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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة التاسعة والثالثون

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ - يوليه/ متوز٢٣
 إستونيا: التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

 
يها فــي جلـست  ) CEDAW/C/EST/4 (إلستونيانظرت اللجنة يف التقريـر الدوري الرابع     - ١

 CEDAW/C/SR.793 (B)انظــــــر  (٢٠٠٧يوليــــــه / متــــــوز٢٤ املعقــــــودتني يف ٧٩٤ و ٧٩٣
وتـــــــرد قائمـــــــة القـــــــضايا واألســـــــئلة الـــــــيت أثارهتـــــــا اللجنـــــــة يف الوثيقـــــــة ). (B) 794 و

CEDAW/C/EST/Q/4 فترد يف الوثيقة إستونيا، أما ردود CEDAW/C/EST/Q/4/Add.1. 
 

 مقدمة  
ت اتبعـ تقرير الدوري الرابع الـذي      اللة الطرف لتقدميها    تعرب اللجنة عن تقديرها للدو     - ٢

 وأخـذت باالعتبـار     ، هبا يف إعـداد التقـارير      لُيسترَشداملبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة      فيــه  
 اخلطية علـى قائمـة   هاوتثين اللجنة على الدولة الطرف لردود. التعليقات اخلتامية السابقة للجنة 

 وعلى العـرض الـشفوي واملعلومـات    ،ارها الفريق العامل ملا قبل الدورة القضايا واألسئلة اليت أث   
 وعلـى  ،إسـتونيا  االتفاقيـة يف  ـنفيذاخلطية اإلضافية اليت تناولت بالتفصيل آخر املـستجدات يف تـ      

 . اللجنة شفويااألسئلة اليت طرحتها عن املقدمة لردودا
وزارة اخلارجيـة،   بـ  برئاسة السفري الدولة الطرف للوفد الذي أرسلته      على   اللجنة   وتثين - ٣
  املـساواة بـني اجلنـسني التابعـة لـوزارة الـشؤون االجتماعيـة وممـثلني         إدارةرئيس  الوفد   ضم قدو

وزارة اخلارجيـة؛ وأحـد   اإلدارة القانونية ب؛ ورئيس شعبة حقوق اإلنسان يف آخرين عن اإلدارة 
 والبّنـاء الـذي جـرى بـني الوفـد           وتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها للحـوار املفتـوح           . لربملانلأعضاء  

 .وأعضاء اللجنة
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 اجلوانب اإلجيابية  
تثين اللجنة على الدولة الطرف جملموعة املبادرات الـيت اختـذهتا مـن أجـل القـضاء علـى                    - ٤

قـانون املـساواة   بـدخول  وترحب بشكل خاص . التمييز ضد املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني    
ــسني  ــني اجلن ــذ يف   ب ــز التنفي ــار١حي ــايو / أي ــه يف  ، ٢٠٠٤م ــل هدف ــذي يتمث ــة ا ضــمان ال ملعامل

 ويتيح تطبيـق تـدابري خاصـة مؤقتـة     ،تعزيز املساواة بني اجلنسنييف  بني املرأة والرجل و   املتساوية  
 شـؤون املـساواة بـني اجلنـسني لرصـد      مفـوض  منصب إنشاءبترحب كما  . لتعزيز هذه املساواة  

 طـرح مـن األفـراد و    الـواردة   اجلنـسني واسـتالم الطلبـات        قانون املساواة بـني      قتضياتمل المتثالا
 . أخرىمهاموأداء  ضد املرأة حملتمل وقوعهاااآلراء بشأن حاالت التمييز 

وترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة االجتار بالنساء والفتيـات،             - ٥
ــا   ــا فيه ــاد مب ــرة     اعتم ــشر للفت ــار يف الب ــة مكافحــة االجت ــام ٢٠٠٩-٢٠٠٦خط ، ٢٠٠٦ يف ع

 إقامـة مؤقـت   تـصريح  لينص على إمكانية منح ٢٠٠٧فرباير /شباطوتعديل قانون األجانب يف     
ــار  ــار، والتـــصديق يف أيـ ــايو /لـــضحايا االجتـ ــار   علـــى ٢٠٠٤مـ ــع االجتـ ــع وقمـ ــول منـ بروتوكـ

