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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثالثة والثالثون

    ليه  2005يو / متوز5-22
  يرلنداأ: تعليقات ختامية    

يرلنـدا  أل الرابـع واخلـامس      نيالـدوري اجلامع للتقريرين   نظرت اللجنة يف التقرير       - 1
)CEDAW/C/IRL/4-5 ( 2005يوليه /وز مت13 املعقودتني يف ،694 و 693يف جلستيها.  
  

  مقدمة من الدولة الطرف    
يرلندا، أثناء عرضه للتقرير، على األمهية اليت توليها الدولة الطرف لالتفاقية           أأكد ممثل     - 2

وقال إن التغريات الرئيسية اليت شهدها البلد تتضـمن         . وعملية استعراضها وتوصيات اللجنة   
وما يتصل به من زيادات يف اإلنفـاق علـى          االزدهار االقتصادي املسجل يف اآلونة األخرية       

  .فاجئة يف العمالة واهلجرةاملزيادة الالتعليم، والصحة والرعاية االجتماعية، و
 يف املائـة يف عـام       56وذكر املمثل أن عمالة النساء تزايدت بشكل كبري وبلغت            - 3

ملتعلقة بإجازة  ، وساعدها يف ذلك ارتفاع الطلب على العمالة، والتغيريات التشريعية ا          2004
األبوين، واإلصالح الضرييب، وإنشاء اهلياكل األساسية لرعاية األطفال ومتويلـها، وتعلـيم            

وأشار إىل أنه رغم استمرار وجود فجوة بني أجور اجلنسني، واختاذ إجراءات هتـدف              . املرأة
  .إىل مواصلة سدها، فإنه ليس مثة أدلة على وجود ممارسات متييزية تتعلق باألجور

وقال املمثل إنه نتيجة لزيادة التركيز على تعليم الفتيات، تشكل النساء حاليا أغلبيـة                - 4
من يتخرجون يف العديد من امليادين على املستوى اجلامعي وتتفوق اإلناث على الـذكور يف               

. ويفوق عدد اإلناث يف التعليم املتفرغ عدد الذكور       . البكالوريا الوطنية احلصول على شهادة    
ذه النجاحات احملققة، ال تزال النساء ممثالت متثـيال ناقصـا يف قطـاعي اهلندسـة                ورغم ه 

وجيري النظر حاليا يف وضع اسـتراتيجيات    . والتكنولوجيا، ويف الوظائف العليا إلدارة التعليم     
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والقيام مببادرات من أجل زيادة أعدادهن يف هذه امليادين، كما هو الشأن بالنسبة لسبل دعم               
  .اغبات يف القيام بأدوار اإلدارة والتسيرياملدرسات الر

صنع القرار، ومـن    هيئات  ومضى املمثل قائال إن النساء يشاركن بشكل متزايد يف            - 5
بينهن الرئيسة احلالية والرئيسة السابقة، ونائبة رئيس الوزراء، وثالث عضوات يف احلكومـة،             

 على قرار صـدر مـؤخرا عـن         وبناء.  يف احملكمة العليا   ةوثالث قاضيات من بني مثان قضا     
احلكومة، سيكون على الترشيحات املقبلة للجان وجمالس الدولة أن تشمل النساء والرجـال             

وأضاف أنه ُيسعى أيضا إىل حتقيق      . على السواء من أجل بلوغ هدف معدل األربعني يف املائة         
بني أعضـاء   ومبقتضى القانون، توجد سبع نساء من       . بعض األهداف يف جمال اخلدمة املدنية     

صنع يشغلن مراكز   إال أن عدد النساء الاليت      . يرلندية حلقوق اإلنسان اخلمسة عشر    ألاللجنة ا 
القرارات ال يزال بشكل كبري دون املستويات املرغوب فيها يف العديد من جماالت القطـاع               

 وذكر أن احلكومة تقـدم التمويـل      . العام واخلاص، مبا يف ذلك جمال السياسيات االنتخابية       
  .لألحزاب السياسية من أجل زيادة عدد املرشحات واملمثالت

