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 .السيدة دايريام ، املقررة، الرئاسةيف غياب الرئيسة، تولت 
 .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة  

ــدول ا    ــن ال ــة م ــارير املقدم ــراف النظــر يف التق مبوجــب ألط
 مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز  ١٨ املــادة
 )تابع(املرأة  ضد

 )تابع(التقرير الدوري الرابع إلستونيا  
 )CEDAW/C/EST/4                 و CEDAW/C/EST/Q/4  
 )Add.1 و 

الرئيـسة، جلـس أعـضاء وفـد إسـتونيا          بناء على دعـوة      - ١
 .إىل مائدة اللجنة

 )تابع( ٦ إىل ١املواد 
تــساءلت إذا كانــت ضــحايا : الــسيدة شــيمونوفيتش - ٢

العنف العائلي يستطعن احلصول علـى املعونـات القانونيـة وإذا           
كانــت احلكومــة اختــذت إجــراء وطنيــا يــستند إىل محلــة جملــس 
 .أوروبا ملكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف العائلي

ــسيد فلينتريمــان  - ٣ ــد تقــدمي طلــب : ال ــأنتأكي ــانون ب  ق
بـصورة تلقائيـة يف ضـوء    جيـب أن ُيفـسر      املساواة بني اجلنـسني     

االتفاقية، ذلك أن القانون مل يعّرف التمييز ضد املرأة على أنه           
وإذا كان األمر كذلك، فيجب علـى  . متييز على أساس اجلنس  

وقـال إنـه يفتـرض      . القضاء أن يكون على علم بكـال الـصكني        
 غـــري ملزمـــة أن آراء مفـــوض شـــؤون املـــساواة بـــني اجلنـــسني

 عن وسائل االنتصاف املتاحة لـصاحبات       تفسرفإنه يس لذلك  و
ال يـــتم اســـتخدام كـــال اإلجـــراءين ســـيما أنـــه   ال،الـــشكاوى

ميكـن تـسوية اخلالفـات املتعلقـة بـالتمييز          استخداما كافيا ألنـه     
 أو عن طريق املصاحلة مبوجب قانون املـساواة بـني           ،يف احملاكم 
 . اضي القضاة أو من خالل قانون ق،اجلنسني

سـألت إذا كـان لـدى       :  كاداري -السيدة هيلبريين    - ٤
مفوض شـؤون املـساواة بـني اجلنـسني سـلطة طلـب معلومـات               

من احلكومة أو حضور االجتماعات مـن أجـل القيـام بتحليـل             
وتـــساءلت أيـــضا كيـــف ميكـــن . جنـــساين للقـــوانني والـــربامج

 . متابعة توصيات املفوض
قالـت إن أمـاكن اإليـواء       ): اإيـستوني  (ريالسيدة ساند  - ٥

ــرباء       ــساعدة خ ــات مب ــان إىل اتفاق ــن األحي ــثري م تتوصــل يف ك
ــانونيني يــسدون املــشورة  ــتم دائمــا تقــدمي هــذه املــشورة   . ق وي

 . جمانا
قالــت إن احلكومــة نفّــذت ): إســتونيا(الــسيدة فيــك  - ٦

 إعالنــات تلفزيونيــة  عــرضمحلــة جملــس أوروبــا مــن خــالل     
ــاللغتني اإلســتونية وال  ــشر    رب ــة ون ــة كتاب ــب عملي وســية، وترتي

الــضحايا (مقــاالت تــدرس العنــف العــائلي مــن خمتلــف الزوايــا 
ومــن خــالل متويــل ترمجــة ونــشر   ) وأمــاكن اإليــواء والــشرطة 
 . مواد محلة جملس أوروبا

قالت إنه جيـب علـى القـضاء        ): إستونيا (السيدة باب  - ٧
املـساواة  بالطبع أن يضع يف االعتبار االتفاقية، ذلـك أن قـانون            

باشــر، وبعبــارة امل أو غــري التمييــز املباشــربــني اجلنــسني يتنــاول 
ــدأ أخــرى، عــدم تطبيــق   ــساوية مب ــة املت وباإلضــافة إىل . املعامل

ذلــك، جيــب أن ينظــر القــضاء يف التمييــز مــن مجيــع وجهــات   
النظر، مبا يف ذلـك احلقـوق وااللتزامـات املتـساوية، واحلـواجز             

وينبغــي . لــب النمطيــة اجلنــسانيةالــيت تعتــرض املــساواة، والقوا
 . فيهاالكامنة التمييز حاالت دراسة التشريعات ملعرفة 

ــسني      - ٨ ــساواة بــني اجلن وأضــافت أن مفــوض شــؤون امل
 قـرار شخـصي صـادر        قـراره  التمييز، ولكن يف   هأعرب عن رأي  

