــذ االسـرتاتيجية علــى مــدى أربــع ســنوات مــن خــالل سلســلة مــن املبــادرات يف مجيــع فــروع احلكومــة.
وتشــمل جمــاالت الرتكيــز احلصــول علــى اجلنســية واخلــدمات العامــة؛ والوصــول إىل العمالــة والتعلــيم؛ واملشــاركة
السياسية وتعزيـز الـوعي املشـرتك بـني الثقافـات .ويضـطلع كـل مـن اإلدارات احلكوميـة والوكـاالت واملـدن
واجملتمعــات احملليــة بــدور يف الوفــاء اباللتزامــات ال ـواردة يف االس ـرتاتيجية .وتشـ ِّ
ـكل االس ـرتاتيجية الوطنيــة أيض ـا
السـبيل الرئيسـي لتعزيـز الـوعي املشـرتك بـني الثقافـات ومكافحـة العنصـرية وُكـره األجانـب .وهـي تتضـمن إجـراءا
إلعــادة النظ ــر يف التش ـريعات احلالي ــة املتعلق ــة ابجلرمي ــة الــي ِّ
حتركه ــا دواف ــع عنص ـرية بغي ــة تعزي ــز الق ــانون.
وتتوخى أيض ا معاجلة مسألة التقصري يف اإلبال عن اجلرمية املرتكبة بدوافع عنصرية.
4,5

وخصصت وحـدة سياسـات العدالـة املدنيـة واملسـاواة ،يف الفـرتة  ،2019-2017أكثـر مـن
-205
َّ
ماليني يورو للمشاريع الوطنية واجملتمعية لـدعم اإلدمـاج علـى مـدى ثـالث إىل أربـع سـنوات بتمويـل مـن
احلكومــة األيرلنديــة .وهتــدف هــذه املشــاريع إىل تعزيــز االنــدماج ،ومكافحــة العنص ـرية وُكــره األجانــب ،ولايدة
التفــاهم املتبــادل بــني املهــاجرين واجملتمعــات املضــيفة هلــم .وابإلضــافة إىل ذلــك ،خ ِّ
صــص هلــذه التــدابري خــالل
ُ
الفرتة  2022-2017مبلغ  12,3مليون يورو من متويل االحتـاد األورويب (صـندوق اللجـوء واهلجـرة واإلدمـاج
والصـندوق االجتمـاعي األورويب) .وميكـن للـولارات والوكـاالت احلكوميـة أيضـا أن مت ِّـول أنشـطة اإلدمـاج
من مواردها اخلاصة.
 -206كمــا طــورت وحــدة سياســات العدالــة املدنيــة واملســاواة موقعهــا الشــبكي يف عــام  2018ليكــون
أكثر سهولة يف االستخدام ولريكز أكثر علـى توعيـة عامـة النـاس ابلسياسـة احلكوميـة يف جمـال اإلدمـاج،
والتمويل املتاح ملشاريع اإلدماج ،وتسليط الضوء على أنشطة اإلدماج ومكافحة العنصرية الي جتـري يف
مجيع أ اء الدولة .ويتيح هذا املوقع اإللكرتوين للمهاجرين إمكانية احلصـول علـى معلومـات عـن طائفـة
واسعة من املواضيع ذات الصلة ،مبا يف ذلك التطورات املستجدة يف جمال إدارة اإلدماج/التنوع ،ومعلومات
عملية للمهاجرين اجلدد ،ومشورة بشأن التعامل مع احلوادث العنصرية أو التمييز العنصري.

توفري التعليم لألطفال املهاجرين
 -207يشتغل نظام التعليم يف أيرلندا ضمن إطار شامل متاشيا مع التزاماتنا مبوجب الدستور والقانون
الوطين والدويلِّ .
وحتدد التشـريعات املتصـلة بقطـاع التعلـيم مثـل قـانون التعلـيم لعـام  ،1998وقـانون رعايـة
التعلـيم لعــام  ،2000وقــانون تعلــيم األشــخا ذوي االحتياجــات التعليميــة اخلاصــة لعــام  ،2004مبــادئ
وعصــص أشــكال دعــم إضــافية ،عنــد االقتضــاء ،اســتنادا إىل االحتياجــات التعليميــة
املســاواة بوضـ ٍّ
ـوحَّ .
الفردية َّ
احملددة .وميكن جلميع األطفال املهاجرين ،مبن فيهم أطفال ملتمسي اللجـوء والالجئـني والعمـال
القصــر غــري املصــحوبني بــذويهم ،احلصــول علــى التعلــيم مــا قبــل املدرســي والتعلــيم االبتــدائي
املهــاجرين و َّ
والتعليم الثانوي على غرار املواطنني األيرلنديني ،إىل أن يبلغوا سن الثامنة عشـرة .وميكـن للبنـني والبنـات
الوصول إىل نظام التعليم على قدم املساواة.
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 -208وتــوفِّر جمــالس التعلــيم والتــدريب علــى الصــعيد الــوطين تعلــيم اللغــة اإلنكليزيــة للنــاطقني بلغــات
أخـرى للمهـاجرين وأفـراد اجملتمـع احمللــي اجلـدد يف أيرلنـدا .وهـذا الــربانمج متـاح للمهـاجرين العـاطلني عــن
الع مل وملتمسي اللجوء ،وتعطى األولوية ملن تاجون إىل مهارات أساسية يف اللغة اإلنكليزية لالرتقاء
إىل مستوى من الكفاءة الوظيفية .ونشرت دائرة النهـوض ابللغـة واملهـارات ابالشـرتاك مـع جملـس التعلـيم
والتــدريب يف أيرلنــدا تقريرهــا عــن تــوفري اللغــة اإلنكليزيــة وتقيــيم اللغــة للمهــاجرين ذوي املهــارات املتدنيــة
والعاطلني عن العمل يف جمالس التعليم والتدريب يف املستوايت  :3-1توصيات للممارسات اجليدة ،يف
آذار/مارس  .2018وقد انبثق التقرير عن عملية شاملة من التشـاور والبحـب مـع أصـحاب املصـلحة ،ويسـلِّط
الضوء على املمارسات اجليدة القائمة يف جمـال تعلـيم اللغـة اإلنكليزيـة للنـاطقني بلغـات أخـرى ،وااللتـزام
القوي على نطاق جمالس التعليم والتدريب لتوفري خيارات تعليمية مرنة تراعي احتياجات املهاجرين ممن
ال تشـ ِّ
ـكل اإلنكليزيــة لغــتهم األوىل .ويركــز التقريــر علــى املهــاجرين ذوي املهــارات املتدنيــة والعــاطلني عــن
العمــل ،ويــوفر ،مقــرتانا مبــا ِّ
يقدمــه مــن توصــيات ،أساس ـ ا متين ـ ا لالسرتشــاد بــه يف اعــاذ الق ـرارات املتعلقــة
بتوفري اللغة اإلنكليزية للناطقني بلغات أخرى يف املستوايت  3-1من اإلطار الوطين للمؤهالت.

االسرتاتيجية الوطنية الصحية املشرتكة بني الثقافات
 -209وفَّــرت االسـرتاتيجية الوطنيــة للصــحة والســالمة املشــرتكة بــني الثقافــات الــي وضــعتها اهليئــة التنفيذيــة
للخدمات الصحية للفرتة  2012-2007إطارا ينبغي من خالله تلبية احتياجات األشخا من خمتلـف
الثقافات واخللفيات العرقية يف جمال الصحة والرعاية ،مع دعم املـوظفني يف تقـدن خـدمات تلـيب االحتياجـات
وتتســم ابلكفــاءة الثقافيــة .ومت إطــالق اسـرتاتيجية صــحية اثنيــة للصــحة والســالمة مشــرتكة بــني الثقافــات
وضـعتها اهليئــة التنفيذيــة للخــدمات الصــحية للفــرتة  2018-2023يف كــانون الثاين/ينــاير  .2019وســتوفر
هذه االسرتاتيجية الثانيـة إطـارا تل َّـم مـن خاللـه االحتياجـات الصـحية واالحتياجـات مـن الرعايـة ملتلقيـي
اخلــدمات مــن خمتلــف اخللفيــات اإلثنيــة والثقافيــة مثــل الالجئــني والرومــا واملهــاجرين والطــالب األجانــب
وملتمسي اللجوء.
 -210وأُطلقــت يف عــام  2013اس ـرتاتيجية شــاملة جلميــع قطاعــات احلكومــة ،هــي "أيرلنــدا املتمتعــة
ابلصـحة" ،هتـدف إىل حتسـني صــحة ورفـاه مجيـع النــاس يف أيرلنـدا وتتضـمن التزامـا قــوايا بتحقيـق نتـائج صــحية
أفضل ألفراد اجلماعات احملرومة .وتتوخى االسرتاتيجية ،يف سبيل حتقيـق هـذا اهلـدف ،حتسـني العمـل املشـرتك
بني قطاعات احلكومة وبني الوكاالت والعمل يف إطار شراكة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني ،وحتسني
رصد النتائج الصحية .وجيري حالي ا وضع برانمج عمل أكثر تفصيالا لتحقيق هذه الغاية.
 -211وجرى تنفيذ توصيات االسرتاتيجية على مراحل على مدى مخس سنوات .ومتثلت األولـوايت
موحـدة للرتمجـة
الـي عوجلـت يف إطـار هـذه االسـرتاتيجية يف ترمجـة املعلومـات ،والعمـل علـى وضـع تـاذج َّ
الشــفوية وتعلُّــم املــوظفني ودعمهــم .ويكمــن الــنهج املتَّبــع يف هــذه اجملــاالت يف ضــمان التعمــيم ،حيــب هتــدف
اإلجراءات إىل تعزيز إمكانية وصول مجيع متلقي اخلدمات على قدم املساواة.
 -3ةعل ةيت عيةأ عل تيتأ تق ق اإلنسين تألشخيص املنقمني إىل فئيت ضعيفأ حملَّد ةل اتس ين