 وطنية وضعت ملكافحة الفقر، وهتدف خطـة        ةواسترسل املمثل قائال إن استراتيجي      - 6
أيضا إىل احلـد     2005-2003ملكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي للفترة      العمل الوطنية   

، وحتسـني سـبل     2007ء عليه حبلول عام     أو القضا تعاين منه املرأة    من الفقر املزمن الذي     
خاصة على مبـادرات    وجرى التشديد بصفة    . وصوهلن إىل الرعاية الصحية والتعليم والعمالة     

وأشار إىل أن النساء    . الفقرربقة  النساء املعوزات بغية إخراجهن من      لتمكني  اجملتمعات احمللية   
كومة بتحقيق تقدم ملموس يف     وتعهدت احل . بصورة كبرية يتأثرن بالفقر   الرحل يف جمموعهن    

جمال حتسني نوعية معيشتهن عن طريق االضطالع بطائفة من املبادرات اهلادفـة إىل حتسـني               
وستستفيد النساء املعوقات أيضا من التطورات األخـرية الـيت جـدت، ومنـها              . النتائج

  .2005 وقانون اإلعاقة لعام 2004االستراتيجية الوطنية لإلعاقة لعام 
 املمثل عن اختاذ إجراءات من أجل إدماج البعـد اجلنسـاين يف اخلـدمات               وحتدث  - 7

فقد ُوفر متويل إضـايف خلـدمات       . .الصحية وجعلها تستجيب لالحتياجات اخلاصة للنساء     
. 2001وأنشئت وكالة ألزمات احلمـل يف عـام         . تنظيم األسرة وتقدمي املشورة للحوامل    

جهاض، ونظمت بشأنه مخسة استفتاءات يف      وأجري حوار وطين واسع النطاق عن مسألة اإل       
والحظ املمثل أن احلكومة ال تعتزم تقدمي املزيد من املقترحـات يف            . ثالث مناسبات متفرقة  

  .الوقت الراهن
طة اخلوأردف قائال إن احلكومة تويل أمهية كبرية للقضاء على العنف ضد املرأة، وإن                - 8
وأشار إىل سـن    . قبلة ستعطي األولوية للعمل   تغطي السنوات اخلمس امل   اليت س ستراتيجية  اال
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عرف هذه األفعال بوضوح    تشريعات للتصدي للعنف املرتيل واالغتصاب واالعتداء اجلنسي، تُ       
على أهنا  أعمال إجرامية، واستكملت بإجراءات دعم موجهة إىل الضحايا، وجبهود التوعيـة        

  .العامة
ة اختذت لتلبية احتياجات طالبـات      ويف جمال اهلجرة، قال املمثل إن إجراءات خاص         - 9

اللجوء، ونص قانون الالجئني على طلبات اللجوء املقدمة بناء على االضطهاد القائم علـى              
وتسعى احلكومة أيضا إىل القضاء على االجتار بالنسـاء السـتغالهلن يف            . أساس نوع اجلنس  

  .الدعارة
أمام القانون جلميع املواطنني،    وواصل املمثل حديثه قائال إن الدستور يضمن املساواة           - 10

من شأهنا أن حتظر بشـكل      بالنظر يف مقترحات    ) Oireachtas( الربملان   جملساقوم  يومع ذلك،   
 وذكر أن بعض األحكام     .التمييز القائم على العديد من األسباب، ومنها نوع اجلنس        واضح،  

.  املرأة، جديرة باالهتمـام    الواردة يف الدستور أيضا، مبا فيها األحكام املتعلقة باألسرة ووضع         
وأكد على أن التحفظات الثالث البارزة، اليت ال خيالف أي منها موضوع الدستور وغرضه،              

على الربوتوكول االختيـاري    أخريا  وأشار إىل أن احلكومة صدقت      .  دورية صورةُتستعرض ب 
  .2000يف عام لالتفاقية 