شـكوى مقدمـة إىل     أو عدم متابعة    تابعة  فيما يتعلق مب  عن فرد،   
 يف التعــويض الــذي تبــّتا هــي الــيت وحــدهحملــاكم او. احملــاكم

ويـــستطيع املفــوض أن يطلـــب معلومــات مـــن   . جيــب تقدميــه  
 ويستطيع أن ينظـر يف مجيـع مـشاريع التـشريعات،            –احلكومة  

ــه ال     ــت، ولكن ــى شــبكة اإلنترن ــا متاحــة عل ــا أهن ــشترك يف  مب ي
 . مداوالت احلكومة
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قالـت إنـه علـى الـرغم        ): إسـتونيا  (السيدة كاليوراند  - ٩
 ال توجــد قواعــد حمــددة تــنظم الطريقــة الــيت ميكــن هبــا مــن أنــه

متابعة آراء مفوض شـؤون املـساواة بـني اجلنـسني، إال أنـه مـن          
حلكومـة  اباب املمارسـة اجليـدة أن تستـشري الـسلطة التـشريعية         

وقـد  . وتستمع إىل كل من املفوض واملنظمـات غـري احلكوميـة        
 . التشريعيةازداد كل سنة دور اخلرباء املستقلني يف العملية 

  ٩ إىل ٧املواد 
 قالـت إهنـا تأمـل أن      :  زيـرداين  -السيدة بيليميهوب    - ١٠

وتـساءلت  . عـدد أكـرب مـن النـساء يف الـسياسات احملليـة            يعمل  
 امرأة يف الربملـان مـن بـني األقليـات اإلثنيـة             ةإذا كانت هناك أي   

ــروس       ــسكان ال ــن ال ــدد كــبري م ــة، يف ضــوء وجــود ع واللغوي
رانيني والبيالروس، وإذا كانـت احلكومـة       وعدد أقل من األوك   

ملـــرأة يف حتـــّسن متثيـــل اتـــستطيع أن تقـــدم بيانـــات تثبـــت هبـــا 
 . الرتب العاليةالقضاء، وال سيما يف مناصب 

ــات       - ١١ ــت األمهـ ــرف إذا كانـ ــود أن تعـ ــا تـ ــت إهنـ وقالـ
ــاهلن،    ــتونية إىل أطفـ ــسيتهن اإلسـ ــنقلن جنـ وإذا يـــستطعن أن يـ

ع أن تنقـل جنـسيتها إىل زوجهـا         كانت املرأة اإلستونية تـستطي    
نظرا ألنه لدى إستونيا على ما يبدو عـدد كـبري    العدمي اجلنسية   
 . عدميي اجلنسيةالمن األشخاص 

قالــت ينبغــي اإلشــارة ): إســتونيا (الــسيدة كاليورانــد - ١٢
ــدما اســتعادت إســتونيا اســتقالهلا يف عــام     ــه عن ، ١٩٩١إىل أن

والنسبة اآلن هـي  . ة يف املائة من سكاهنا بدون جنسي      ٣٢كان  
وإذا كان أحـد والـدي األطفـال إسـتونيا بـالوالدة            .  يف املائة  ٨
ويـستطيع  .  بـصورة تلقائيـة اجلنـسية اإلسـتونية        ون يكتـسب  مفإهن

عــدميي اجلنــسية أن حيــصلوا علــى اجلنــسية الأطفــال األشــخاص 
. اإلســـتونية إذا تقـــدم والـــداهم بطلـــب خطـــي بالنيابـــة عنـــهم

أن يتقـدموا بطلـب للحـصول علـى         وجيب على األزواج أيـضا      
كـانوا يتمتعـون حبقـوق كـثرية حـىت قبـل            علمـا بـأهنم     اجلنسية،  

. احلــصول علــى اجلنــسية حبكــم وضــعهم كمقــيمني دائمــني      

 بعـض األشـخاص بطلـب للحـصول علـى            ال يتقدم  وحيتمل أن 
اجلنسية بسبب عدم وجـود دافـع لـذلك ألن الفـروق بـني مـن                

ية البلد من وجهة النظـر  حيمل جنسية البلد ومن ال حيمل جنس 
ــستطيع حــىت مــن     ــة؛ وي ــة قليل االقتــصادية واحلقــوق االجتماعي

 . حيمل جنسية البلد أن يصوت يف االنتخابات احمللية ال
ــشجيع    - ١٣ ــه جيـــب تـ ــافت أنـ ــساء وأضـ ــدم  النـ ــى التقـ علـ
ويف .  القـــرارات يف احلكومـــةصـــنع لـــشغل مناصـــب اتبطلبـــ