األشخا ذوو اإلعاقة
 -212حصــلت تطــورات هامــة يف قطــاع اإلعاقــة يف أيرلنــدا بفضــل التوصــيات الـواردة يف تقريــر جلنــة وضــع
األشخا ذوي اإلعاقة.
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 -213ففي حزيران/يونيه  ،2000أطلقت احلكومة مبادرة تعميم االستفادة من اخلدمات الي تتطلب
قدمــة لألشــخا ذوي اإلعاقــة يف اخلــدمات َّ
مــن اهليئــات العامــة ،حيثمــا أمكــن ،إدمــاج اخلــدمات امل َّ
املقدمــة
لباقي املواطنني.
 -214وأنشــئت اهليئــة الوطنيــة لإلعاقــة مبوجــب قــانون أتسيســي يف حزيران/يونيــه  2000هبــدف وضــع
ورصد املعايري يف جمـال تقـدن اخلـدمات لألشـخا ذوي اإلعاقـة وإسـداء املشـورة بشـأن السياسـات واملمارسـات
املتعلقة ابإلعاقة .وتتلقى اهليئة الوطنية لإلعاقة متويالا من احلكومة.
 -215وقــد أنشــأ قــانون كــومهريل لعــام  2000وكالــة كــومهريل ابعتبارهــا مقـ ِّـدم معلومــات رئيســي ا مــن
متويل ولارة الشؤون االجتماعية واألسرية آنـذاك .والوكالـة ملتزمـة التزامـا قانونيـا مبسـاعدة ودعـم األشـخا ،
وال سيما من ذوي اإلعاقة ،يف حتديد وفهـم احتياجـاهتم وخيـاراهتم ويف احلصـول علـى مـا يسـتحقون مـن
خــدمات اجتماعيــة .وعــدَّل قــانون إعــالم املـواطنني لعــام  2007قــانون كــومهريل لعــام  2000لتغيــري اســم
وسـع قـانون الرعايـة االجتماعيـة
وكالة كومهريل حبيب أصبحت حتمل اسـم جملـس إعـالم املـواطنني .كمـا َّ
(أحكام متنوعة) لعام  2008نطاق اختصا جملس إعالم املواطنني ليشمل دائرة املشورة املالية وامليزنة.
وبلغ إمجايل التمويل املقدَّم إىل جملس إعالم املواطنني  54 775مليون يورو يف عام .2018

 -216ويف عام  ،2015استهلَّت ولارة العدل واملساواة ،مبساعدة اهليئة الوطنية لإلعاقة ،عملية تشاور
واسعة وشاملة هبدف وضع اسرتاتيجية وطنية جديدة إلدماج منظور اإلعاقة .وعقـب اختتـام املرحلـة النهائيـة،
أعــدت ولارة العــدل واملســاواة اسـرتاتيجية جديــدة إلدمــاج منظــور اإلعاقــة للفــرتة  .2021-2017وقــد أُطلقــت
االسرتاتيجية يف  14متول/يوليه  .2017ويشـرف علـى تنفيـذ االسـرتاتيجية فريـق تـوجيهي يضـم ممثلـني عـن
الــولارات والوكــاالت احلكوميــة الرئيســية وأصــحاب املصــلحة املعنيــني ابإلعاقــة .ويتلقــى الفريــق التــوجيهي حتلــيالا
ـتقلني مــن اهليئــة الوطنيــة لإلعاقــة واستعراضـا وإشـرافا دوريــني مــن جانــب جلنــة جملــس الــولراء
ومشــورة مسـ ذ
املعنية ابلسياسة االجتماعية حسـب االقتضـاء .واإلدارات احلكوميـة مكلفـة إبحـرال تقـدم يف اإلجـراءات
ذات الصلة يف إطار االسرتاتيجية على الصعيد احمللي ورصدها من خالل جلاهنا االستشارية اإلدارية.
 -217وفيما يلي العناصر الرئيسية لالسرتاتيجية:
(أ)

قانون اإلعاقة لعام 2005؛

(ب) قــانون إعــالم املـواطنني لعــام  ،2007الــذي يهيــا جملــس إعــالم املـواطنني (وكالــة كــومهريل
سابق ا) حبيب يتس له تقدن خدمة مشخصنة تناصر األشخا ذوي اإلعاقة؛
(ج)

قانون تعليم ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة لعام 2004؛

(د)

اخلطط القطاعية الي أعدهتا ست إدارات حكومية.

 -218ويـُ َع ُّد قانون اإلعاقة لعام  2005تشريع ا شامالا ،وهو تدبري إجيايب يرمي إىل دعم توفري خدمات
خاصـة ابإلعاقــة لألشـخا ذوي اإلعاقــة وحتسـني فــر حصـول هاتــه الفئـة علــى اخلـدمات العامــة الرئيســية.
ويســرت احلكومــة ،لــدى صــياغة هــذا التشـريع ،إج ـراء مشــاورات مستفيضــة علــى الصــعيد الــوطين .واالمتثــال
لقانون اإلعاقة من املتطلبات القانونية الي يتعني على مجيع اإلدارات احلكومية استيفارها.
 -219ويرسي قانون اإلعاقة لعام  2005أساسـا قانونيـا جملموعـة واسـعة مـن تـدابري العمـل اإلجيـايب لتحسـني
وضع األشخا ذوي اإلعاقة يف اجملتمع األيرلندي ،تشمل ما يلي:
إجراء تقييم مستقل الحتياجـات األفـراد مـن اخلـدمات الصـحية (والتعلـيم عنـد االقتضـاء)
(أ)
ِّ
ووضع بيان خدمـة ذي صـلة ـدد اخلـدمات الـي تتـاح بشـأهنا إمكانيـة تقـدن شـكاوى وطعـون مسـتقلة
وإنفاذ األحكام الصادرة بشأهنا؛
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(ب) ووجــوب إاتحــة الوصــول إىل املبــاين واخلــدمات العامــة ،واش ـرتاط قيــام ســت إدارات
حكومية رئيسية بنشر خطط قطاعية لتقدن اخلدمات وآلية للشكاوى ذات صلة تتيح إمكانية الوصول
إىل أمانة املظامل؛
(ج) ووجــوب أن تعتمــد اهليئــات العامــة هنج ـ ا اســتباقي ا يف توظيــف األشــخا ذوي اإلعاقــة.
وينص الباب  5من القانون على هدف نظامي ،حمـدَّد حاليـا يف نسـبة  3يف املائـة ،لتوظيـف األشـخا
ذوي اإلعاقة يف القطاع العـام .ويتعـني علـى اهليئـات العامـة أن تق ِّـدم تقـارير سـنوية إىل جلـان الرصـد عـن
امتثاهلا هلذا اهلدف؛
(د)

وتقييد استخدام معلومات االختبار اجليين ألغراض التوظيف والتأمني؛

(ه) وإنشاء مركز للتميز يف جمال التصـميم العـام .وقـد أنشـا هـذا املركـز يف اهليئـة الوطنيـة
لإلعاقـة يف أوائـل عـام  2007مبوجـب البـاب  6مــن القـانون .ويشـري مفهـوم "التصـميم العـام" إىل تصــميم
بيئة ما وتكوينها حبيب يتسـ للنـاس ،بصـرف النظـر عـن أعمـارهم أو قامـاهتم أو نـوع إعـاقتهم ،الوصـول إليهـا
وفهمها واستخدامها إىل أقصى حد ممكن .وتتمثل مهمة املركز يف التشجيع على النهوض بتلك البيئة.
 -220وقد ُشرع يف العمـل بعـدد كبـري مـن مـواد قـانون تعلـيم األشـخا ذوي االحتياجـات التعليميـة
اخلاصــة ،وال ســيما امل ـواد املنشــئة للمجلــس الــوطين للتعلــيم اخلــا  ،وامل ـواد الــي تشـ ِّـجع علــى اتبــاع هنــج
شامل إلاء تعليم األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة .ومل يبدأ العمل بعد ابملـواد املتبقيـة مـن القـانون.
وسوف تضع احلكومة خطة لتفعيل أهداف قانون تعليم األشخا ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصـة مـن
أجل حتقيق نتائج تعليمية أفضل للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.
 -221وصــدَّقت أيرلنــدا علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة حلقــوق األشــخا ذوي اإلعاقــة يف  20مــارس/
آذار  .2018ودخلت االتفاقية ِّحز النفاذ ابلنسبة أليرلندا يف  19نيسان/أبريل  .2018وسـيجري داخليـا
رص ــد التق ــدم احمل ــرل والتنفي ــذ اجل ــاري م ــن خ ــالل اهلياك ــل القائم ــة دعمـ ـ ا لتنفي ــذ االسـ ـرتاتيجية الوطني ــة
إلدمــاج ذوي اإلعاقــة .ويشــمل التنفيــذ اجلــاري لالسـرتاتيجية الوطنيــة لإلعاقــة يف أيرلنــدا جوانــب عديــدة
من أحكام االتفاقية.
 -222ويوفِّر قانون املساعدة يف (قدرات) اعاذ القرارات لعام  2015إطارا قانوني ا حديث ا لدعم عملية
صــنع الق ـرار مــن جانــب البــالغني الــذين يعــانون مــن صــعوابت يف القــدرات .ومت التوقيــع علــى التش ـريع
ليصــبح قــانوانا يف  30كــانون األول/ديســمرب  .2015وجيــري العمــل مــن أجــل وضــع العمليــات اإلداريــة
وتدابري الدعم اجلديدة يف أقرب وقت ممكن قبل بدء تفعيل األحكام املوضوعية من القانون.