ـــواختت  - 11 ـــم املمثـــ ـــل حديثــــ ـــه باإلشـــ  إىل ارةــ
يف طور اإلعداد، واعترف بالدور     وهي   ،2015-2006االستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة     

  .يرلنداأالذي تؤديه املنظمات غري احلكومية يف حتقيق املساواة بني اجلنسني يف 
  

  التعليقات اخلتامية للجنة    
  مقدمة    

يتفق  مباد الرابع واخلامس    تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقدميها التقرير الدوري املوح         - 12
وتشيد أيضا بالدولة الطرف للعرض الشـفوي       . مع املبادئ التوجيهية للجنة إلعداد التقارير     

الصريح والردود اخلطية على األسئلة اليت طرحها الفريق العامل ملا قبل الدورة التابع للجنـة               
  .حيث وفرت معلومات إضافية حول تنفيذ االتفاقية

ة بالدولة الطرف إليفادها وفدا برئاسة وزير الدولـة بـوزارة العـدل             وتشيد اللجن   - 13
ـ   من ممثلني عن خمتلف اإلدارات    ويتكون  واملساواة وإصالح القانون،     اخلربة يف  ، ويتمتعون ب

وتقدر اللجنة ما أبداه الوفـد مـن انفتـاح          . طائفة واسعة من اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية      
  .ذي جرى بينه وبني أعضاء اللجنةوجدية خالل احلوار البناء ال
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ا ـــــرف لسحب حتفظاهت  ـــــة الط ـــــوتشيد اللجنة بالدول    - 14
  ).ج( و) ب( 13 و) 3 (15على املواد 

وترحب اللجنة بإجراءات التشاور املنتظمة مع مؤسسات اجملتمع املـدين واعتـراف              - 15
مية يف سبيل حتقيق املساواة بـني       الدولة الطرف باإلسهام الذي تقوم به املنظمات غري احلكو        

  .اجلنسني وبالقيمة اليت تضفيها على عملها
  

  اجلوانب اإلجيابية    
تالحظ اللجنة مع التقدير أنه منذ النظر يف تقريرها الدوري املوحد الثاين والثالـث                - 16

)CEDAW/C/IRL/2-3 (  لعـام  ، سنت الدولة الطرف قانون املساواة يف املركـز          1999سنة
 2000عـام   قانون  القانون األخري كال من     يعدل  و 2004وقانون املساواة لعام    ،  2000
مني بالرعاية الصادر عـام  ، وقانون إجازة القائ1998املساواة يف العمل الصادر سنة  وقانون  
 )تعـديل (، وقـانون    2001لعـام   ) العمل بدوام جزئي  (قانون محاية املوظفني    ، و 2001

وأن الدولـة   ،  2004 محاية األمومة لعام     )تعديل(وقانون  ،  2002املعاشات التقاعدية لعام    
لمرأة يف اخلطة اإلمنائية الوطنيـة للسـنوات   الشاملة لتدبري املساواة الطرف قد أدرجت أيضا   

2000-2006.  
 جلنـة حقـوق     نيرلندية مبوجب قانو  ألوترحب اللجنة بإنشاء جلنة حقوق اإلنسان ا        - 17

، اللذين ينصان على التمثيل املتساوي للجنسـني        2001وتعديله لعام    2000اإلنسان لعام   
وتشيد اللجنة  . حيث يكون سبعة من أعضاء اللجنة على األقل من النساء وسبعة من الرجال            

بلجنة حقوق اإلنسان املذكورة لكوهنا عرَّفت نوع اجلنس على أنه أحـد جمـاالت عملـها        
هنا قدمت طلبا خبصـوص   ولكو 2006-2003األساسية يف خطتها االستراتيجية للسنوات      

  .يرلندا الدوري املوحد الرابع واخلامسأتقرير 
وتالحظ اللجنة مع التقدير ارتفاع معدل تشغيل النساء الاليت تتراوح أعمارهن بـني        - 18
  .2004 يف املائة سنة 56 إىل 1994 يف املائة سنة 40 من 64  و15سن 
نساين كجزء من املساعدات اإلمنائية     وترحب اللجنة بإدراج تعميم مراعاة املنظور اجل        - 19
  .يرلنداأل

وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على الربوتوكول االختياري لالتفاقية وقبوهلا            - 20
  .انعقاد اجتماع اللجنةمبوعد ، من االتفاقية، املتعلقة 20املادة  من 1الفقرة لتعديل 
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   الرئيسية والتوصياتلقلقجماالت ا    
اللجنة واجب الدولة الطرف فيما خيص تنفيذ مجيع أحكام االتفاقية بشـكل            تالحظ    - 21

ويف الوقت ذاته، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصـيات املبينـة يف هـذه              . منتظم ومستمر 
حـىت  واخلتامية تقتضي من الدولة الطرف االهتمام على سبيل األولوية مـن اآلن   التعليقات

يه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التركيـز علـى هـذه            وعل. تقدمي التقرير الدوري املقبل   
لألنشطة، واإلبالغ عن اإلجراءات املتخذة والنتائج احملققة يف تقريرهـا   اجملاالت عند تنفيذها

وتدعو الدولة الطرف إىل تقدمي هذه التعليقات اخلتامية إىل كافة الـوزارات            . الدوري املقبل 
  .ااممتاألخذ هبا كفالة ل) Oireachtas(املعنية وإىل الربملان األيرلندي 

وتالحظ اللجنة أن أحكام االتفاقية مل تدمج كلها يف القـانون الـداخلي للدولـة                 - 22
تعريف مفصل للتمييز يغطي كافة مناحي احليـاة      عدم وجود   ويساورها القلق بشأن    . الطرف

ـ        1وفقا للمادة    النحـو املـبني يف     ل، علـى     من االتفاقية، ومبدأ املساواة بني املرأة والرج
اليت تطالـب   ) أ (5من االتفاقية وكذا خصوصيات أخرى لالتفاقية، مثل املادة         ) أ( 2 املادة

الدول بالتصدي لألمناط االجتماعية والثقافية اليت تؤدي إىل التمييـز وإىل األدوار النمطيـة              
  .ةريفي حول املرأة ال14للمرأة والرجل واملادة 

 الدولة الطرف التدابري املالئمة إلدماج كـل أحكـام          وتوصي اللجنة بأن تتخذ     - 23
ناجعة للنساء الـيت تنتـهك      سبل انتصاف   إتاحة  ولكفالة  االتفاقية يف القانون الداخلي     

 مـن   1وتوصي أيضا بإدراج تعريف للتمييز ضد املرأة يتماشى مـع املـادة             . حقوقهن
من االتفاقية  ) أ (2ني يف املادة    االتفاقية، ومبدأ املساواة بني املرأة والرجل على النحو املب        

كما توصي حبمالت للتوعية باالتفاقيـة،      . يف الدستور أو يف التشريعات املناسبة األخرى      
من قبل اللجنة من خالل توصياهتا العامة اليت تستهدف، من مجلة من            تفسريها  يف ذلك    مبا

  .حلقوقينيتستهدف، الربملانيني واملسؤولني احلكوميني والعاملني يف القضاء وا
ويساور اللجنة قلق بشأن اسـتمرار اآلراء النمطيـة حـول األدوار االجتماعيـة                - 24

ة اليت تنعكس يف املـاد    وواملسؤوليات املنوطة باملرأة والرجل داخل األسرة ويف اجملتمع عموما          
املوجهة للذكور، كما أقرت بذلك جلنة عموم األحـزاب         ويف صياغته    ،من الدستور  41-2

التعليمية املعنية بالدستور، واليت تنعكس أيضا يف اختيارات املرأة         ) Oireachtas(لربملان  التابعة ل 
 .وأمناط تشغيلها، ويف ضعف مشاركتها يف احلياة السياسية والعامة

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري إضافية للقضاء علـى املواقـف               - 25
ل توعية وتدريب مجيع األطراف الفاعلة يف جمـال         املقولبة التقليدية، مبا يف ذلك من خال      