العــاملني يف أكثــر مــن نــصف تــشكل النــساء الوقــت الــراهن، 
تـشكل  ويف وزارة الشؤون اخلارجيـة      . اخلدمة املدنية اإلستونية  

ــساء  ــع     الن ــل وزارة، ورب ــصب وكي ــشغلون من ــذين ي ــصف ال ن
 وربــع الــذين يــشغلون    ،الــذين يــشغلون منــصب مــدير عــام    

فالنساء ممـثالت متثـيال جيـدا يف املناصـب العليـا            . منصب سفري 
 . ت األوروبيةيف املنظمات الدولية، مبا يف ذلك املؤسسا

قالــت إن عــدد النــساء ): إســتونيا (الــسيدة بيكهــوف - ١٤
، بعـد أن كـان      ٢٢ األعضاء يف الربملـان يف الوقـت الـراهن هـو          

ــر  ٢٤ ــا منــصب وزي ــساء  . ، نظــرا ألن عــضوين تولي وعــدد الن
الاليت يشغلن منصب رئيس ونائب رئيس يف اللجـان الربملانيـة           

 .  مبا فيه الكفايةالغري عيف تزايد، غري أن العدد ال يزال 
قالــــت إن نــــساء مــــن ): إســــتونيا (الــــسيدة هيــــون - ١٥

ــات ال ــري أن    األقلي ــان، غ ــن الربمل ــة دخل مجــع إحــصائيات  قومي
فـاألحزاب الـسياسية    .  ال يعترب الئقـا    تستند إىل األصل القومي   

اليت تعتمد على القوميات أقـل شـعبية ممـا كانـت عليـه، ومييـل                
االنـضمام إىل األحـزاب الـسياسية       إىل  أعضاء األقليات القومية    

 . الرئيسية اليت ليست لديها انتماءات قومية
قالــت جيــب اإلشــارة ): إســتونيا (الــسيدة كاليورانــد - ١٦

فيمــا يتعلــق باألقليــات اللغويــة إىل أن اللغــة الرمسيــة للبلــد هــي  
وعلـى هـذا األسـاس، فـإن إسـتونيا ترمـي إىل             . اللغة اإلسـتونية  

قافـات تنـدمج فيـه األقليـات بـدال مـن أن             بناء جمتمع متعـدد الث    
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تعدد اللغـات أفـضل يف اجملتمـع        امل الشخص   وضعو. تنصهر فيه 
 . ويف سوق العمل

  ١٤ إىل ١٠املواد 
أشــارت إىل أن الطالبــات : كــسياو كيــاوالــسيدة زو  - ١٧

اٍت قليدية وعليه فإهنن يف وضع غـري مـؤ   التدال يزلن خيترن املوا 
ن التـدابري الـيت تتخـذها احلكومـة         وتساءلت عـ  . يف جمال العمل  

وقالـت إهنـا تـود أن تعـرف     .  غـري التقليديـة  دلتعزيز دراسة املوا 
 ملعرفـة سـبب     ٢٠٠٤نتيجة الدراسة الـيت مت القيـام هبـا يف عـام             

 إذا لوحظــت فــروق بــصفة خاصــةتــرك الطالبــات الدراســة، و
بـــني املـــدارس االبتدائيــــة والثانويـــة، وبــــني املنـــاطق الريفيــــة     

وقالت إهنا تود أن تعرف أيـضا اخلطـوات املتخـذة           . واحلضرية
ويف التعلـيم  . للتأكد من أن تعليم الطالبات احلوامل لن يتعطـل      

العايل، ما زالـت النـساء غـري ممـثالت متثـيال جيـدا يف املناصـب                 
العليا؛ وعليه فإهنا تـود احلـصول علـى معلومـات تتعلـق خبطـط               

 املـديني املتوسـط     معاجلـة هـذه احلالـة علـى       الرامية إىل   احلكومة  
ي رأن يقدم التقرير الـدو    يف  وأخريا، قالت إهنا تأمل     . والطويل

 . القادم عددا أكرب من البيانات املوزعة حبسب نوع اجلنس
قالت إن الدهـشة انتابتـها      : السيدة تفاريس دا سيلفا    - ١٨

أيــضا بــسبب وجــود عــدد كــبري مــن النــساء يف جمــال التعلــيم    
أسـتاذ  بدرجة  صب  االيت يشغلن من  عدد ال غري أن   بصفة عامة،   

 هوأعربــت عــن اســتغراهبا لــرد احلكومــة الــذي يفيــد بأنــ . قليــل
ليـست لــديها القـدرة املباشــرة علـى زيــادة عـدد النــساء الــاليت     
ــست      ــد ليــ ــات يف البلــ ــتاذ ألن اجلامعــ ــصب أســ ــشغلن منــ يــ