افحـة  املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملك      ،   واملعاقبة عليه  ،وخباصة النساء واألطفال  ،  باألشخاص
 .اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية

 عقبـات حتـول دون      ومفـاده أن ال توجـد      بـه الوفـد      بالبيـان الـذي أدىل    وترحب اللجنة    - ٦
تصديق الدولة الطرف يف املستقبل القريب على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى                

 .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

 رئيسية والتوصياتجماالت االهتمام ال  
التزام الدولة الطرف بالتنفيـذ املنـهجي واملتواصـل جلميـع           إىل   اللجنة   شرييف حني ت   - ٧

أحكام االتفاقية، فإهنا ترى أن االهتمامات والتوصيات احملددة يف هذه التعليقـات اخلتاميـة              
وري  من جانب الدولة الطـرف مـن اآلن وحـىت تقـدمي التقريـر الـد         أولوية االهتمام تستلزم  
وبنـاء علـى ذلـك، تناشـد اللجنـة الدولـة الطـرف أن تركـز علـى هـذه اجملـاالت يف                        . املقبل

أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا عن اإلجـراءات الـيت تتخـذها والنتـائج الـيت حتققهـا يف                   
 هذه التعليقات اخلتاميـة إىل مجيـع        إحالةوتدعو الدولة الطرف إىل     . تقريرها الدوري املقبل  

 .الكاملب املعنية وإىل الربملان لكفالة تنفيذها تالوزارا
ية علـى   سـبق حتظـى باأل  وأهنا   االتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة      ويف حني تالحظ اللجنة أن     - ٨

مهــا يهاالقــوانني الوطنيــة الــيت تتعــارض معهــا، فــإن القلــق يــساورها ألن أحكــام االتفاقيــة ومف   
 مبـا فيـه الكفايـة     ت العامة للجنة، ليست معروفة      للمساواة الفعلية بني اجلنسني وكذلك التوصيا     
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ــة          ــسياسات املتعلق ــوانني وال ــع الق ــار عمــل جلمي ــة الطــرف كإط ــب الدول ــن جان ــة م وال مطبق
وعلــى املنــوال نفــسه، يــساور القلــق اللجنــة لكــون   . باملــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة 

 بـل امني واملـدعني العـامني      القـضاة واحملـ   مـن جانـب     توصياهتا العامة غري معروفـة بـشكل كـاف          
 حمكمــة تــشري إىل أحكــام صــادرة عــن غيــاب أي يــه يــدل علعلــى حنــو مــاالنــساء أنفــسهن، و

سـبل االنتـصاف مـن االنتـهاكات       لقصور النساء عن استخدام     ويساورها القلق أيضا    . االتفاقية
 .وزير العدلإىل إلجراءات القضائية واللجوء إىل االيت تطال حقوقهن، مبا فيها 

ــدابري إضــافية لــ      - ٩ ــة الطــرف إىل اختــاذ ت ــة الدول ــدعو اللجن ــة   ضمانت ــة الكافي املعرف
كإطـار عمـل جلميـع القـوانني والـسياسات           من جانب الدول األطـراف       وتطبيقهااالتفاقية  ب

تـدابري  املزيـد مـن ال    كمـا تـدعوها إىل اختـاذ        . املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة     
برامج التـدريب   تنفيذ   فضال عن    ، عن االتفاقية والتوصيات العامة للجنة     لتعميم املعلومات 

وتوصــي بالقيــام حبمــالت . علــى االتفاقيــة وتطبيقهــا، للمــدعني العــامني والقــضاة واحملــامني 
، واملنظمـات  الريفيـات ة للتوعية وحمو األمية القانونيـة تـستهدف النـساء وال سـيما         متواصل

قضايا املـرأة، لتـشجيع النـساء ومتكينـهن مـن االسـتفادة مـن        العاملة يف جمال   غري احلكومية   
 . حقوقهنمتساإلجراءات والسبل املتاحة لالنتصاف من االنتهاكات اليت 

إزاء القلـق   اللجنة  دخول قانون املساواة بني اجلنسني حيز التنفيذ، يساور         ب مع التنويه و - ١٠
ويثري قلـق اللجنـة بـشكل خـاص أنّ          . ال التدابري املتخذة لكفالة تنفيذه بشكل سريع وفع       قصور