كمـا  . التعليم والقيام حبمالت توعية مستمرة موجهة للنساء والرجال على حد سـواء           
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االتفاقيـة يف   جلنة عموم األحزاب التابعة للربملان املعنية بالدستورتوصي اللجنة بأن تأخذ 
 من الدستور، وأن ُتدخل  2-41االعتبار بشكل كامل عند النظر يف أية تعديالت للمادة          

بندا للتأكيد على التزام الدولة بالسعي الدؤوب من أجل حتقيق قدر كبري من املساواة بني             
وتقترح اللجنة كذلك أن تنظر الدولة يف االستعاضة عن صيغة املذكر           . النساء والرجال 

 اجلنسـني   يف الدستور بصيغة مراعية للمنظور اجلنساين، حىت تعكس مفهوم املساواة بني          
وبالنظر إىل الدور املهم الذي تضطلع به وسائط إلعالم فيما يتعلق           . بصورة أكثر وضوحا  

بالتغري الثقايف، فقد أوصت اللجنة، باإلضافة إىل ذلك، أن تقوم الدولة الطرف بتشجيع             
لنساء والرجال وسائط اإلعالم على إبراز صورة إجيابية للمرأة وتكافؤ مركز مسؤوليات ا     

  .على الساحتني العامة واخلاصة
بالفعل، مبـا يف    املطبقة  أو  املتوخاة  على الرغم من التنوع الكبري يف التدابري والربامج         و  - 26

بتمتع املرأة باملساواة يساور اللجنـة القلـق ألنـه          وجب التدبري املتعلق    مطبق مب ذلك ما هو    
 شاملني لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف مجيـع         وإطار استراتيجيني فيما يبدو رؤية    يوجد   ال

  .جماالت احلياة ومبشاركة كل القطاعات وكل األطراف االجتماعية الفاعلة
وتوصي اللجنة ببذل اجلهد من أجل اإلسراع بإجنـاز واعتمـاد االسـتراتيجية               - 27

ة، ميكن أن   الوطنية للمرأة وباتباع هنج شامل ومتكامل إزاء حقوق اإلنسان املتعلقة باملرأ          
جيري مبوجبه النظر يف مجيع أوجه عدم املساواة القائمة بني اجلنسـني واملشـاكل الـيت                
تواجهها الفئات املختلفة من النساء، مبن فيهن الالئي ينتمني إىل أكثر الفئات ضـعفا يف               

جلهاز الوطين املعين   اتوصي اللجنة بأن جيري بشكل كامل متكني         كما. اجملتمع األيرلندي 
ساواة بني اجلنسني وتزويده باملوظفني ومتويله، كي يعمـل بفعاليـة علـى تنسـيق               بامل

االستراتيجية الوطنية للمرأة ورصدها، مع القيام يف ذات الوقت بتشجيع تعميم مراعـاة          
املنظور اجلنساين يف مجيع جماالت وقطاعات احلكم واإلبقاء يف نفس الوقت على املشاريع             

  .تستهدف حتقيق املساواة بني اجلنسنياملوجهة حنو املرأة واليت 
وتقر اللجنة باجلهود املبذولة من أجل التصدي للعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك التدابري                - 28

 ومبادرات البحوث وزيادة    ،االغتصابالطوارئ لصاحل الالجئني وضحايا      ومراكز   ،التشريعية
ء والفتيات واخنفـاض معـدالت   العنف ضد النسا  إال أنه يساورها القلق إزاء تفشي       التوعية؛  

الـالزم  التمويـل   عدم كفاية   حماكمة وإدانة مرتكبيه وارتفاع معدالت سحب الشكاوى و       
القلق أيضا إزاء عدم كفايـة      اللجنة  يساور  و. للمنظمات اليت تقدم خدمات الدعم للضحايا     