ويبدو أن ذلك يشري إىل أن احلكومـة        . مؤسسات تابعة للدولة  
باملــسألة علـى الـرغم مـن أن هـذا مثــال     تـشعر بأهنـا غـري معنيـة     

 . واضح على عدم املساواة
إذا كانـت   وقالت إهنا تود أيضا مـن الوفـد أن يوضـح             - ١٩

ــاك  ــارتو يف عــام    لمتابعــة هن لدراســة الــيت قامــت هبــا جامعــة ت
ــساء   ٢٠٠٢ ــى النحــو امل  عــن دور الرجــال والن ــروضعل  يف ع

 الكتـــب املدرســـية، ذلـــك أنـــه مـــن غـــري الواضـــح إذا كانـــت  
 . احلكومة قد أمرت بتنقيح هذه الكتب املدرسية

قالـــت إن القلـــق انتاهبـــا : الـــسيدة أروشـــا دومينغيـــز - ٢٠
ة  التجاريـ  اريعهن مش بدءعلى  النساء  عندما عرفت أن تشجيع     

، كـــن لـــه تـــأثري كـــبري علـــى زيـــادة دخلـــهني  مل هبـــنةاخلاصـــ
لتوفيـق  وسـائل ل أعربت عن القلق من أن حبث املـرأة عـن         كما

لــها وأســرهتا يركــز أكثــر مــن الــالزم علــى العمــل غــري بــني عم
والطريقـة  . املتفرغ، وهو أمر يـؤدي أيـضا إىل اخنفـاض دخلـها           

إحـصائيات  هـي إعـداد     الوحيدة ملعرفة إذا كـان التغـيري إجيابيـا          
موزعة حبـسب نـوع اجلـنس، وعليـه فإهنـا تتطلـع إىل احلـصول                

 . على هذه البيانات يف التقرير الدوري القادم
ــوكري   - ٢١ ــسيدة كـ ــاه-الـ ــد  :  أبيـ ــألت إذا كانـــت قـ سـ

أجريت أية دراسـات ملعرفـة أسـباب الزيـادة املذهلـة يف إصـابة               
وكان الوفد قد أشـار يف      . النساء بفريوس نقص املناعة البشرية    

تقريره الـشفوي إىل أنـه مت وضـع اسـتراتيجية جديـدة لفـريوس               
ا ، إال أهنـ  ٢٠١٥-٢٠٠٦اإليـدز للفتـرة     /نقص املناعـة البـشرية    

 مـن متعـاطي     قالقلقة ألن التركيز هو على منع الوباء من االنت        
ــن       ــور، والتغاضــي ع ــن إىل اجلمه ــق احلق ــن طري املخــدرات ع
عوامل أخرى مثـل االعتـراف، كمـا جـاء يف التقريـر الـدوري               
الرابع، بأن الشباب يتصرفون بطريقة تتـسم مبخـاطرة أكـرب يف            

لت إهنـا تـود أن      وقا. عالقاهتم اجلنسية ويف تعاطيهم املخدرات    
 . تعرف اخلطوات اليت جيري اختاذها ملعاجلة هذه املسألة

استفـــسرت عـــن محـــالت : كـــسياوكياوالـــسيدة زو  - ٢٢
التعلــيم والتــرويج الــيت تقــوم هبــا احلكومــة منــذ إصــدار قــانون   
املــساواة بــني اجلنــسني والتــشريع املتعلــق باملــساواة يف العمالــة، 

شكاوى، وإذا كانت هيئـات   ةإذا كان قد مت تقدمي أي  سألت  و
ــعاجلــحــل اخلالفــات بــني العمــال قــد    ــة مــن هــذه  ةت أي  حال

احلــــاالت، وإذا كــــان قــــد مت معاقبــــة أربــــاب العمــــل علــــى  
وقالت إهنا تـود أن تعـرف بـصفة خاصـة إذا كـان              . انتهاكاهتم
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قانون املساواة بني اجلنـسني يعـاجل مـسألة التحـرش اجلنـسي يف          
 . أماكن العمل

 على الرغم من أن النساء العاطالت عـن         وأضافت أنه  - ٢٣
 مــن الرجــال العــاطلني عــن العمــل، يــشري التقريــر   قــلالعمــل أ

 والنـساء   فتياتالدوري الرابع إىل معدالت أعلى للبطالة بني ال       
قـد مت التحقيـق     وقالت إهنا تود أن تعـرف إذا كـان          . يف الريف 