أفراد مجاعة الرحل
 -223يُقصــد بـ ـ "مجاعــة الرحــل" ،وفــق التعريــف ال ـوارد يف قــانون املســاواة يف املركــز لعــام ... ،2000
"األشخا الذين يُطلق عليهم عادة اسم الرحل والـذين يُقـدَّمون (أبنفسـهم ومـن قِّبَـل غـريهم علـى حـد
سـواء) علــى أهنــم أشــخا يشــرتكون يف اتريــخ وثقافــة وتقاليــد ،مبــا يف ذلــك ،اترخييـا ،تــط عــيش بــدوي
يف جزيرة أيرلندا".
 -224ويف  1آذار/مــارس  ،2017أبلــغ رئــيس الــولراء جملــس النـواب بقـرار احلكومــة االعـرتاف جبماعــة
الرحل ابعتبارها أقلية إثنية .وقد اعرتفت احلكومة ابلوضع اخلا جملتمع الرحل يف أيرلندا يف جمموعة من
األحكام التشريعية واإلداريـة واملؤسسـية .وابإلضـافة إىل التشـريعات املتعلقـة ابملسـاواة ،تشـمل هـذه التشـريعات
قـوانني تــنص علــى تــوفري أمــاكن إقامــة جلماعــة الرحــل مــن جانــب الســلطات احملليــة ووضــع اسـرتاتيجيات
حمــدَّدة للرحــل ،إبس ــهام مــن منظم ــات هــذه اجلماع ــة ،فيمــا يتعل ــق ابلصــحة والتعل ــيم وأمــاكن اإلقام ــة.
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وللرحـل يف أيرلنـدا نفــس احلقـوق املدنيــة والسياسـية الــي يتمتـع هبــا املواطنـون ا خــرون مبوجـب الدســتور.
وتَذذكر التدابري الرئيسية ملكافحة التمييز ،وهي قانون حظر التحريض على الكراهية لعام  ،1989وقانون
الفصل التعسفي لعام  ،1977وقوانني املساواة يف العمل للفرتة  ،2015-1998وقوانني املساواة يف املركـز
للف ــرتة  2018-2000مجاع ــة الرح ــل ابالس ــم ابعتباره ــا مجاع ــة تتمت ــع ابحلماي ــة .ويطبِّ ــق ق ــانون املس ــاواة
لعام  ، 2004الذي نقل التوجيه الصادر عن االحتاد األورويب بشأن املسـاواة بـني األعـراق ،مجيـع أشـكال
احلماية الي يوفرها هـذا التوجيـه يف مجيـع األسـباب التسـعة الـواردة يف التشـريع ،مبـا يف ذلـك االنتمـاء إىل
مجاعة الرحل.
 -225واحلكومة ملتزمة ابلتصدي للتمييز ضد الرحل ،وجعلت مـن عامـل االنتمـاء إىل مجاعـة الرحـل
سببا منفصالا حتظـر التشـريعات املتعلقـة ابملسـاواة التمييـز علـى أساسـه .ومل يكـن القصـد مـن ذلـك تـوفري
قــدر أقــل مــن احلمايــة للرحــل مقارنــة ابحلمايــة املمنوحــة ألف ـراد األقليــات اإلثنيــة ،بــل علــى العكــس مــن
ذلك ،يكفل تناول مجاعة الرحل بصورة منفصلة يف التشريعات املتعلقة ابملساواة محاية صر ة هلم.
 -226وأُطلقــت االس ـرتاتيجية الوطنيــة إلدمــاج مجاعــات الرحــل والرومــا يف حزيران/يونيــه  .2017وتتضـ َّـمن
االسـرتاتيجية  149إجـراءا تنـتظم عشـرة مواضـيع هـي :اهلويـة الثقافيـة ،والتعلـيم ،والعمالـة واقتصـاد الرحــل،
واألطفال والشباب ،والصحة ،واملسـاواة بـني اجلنسـني ،ومكافحـة التمييـز واملسـاواة ،واإليـواء ،ومجاعـات
الرحل والروما ،واخلدمات العامة.
 -227وجيتمـع فريــق تــوجيهي كــل ثالثــة أشــهر للنظـر يف التقــدم احملــرل يف تنفيــذ اإلجـراءات .وأنشــئت
أربــع جلــان فرعيــة للرتكيــز علــى اإلجـراءات ذات األولويــة ،وهــي إبقــاء أطفــال مجاعــات الرحــل والرومــا يف
التعليم؛ والوساطة إلهناء التناحر يف صفوف مجاعة الرحل؛ ووضع ِّ
حمدد للهوية اإلثنية ألغراض املساواة؛
ووضع مقرتحات بشأن العمالة تصدايا الرتفاع معدل البطالة يف صفوف هذه اجلماعات.
 -228وقد لادت مستوايت التعليم مع مرور الوقت ابلنسـبة جلماعـات الرحـل وغـري الرحـل علـى حـد
سواء .ويف حني أن غالبية غري الرحل املرتاوحة أعمارهم بني  25و 34عام ا قد أكملوا املرحلة الثانوية من
التعلــيم ( 86يف املائــة) ،مل يـُـتم هــذه املرحلــة إال أقــل مــن واحــد مــن كــل عشــرة مــن الرحــل يف هــذه الفئــة
العمريــة ( 9يف املائــة) .وهــذا يشــري إىل أن الرحــل اســتفادوا بدرجــة أقــل مــن التحســن العــام الــذي شــهده
التعليم منذ الستينات.
 -229وتشمل اإل جراءات الرئيسية املتصلة ابلتعليم املقرتحة يف االسرتاتيجية الوطنية ما يلي:
(أ)

ينبغي دعم الرحل والروما يف جماالت رئيسية تشمل التعليم والعمالة والتنمية االقتصادية؛

(ب) تطوير املوارد التعليمية املتعلقة بثقافة الرحل والروما واترخيهم السـتخدامها يف التعلـيم
االبتدائي وما بعد االبتدائي ويف تعليم الكبار؛
(ج) حتسني فر حصول الرحل والروما على خدمات التعليم ومشاركتهم لتحقيق نتـائج
مساوية لنتائج أغلبية السكان؛
تنظر دائرة النهوض ابللغة واملهارات وجمالس التعليم والتدريب يف احتياجات الفئات
(د)
احملرومة ،مبا يف ذلك الرحل والروما ،يف التخطيط لتوفري مزيد من التعليم والتدريب؛
(ه) تعزيـز التعـاون بــني قطـاعي التعلــيم النظـامي والـتعلم غــري النظـامي للتصــدي الرتفـاع معــدل
االنقطاع عن الدراسة يف سن ِّ
مبكرة يف جمتمعات الرحل والروما؛
(و)

GE.19-20881

إرساء ثقافة إجيابية الحرتام ومحاية اهلوية الثقافية للرحل والروما على نطاق النظام التعليمي.

49

HRI/CORE/IRL/2019

 -230ويشـ ِّ
ـكل قــانون اإلســكان (إيـواء الرحــل) لعــام  1998األســاس القــانوين الرئيســي لتــوفري الســكن
جلماع ــات الرح ــل يف أيرلن ــدا .ويقتض ــي الق ــانون أن تُعِّـ َّـد ك ــل س ــلطة حملي ــة ،بع ــد عملي ــة تش ــاور م ــع مجي ــع
أصحاب املصلحة املعنيني ،وأن تعتمد وتنفذ برامج إليواء الرحل متتد على مخس سنوات لتلبية احتياجات
الرحــل اإليوائيــة القائمــة واملتوقَّعــة يف منــاطقهمَّ .
وتنفــذ هــذه الـربامج منــذ عــام  ،2000يف حــني اعتُمــدت
الربامج احلالية يف عام  2014واستمرت حد هناية عام  .2018وجتري التحضريات حالي ا للـربانمج املقبـل
الذي سيمتد من عام  2019إىل عام .2024
 -231وعنــد اعتمــاد ال ـربامج ،يتعــني علــى الســلطات احملليــة حتديــد احتياجــات مجاعــات الرحــل مــن
حيب اإليواء على مدى فرتة سراين الربانمج عرب جمموعة من خيـارات اإليـواء مبـا يف ذلـك السـكن العـادي
واجلمــاعي ،واملواقــع الســكنية الدائمــة املخصصــة للقوافــل واملواقــع املخصصــة للعــابرين .ولتحديــد االحتياجــات،
جيــب علــى الســلطا ت احملليــة أن تتشــاور علــى نطــاق واســع مــع مجيــع أصــحاب املصــلحة ،مبــا يف ذلــك
مجاعــات الرحــل ،واجملموعــات املمثلــة للرحــل ،واهليئــات العامــة املعنيــة ،وعامــة النــاس .وجيــب أن ترســم
الربامج أهدافا سنوية تواظب ولارة اإلسكان والتخطيط واحلكم احمللي على رصدها .وتـوفِّر هـذه الـربامج
خريطــة طريــق ألولــوايت اســتثمارات الســلطة احملليــة علــى مــدى فــرتة س ـراين الــربانمج وتشـ ِّ
ـكل األســاس
لتخصيص متويل من ولارة اإلسكان والتخطيط واحلكم احمللي.
 -232وينص القانون أيض ا على إنشاء اللجنة االستشارية الوطنية إلقامة الرحل ،استنادا إىل تشريع.
وتتألف اللجنة من ممثلني عـن السـلطات القانونيـة املعنيـة بتـوفري أمـاكن إقامـة للرحـل واملنظمـات الوطنيـة
للرحــل .وتتمثــل املهمــة الرئيســية للجنــة يف إســداء املشــورة إىل وليــر اإلســكان والتخطــيط واحلكــم احمللــي
بشـأن املســائل املتصــلة إبيـواء الرحــل علــى الصـعيد الــوطين .وابإلضــافة إىل ذلــك ،يتعــني علـى الســلطات
احمللية أيض ا أن تكفـل وجـود جلـان استشـارية حمليـة معنيـة إبيـواء الرحـل .ويكمـن دور اللجنـة االستشـارية
احملليــة املعنيــة إبي ـواء الرحــل يف إســداء املشــورة بشــأن املســائل احملليــة املتصــلة إبي ـواء الرحــل ومــد جســور
التواصــل بيــنهم وبــني والســلطة احملليــة بشــأن املســائل املتعلقــة ابإليـواء .وتتــألف عضــوية هــذه اللجــان مــن
الرحل ومن جمموعات من ممثليهم ،وأعضاء منتخبني من السلطة احمللية ،ومسؤولني من السلطة احمللية.
 -233ويتم توفري اإليواء للرحل عرب جمموعة من اخليارات ،وللرحل أن خيتـاروا أي شـكل مـن أشـكال
ممولـة مـن خمصصـات الـولارة لإلسـكان
اإليواء .وتشمل هـذه اخليـارات تـوفري السـلطات احملليـة ملسـاكن َّ
موحـدة َّ
االجتماعي ،أو مساكن مسـتأجرة خاصـة ،أو مسـاكن خاصـة تسـاعدها السـلطات احملليـة أو املنظمـات
الطوعية ،ومساكن خمصصة للرحل حتديدا تتلقى  100يف املائة من متويل الولارة .وتشـمل املسـاكن املخصصـة
للرحل حتديدا خمططات إسكان مجاعية ومواقع للتوقف.
 -234وقــد مت عصــيص متويــل كبــري لتــوفري أمــاكن إيـواء خاصــة ابلرحــل حتديــدا علــى مــدى الســنوات
العشر املاضية .ففي هذه الفرتة ،أتيح للسلطات احمللية مبلغ  156,8مليون يـورو مـن أجـل تـوفري أمـاكن
إيواء للرحل ،غـري أن السـلطات احملليـة مل تسـحب سـوى  67يف املائـة مـن هـذا التمويـل .وقـد أصـبح مـن
الواضح أن توفري أماكن إيواء الرحل يف العديد من مناطق السلطات احمللية ابت أمرا صعب ا يف السنوات
األخرية إىل حد عدم إنفاق التمويل املتاح ابلكامل.