 اخلتاميـة   مسألة التحرش اجلنسي بناء على الطلب الوارد يف التعليقات        املقدمة عن   علومات  امل
العنف الذي تعاين منه النسـاء      إزاء  كذلك  القلق  اللجنة  ويساور  . (A/54/38/Rev.1)ة  السابق
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مبن فيهن النساء الُرحَّل واملهاجرات وملتمسات      والضعيفة،  املهمشة  الفئات  الالئي ينتمني إىل    
  .اللجوء والالجئات واملعوقات

تدابري الضرورية من أجل مكافحة     وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع ال         - 29
 للجنة ملنع العنف ومعاقبة اجملرمني      19العنف ضد املرأة وذلك امتثاالً للتوصية العامة رقم         

وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطتها االستراتيجية        . وتوفري اخلدمات للضحايا  
يما فيمـا يتعلـق     دون تأخري، وأن ترصد مكوناهتا بشكل منهجي وتقيمها بانتظام، ال س          

، مبن فيهن النساء الُرحَّل واملهاجرات وملتمسات اللجوء        بالنساء املهمشات والضعيفات  
 كما توصي اللجنة بتنفيذ مبادرات مستمرة للتـدريب وزيـادة           .والالجئات واملعوقات 

الوعي من أجل املسؤولني العموميني والعاملني بالسلك القضائي والفنيني الصحيني وعامة           
 وتوصي اللجنة كذلك بأن ترصد الدولة الطرف عن كثب مدى حدوث مجيـع              .الناس

  .أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي
يرلنـدا، ونقـص    أموضوع هتريب النساء والفتيـات إىل       القلق إزاء   اللجنة  ويساور    - 30

 وكـذلك عـدم   املعلومات والبيانات بشأن نطاق املشكلة، والتشريع احملدد يف هذا اجملـال،       
  .وجود استراتيجية شاملة ملكافحته

وتوصي اللجنة باعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة ملكافحـة االجتـار بالنسـاء              - 31
والفتيات، على أن تتضمن تدابري ملنعه وحماكمة ومعاقبة اجلناة وبسن تشريع خاص يف هذا 

يا االجتار مـن النسـاء      وتوصي اللجنة أيضا باختاذ تدابري من أجل استعادة ضحا        . اجملال
والفتيات لصحتهن بدنيا ونفسيا واجتماعيا، مبا يف ذلك توفري املأوى واملشورة والرعاية            

توصي اللجنة باإلضافة إىل ذلك، بأن جيري تزويد شرطة احلدود ومـوظفي             كما. الطبية
طلـب  وت. إنفاذ القانون باملهارات الالزمة للتعرف على ضحايا االجتار وتقدمي الدعم هلن          

اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها القادم معلومات وبيانات شاملة عن االجتار              
  .بالنساء والفتيات، والتدابري املُتخذة ملكافحة هذه الظاهرة

وتقر اللجنة بأن الرئيس ونائب رئيس الوزراء وثالثة من أعضاء احلكومة من النساء،               - 32
، مبا يف ذلـك ثـالث       اتالقراراختاذ  موقة على صعيد    وأن النساء يشغلن مناصب أخرى مر     

قاضيات باحملكمة العليا ورئيسة للمحكمة احمللية ورئيسة جلنة إصالح القوانني وأمينة املظامل؛            
يف اهلياكـل السياسـية املنتخبـة       بشكل واضح   نقص متثيل املرأة    إال أنه يساورها القلق إزاء      

ملرأة يف اخلدمة املدنيـة     امتثيل  إزاء اخنفاض   كذلك  لق  القاللجنة  ويساور  . الربملانسيما يف    ال
  .ويف الدرجات العليا بوزارة اخلارجية
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وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري مستدامة من أجل زيادة متثيـل               - 33
 4 من املـادة     1املرأة يف اهليئات املنتخبة، مبا يف ذلك تدابري خاصة مؤقتة مبوجب الفقرة             

وتوصي اللجنـة   .  للجنة بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة     25ية والتوصية العامة    من االتفاق 
بإجراء حبوث حتت رعاية جلنة برملانية تتناول األسباب اجلذرية لعدم وجود تقدم يف هـذا        