ــباب و  ــذه األسـ ــد  يف هـ ــت قـ ــمت إذا كانـ ــراءات اذاختـ  أي إجـ
 وتـساءلت أيـضا إذا كـان للخطـوات الـيت مت اختاذهـا               .عالجية

ــز يف األجــور أي    ــملعاجلــة أســباب التميي ــرق يف  ريأثت ــى الف  عل
وعلـى الـرغم مـن أن اللجنـة يف          . األجور بني الرجـال والنـساء     

 الـسابق إلسـتونيا املقـدم       الـدوري  يـر  التقر علىتعليقاهتا اخلتامية   
ــة  ــر (إىل اللجنـ ــكانـــت ) A/57/38 (Part I)انظـ د طلبـــت قـ

معلومـات عــن تنفيـذ التعــديالت املدخلــة علـى قــانون األجــور    
عمــل   أومتــساو مقابــل عمــل  ا متــساوياالــذي يــضمن أجــر  

ــساوي القيمــة، مل جتــد أيــ   ــشأن   معلومــات ةمت يف هــذا هبــذا ال
 . التقرير الدوري

قالـت، متحدثـة بـصفتها عـضوا يف اللجنـة،           : الرئيسة - ٢٤
 واإلجهـــاض بـــني إنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن معـــدالت احلمـــل

 الـيت مت    البيانـات ، إال أن    ت على مـا يبـدو     املراهقات قد اخنفض  
وجــاء يف التقريــر الــدوري الرابــع أنــه   . مجعهــا تبــدو عــشوائية 

 هناك بيانـات دقيقـة ومنهجيـة بـشأن اسـتخدام وسـائل              تليس
ــضايا       ــة الق ــى قائم ــردود عل ــتونيا، إال أن ال ــل يف إس ــع احلم من

 املعلومـات املتعلقـة بإهنـاء احلمـل         عه مت مج   تشري إىل أن   واألسئلة
صياغة سياسات صحية وأنـه مت إحالـة        على  من أجل املساعدة    

التفاصـــيل إىل منظمـــة الـــصحة العامليـــة جلعـــل عمليـــة املقارنـــة 
ــة ــرب مجــع      . ممكن ــه يعت ــن أجل ــذي م ــسبب ال ــساءلت عــن ال وت

البيانات عن حالة املرأة الصحية واحتياجاهتا ذات أولوية أقـل،          
ــة ال ســيما يف ــة  ، ضــوء إشــارة اللجن ــا اخلتامي ــى  يف تعليقاهت عل
 ٢٤ العامة رقـم     وري السابق إلستونيا، إىل توصيتها    التقرير الد 

ة القيـام ببحـث      املتعلقـة بـضرور    توصـيتها عن املرأة والصحة، و   

وعلـى الــرغم  . شـامل يف االحتياجـات الــصحية احملـددة للمــرأة   
وفاة النـساء   من أنه مت تقدمي إحصاءات عن األسباب الرئيسية ل        

سنة، مل تدرج معلومـات كافيـة عـن          ٤٨سن  الاليت يتجاوزن   
الوفيات بني األمهـات وعـن احتياجـات املـرأة وحـصوهلا علـى          

كومـة علـى اختـاذ إجــراء    احلاملتكلمـة  وحتـث  . الرعايـة الـصحية  
 . هبذا الشأن

أشــار ) ٩٧صــفحة (قالــت إن التقريــر : الــسيدة تــان - ٢٥
اخلــاص باملعونــة الــسابقة األورويب االحتــاد برنــامج ”إىل تنفيــذ 

، ويهـدف هـذا     “لالنضمام فيما يتعلق بالتنمية الزراعية الريفية     
الربنامج إىل تطـوير االقتـصاد الريفـي والقطاعـات الريفيـة الـيت              

ــل  ــساء تعم ــبري  الن ــا إىل حــد ك ــ. فيه ــد مت  ألوس ــان ق ت إذا ك
 ٢٠٠١نامج منـذ عـام      االضطالع بأي تقييم عن تأثري هذا الرب      

وسألت إذا كان هذا الربنـامج قـد حـّسن حيـاة            . فة فعاليته ملعر
املرأة الريفية، وكم عدد النـساء الـاليت اسـتفدن مـن الربنـامج،              

ــا ــ ومـ ــل   هـ ــالغ الـــيت مت بالفعـ ــة واملبـ ــوال املتاحـ و جممـــوع األمـ
 . استخدامها لصاحل املرأة الريفية

ونظــرا ألن النــساء ممــثالت متثــيال ناقــصا يف احلكومــة    - ٢٦
، ســألت كيــف تــستطيع املــرأة الريفيــة أن تــشارك يف      احملليــة