 ومـستدام للـسياسات والـربامج اهلادفـة         سق هنـج شـامل ومتـ      ما برحت تفتقر إىل   الدولة الطرف   
ويــساور اللجنــة القلــق أيــضا للتــأخر يف إنــشاء جملــس  . إىل حتقيــق املــساواة بــني املــرأة والرجــل 

هيئــة بوصــفه  اجلنــسني  مبوجــب قــانون املــساواة بــني املطلــوب إنــشاؤه ،املــساواة بــني اجلنــسني
يــثري انــشغال و.  ذات الــصلة بتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني ألمــوراستــشارية للحكومــة بــشأن ا

واليـة يف جمـاالت أخـرى مـن     ب مفوض شـؤون املـساواة بـني اجلنـسني        يكلفحتمال أن   االلجنة  
ــرأة وأن    ــز ضــد امل ــاتعوزالتميي ــوزه/ه ــة لالضــطالع   يع ــشرية الكافي ــة والب ــوارد املالي ــال   امل الفع

 . يف سياق قانون املساواة بني اجلنسنيباملسؤولية
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف تزويــدها، يف تقريرهــا املقبــل، مبعلومــات عــن    - ١١

التدابري املتخذة لكفالة تطبيق قانون املساواة بني اجلنـسني تطبيقـا كـامال، إضـافة إىل تقيـيم                  
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف        .  االتفاقيـة  أثر هذا القانون علـى النـهوض بتطبيـق أحكـام          

يـشمل مجيـع الـسياسات      حبيـث    ومـستدام لتنفيـذ االتفاقيـة        سقبكفالة اتباع هنج شامل ومت    
وينبغـي هلـذه اجلهـود أن تـؤدي إىل     . والربامج املكرسة لتحقيق املساواة بني املـرأة والرجـل   

الرجـل وفقـا    مـع    مـساواهتا يـق    وإىل حتق  ملرأةالتغلب على التمييز املباشر وغري املباشر ضد ا       
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 زمنيــة آجــالكمــا توصــي اللجنـة الدولــة الطــرف بتحديـد   . مــن االتفاقيـة ٢  و١للمـادتني  
وهـي  . خاصة لتنفيذ مجيع السياسات والربامج اهلادفة إىل حتقيق املساواة بني املرأة والرجل   

املـساواة   قـانون    مبوجـب  توخاة اآلليات املؤسسية امل   نشاء الدولة الطرف على ضمان إ     حتث
تزويدها باملوارد البشرية واملالية    مع   جملس املساواة بني اجلنسني،      يف ذلك بني اجلنسني، مبا    

 .، وبقاء والياهتا مركزة على املساواة بني اجلنسنيلفعالية أدائهاالالزمة 
ــى أن - ١٢ ــق وعل ــا زال  القل ــة إ م ــساور اللجن ــى ســلطة    ي ــة عل زاء اســتمرار املواقــف القائم

  يف األسـرة واجملتمـع  ال ومـسؤولياهتم املـرأة والرجـ   عـن أدوار    النمطية املتجذّرة   ر  ولصا، و الرجل
 يف سـوق العمـل   علـى أوضـاعهن   للنـساء و عليميـة نعكس يف اخليـارات الت    وهو مـا يـ    ،  إستونيايف  
بالالئحـة   اللجنـة  ـنوهوإذ تـ .  صـنع القـرار  واقـع  متثيلهن يف احلياة السياسية والعامة ويف م  قصورو

ر النمطيـة   لـصو قـضي بإزالـة ا    ت و ٢٠٠٥أكتـوبر   /ليها وزير التربيـة يف تـشرين األول       اليت وافق ع  
من الكتب املدرسية واملواد التعليمية، فإن القلـق يـساورها لكـون هـذا التنقـيح للكتـب واملـواد                    

ملــن يتــولني منــصب املــنخفض عــدد ويــساور اللجنــة القلــق أيــضا إزاء ال . التعليميــة مل يــتم بعــد
 .وساط األكادمييةاألستاذية يف األ

إلزالـة  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودهـا واختـاذ تـدابري اسـتباقية             - ١٣
وتوصي بتوجيه محالت التوعية إىل النساء والرجال على حد         . املبينة أعاله  النمطية   الصور