 -235ويف إطار التزام ورد يف خطة "إعادة بناء أيرلنـدا" ،وهـي خطـة عمـل احلكومـة بشـأن اإلسـكان
والتشـرد ،أجــري اســتعراض للتمويـل الرأمســايل والتمويــل احلـايل لـربامج إيـواء الرحـل للفــرتة مــن  2000إىل .2017
وأخــذ االســتعراض يف االعتبــار األهــداف الـواردة يف بـرامج الســلطات اخلاصــة إبيـواء الرحــل والوحــدات الفعليــة
الي مت إجنالها .ويف احلاالت الي مل تتحقق فيها األهداف ،حدَّد االستعراض مسائل تعوق تنفيذ برامج
إيواء الرحل وإدارهتا .ويف ضوء هذا االستعراض ،أوصت اللجنة االستشارية الوطنية إليواء الرحل إبنشاء
فريق استعراض مستقل من اخلرباء الستعراض التشريعات القائمة بشـأن تـوفري أمـاكن إيـواء الرحـل مبـا يف
ذلــك قــانون اإلســكان (إي ـواء الرحــل) لعــام  1998ومجيــع التش ـريعات األخــرى الــي هلــا أتثــري علــى تــوفري
أماكن إيواء للرحل.
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 -236وأُنشــا فريــق اخل ـرباء املســتقل املعــين ابالســتعراض يف أيلول/ســبتمرب  ،2018ويتــألف مــن ثالثــة
أعضــاء مــن ذوي اخلــربة يف جمــاالت السياســة االجتماعيــة والقــانون والتخطــيط ،وُكلِّــف بدراســة فعاليــة
التشـريعات وتنفيــذها وتفعيلهــا وتقــدن مقرتحــات ترمــي إىل حتســني التنفيــذ .وأُجنــز تقريــر فريــق اخلـرباء يف
متول/يوليــه  ،2019وســتنظر ولارة اإلســكان والتخطــيط واحلكــم احمللــي يف توصــياته هبــدف حتســني تــوفري
أماكن إليواء الرحل على الصعيد الـوطين وضـمان االسـتخدام الكامـل للتمويـل املتزايـد املتـاح لالسـتثمار
يف مآوي الرحل.
ِّ
ـوفري اخلــدمات الصـحية هلــم أولويــة لــولارة الصــحة ابلشـراكة مــع اهليئــة
 -237وتشــكل صــحة الرحــل وتـ ُ
التن فيذية للخدمات الصحية ،وقد أُجنز عمل كبري يف هذا اجملال .ومت وضع جمموعة واسعة من اخلدمات
الصحية املخصصة للرحل ،مثل الوحدات الصحية اخلاصة ابلرحل ومشاريع الرعاية الصحية األولية للرحل.
 -238ومــن العناصــر الرئيســية للــنهج املتَّبــع يف تــوفري اخلــدمات الصــحية املوجه ـة للرحــل اســتحداث تــوذج
ملشاركة الرحل يف تطوير اخلدمات الصحية .وقد حتقَّق ذلك من خالل مشاريع الرعايـة الصـحية األوليـة
للرحـل الـي ت ِّ
ـؤدي دورا رئيسـيا يف تقـدن اخلـدمات الصـحية هلـذه اجلماعـة .وهـذه املشـاريع هـي مبــادرات
يقودها األقران ِّ
وتؤدي دورا قيِّم ا يف تنفيذ تدابري ترمي إىل حتسني احلالة الصحية جلماعة الرحل.

ـدربون لكــي يصــبحوا عــاملني يف
 -239ويُوظـَّـف الرحــل ،وخصوصـ ا النســاء ،مــن جمتمعــات الرحــل ويـ َّ
اجملـال الصــحي يف اجملتمعــات احملليـة يف إطــار هــذه املشـاريع .ويتــيح ذلـك تطـوير الرعايــة الصــحية األوليــة
اســتنادا إىل القــيم والتصــورات اخلاصــة مبجتمــع الرحــل كيمــا يتسـ حتقيــق نتــائج إجيابيــة وطويلــة األمــد بتمكــني
األفراد من حتسني صحتهم من خالل الرعاية الصحية القائمـة علـى املعرفـة واملسـاعدة الذاتيـة واملسـاعدة
املتبادلة .ويعود الفضل إىل هذه املشاريع يف حتقيق فوائد حقيقية وكبرية جملتمعات الرحل الي تُنجز فيها.
 -240ومن أهم اإلجراءات الصحية يف االسرتاتيجية الوطنية إلدماج مجاعات الرحـل والرومـا اإلجـراءُ
مفصـلة لتلبيــة االحتياجــات الصـحية للرحــل ،ابســتخدام هنذــج
رقـم  73اخلــا بوضــع وتنفيـذ خطــة عمــل َّ
ِّ
احملددات االجتماعية .وتضطلع ابلـدور القيـادي يف وضـع خطـة العمـل اهليئـة التنفيذيـة للخـدمات الصـحية
امللزمة ابستكمال خطة العمل ابلتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة حبلول الربع الرابع من عام .2019
َ

نظام احلماية الدولية
 -241يستند نظام احلماية الدولية يف أيرلندا إىل عدد من املبادئ الرئيسية:
(أ)
بوضع الالجئني؛

الوفــاء ابلتزاماتن ــا مبوج ــب الق ــانون ال ــدويل ،مبــا يف ذل ــك اتفاقي ــة ع ــام  1951اخلاص ــة

(ب) ضمان إعادة األشخا الذين يـَثذبت ،بعد عملية حتقيق عادلة وفعالـة ،أهنـم ال تـاجون
إىل احلماية ،إىل بلداهنم األصلية أبسرع ما تتيحه الرتتيبات املتخذة هلذا الغرض؛
(ج) ضمان وجود نظم فعالة للحيلولة دون إساءة استعمال نظام احلماية من قِّبَـل األشـخا
الذين يدخلون الدولة ألغراض أخرى غري التماس احلماية من االضطهاد.
 -242وجتــري معاجلــة طلبــات احلمايــة الدوليــة يف إطــار قــانوين وطــين ودويل حمــدَّد إبحكــام (االتفاقيــة
اخلاصــة ابلالجئــني لعــام  ،1951وتوجيهــات االحتــاد األورويب ولوائحــه) مــن الواجــب االمتثــال لــه .وبنــاء
على ذلك ،تُبحب مجيع طلبات احلصـول علـى وضـع احلمايـة الدوليـة وفقـ ا للشـروط القانونيـة املنصـو
ـود
عليها يف قانون احلمايـة الدوليـة لعـام  .2015وعنـدما يثبـت وجـود خـوف م َّ
ـربر مـن االضـطهاد أو وج ُ
خطر حقيقي ابلتعرض لضرر جسيم إذا أعيد ِّ
مقدم الطلب إىل بلده األصلي ،فهو ُميـنح وضـع الالجـا
أو وضع احلماية الفرعية ،حسب االقتضاء.
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 -243وبدأ العمـل بقـانون احلمايـة الدوليـة لعـام  2015ابلكامـل يف  31كـانون األول/ديسـمرب .2016
ونص القانون على إجراء واحد ِّ
ملقدمي طلبات احلماية الدولية ،ليحل حمل قانون الالجئني لعام .1996
َّ
ِّ
ِّ
ويبسط القانون وييسر ترتيبـات احلمايـة الدوليـة القائمـة يف أيرلنـدا .واعتمـد القـانون إجـراء واحـدا لتقـدن
الطلبات ِّ
ميكن من حتديد مجيع األسباب الي تـدعو إىل النظـر والبـت يف مجيـع طلبـات احلصـول علـى احلمايـة
الدوليــة (صــفة الالجــا واحلمايــة الفرعيــة) أو اإلذن ابلبقــاء يف الدولــة ألســباب إنســانية أخــرى حتــدَّد يف إطــار
عملية واحدة ،بدال من عملية قائمة على التتابع كما كان احلال يف السابق.
 -244وقد أنشأ قانون احلماية الدولية لعام  2015مكتبني يقدمان توصيات إىل ولير العدل واملساواة
بشأن ما إذا كان ينبغي منح وضع احلماية الدولية .وهذان املكتبان زا:
مكتب احلماية الدولية ملعاجلة الطلبات ابتدائي ا؛
(أ)
(ب) حمكمة طعون احلماية الدولية ،وهي هيئة نظاميـة مسـتقلة تسـتعرض الطعـون َّ
املقدمـة
يف التوصيات السلبية الصادرة عن مكتب احلماية الدولية.
 -245وبنــاء علــى توصــية مكتــب احلمايــة الدوليــة أو حمكمــة الطعــون املتعلقــة ابحلمايــة الدوليــة ،يقـ ِّـرر
ولير العدل واملساواة ما إذا كان ينبغي إعالن صفة الالجا؛ أو إعالن احلماية الفرعية؛ أو رفض الطلب.
 -246ويف عــام  ،2017وض ــع مكت ــب احلماي ــة الدولي ــة اإلج ـراءات اجلدي ــدة ،مب ــا يف ذل ــك الرتتيب ــات
االنتقالية .وأعطى كبري موظفي احلماية الدولية األولوية لفئات معيَّنة من الطلبات مبوجب املادة  73من
قانون احلماية الدولية لعـام  ،2015الـي أنشـأت نظامـ ا ثنائيـ ا إلعطـاء األولويـة جلدولـة املقـابالت اخلاصـة
ابلطلبات استنادا إىل عمر ِّ
املتقدمني ابلطلب واحتمال أن يكون الطلب قائما على أساس سليم ،فضالا
عن اجلوانب الصحية.
 -247ونطاق القانون واسع ويشمل أيضا ،فضالا عن أنه يتناول القرارات والطعون ابتدائيا ،احلـق يف
التمثيل والتفسري القانونيني وينص حتديـدا علـى مسـازة مباشـرة تق ِّـدمها مفوضـية األمـم املتحـدة السـامية
لشؤون الالجئني لعملية البت يف احلماية الدولية.
 -248ويــدير جملــس املســاعدة القانونيــة خدمــة متخصصــة تقـ ِّـدم املشــورة واملســاعدة القــانونيتني املســتقلتني