ــة  ــل    صــنععملي ــزم العم ــة تعت ــت احلكوم ــرارات، وإذا كان  الق
مبفردها أو مع املنظمـات غـري الـساعية للـربح مـن أجـل تعزيـز                 

 . مشاركة املرأة يف احلياة السياسية
ــة     - ٢٧ ــة الريفيـ ــانون التنميـ ــارهتا إىل أن قـ ــرض إشـ ويف معـ

ــة  ــيم الـــسوق الزراعيـ ــة مـــن الـــدعم  وتنظـ ــا خمتلفـ  يقـــدم أنواعـ
 استفـسرت عـن حجـم     )  من التقريـر   ١٠٣الصفحة  (احلكومي  

املـال الـالزم    رأس، مبا يف ذلك   الذي مت ختصيصه للنساء    الدعم
شــكل  قــد اختــذ  هــذا الــدعم   وإذا كــان للبــدء يف املــشاريع، 
. إذا كانــت عمليــة تقــدمي الطلبــات معقــدة قــروض أو مــنح، و

ــها مؤســسة  وتــود أن تعــرف أيــضا نــسبة   القــروض الــيت منحت
ــة ال  ــة الريفي ــشراء األراضــي،   التنمي ــيت ســيما ل ــادت  وال ــد أف ق
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إذ أشــارت، وفقــا ملــا جــاء يف وأخــريا، . املــزارعني مــن النــساء
ــر  ــفحة (التقريــ ــن  ،)١٠٤صــ ــصائية عــ ــة استقــ  إىل أن دراســ
، PRAXISمركـز دراسـات الـسياسة العامـة         أجراهـا   اإلسكان  

أظهرت أن ثلـث األسـر املعيـشية اإلسـتونية تعـيش يف ظـروف               
إســكان ســيئة أو غــري مالئمــة حلاجتــها اإلســكانية، ســألت إذا 

علــى  أوفقــط كــان هــذا البحــث ينطبــق علــى املنــاطق الريفيــة  
تنفيــذه  ، وإذا كــان هنــاك أي مــشروع جيــري    البلــد بأكملــه 

 . لتحسني رفاهية سكان الريف
قالـــت، ردا علــــى  ): تونياإســـ  (الـــسيدة كاليورانـــد   - ٢٨

 ٤٠حـوايل   األسئلة املثارة يف اجللسة الـسابقة، إنـه يـتم اغتيـال             
ن ثــالث إنــصفهن نتيجــة العنــف العــائلي، و امــرأة كــل ســنة،  

ــأوى       ــات مـ ــدمن بطلبـ ــد تقـ ــار قـ ــحايا االجتـ ــن ضـ ــحايا مـ ضـ
 . ومساعدة

وأضــافت أنــه مــن الــصعب معرفــة مــا ميكــن عملــه         - ٢٩
 غــري التقليديــة؛ غــري أن ملــوادشجيع الطالبــات علــى دراســة التــ

 ويتمثــــل يف تغــــيري املواقــــف اهنــــاك عــــامال مــــشجعا واحــــد
يتوقعــون مــن األهــل كــان ويف هنايــة التــسعينات، . االجتماعيــة

 احليـــاة املهنيـــة وأن تكـــون بنـــاهتم ربـــات أبنـــائهم أن يـــدخلوا
 .مييز األهل بني أبنائهم وبناهتمويف الوقت الراهن، ال . توبي

 احلكومـــة قلقـــة بـــسبب العـــدد الـــصغري وأضـــافت أن - ٣٠
للنـساء الـاليت يـشغلن منــصب أسـتاذ وإن كـان هـذا العــدد يف       

ــد ــدابري   . تزايـ ــة هـــذه املـــشكلة، واســـتحداث تـ ويـــتعني دراسـ
ملموســة لتــشجيع النــساء علــى الــسعي للحــصول علــى درجــة 

وعنـدما  . الدكتوراه من أجل مواصلة حياهتن املهنية يف اجلامعة   
 معلومات عن التـدابري امللموسـة     ميمل  تقد  يؤتتم هذه الدراسة    

 . اليت مت اختاذها
وردا علـــــــى األســـــــئلة الـــــــيت طرحتـــــــها الـــــــسيدة  - ٣١
، قالــت إن الطالبــات احلوامــل يــتلقني نفــس     كــسياوكياو زو

يتلقاهـا الطـالب اآلخـرون، ويـستطعن االسـتمرار          املعاملة اليت   

ــصفوف    يف  ــار الـ ــة أو اختيـ ــهن االعتياديـ ــذهاب إىل مدارسـ الـ
من خالل عدم إرغـامهن علـى       معهن  وتتعاون املدارس   . ليليةال