عــن املــساواة يف  صــور إجيابيــة عــن املــرأة، و بــثســواء، وبتــشجيع وســائل اإلعــالم علــى  
وتطلـب اللجنـة إىل     . ني اخلاص والعـام   الواملسؤوليات بني النساء والرجال يف اجمل     اع  األوض

مــع الدولــة الطــرف تعزيــز تــدريب املدرســني يف مــا يتعلــق مبــسائل املــساواة بــني اجلنــسني    
الـسلبية عـن     النمطيـة    تنقيتـها مـن الـصور     إجناز تنقيح الكتـب واملـواد التعليميـة و        بالتعجيل  

املساواة بني اجلنسني يف ب باالتفاقية وعرفةالدولة الطرف على تعميم امل وحتث اللجنة   . املرأة
النظام التعليمي مـن أجـل تغـيري اآلراء النمطيـة واملواقـف الـسائدة خبـصوص أدوار النـساء                  

ــة الطــرف إىل   . والرجــال ــة الدول ــدعو اللجن ــن وت ــد م ــشجيع املزي ــع ال ت ــارات يف تنوي اخلي
ها على إعداد وتطبيـق بـرامج هادفـة إىل إسـداء املـشورة              كما حتث . البناتعليمية للبنني و  الت

ية مع مراعاة فرصهن وحظوظهن الحقا يف سـوق         عليمللنساء والفتيات بشأن اخليارات الت    
مـن  وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اعتمـاد الـسياسات الكفيلـة بزيـادة عـدد                     . العمل

 .يتولني موقع األستاذية يف األوساط األكادميية
 املساواة بـني    نهوض باملرأة، أي إدارة   اجلهاز الوطين املعين بال   ر اللجنة القلق ألن     ويساو - ١٤

 الـصالحيات وسـلطة   ، قـد ينقـصها مـا يكفـي مـن            اجلنسني التابعة لـوزارة الـشؤون االجتماعيـة       
 احلكومــة لتعزيــز أعمــالاملــوارد املاليــة والبــشرية لكــي تنــسق بــشكل فعــال  مــن صــنع القــرار و
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 آليـات   سـائر التفاقية، مبا يف ذلك التنسيق والتعاون مع        الكامل ل تطبيق  الني و املساواة بني اجلنس  
وتالحـظ اللجنـة أن     . املساواة بـني اجلنـسني وحقـوق اإلنـسان علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي                

 .٢٠٠٧يونيه / حزيرانابتداء منتنسيق سياسات األسرة أضيف إىل مسؤوليات اإلدارة 
ــأن تكفــل ا   - ١٥ ــة ب ــة الطــرف أن تكــون  وتوصــي اللجن ــة لألجهــزةلدول ــة  الوطني املعني
املالية الالزمة البشرية و، وسلطة صنع القرارات، واملوارد صالحياتالمن لنهوض باملرأة با

مبـا هلـا مـن      لعمل بصورة فعالة على النهوض باملساواة بني اجلنسني ومتتع املرأة           مما يتيح هلا ا   
 التنـسيق والتعـاون بـصورة فعالـة بـني           القـدرة علـى   ذلـك    أن يـشمل     حقوق اإلنسان، على  

ــة باملــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق اإلنــسان    فــضال عــن التنــسيق   ،اآلليــات املختلفــة املعني
 .املدين تمعوالتعاون مع اجمل

حبيـث  لعنف العائلي   بشأن ا إعداد خطة عمل وطنية     اللجنة ما جيري من     ومع مالحظة    - ١٦
انتـشار  فإهنـا ال تـزال تـشعر بـالقلق إزاء     ، ٢٠٠٨عـام  اعتبـاراً مـن     قيـد التنفيـذ     يتوقع أن تدخل    

 تـشعر بـالقلق أيـضا     وال تزال اللجنـة     . ، مبا يف ذلك العنف العائلي     إستونيا النساء يف    ضدالعنف  
عدم وجود قانون حمدد للعنف العائلي املوجه ضد املـرأة، يـنص علـى إصـدار أوامـر محايـة                   إزاء  

 . القانونيةاملعونة إضافة إىل سبل احلصول على وعزل 
عمـل  الوحتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتمـاد وتنفيـذ مـشروع خطـة                - ١٧
 العنــف العــائلي، والتعريــف هبــا علــى نطــاق واســع بــني املــوظفني العمــوميني بــشأنوطنيـة  ال