والســريتني يف مجيــع مراحــل عمليــة احلمايــة الدوليــة لألشــخا الــذين يطلبــون اللجــوء يف أيرلنــدا .وجيــول
ملقـ ِّـدمي الطلبــات التســجيل لــدى اجمللــس يف أي مرحلــة مــن مراحــل عمليــة احلمايــة الدوليــة  -مرحلــة الطلــب
األويل ،ومرحلة االستئناف ،ومرحلة ما بعد االستئناف ،فيما يتعلق مبسـائل مثـل طلبـات احلصـول علـى
إذن إنساين ابلبقاء يف البلد.
 -249و ِّيرد أدانه عدد طلبات اللجوء الواردة كل سنة منـذ عـام  .2003فقـد اخنفـض حجـم الطلبـات
من سنة إىل أخرى منذ عام  2002عندما بلغت األعداد ذروهتا عند  11 634طلبـا ،لتـنخفض إىل أد
مســتوى هلــا وهــو  946طلب ـ ا يف عــام  ،2013قبــل أن ترتفــع بعــد ذلــك .ومنــذ عــام  ،2014بــدأ عــدد الطلبــات
الواردة يف االرتفاع مرة أخرى .وورد و  324طلب ا خالل عام  2018و و  524طلب ا يف عام  2017مـن
مق ِّـدمي طلبـات احلمايـة الــذين نُقلـوا إىل أيرلنـدا مبوجــب قـرارات االحتـاد األورويب بشــأن إعـادة التـوطني .وبعــدم
احتساب حاالت إعادة التوطني اخلاصة ابالحتاد األورويب ،كـان هنـاك ارتفـاع يزيـد قلـيالا علـى  39يف املائـة
يف عام  2018مقارنة بعام .2017
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2003

7 900

2008

3 866

2013

946

2004

4 766

2009

2 689

2014

1 444

2005

4 323

2010

1 939

2015

3 276

2006

4 314

2011

1 290

2016

2 244

2007

3 985

2012

956
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الطلبات الواردة للحصول على احلماية الدولية
إجراء واحد ،حبيب يشمل طلبات احلصول على صفة الجا وعلى احلماية الفرعية،
و ،على و منفصل ،اإلذن ابلبقاء يف البلد
2017

2 926

2018

3 673

( 2019حد هناية متول/يوليه)

2 680

 -250وفيمــا يتعلــق بظــروف اســتقبال طــاليب احلمايــة الدوليــة ،حكمــت حمكمــة الــنقض األيرلنديــة يف
أاير/مايو  2017بعدم دستورية فرض حظر مطلق على ولوج طاليب اللجوء إىل سوق العمل يف احلاالت
الــي ال يوجــد فيهــا أي حــد لمــين ملعاجلــة طلبــات احلمايــة الدوليــة .وعقــب صــدور هــذا احلكــم ،أنشــأت
احلكومة فرقة عمل مشرتكة بني اإلدارات يف متول/يوليه  2017وأسندت إليها مهمـة دراسـة ا اثر املرتتبـة
علــى احلكــم واق ـرتاح حلــول هبــذا الشــأن .وقــررت احلكومــة يف  22تش ـرين الثــاين/نوفمرب  2017أن متــارس
الدولــة ســلطتها التقديريــة فيمــا يتعلــق ابملشــاركة يف التوجيــه  EU/33/2013بشــأن ظــروف االســتقبال مبوجــب
الربوتوكول  21من معاهدة لشبونة .ومنذ حزيران/يونيه ُّ ،2018ق لطاليب اللجوء الذين ظلت أمسـارهم
يف النظــام ألكثــر مــن تســعة أش ـهر ،ومــا لال ـوا ينتظــرون الق ـرار الــذي سيصــدر بشــأهنم يف املرحل ــة األوىل ،أن
يتقــدَّموا بطلــب للحصــول علــى خطــاب إذن ابلعم ـل يف أيرلنــدا مــن وحــدة ولــوج ســوق العمــل التابعــة لــولارة
أي رســوم أو تكــاليف علــى تقــدن الطلــب .وميتــد هــذا اإلذن ابلعمــل ســتة
العــدل واملســاواة .وال تُفــرض ُّ
أشهر ،وهو قابل للتجديد إىل أن يصدر قرار هنائي بشأن طلب احلصول على احلماية الدولية .وحد 5
حزيران/يونيه ُ ،2019مـنح  2 583مـن طـاليب احلمايـة الدوليـة إذانا بولـوج سـوق العمـل مـن أصـل 3 814
طلبا .وقد حصل  1 913من ِّ
مقدمي الطلبات الذين يقيمون يف مراكـز اإليـواء التابعـة لوكالـة االسـتقبال
واإلدماج على إذن بولوج سوق العمل.
 -251وأنشا الربانمج األيرلندي حلماية الالجئني مبوجب قـرار حكـومي يف  10أيلول/سـبتمرب
حرصا على االستجابة املباشرة لأللمة اإلنسانية الي اندلعت يف جنوب أورواب بسبب اهلجرة املكثفة من
منـاطق الصـراع يف الشـرق األوســط وأفريقيـا .ويف إطــار هـذا الــربانمج ،تعهـدت احلكومــة بقبـول مــا يصــل
إىل  4 000شخص يف الدولة على اخلصو مبوجب قرارين صادرين عن جملـس االحتـاد األورويب بشـأن
إع ــادة الت ــوطني والتـ ـزام واس ــع ب ــربانمج إع ــادة الت ــوطني الت ــابع ملفوض ــية األم ــم املتح ــدة الس ــامية لش ــؤون
الالجئــني .ومل تـتم عمليــات نقــل الالجئــني مــن إيطاليــا ألن قـوات الشــرطة مل حتصــل علــى إذن مــن الســلطات
اإليطاليــة إلج ـراء التــدقيق األمــين يف إيطاليــا .وقــد اســتعان الــربانمج األيرلنــدي حلمايــة الالجئــني آبليــات
أخرى للوفاء هبذا االلتزام:
2015

الشق اخلا إبعادة التوطني :أكملت أيرلنـدا تنفيـذ بـرانمج االحتـاد األورويب إلعـادة
(أ)
التــوطني يف آذار/مــارس  .2018وإمجــاالا ،وصــل  1 022شخص ـ ا ،مــن بيــنهم  6قاص ـرين غــري مصــحوبني
بذويهم ،ساملني من اليـوانن .وكانـت أيرلنـدا تعهـدت بقبـول  1 040الجئـا يف إطـار هـذا الـربانمج حبلـول
هناية عام  2017يف إطار الشق املتعلق إبعادة التوطني من الربانمجَّ .
وشكل ما يقرب مـن  255شخصـ ا
مــن هــذه اجملموع ــة جــزءا م ــن التعهــد إلاء االحت ــاد األورويب للفــرتة  ،2019/2018حي ــب مل تتسـ َّـن إع ــادة
تــوطني هــؤالء الالجئــني يف عــام  .2017وتعهــد الــولير بقبــول  1 200الجــا يف إطــار هــذا الــربانمج مــن
لبنــان بــني عــام  255( 2018املشــار إلــيهم أعــاله يضــاف إلــيهم  345آخــرون) و ،)600( 2019ليصــل جممــوع
من مشلهم االلتزام إبعادة التوطني مبوجب الربانمج األيرلندي حلماية الالجئني إىل  1 985الجئـ ا .وحـد ا ن،
وصل  1 383شخصا يف إطار الشق املتعلق إبعادة التوطني من الربانمج؛
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(ب) جيري الوفاء مبا تبقى من الـ  4 000من خالل جمموعة متنوعة من ا ليات املختلفة.
ففي إطـار الـربانمج األيرلنـدي حلمايـة الالجئـني ،أطلـق الـولير الـربانمج الثـاين للسـماح بـدخول الـبالد ألسـباب
إنسانية .ويوفِّر برانمج السماح بـدخول البلـد ألسـباب إنسـانية ،الـذي يعمـل مبوجـب صـالحيات ولاريـة
تقديريــة ،فرصــة للم ـواطنني األيرلنــديني واألشــخا الــذين يتمتعــون بوضــع الالجــا مبوجــب االتفاقيــة،
مؤهلـون مباشـرة مــن
ووضـع احلمايـة الفرعيـة ،ووضـع الالجـا يف إطـار الــربانمج ،الـذين لـديهم أفـراد أسـر َّ
بلدان املصدر العشرة الرئيسية لالجئني ،لكي يقرتحوا علـى الـولير أن يلتحـق هبـم أفـراد األسـرة هـؤالء يف
أ يرلنــدا .وابلنظــر إىل حجــم املقرتحــات الـواردة حــد ا ن ،مــن املتوقــع أن تكــون املقرتحــات الـواردة كافيــة
لالستجابة لـ  740طلبا يف إطار الربانمج؛
(ج) دعما لبلـدان االحتـاد األورويب األكثـر تضـررا مـن اهلجـرة يف البحـر األبـيض املتوسـط،
وافقت أيرلندا على قبول  58شخص ا من صـقلية ومالطـة يف عـام  2018مـن بعثـات البحـب واإلنقـاذ يف
البحر األبيض املتوسط .وقد وصل  22شخص ا ابلغ ا و 4قاصرين غري مصحوبني بذويهم إىل البلـد مـن مالطـة
ووصل  32ابلغا من صقلية .ووافق الولير أيضا على قبول  5قاصرين آخرين غري مصحوبني بذويهم من
مالطــة يف عــام  2019يف إطــار ترتيبــات تقاســم األعبــاء مــع االحتــاد األورويب .ويف ضــوء الطلبــات املقدمــة مــن
املفوضية األوروبية ،ستقبل أيرلندا شخصني من كل سفينة ترسو يف البحر األبـيض املتوسـط حبـد أقصـى
قدره  100شخص يف اجملموع للفرتة املتبقية من عام 2019؛
وصل ما جمموعه  41قاصرا غري مصحوبني بذويهم إىل الدولة يف إطار مشروع كاليه
(د)
اخلا  .وقد فُر من تنفيذ هذا املشروع .ومن بني هؤالء األفراد الـ  ،41مت ملُّ مشل ثالثة منهم مع أسرهم
يف أيرلنـدا ،وتولــت وكالــة توسـال مســؤولية رعايــة ال ـ  38املتبقـني .ويف كــانون األول/ديســمرب  ،2018اتفــق
ولير العدل واملساواة مع ولير شؤون الطفل والشباب علـى قبـول  36قاصـرا إضـافي ا غـري مصـحوبني بـذويهم
من اليوانن يف عام .2019
 -252ويف هناية حزيران/يونيه  ،2019كان هناك  6 050شخص ا يعيشون يف مراكز إيواء توفِّرها وكالة