حــضور مجيــع الــصفوف، وتــسمح بعقــد االمتحانــات هلــن يف  
 . األوقات اليت تناسبهن

وأخريا، قالت إنه جيري إعداد كتب مدرسية جديـدة          - ٣٢
اللوائح اجلديدة اليت تطالب املدارس باالهتمام باملـسائل  عمال ب 

علــى  جيــب  و. ســية اهتمامــا أكــرب  اجلنــسانية يف الكتــب املدر 
وزارة التعليم وخربائها أن يوافقوا على مجيع الكتـب املدرسـية    

 .واملناهج الدراسية املستخدمة يف املدارس
ــون   - ٣٣ ــسيدة هيـ ــتونيا(الـ ــدل ): إسـ ــرك قالـــت إن معـ  تـ

ــة     ــق احلكوم ــثري قل ــسألة ت ــايل م ــرك الطــالب  . الدراســة الع ويت
قـدان الثقـة بـسبب عـدم        الدراسة ألسباب خمتلفة مبا يف ذلـك ف       

 أخـــرى، أو تفـــضيل العمـــل اتجنـــاحهم، أو لوجـــود اهتمامـــ
وقـد مت   . وكسب املال؛ وليس احلمـل مـن بـني هـذه األسـباب            

اختاذ تدابري خاصة لتشجيع الطالب الـذين فقـدوا ثقتـهم علـى             
 . أن يواصلوا دراستهم

قالت، يف معرض إشـارهتا     ): إستونيا (السيدة ساندير  - ٣٤
، إن اجلهـود    زو كـسياوكياو  اليت طرحتـها الـسيدة      إىل األسئلة   

ــرق     ــن الف ــذهلا للحــد م ــيت مت ب ــسابقة ال  يف األجــور مل تكــن  ال
ــه ســنة علــى وشــك  وهنــاك مــشروع. ناجحــة جــدا بــدء  مدت

 ويف سـياقه، سـوف يـتم     .العمل به، مبساعدة اخلرباء الفرنسيني    
 أربـاب العمـل     اطّـالع ة ملعرفـة مـدى      ــدراسـة استقـصائي    إجراء
وضــرورة  - ومــواقفهم جتاههــا -ساواة بــني اجلنــسني املــعلــى 

.  معاملـة متـساوية    وجود قواعد تتعلق مبعاملة النـساء والرجـال       
ــة ألربــاب       ــادئ توجيهي ــداف يف وضــع مب ــل أحــد األه ويتمث

 حــساب األســس املتبعــة يف العمــل يف القطــاع اخلــاص بــشأن  
ر وتقيـــيم قيمـــة العمـــل بغيـــة القـــضاء علـــى الفـــرق يف  واألجـــ
  .األجور
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أضـــافت أن قـــانون ): إســـتونيا (الـــسيدة كاليورانـــد - ٣٥
ــل     ــل العمـ ــر مقابـ ــساواة يف األجـ ــدأ املـ ــشمل مبـ ــور ال يـ األجـ

وإذا كانت هناك موظفة تعتقـد أن حـساب مرتبـها           . املتساوي
غري صحيح أو ينطوي على متييز على أسـاس اجلـنس، فـإن هلـا          
ــضون     ــل يف غــ ــن رب العمــ ــسريا مــ ــق يف أن تطلــــب تفــ احلــ

وقـد قامـت مفتـشية العمـل بدراسـة حـاالت قليلـة،         . يوما ١٥
وقــــام أربــــاب العمــــل يف هــــذه احلــــاالت بإعــــادة النظــــر يف  

وهتتم وسائط اإلعالم هبذه املسألة، مما سـاعد علـى          . حساباهتم
 . زيادة وعي اجملتمع باملشكلة

ــك  - ٣٦ ــسيدة في ــتونيا (ال ــة   ): إس ــائج الدراس ــت إن نت قال
 أن نـساء كـثريات يفـضلن        ديثة العهد أظهـرت   احلاالستقصائية  

 ممـا يـشري إىل أنـه    ،العمل بصورة غري متفرغة إذا استطعن ذلك     
ونظـرا  . من الصعب هلن التوفيق بـني حيـاهتن العمليـة والعائليـة           

 يف العمالة يف إسـتونيا، تـسعى احلكومـة بـشىت            األن هناك نقص  
الوسائل إىل تشجيع الرجال علـى املـشاركة يف تربيـة األطفـال             

 .رتلية مشاركة أكربواملهام امل
 ، ردا على السيدة تان    ،قالت): إستونيا (السيدة باب  - ٣٧

إنه ال توجد إحـصاءات عـن عـدد النـساء الـاليت اسـتفدن مـن                 
ــة، وإنــ    ــسوق الزراعي ــة وتنظــيم ال ــة الريفي ــانون التنمي ــد مت ق ه ق