ســبل كفالــة تــوفري وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل  . واجملتمــع ككــل، ورصــد فعاليتــها 
قعـن ضـحايا للعنـف العـائلي، مبـن فـيهن            يميع النساء الـاليت      جل الفوريةاالنتصاف واحلماية   

، مبا يف ذلك إصدار أوامر احلماية، وتوفري أعداد كافية من أماكن اإليواء             النساء الريفيات 
وتكرر اللجنة توصـيتها بـأن      . اآلمنة واملمولة متويالً كافيا، فضالً عن توفري املعونة القانونية        

على وضع قانون حمدد للعنف العـائلي املوجـه ضـد املـرأة يـنص علـى         تعمل الدولة الطرف    
الدولة الطرف على العمل على وضـع       اللجنة  وحتث  . كفالة سبل االنتصاف واحلماية هذه    

إطار وضع  هنج شامل ملنع وقوع مجيع أشكال العنف ضد املرأة والتصدي هلا، مبا يف ذلك               
انتـشار العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه          ملتعلقـة ب  اتشريعي، وحتسني سبل حبثها ومجعها للبيانـات        

يف مثــل هــذا واجملــين عليهــا وينبغــي للدولــة الطــرف تــضمني العالقــة بــني اجلــاين  . وعواقبــه
 .التجميع للبيانات

لتدابري املتخذة ملكافحـة االجتـار بالبـشر، مبـا يف ذلـك اعتمـاد خطـة        لاللجنة تقدير ومع   - ١٨
الـذي أُدِخـل    تعـديل   ال، فإن   ٢٠٠٩-٢٠٠٦بالبشر للفترة    ملكافحة االجتار    ٢٠٠٦التنمية لعام   

مؤقـت  تـصريح    مـنح    إمكانيـة يـنص علـى     حبيـث    ٢٠٠٧فربايـر   /قانون األجانب يف شـباط    على  
بروتوكـول  مـن التـصديق علـى       ،  ٢٠٠٤مـايو   /يف أيـار  مـا مت    قامة لضحايا االجتار بالبـشر، و     باإل
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مــل املكّواملعاقبــة عليــه، ألطفــال، منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء وا 
الوطنيـة، فـإن اللجنـة ال يـزال         العـابرة للحـدود     التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة           

 .بالنساء واألطفال يف إستونيايساورها القلق حيال استمرار االجتار 
مـن  املتخذة  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان التنفيذ الفعال جلميع التدابري            - ١٩

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى مجــع وحتليــل بيانــات   . مكافحــة االجتــار بالبــشرأجــل 
حماكمة املتجرين ومعاقبتهم، وضمان    مع  دولية  الصادر  املالشرطة ومن   مصادر  مستقاة من   

وتوصـي أيـضاً بـأن تتـصدى     . محاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات الاليت يتم االجتار هبـن        
حتــسني الراميــة إىل زيــادة جهودهــا مــن خــالل ف لألســباب اجلذريــة لالجتــار الدولــة الطــر

يعرضـهن لالسـتغالل   استـضعافهن ممـا    إزالـة أسـباب  م   للنساء، ومن ثَ   ةاالقتصادياألوضاع  
قعن ضحايا لالجتـار وإدمـاجهن      يواالجتار هبن، واختاذ تدابري لتأهيل النساء والفتيات الاليت         

ــاً ــة إىل . اجتماعي ــات    وتطلــب اللجن ــل، معلوم ــا املقب ــدم، يف تقريره ــة الطــرف أن تق  الدول
 وعـن اسـتغالهلن يف البغـاء، وعـن التـدابري            ،وبيانات شـاملة عـن االجتـار بالنـساء والفتيـات          

 .هذه األنشطة ومكافحتهاملنع خذة املتَّ
جمالس احلكـم   يف  يف الربملان، و  املرأة   اللجنة إحراز بعض التقدم يف متثيل        بينما تالحظ و - ٢٠
يف احليـاة   املـرأة    إزاء اسـتمرار اخنفـاض متثيـل         القلـق  ها، يساور العليا، واملناصب احلكومية    لياحمل

 .  احمللياحلكمصنع القرار، مبا يف ذلك الربملان والوزارات وعند مواقع العامة والسياسية و
، تـشمل تـدابري خاصـة       متواصـلة وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختـاذ تـدابري           - ٢١
 للجنـة،  ٢٣  و٢٥لتوصـيتني العـامتني   ل من االتفاقية، و   ٤ من املادة    ١للفقرة  طبقا  ،  مؤقتة