ودور
االســتقبال واإلدمــاج .وجيــري حاليـا إيـواء  988شخصـا آخـرين يف أمــاكن إقامــة طارئــة يف الفنــادق ُ
الضيافة .وكان بعض هؤالء وليس كلهم ينتظرون اعاذ قرارات بشـأن طلبـاهتم للحصـول علـى احلمايـة الدوليـة.
وقد ُمنح ما يقـرب مـن  700شـخص شـكالا مـن أشـكال وضـع الالجـا ،ولكـنهم مـا لالـوا يعيشـون يف أمـاكن
إيواء توفِّرها الدولة ريثما جيـدون سـكنا خاصـا .ولـدى  51مـن املقيمـني يف املـآوي الـي توفرهـا وكالـة االسـتقبال
واإلدماج يف إطار "توفري الدعم املباشر" على مدى  5سنوات ،اعتبارا من هناية أاير/مـايو  ،2019أوامـر
ترحيل تقتضي منهم الرحيل عن الدولة .وكان لتقرير الفريق العامل املعين إبدخال حتسينات على عمليـة
احلمايــة ،مبــا يف ذلــك تــوفري خــدمات ودعــم مباش ـرين مللتمســي اللجــوء ،أثــر كبــري ،إذ يتواصــل إدخــال
حتســينات علــى مراكــز اإليـواء .وقــد اخنفــض متوســط املــدة الــي يقضــيها األشــخا املعنيــون يف مراكــز اإليـواء
الي توفِّرها الدولة من  38شهرا يف عام  2015إىل  24شهرا يف هناية عام .2018
 -253ويف هناية أاير/مايو  ،2019بلغ عدد امللفات الي تنتظر معاجلة مكتب احلماية الدولية
قضية .وال يتعاون ـو ( 1 200رقـم تقـرييب) مـن أصـحاب هـذه امللفـات مـع عمليـة احلمايـة .ومبوجـب التـدابري
االنتقالية املنصـو عليهـا يف قـانون عـام  ،2015يتعـني علـى مكتـب احلمايـة الدوليـة أن يتـوىل املسـؤولية
عن و  3 500قضية ،مل تضعها مفوضية طلبات اللجوء السابق أو حمكمة طعون الالجئني يف صيغتها
النهائية ،وجرى فيما بعد تدبري  500قضية أخرى بصورة انتقالية .وقد لاد ذلك بقدر كبري عبء العمل
يف مكتــب احلمايــة الدوليــة .وجيــري التصــدي لتحــدايت معاجلــة القضــااي هــذه عــن طريــق لايدة امل ـوارد
والتقييم املسـتمر لإلجـراءات الاللمـة لتحقيـق أقصـى قـدر مـن نـواتج اجلـودة .وجتـدر اإلشـارة إىل إمكانيـة
إضــافة قضــااي أخــرى إىل هــذه الفئــة إذا كانــت القضــااي القدميــة الــي أُغلقــت مــن قبــل مــن خــالل عمليــة
دبلن قد انتهى وقتها وأعيد فتح م لفاهتا أو إذا أُعيد فتح قضية ما عقب إجراءات املراجعة القضائية.
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 -254ومبوجــب إجـراء الطلــب الوحيــد ،يــديل مقـ ِّـدم الطلــب بطلــب واحــد ولديــه مجيــع األســباب الــي
تـدعو إىل طلــب احلمايــة الدوليــة (وضــع الالجــا ووضــع احلمايــة الفرعيــة) والســماح لــه ابلبقــاء يف الدولــة
بت فيها يف إطار عملية واحدة .وتتسم معاجلة هـذه القضـااي ابلتعقـد وتتطلـب
ألسباب إنسانية يُنظر ويُ ُّ
موارد كثيفة للغاية ،وجيب أن تتم يف إطار التقيد التام أبحكـام الدسـتور ،إىل جانـب املعاهـدات الدوليـة
ذات الصلة ،مثل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.
 -255وفيم ــا يلـ ــي الق ـ ـرارات الصـ ــادرة مبـ ــنح أو رف ــض صـ ــفة الالجـ ــا يف املرحلـ ــة االبتدائيـ ــة ومرحلـ ــة
االستئناف (:)2018-2013
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرارات
الصادرة بـرفض
احلماية الفرعية

السنة

الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرارات
الص ـ ــادرة مب ـ ــنح
صفة الالجا

الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرارات
الصــادرة ب ـرفض
صفة الالجا

الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرارات
الصـ ــادرة مبـ ــنح
احلماية الفرعية

إمجايل القرارات

معدل االستجابة
للطلبات

2013

192

766

-

-

958

%20,04

2014

207

458

262

731

1 658

%28,28

2015

325

732

228

634

1 919

%28,82

2016

579

1099

146

502

2 326

%31,16

*2017

669

74

98

327

1 168

%34,33

*2018

818

490

223

55

1 586

%34,36

تشمل األرقام القرارات املتَّخذة مبوجب قانون الالجئني ،ولوائح احلماية الفرعية ،وقانون احلماية الدولية.
*
مالحظة :األرقام املتعلقة ابألشخا الذين ُمنحـوا صـفة الالجـا أو ُرفضـت طلبـاهتم ابحلصـول علـى صـفة الالجـا
يف ٍّ
أي من السنوات ال تتعلق ابلضرورة مبن تقدموا بطلبات يف تلك السنة.
مالحظة :األرقـام اخلاصـة بعــامي  2017و 2018غـري قابلــة للمقارنـة املباشــرة بسـبب الرتتيبــات االنتقاليـة الشــاملة
الي استتبعها بدءُ العمل بقانون احلماية الدولية لعام  2015يف  31كانون األول/ديسمرب .2016
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امل فقيت
امل فقيت اإلتصيئيأ
اجللول

1

ـجلة( )4مصـ ـنَّفة حس ــب فئ ــة اجلرمي ــة ،واجملم ــوع الس ــنوي( )5ح ــد الرب ــع الث ــاين م ــن ع ــام
حـ ـوادث اجلـ ـرائم املس ـ َّ
وعام 2018
اجملموع السنوي حد الربع الثاين

2017

جمموعة اجلرائم يف إطار النظام األيرلندي لتصنيف اجلرائم ،لنشرها فصليا
التغري
التغري
2018
2017

جرائم القتل
اجلرائم اجلنسية
حم ــاوالت القت ــل واالعت ــداء واملضـ ــايقة
ومــا يتصــل بــذلك مــن ج ـرائم أو التهديــد
ابرتكاهبا
األعمال اخلطرة أو الناشئة عن اإلزال
االختطاف واجلرائم املتصلة به
جرائم السرقة واالبتزال واالختطاف
السطو واجلرائم ذات الصلة
السرقة واجلرائم ذات الصلة
االحتيال واخلداع واجلرائم ذات الصلة
اجلـ ـرائم املتعلق ــة ابملخ ـ ِّـدرات اخلاض ــعة
للمراقبة
اجلرائم املتصلة ابألسلحة واملتفجرات
األضرار الي تلحق ابملمتلكات وابلبيئة
اجلـ ـرائم املتص ــلة ابلنظ ــام الع ــام وغريه ــا
من اجلرائم املتصلة ابلقانون االجتماعي
اجل ـرائم املرتكبــة ضــد احلكومــة وإج ـراءات
العدالة وتنظيم اجلرمية

77

0

0,0

77

2 947

+272

+10,2

17 728

19 200

+1 472

+8,3

8 182

8 284

+102

+1,2

127

104

-23

-18,1

2 032

2 339

+307

+15,1

18 509

18 368

-141

-0,8

66 901

68 248

+1 347

+2,0

5 476

5 339

-138

-2,5

16 771

17 375

+604

+3,6

2 194

2 428

+234

+10,7

22 875

22 184

-691

-3,0

30 042

31 320

+1 278

+4,3

12 565

14 205

+1 640

+13,1

2 675

__________

()4
()5
56

ه ــذه اإلحص ــاءات مصـ ـنَّفة ب ــتحف  .ويش ــري ه ــذا التص ــنيف إىل أن نوعي ــة ه ــذه اإلحص ــاءات ال تف ــي ابملع ــايري
املطلوبة لإلحصاءات الرمسية الي ينشرها املكتب املركزي لإلحصاء.
ـجلة يف األشـهر االثـين عشـر السـابقة لنهايـة
األرقام السنوية لربع حمدَّد من السنة هي العدد اإلمجـايل للجـرائم املس َّ
ذلك الربع.
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اجللول 2

مؤشرات عدم املساواة يف الدخل حسب السنة

معامل جيين
ُ تمل وقوعهم
حتت عتبة الفقر
 60يف املائة من
متوسط الدخل

() %

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

31,7

30,7

29,3

31,6

31,1

31,8

32,0

32,0

30,8

30,6

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

11,890

12,455

12,064

11,155

10,889

10,966

10,957

11,318

12,358 12,000

اجللول 3

نسبة اإلنفاق االستهالكي (لألسر املعيشية) على الغذاء والسكن والصحة والتعليم
جنس مرجع األسرة املعيشية
ذكور
إانث

الفئة العمرية ملرجع األسر املعيشية
أقل من  25سنة
ما بني  25و 34سنة
ما بني  35و 44سنة
ما بني  45و 54سنة
ما بني  55و 64سنة
 65سنة فما فوق

مكان اإلقامة

املناطق احلضرية
املناطق الريفية

إمجايل فئة دخـل األسـرة
املعيشية العشرية

الفئة العشرية األوىل
الفئة العشرية الثانية
الفئة العشرية الثالثة
الفئة العشرية الرابعة
الفئة العشرية اخلامسة
الفئة العشرية السادسة
الفئة العشرية السابعة
الفئة العشرية الثامنة
الفئة العشرية التاسعة
الفئة العشرية العاشرة

GE.19-20881

الغذاء

السكن

الصحة

14,7

19,3

2,2

14,7

20,2

2,2

14,2

32,3

1,2

13,5

25,7

1,4

13,8

24,2

1,7

14,3

18,0

1,9

15,0

14,1

2,8

17,9

13,3

3,8

14,4

21,6

2,1

15,5

14,9

2,4

17,8

22,7

2,1

17,8

23,0

2,0

18,7

19,5

2,7

17,1

20,8

2,2

16,0

21,5

2,1

15,5

18,7

2,1

15,1

19,0

2,2

14,5

18,2

2,3

13,1

19,2

2,4

11,7

19,2

2,0
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املنطقة

احلدود
دبلن
الوسط الشرقي
الوسط الغريب
وسط البلد
اجلنوب الشرقي
اجلنوب الغريب
الغرب

حالة احليالة

مملوكة متاما
مملوكة ابلرهن العقاري
مستأجرة من السلطة احمللية
مستأجرة من مالك خا
معفاة من اإلجيار

حالة مصدر رلق مرجع األسرة

عاملون حلساهبم اخلا
موظفون
عاطلون عن العمل
متقاعدون
غري ذلك

تكوين األسرة املعيشية

شخص ابلغ واحد
شخص ابلغ واحد له أطفال
شخصان ابلغان
شخصان ابلغان هلما  3-1أطفال
 3ابلغني فما فوق
أسر معيشية أخرى ذات أطفال