  .اجملال
وتقر اللجنة بأن خطة العمل الوطنية الثانية ملكافحة الفقر واالستبعاد االجتمـاعي،              - 34

 الوطنية ملكافحة الفقر تكفالن على حنو متكامـل التركيـز علـى مواجهـة               واالستراتيجية
الضعيفة مـن  إال أنه يساورها القلق إزاء حالة الفئات احتياجات فئات معينة، مبا فيها النساء؛       

النساء الالئي يعتربن عرضة خلطر االستمرار يف دائرة الفقر واالستبعاد االجتمـاعي بشـكل              
ويساور . والوالدات الوحيدات واملعوقات  والنساء الرحل   ت واملسنات   الريفياكبري، مبن فيهن    

الضعيفة فيما يتعلق بفرص    تلك الفئات   احلواجز اليت تواجهها    إزاء  بشكل خاص   اللجنة القلق   
  .احلصول على التعليم والعمالة والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية األخرى

 عن كثب حالـة الفقـر واالسـتبعاد         توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف     و  - 35
االجتماعي اليت تواجهها املرأة يف أكثر الفئات ضعفا وبأن تنفذ تدابري وبرامج تدريبيـة              
فعالة من شأهنا متكني املرأة من االستفادة بشكل كامل من فوائد االزدهـار يف الدولـة                

السياسـات  كما توصي اللجنة بإجراء حتليل منتظم للتأثري اجلنسـاين يف كـل        . الطرف
االجتماعية واالقتصادية وتدابري مكافحة الفقر وتوصي كذلك بأن تنظر الدولة الطرف يف 

 بشكل رجعي لكي تستفيد منه  1994السماح بتطبيق نظام القائمني بالرعاية املرتلية لعام        
  .املسنات

لنسـاء  وبالرغم من االعتراف باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز مشاركة ا            - 36
، فإن  2006-2000يف العمل، مبا يف ذلك برنامج تكافؤ الفرص يف رعاية األطفال، الفترة             

ويساورها القلق  . اللجنة يساورها القلق إزاء استمرار تعرض النساء للحرمان يف سوق العمل          
بشكل خاص إزاء متركزهن يف العمل لبعض الوقت وبأجور منخفضة واستمرار كرب حجـم              

ويسـاور  . ور بني النساء والرجال، بالرغم من تقليصها يف اآلونة األخـرية          الفجوة يف األج  
يواجهه خدم املنازل من املهـاجرين الـذين        وضع املزعزع الذي    اللجنة القلق كذلك إزاء ال    

 الساحقة والذين يستبعدون من احلماية ضد التمييز املكفولة للعمـال           أغلبيتهمتشكل النساء   
  .2004 مبقتضى قانون املساواة لعام

وتوصي اللجنة باعتماد وتنفيذ مزيد من التدابري اليت تتيح التوفيق بني املسؤوليات   - 37
األسرية واملهنية، مبا يف ذلك توفري رعاية لألطفال بتكلفة معقولـة، وبتعزيـز التقاسـم               
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كما توصي بأن تعتمد الدولـة الطـرف        . املتساوي للمهام األسرية بني النساء والرجال     
ابري ملموسة من أجل التعجيل خبطى القضاء على التمييز ضـد املـرأة يف              سياسات وتد 

سـوق  يف  األجر، وأن تعمل على ضمان تكافؤ فعلي يف الفرص بني النساء والرجـال              
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان متتع خادمـات املنـازل، مبـن فـيهن               . العمل

  .يلزم من احلماية ضد التمييز املهاجرات، مبا
 من االتفاقية، وخاصة استراتيجية     12تقر اللجنة بالتطورات اإلجيابية يف تنفيذ املادة        و  - 38

اليت تتناول اإلعالم والتعليم وإسداء النصح      ) 2003(معاجلة مسألة احلمل يف ظروف متأزمة       
بشأن خدمات منع احلمل إال أهنا تكرر اإلعراب عن قلقها إزاء عواقب قـوانني اإلجهـاض                