بتحقيــق مــن أجــل التعجيــل  وكمــا هــو منــصوص عليــه يف قــانون املــساواة بــني اجلنــسني،    
. باالنتخــاب والتعــينييــتم تــشكيلها املــشاركة الكاملــة واملتكافئــة للمــرأة يف اهليئــات الــيت  

بري وضع نقاط مرجعية قياسية وأهداف رقمية وجداول زمنية، وينبغي أن تشمل هذه التدا
مهارات القيادة والتفاوض للنساء الاليت يشغلن مناصـب        على  باإلضافة إىل برامج تدريبية     

محـالت  تنفيـذ   وحتـث كـذلك الدولـة الطـرف علـى           .  ويف املـستقبل   يف الوقت احلـايل   قيادية  
ــاء  ــاة ا إلذكـ ــرأة يف احليـ  مـــستويات عنـــدلعامـــة والـــسياسية والـــوعي بأمهيـــة مـــشاركة املـ

 .القرار صنع
 مبوجـب قـانون املـساواة بـني اجلنـسني           ،األعمـال أصحاب  وبينما تالحظ اللجنة التزام      - ٢٢

املهـين بـني    الفـصل   بالنهوض باملساواة بني اجلنسني، فإن اللجنة ال يزال يـساورها القلـق بـشأن               
وبينمـا  . أجـور يتقاضاه كل منهما مـن      يف سوق العمل والفجوة الضخمة بني ما        الرجل واملرأة   

تراجع معـدل البطالـة بـني النـساء، فإنـه يـساورها             بشأن  الوفد  أدىل به   البيان الذي   باللجنة  تنوه  
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مــشاركة النــساء يف القــوة العاملــة ويف القطــاع غــري الرمســي   عــن بيانــات غيــاب القلــق بــشأن 
 . املناطق احلضرية والريفيةب

املهــين، األفقــي الفــصل هــود الراميــة إىل القــضاء علــى وتوصــي اللجنــة بتعزيــز اجل - ٢٣
فجوة األجور بني النساء والرجال وتضييق سواء، واعتماد تدابري لتقليص الوالرأسي على 

ــق نظــم  ب ــام   لتطبي ــيم الوظــائف يف القطــاع الع ــادة يف  حبيــث تقي ــرتبط بزي داخــل األجــور ت
اجلهــود الراميــة إىل ضــمان  وتوصــي أيــضاً بتعزيــز  . القطاعــات الــيت هتــيمن عليهــا النــساء  
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى كفالـة التنفيـذ        . حصول النـساء علـى التـدريب املهـين        

العمـل املتـساوي   عن الفعال لقانون األجور، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة باألجر املتساوي     
فصلة، مبا  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل معلومات م           . القيمة

 عـن وضـع املـرأة يف        الـيت تطـرأ عـرب الـزمن       يف ذلك بيانـات إحـصائية تـشري إىل االجتاهـات            
العام واخلاص  كل من القطاع    والعمل يف املناطق احلضرية والريفية ويف       ميادين االستخدام   

 . للمرأةةالفرصتكافؤ ذة لتحقيق ، وعن أثر التدابري املتَخاملنظموغري واملنظم 
إزاء حمدوديـــة املعلومـــات والبيانـــات، مبـــا يف ذلـــك القلـــق يـــساورها اللجنـــة  علـــى أن - ٢٤

معـدل  ن  ألالقلـق   ، فـضال عـن      عـن اجلوانـب املختلفـة لـصحة املـرأة         حتديـدا   االجتاهات، املتوفرة   
إزاء زيـادة   أيـضاً    ويـساورها القلـق      . نـسبياً  اًمرتفع، ال يزال     على الرغم من اخنفاضه    اإلجهاض،

 . إستونيا بفريوس نقص املناعة البشرية يف عدد النساء املصابات
والصحة، فإهنا تكرر   املرأة   بشأن   ٢٤وإذ توجه اللجنة االنتباه إىل توصيتها العامة         - ٢٥

وحتــث الدولــة . توصــيتها بــإجراء حبــوث شــاملة عــن االحتياجــات الــصحية احملــددة للمــرأة
دمات الرعايـة الـصحية   الوصول إىل خسبل الطرف على اختاذ تدابري حمددة لتعزيز ورصد  