حجم األسرة املعيشية

الدولة

58

شخص واحد
شخصان
 3أشخا
 4أشخا
 5أشخا
 6أشخا فما فوق

الغذاء

السكن

الصحة

15,6

17,3

1,9

13,8

23,8

2,2

14,0

19,8

2,2

14,7

17,1

2,3

15,9

15,8

2,1

16,1

16,1

2,2

15,5

17,8

2,1

14,9

18,2

2,7

16,7

10,2

3,1

13,1

22,7

1,9

20,1

19,0

1,5

13,9

28,3

1,6

19,4

10,8

2,2

14,4

17,5

2,2

13,7

21,0

1,9

17,8

23,3

1,5

16,9

13,7

4,0

17,6

20,5

1,9

13,3

24,7

2,4

16,2

27,1

1,7

15,0

17,4

2,8

13,8

23,5

1,7

15,0

17,4

2,8

15,8

19,9

1,7

13,3

24,7

2,4

15,0

17,7

2,8

14,8

19,4

2,2

14,6

19,9

1,9

14,9

19,1

1,7

15,7

18,8

1,8

14,7

19,6

2,2
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اجللول 4

عدد السكان ،والعدد املقدَّر لألسر املعيشية ،والعدد املقدَّر لألشخا لكل منزل
إمجايل السكان
إمجايل السكان
(اب الف)
عدد األسر املعيشية
(اب الف)
متوسط عدد أفراد
كل أسرة معيشية

الربع الثالب الربع الرابع الربع األول الربع الثاين الربع الثالب الربع الرابع الربع األول الربع الثاين

2016

2016

4 757,6

4 857,0 4 830,4 4 826,4 4 805,9 4 792,5 4 784,4 4 772,5

1 754,7

1 846,1 1 829,6 1 830,2 1 813,2 1 764,5 1 751,8 1 752,9

2,71

2,72

2017

2,73

2017

2,72

2017

2,65

2017

2,64

2018

2018

2,63

2,64

املصدر :الدراســة االستقصــائية للقــوة العاملــة ،املكتــب املركــزي لإلحصــاءات ،أيرلنــدا .الفــرتة املرجعيــة :الربــع
األول = كـ ــانون الثاين/ين ـ ــاير  -آذار/مـ ــارس ،الرب ـ ــع الث ـ ــاين = نيس ـ ــان/أبريل  -حزيران/يوني ـ ـه ،الرب ـ ــع الثال ـ ــب =
متول/يوليه  -أيلول/سبتمرب ،الربع الرابع = تشرين األول/أكتوبر  -كانون األول/ديسمرب.
مالحظة :يُســتخدم متوســط العامــل اإلمجــايل جلميــع أف ـراد األســرة املعيشــية يف حســاب عــدد األســر املعيشــية.
وينبغي تناول عدد األسر املعيشية على أنه إرشادي فقط.
مالحظة :حلَّـت دراســة استقصـائية جديــدة للقـوى العاملــة حمــل الدراسـة االستقصــائية الوطنيـة الفصــلية لألســر
املعيشــية يف الربــع الثالــب مــن عــام  ،2017ونتيجــة لــذلك ،ينبغــي تــوخي احلـذر عنــد مقارنــة البيــاانت اخلاصــة مبــا
قبل هذه الفرتة وما بعدها.

اجلدول

5

زقل ات اف اد اخلالاي األس أ اتبيتغني ةصنَّفأ تسب ز ل اخلليأ األسة أ ،وات ضةع الققصةيدي
احمللد يف زصنيف ةنظمأ اتعمم اتلوتيأ ،ون ع اجلنس

نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع اخللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
األسرية/الوض ـ ـ ـ ــع
االقتصــادي وفــق
تص ــنيف منظم ــة
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الدوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة/نوع
اجلنس

الربـع الرابـع مـن الربــع األول مــن الربــع الثــاين مــن الرب ـ ـ ــع الثال ـ ـ ــب الربـع الرابـع مـن الربــع األول مــن الرب ــع الث ــاين م ــن
عام 2018
عام 2018
من عام  2017عام 2017
عام 2017
عام 2017
عام 2016

زو ين بلون اطفيل

عاملون

ذكور
إانث
اجملم ع

عاطلون عن
العمل
ذكور
إانث
اجملم ع

GE.19-20881

209,4

204,1

208,4

215,9

226,9

226,8

228,9

179,2

178,4

184,2

184,8

197,8

190,2

192,1

388,6

382,5

392,6

400,7

424,7

416,9

421,0

9,2

11,0

7,7

9,7

9,7

8,5

][7,6

9,3

8,3

][7,5

][8,6

9,3

10,6

8,9

18,5

19,2

15,2

18,4

19,0

19,0

16,5
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ليسوا ضمن
القوة العاملة
ذكور
إانث
اجملم ع

الربـع الرابـع مـن الربــع األول مــن الربــع الثــاين مــن الرب ـ ـ ــع الثال ـ ـ ــب الربـع الرابـع مـن الربــع األول مــن الرب ــع الث ــاين م ــن
عام 2018
عام 2018
من عام  2017عام 2017
عام 2017
عام 2017
عام 2016

179,4

182,8

183,1

179,0

181,9

180,0

183,4

201,1

203,7

205,9

213,1

214,9

215,7

218,0

380,5

386,5

389,0

392,1

396,7

395,8

401,4

397,8

399,2

404,6

418,6

415,3

419,8

390,4

397,6

406,5

421,9

416,5

419,1

788,2

796,8

811,1

840,5

831,8

838,9

ذكور
389,5
إانث
7787,5
اجملم ع
زو ين هلمي اطفيل
397,9

عاملون

ذكور
إانث
اجملم ع

573,8

573,6

573,4

565,3

560,0

568,7

568,8

420,1

428,4

423,3

427,8

427,8

432,2

431,1

993,9

1 002,0

996,7

993,1

987,8

1 000,9

999,9

عاطلون عن
العمل
ذكور
إانث
اجملم ع

26,3

28,7

27,4

24,9

24,3

19,8

20,4

20,7

21,3

14,2

19,4

16,6

16,4

16,9

47,0

50,0

41,6

44,4

40,8

36,2

37,2

ليسوا ضمن
القوة العاملة
ذكور
إانث
اجملم ع
ذكور
إانث
اجملم ع
واتل وتيل

90,1

86,4

88,9

83,9

80,9

80,5

81,5

231,5

229,1

231,0

206,6

206,4

208,0

200,3

321,6

315,5

319,9

290,5

287,2

288,6

281,7

690,2

688,6

689,7

674,2

665,2

669,1

670,6

672,2

678,9

668,5

653,8

650,7

656,6

648,3

1 362,4

1 367,5

1 358,2

1 328,0

1 315,8

1 325,7

1 318,9

عاملون

ذكور
إانث
اجملم ع

عاطلون عن
العمل
ذكور
إانث
اجملم ع

60

11,1

13,3

14,5

20,5

19,8

20,7

24,4

95,2

91,9

96,9

102,4

102,8

102,4

107,3

106,3

105,2

111,4

123,0

122,6

123,0

131,7

*

*

*

*

*

*

*

13,3

14,2

13,2

11,7

12,1

9,1

10,6

14,8

15,4

14,5

14,0

13,4

12,0

11,7
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ليسوا ضمن
القوة العاملة

الربـع الرابـع مـن الربــع األول مــن الربــع الثــاين مــن الرب ـ ـ ــع الثال ـ ـ ــب الربـع الرابـع مـن الربــع األول مــن الرب ــع الث ــاين م ــن
عام 2018
عام 2018
من عام  2017عام 2017
عام 2017
عام 2017
عام 2016

ذكور
87,8
إانث
98,5
اجملم ع
اجملموع
23,3
ذكور
196,3
إانث
219,6
اجملم ع
مجيع اخلالاي األس أ
10,6

10,3

10,6

12,8

9,2

9,6

9,7

86,1

87,9

80,6

78,9

75,6

78,0

96,5

98,5

93,5

88,1

85,2

87,7

24,8

26,3

35,7

30,3

33,2

35,1

192,3

198,0

194,8

193,8

187,1

195,9

217,1

224,3

230,4

224,0

220,2

231,0

عاملون

ذكور
إانث
اجملم ع

عاطلون عن
العمل
ذكور
إانث
اجملم ع

ليسوا ضمن
القوة العاملة
ذكور
إانث
اجملم ع

اجملموع

ذكور
إانث
اجملم ع

794,2

790,9

796,3

801,8

806,7

816,2

822,0

694,5

698,8

704,5

715,0

728,4

724,7

730,6

1 488,8

1 489,7

1 500,7

1 516,8

1 535,1

1 540,9

1 552,6

37,0

40,8

36,4

37,0

35,3

31,2

29,0

43,3

43,8

34,9

39,7

37,9

36,1

36,4

80,2

84,7

71,3

76,7

73,2

67,3

65,4

280,2

279,5

282,7

275,7

271,9

270,2

274,5

520,3

519,0

524,7

500,4

500,1

499,4

496,3

800,5

798,5

807,4

776,0

772,1

769,5

770,8

1,111,4

1 111,2

1 115,3

1 114,5

1 114,0

1 117,6

1 125,6

1 258,1

1 261,6

1 264,1

1 255,1

1 266,4

1 260,2

1 263,3

2 369,5

2 372,8

2 379,4

2 369,5

2 380,4

2 377,7

2 388,8

الدراسة االستقصائية للقوة العاملة ،املكتب املركزي لإلحصاءات ،أيرلندا.
املصدر:
مالحظة :ألغـراض هــذا اجلـدول ،يكــون الشـخص البــالغ إمـا والــدا وحيـدا أو فــردا مـن لوجــني .ويُع َّـرف األشــخا
الــذين مل يســبق هلــم الــزواج (بغــض النظــر عــن الســن) أو الــذين يعيشــون مــع أحــد الوالــدين أو مــع كليهمــا أبهنــم أطفــال
شريطة أال يكون هؤالء األشخا هم أنفسهم جزءا من وحدة أسـرية منفصـلة .وعـالوة علـى ذلـك ،ينبغـي ملسـتخدمي
اإلحصاءات أن يالحظوا إمكانية تباين عوامل التسوية املسندة إىل كل لوج داخل وحدة أسرية.
مالحظة :حلَّــت دراس ــة استقص ــائية جدي ــدة للق ــوى العامل ــة حم ــل الدراس ــة االستقص ــائية الوطني ــة الفص ــلية لألس ــر
املعيشـية يف الربـع الثالـب مــن عـام  ،2017ونتيجـة لــذلك ،ينبغـي تـوخي احلــذر عنـد مقارنـة البيــاانت اخلاصـة مبـا قبــل
هذه الفرتة وما بعدها.
ال تقدَّم تقديرات أعداد األشخا أو املتوسـطات الـي يوجـد فيهـا أقـل مـن  30شخصـا يف خليـة
*
ما َّ
ألن التقديرات هي من الضآلة حبيب ال ميكن اعتبارها موثوقة.
تشري املعقوفتان [ ] إىل أنه يف احلاالت الـي يوجـد فيهـا  50-30شخصـ ا يف خليـة أسـرية ،تُعتـرب التقـديرات ذات
هامش خطأ أوسع وينبغي تناوهلا حبذر.
الفــرتة املرجعيــة :الربــع األول = كــانون الثاين/ينــاير  -آذار/مــارس ،الربــع الثــاين = نيســان/أبريل  -حزيران/يوني ـه،
الربع الثالب = متول/يوليه  -أيلول/سبتمرب ،الربع الرابع = تشرين األول/أكتوبر  -كانون األول/ديسمرب.
GE.19-20881
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اجلدول