يت مينع مبقتضاها اإلجهاض إال حيث يثبت احتمال وجود خطر حقيقي وكـبري       املقيدة جدا ال  
  .على حياة األم ال ميكن درؤه إال بإهناء احلمل

وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تيسري حوار وطين بشأن حقوق املرأة              - 39
 الدولـة   كما حتث . يف الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك بشأن قوانني اإلجهاض املقيدة جدا          

الطرف على زيادة تعزيز خدمات تنظيم األسرة، حبيث تضمن توافرهـا لكـل النسـاء      
  .والرجال وصغار البالغني واملراهقني

 1-16و  ) أ (13و  ) 1 (11ترحب اللجنة بأن التحفظات على املـواد        حني  ويف    - 40
  .ت قائمةما زالت قيد االستعراض على حنو منتظم، فإهنا تالحظ أهنا ما زال) و(و ) د(

أن تدرس بعناية طبيعة واجتاه التحفظات املتبقية وتطلب اللجنة من الدولة الطرف       - 41
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية فيينـا           23يف سياق املادة    

  .لقانون املعاهدات هبدف سحبها يف أقرب وقت ممكن
أن تكفل مشاركة مجيع اإلدارات واهليئات      كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف         - 42

إعداد تقريرها املقبل وأن تستشري املنظمات غري احلكومية        على نطاق واسع خالل     العامة  
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك الربملان يف مناقشة التقرير قبـل            . خالل ذلك 

  .تقدميه إىل اللجنة
 متاما يف تنفيذ التزاماهتـا مبوجـب        حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعني      و  - 43

االتفاقية بإعالن ومنهاج عمل بيجني، اللذين يدعمان أحكام االتفاقية، وتطلب إىل الدولة            
  .الطرف أن تضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

للجنة أيضا أن تنفيذ االتفاقية تنفيذا كامال وفعاال هو أمر ال غىن عنه من              اؤكد  وت  - 44
وهي تدعو إىل إدماج املنظور اجلنساين وإىل إبـراز         . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   أجل  
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 احلواشي

كام االتفاقية على حنو صريح يف مجيع اجلهود اليت ترمي إىل حتقيق األهداف اإلمنائيـة               حأ
  .ن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلكمِّضلأللفية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن ُت

للجنة أن انضمام الدول إىل صكوك حقوق اإلنسان الدولية الرئيسـية           وتالحظ ا   - 45
. يعزز متتع املرأة حبقوقها اإلنسانية وحرياهتا األساسية يف مجيع أوجـه احليـاة             )1(السبعة

وبالتايل، تشجع اللجنة حكومة أيرلندا على النظر يف التصديق على املعاهدة اليت ليست             
  .ولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمطرفا فيها بعد، أي االتفاقية الد

وتطالب اللجنة بنشر هذه التعليقات اخلتامية بشكل واسع يف أيرلندا كي يعلـم               - 46
الناس، مبن فيهم املسؤولون احلكوميون والسياسيون والربملانيون واملنظمات اإلنسـانية          

ة املساواة حبكم القانون والواقع،     ومنظمات حقوق اإلنسان، باخلطوات اليت اختذت لكفال      
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف     . فضال عن اخلطوات األخرى املطلوبة يف هذا الصدد       

أن تواصل القيام على حنو واسع وخباصة يف أوساط املنظمات النسائية ومنظمات حقوق             
عـالن  اإلنسان بنشر االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، والتوصيات العامـة للجنـة، وإ          

ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة           
  .“املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: 2000املرأة عام ”

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل املعرب عنها يف هـذه               - 47
 مـن االتفاقيـة،     18خلتامية، وذلك يف تقريرها الدوري املقبل مبوجب املادة         التعليقات ا 

  .2007الذي حيني موعد تقدميه يف عام 

ويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة             العهد الد   )1(  
والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضـاء علـى مجيـع                

 العقوبـة القاسـية     أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو             
الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين               أو

  .وأفراد أسرهم