وتطلـب إىل الدولـة الطـرف تعزيـز التـدابري الراميـة       . يف ذلك يف املناطق الريفية    للنساء، مبا 
كميــات شــاملة إتاحــة مــا يــتم بإىل منــع حــدوث حــاالت محــل غــري مرغوبــة، مبــا يف ذلــك  

ــادة املعــارف    ومتنوعــة مــن  وســائل منــع احلمــل علــى نطــاق أوســع ودون أي قيــود، وبزي
ن يف تقريرهـا املقبـل   وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـضمّ      .  بتنظيم األسرة  والتوعية

العرقـي، واملنـاطق    واألصـل   لـسن،   حـسب ا  علومات عن صحة املـرأة، مقـسمة        مزيدا من امل  
ــدابري الــيت اختــذهتا لتحــسني صــحة املــرأة، باإلضــافة إىل       ــر الت ــة، وعــن أث احلــضرية والريفي

. مات الرعاية الـصحية، مبـا يف ذلـك تنظـيم األسـرة            معلومات عن حصول النساء على خد     
وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطـرف جهودهـا يف سـبيل الوقايـة مـن فـريوس نقـص                    

املعلومـات املتعلقـة باملخـاطر وطـرق        تعمـيم   سن  اإليـدز ومكافحتـه، وأن حتّـ      /املناعة البشرية 
ياً يف مجيـع سياسـاهتا      ن الدولـة الطـرف منظـوراً جنـسان        وتوصـي بـأن تـضمّ     . انتقال العـدوى  

وتــدعو الدولــة الطــرف إىل . اإليــدز/وبراجمهــا ذات الــصلة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية
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اإليـدز  /كفالة االستخدام الفعال إلستراتيجياهتا ذات الصلة بفريوس نقص املناعـة البـشرية           
يف اإليـدز  /وفريوس نقـص املناعـة البـشرية      املرأة  معلومات مفصلة وإحصائية عن     أن تقدم   و

 .تقريرها املقبل
االفتقار إىل املعلومات عـن وضـع النـساء الريفيـات،           ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء       و - ٢٦

يكفــي مــن خــدمات الرعايــة الــصحية، والتعلــيم، واالئتمــان،   حــصوهلن علــى مــا  مبــا يف ذلــك 
 . والضمان االجتماعي، وغري ذلك من التسهيالت، ومشاركتهن يف صنع القرار

 صـورة شـاملة عـن       ، يف تقريرها املقبل   ،لب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم      وتط - ٢٧
 .اجملاالت اليت تغطيها االتفاقيةواقع حياة النساء الريفيات يف مجيع 

، يـساورها   إسـتونيا عـدد األشـخاص عـدميي اجلنـسية يف          تنـاقص   وبينما تالحظ اللجنـة      - ٢٨
،  عـدميات اجلنـسية    نساءمنهم  وي اجلنسية،   قلق إزاء استمرار وجود كثري من األشخاص عدمي       ال

 .يف البلد
 الدولة الطرف جهودها لضمان منح عدميات اجلنسية يف       تعزز  وتوصي اللجنة بأن     - ٢٩

 .إستونيا حقوق املواطنة كاملةً
أن  عامـاً  ١٨  و١٥القاصر الذي تتراوح سنه بـني  استطاعة ويساور اللجنة القلق إزاء    - ٣٠

معلومات عن أثر قانون األسرة اجلديـد املقتـرح، الـذي يغـري            غلها غياب   ، كما يش  قانوناًيتزوج  
 إزاء انعـدام احلمايـة القانونيـة حلقـوق النـساء            املـرأة؛ وكـذلك   ، علـى    امللكيـة الزوجيـة   من نظـام    

 . الالئي يرتبطن بعالقة املساكنة مع الرجال
إىل ة والرجـل    املـرأ وحتث اللجنة الدولة الطرف على رفـع الـسن القانونيـة لـزواج               - ٣١
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز         ١٦املادة  من   ٢ عاماً، متاشياً مع الفقرة      ١٨

الدولـة  جتري وتوصي بأن .  للجنة، واتفاقية حقوق الطفل٢١ضد املرأة، والتوصية العامة  
ضّمن نتـائج هـذا     تـ ثر قـانون األسـرة املقتـرح اجلديـد علـى اجلنـسني، وأن               حتليال أل الطرف  