6

األشخيص املرتاوتأ اعمي هم بني  18و 64سنأ ةصن َِّّفني تسب ات ضع الققصيدي احمللد يف زصنيف
ةنظمأ اتعمم اتلوتيأ واتسل واعلى ةسق ى ةل اتقحصيم اتقعليمي ون ع اجلنس
الفئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الربـع الرابـع مـن الربـع األول مـن الربــع الثــاين مــن الربع الثالب مـن الربــع الرابــع مــن الربـع األول مـن الربع الثاين من
عام 2018
عام 2018
عام 2017
عام 2017
عام 2017
عام 2017
العمري ـ ـ ـ ـ ـ ــة/أعلى عام 2016
مستوى تعليمي
مت بلوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــه/نوع
اجلــنس /الوض ـع
االقتصادي وفق
تصـ ــنيف منظمـ ــة
العمل الدولية
األشخيص املرتاوتأ اعمي هم بني  18و 24سنأ

املنقطعون عـن التعلـيم
والت ـ ـ ــدريب يف س ـ ـ ــن
ِّ
مبكرة ،الـذين تـرتاوح
أعمـ ـ ـ ــارهم بـ ـ ـ ــني 18
و 24سنة
ذك
عاملون
ع ـ ــاطلون ع ـ ــن
العمل
ليسـ ـ ـوا ض ـ ــمن
القوة العاملة
إانث
عامالت
عــاطالت ع ــن
العمل
لس ـ ـ ــن ض ـ ـ ــمن
القوة العاملة
مجيع األشخيص
عاملون
ع ـ ــاطلون ع ـ ــن
العمل
ليسـ ـ ـوا ض ـ ــمن
القوة العاملة

50,1

39,2

39,7

30,0

31,3

23,1

33,9

21,6

25,0

30,1

16,6

21,1

14,6

19,4

28,2

35,8

30,3

53,4

47,6

62,2

46,6

29,3

23,0

23,5

][21,8

][14,2

][30,5

][16,3

24,5

10,2

12,4

][13,8

][22,9

][6,8

][14,2

46,2

66,8

64,0

][64,4

][62,9

][62,7

][69,5

42,7

33,4

33,7

26,6

25,4

26,5

28,0

22,7

19,7

23,5

15,4

21,7

11,1

17,7

34,6

46,9

42,8

58,0

52,9

62,5

54,3

اشخيص آخ ون زرتاوح اعمي هم بني  18و 24سنأ

ذك

عاملون
ع ـ ــاطلون ع ـ ــن
العمل
ليسـ ـ ـوا ض ـ ــمن
القوة العاملة
إانث

62

56,1

53,6

54,5

56,6

56,0

54,7

56,5

10,8

8,0

10,9

11,0

7,9

7,2

9,7

33,1

38,4

34,6

32,4

36,1

38,1

33,8
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الفئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الربـع الرابـع مـن الربـع األول مـن الربــع الثــاين مــن الربع الثالب مـن الربــع الرابــع مــن الربـع األول مـن الربع الثاين من
عام 2018
عام 2018
عام 2017
عام 2017
عام 2017
عام 2017
العمري ـ ـ ـ ـ ـ ــة/أعلى عام 2016
مستوى تعليمي
مت بلوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــه/نوع
اجلــنس /الوض ـع
االقتصادي وفق
تصـ ــنيف منظمـ ــة
العمل الدولية
عامالت
4,8
8,7
8,0
6,8
6,8
عــاطالت ع ــن
العمل
40,4
37,5
34,8
37,2
33,6
لس ـ ـ ــن ض ـ ـ ــمن
القوة العاملة
مجيع األشخيص
55,4
55,3
55,9
54,8
57,8
عاملون
6,4
9,8
9,4
7,4
8,8
ع ـ ــاطلون ع ـ ــن
العمل
38,2
34,9
34,7
37,8
33,3
ليسـ ـ ـوا ض ـ ــمن
القوة العاملة
األشخيص املرتاوتأ اعمي هم بني  25و 64سنأ
األشخيص اتذ ل زرتاوح اعمي هم بني  25و 64سنأ ،ممل بلغ ا ة تلأ اتقعليم اإلعلادي
او ةي دونه ابعقبي ه اعلى ةسق ى يف ةسي هم اتقعليمي
ذك
63,9
63,5
61,8
62,4
62,3
عاملون
7,4
7,6
8,4
8,5
9,1
ع ـ ــاطلون ع ـ ــن
العمل
28,7
28,9
29,8
29,0
28,6
ليسـ ـ ـوا ض ـ ــمن
القوة العاملة
إانث
35,2
37,5
34,3
34,0
34,1
عامالت
3,4
2,9
3,5
4,9
4,8
عــاطالت ع ــن
العمل
61,4
59,6
62,2
61,1
61,0
لس ـ ـ ــن ض ـ ـ ــمن
القوة العاملة
مجيع األشخيص
52,2
52,3
50,1
50,4
50,3
عاملون
5,8
5,6
6,3
7,0
7,3
ع ـ ــاطلون ع ـ ــن
العمل
42,0
42,1
43,6
42,6
42,4
ليسـ ـ ـوا ض ـ ــمن
القوة العاملة
اشخيص آخ ون زرتاوح اعمي هم بني  25و 64سنأ
59,6
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56,0

57,2

53,9

54,8

51,1

55,7

6,1

8.1

42,8

36,2

53,0

56,1

6,7

8,9

40,3

34,9

63,0

64,9

7,0

5,8

30,0

29,3

35,5

35,7

2,9

3,4

61,5

60,8

51,3

52,9

5,3

4,9

43,4

42,3
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الفئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الربـع الرابـع مـن الربـع األول مـن الربــع الثــاين مــن الربع الثالب مـن الربــع الرابــع مــن الربـع األول مـن الربع الثاين من
عام 2018
عام 2018
عام 2017
عام 2017
عام 2017
عام 2017
العمري ـ ـ ـ ـ ـ ــة/أعلى عام 2016
مستوى تعليمي
مت بلوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــه/نوع
اجلــنس /الوض ـع
االقتصادي وفق
تصـ ــنيف منظمـ ــة
العمل الدولية

ذك

عاملون
ع ـ ــاطلون ع ـ ــن
العمل
ليسـ ـ ـوا ض ـ ــمن
القوة العاملة
إانث
عامالت
عــاطالت ع ــن
العمل
لس ـ ـ ــن ض ـ ـ ــمن
القوة العاملة
مجيع األشخيص
عاملون
ع ـ ــاطلون ع ـ ــن
العمل
ليسـ ـ ـوا ض ـ ــمن
القوة العاملة

84,9

85,1

85,1

86,3

86,0

87,0

86,2

4,6

4,8

4,5

4,6

4,3

3,8

3,9

10,5

10,0

10,4

9,0

9,7

9,2

9,9

71,8

72,2

72,5

73,2

74,0

74,1

74,4

4,2

4,3

3,6

4,2

3,7

3,6

3,5

24,0

23,5

23,9

22,6

22,3

22,3

22,1

78,0

78,3

78,4

79,4

79,6

80,2

80,0

4,4

4,5

4,0

4,4

4,0

3,7

3,7

17,6

17,2

17,5

16,2

16,4

16,1

16,3

املصدر :املكتب املركزي لإلحصاءات ،أيرلندا.
مالحظة :مت حتـديب تعريـف املنقطعـني عــن الدراسـة يف سـن ِّ
مبكـرة ليأخــذ يف االعتبـار األشـخا املوجــودين يف

ُعطــل التعلــيم أو التــدريب يف األســابيع األربعــة الســابقة .ويــؤثِّر ذلــك يف املقــام األول علــى تقــديرات الربــع الثالــب
من كل سنة .وقـد أُدخلـت تنقيحـات علـى البيـاانت اخلاصـة ابلنسـبة املئويـة للعـاطلني عـن العمـل ابعتبارهـا تشـري
إىل نسبة هؤالء األشخا من السكان ،وهي عتلف عن معدل البطالة.
يبني.
عرف وضعهم التعليمي أو مل َّ
ال تشمل البياانت األشخا الذين ال يُ َ
يعـ َّـرف املنقطعــون عــن التعلــيم والتــدريب يف ســن ِّ
مبكــرة أبهنــم األشــخا املرتاوحــة أعمــارهم بــني 18
ُ
و 24عام ا ممن متثِّل املرحلة اإلعدادية أو ما دوهنا أعلـى مسـتوى تعليمـي بلغـوه ،ومـن مل َّ
يتلقـوا تعليمـ ا (سـواء كـان
رمسيـا أم غـري رمسـي) يف األسـابيع األربعــة السـابقة للدراسـة االستقصـائية .ويتوافــق التعريـف املطبَّـق يف هـذا الصــدد
مــع التعريــف الــذي يطبِّقــه املكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة منــذ الربــع األول مــن عــام  ،2010وألغـراض
ِّ
املؤشر اخلا ابلفرتات السابقة هلذه الفرتة.
املقارنة ،استُخدم هذا التعريف أيض ا الستخال
ٍّ
ال تـ ِّـرد تقــديرات أعــداد األشــخا أو املتوســطات الــي تضــم أقــل مــن  30شخص ـا يف خليــة مــا َّ
ألن
*
التقديرات من الضآلة حبيب ال ميكن اعتبارها موثوقة.
تشري املعقوفتان [ ] إىل أنه يف احلاالت الـي يوجـد فيهـا  50-30شخصـ ا يف خليـة أسـرية ،تُعتـرب التقـديرات ذات
هامش خطأ أوسع وينبغي تناوهلا حبذر.
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