وتوصـي كـذلك بـأن    . التحليل، مبا يف ذلك التدابري املتخذة استجابةً له، يف تقريرها املقبـل  
 . ساكنةحاالت املإطار احلماية حلقوق النساء يف الزواج ويف نفس تكفل الدولة الطرف 

ــاري         - ٣٢ ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــى الت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن وت
، بأسـرع وقـت ممكـن،    على املوافقةأشكال التمييز ضد املرأة، والتفاقية القضاء على مجيع     

 . ، من االتفاقية املعنية بوقت اجتماع اللجنة٢٠املادة من  ١على تعديل الفقرة 
إعالن ومنهاج عمـل بـيجني      اإلفادة الكاملة من    وحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ٣٣

 الــيت تــنص عليهــا االتفاقيــة،  اماهتــالــذي يعــزز أحكــام االتفاقيــة، وذلــك يف تنفيــذها اللتزا  
 . وتطلب إىل الدولة الطرف أن تضّمن معلومات عنه يف تقريرها الدوري املقبل
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غــىن عنــه   اللجنــة علــى أن التنفيــذ الكامــل والفعــال لالتفاقيــة أمــر ال شددتــكمــا  - ٣٤
هود الرامية املنظور اجلنساين يف مجيع اجلتعميم وتدعو إىل . اإلمنائية لأللفيةالغايات لتحقيق 

بشكل واضـح يف تلـك   أحكام االتفاقية وحبيث تنعكس اإلمنائية لأللفية، الغايات إىل حتقيق  
 . وتطلب إىل الدولة الطرف تضمني معلومات عنها يف تقريرها الدوري املقبلاجلهود، 

وتالحظ اللجنة أن التزام الدول بالـصكوك الدوليـة الـسبعة الكـربى ذات الـصلة                 - ٣٥
األساسـية يف   املرأة مبـا هلـا مـن حقـوق اإلنـسان واحلريـات              يعزز من متتع     )١(نسانحبقوق اإل 

 علـى النظـر يف التـصديق        إسـتونيا وبالتايل، فإن اللجنة تـشجع حكومـة        .  مناحي احلياة  شىت
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق     متمثلـة يف  على املعاهدة اليت مل تنضم إليها بعد كطرف، و      

 . وأفراد أسرهممجيع العمال املهاجرين
 بغيـة  إسـتونيا وتطلب اللجنـة نـشر هـذه التعليقـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف                   - ٣٦

ــة  ــورتوعيـ ــن اجلمهـ ــك ، مبـ ــسياسيون  يف ذلـ ــون، والـ ــسؤولون احلكوميـ ــانيون، ،املـ  والربملـ
واملنظمات النسائية، ومنظمات حقوق اإلنسان، باخلطوات اليت اتُِّخـذت مـن أجـل كفالـة               

الــيت مــا زال يــتعني اإلضــافية اخلطــوات إىل جانــب ،  بالرجــلانونيــاً وفعليــاًمــساواة املــرأة ق
 الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع،        إىلوتطلب اللجنة   . اختاذها يف ذلك الصدد   

نشر االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، والتوصيات العامـة الـصادرة عـن اللجنـة، وإعـالن               
املعنونـة   االستثنائية الثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة          ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة    

 .“املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠املرأة عام ”
 الدولــة الطــرف أن تــرّد يف تقريرهــا الــدوري املقبــل، مبوجــب  إىلوتطلــب اللجنــة  - ٣٧

وتـدعو  . نـها يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة         من االتفاقية، على الشواغل املعـرب ع       ١٨املادة  
ــرر      ــدوري اخلــامس، املق ــا ال ــة الطــرف إىل تقــدمي تقريره ــة الدول ــشرين موعــده اللجن يف ت

نـوفمرب  /يف تشرين الثـاين   موعده  ، وتقريرها الدوري السادس، املقرر      ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
 .٢٠١٢تقرير موحد يف عام ضمن ، ٢٠١٢

 
 

                                                                  
قوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة العهــد الــدويل اخلــاص بــاحل )١( 

والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
ــة القا          ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل ــية أشــكال التميي س

الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                       أو
 .أسرهم وأفراد