ــصيص ــوايل ُخختــ ــص   حــ ــوال لــ ــس األمــ ــشاريع اتباحمــ  املــ
حـضر   إلضـافة إىل ذلـك،  وبا. لمشاريع اليت تقوم هبـا النـساء   لو

عــدد كــبري مــن النــساء بــصورة منتظمــة احللقــات الدراســية        
إعـداد طلبـات     ملعرفة طريقـة  التدريبية اليت تنظمها وزارة املالية      

 . احلصول على متويل
وأضافت أن إستونيا على وشك تنفيذ برنـامج يـستند           - ٣٨

الــصالت بــني أعمــال   (إىل النــهج القيــادي لالحتــاد األورويب   
 يص ثلثـي  صيتم خت سوف  و. جتاه التنمية الريفية  ) مية الريفية التن

مجيع األموال اليت تقدم إىل هذا الربنـامج لتنميـة احليـاة الريفيـة              
ــسبة   . واإلســكان يف الريــف  ــة بالن ــشكل أولوي ــسياحة ت وإن ال

يف خمتلـف  منتشرة للحكومة اإلستونية إال أن املشاريع النسائية       
ــط   ــسياحة فق ــات، ال قطــاع ال ــك أن   . القطاع ــن ذل ــم م واأله
اسـتدامة  أكثـر   أن تكـون    املشاريع اليت تقوم هبا النساء متيل إىل        
 . من تلك املشاريع اليت يقوم هبا الرجال

قالـت إن احملـاكم اإلسـتونية       ): إسـتونيا  (السيدة فيك  - ٣٩
ــالتحرش اجلنــسي    ــة قــضايا تتعلــق ب  تكــشفو. مل تتلــق بعــد أي

ــساواة بــ    ــصائية لرصــد امل ــسني عــن أن  الدراســة االستق ني اجلن
 يف املائـة مـن الرجـال عـانوا مـن            ١٩يف املائة من النـساء و      ٣١

ــسي، إال أهنــا    ــرالتحــرش اجلن ــم احلــوادث   تظه  أيــضا أن معظ
 .  يف ظروف اجتماعية وغريها من الظروفتقعو

 أبيـاه، قالـت إن      –وفيما يتعلق بأسئلة السيدة كوكري       - ٤٠
ي املخـدرات عـن     الربامج احلكومية ال تركز فقـط علـى متعـاط         

طريق احلقن، بل تستهدف أيـضا اجلماعـات املستـضعفة، مثـل      
وتقدم مراكز االستـشارة   . اتنوجالشباب، والداعرات، واملس  

اليت متوهلا احلكومة وتديرها املنظمات غري احلكومية الـرافالت         
ــيهم   ــشورة إلــ ــداء املــ ــافة إىل إســ ــشباب باإلضــ ــا إىل الــ . جمانــ

ج املــضاد لفريوســات النــسخ وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن العــال 
ــتم     ــذين يــ ــع األشــــخاص الــ ــا إىل مجيــ ــاح جمانــ العكــــسي متــ

ويـتم تقـدمي   . اإليـدز /تشخيصهم بفريوس نقص املناعة البـشرية   
 .فحص فريوس نقص املناعة البشرية جمانا إىل مجيع احلوامل

وأضــافت أن بــرامج التعلــيم عــن طريــق األقــران الــيت    - ٤١
ــزز  تـــستهدف الـــشباب قـــد مت تـــصميمها ب  ــة لكـــي ال تعـ عنايـ

القوالب النمطية اجلنسانية واألدوار التقليدية للمـرأة، ال سـيما          
 . فيما يتعلق باجلنس

وقالـــت إن معـــايري صـــحة األم والـــصحة اإلجنابيـــة يف  - ٤٢
ن مــن حالــة أو حالتــا إســتونيا عاليــة، وال حتــدث كــل ســنة إال

واملــشكلة تنطــوي علــى عــدم اســتعداد   . حــاالت وفيــات األم
ل اســــتخدام اخلــــدمات الــــصحية اإلجنابيــــة وحــــضور الرجــــا

 .جلسات إسداء املشورة املتاحة
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ــتونيا (الـــسيدة كاليورانـــد - ٤٣ قالـــت، يف معـــرض ): إسـ
إشارهتا إىل تعليقات الرئيسة، إن مجـع البيانـات عـن اسـتخدام             

ويــتم إعــداد إحــصاءات . وســائل منــع احلمــل مــسألة حــساسة
 خمتلـف املـصادر، مثـل       باستخدام البيانات الـيت يـتم مجعهـا مـن         

األطبــاء وعيــادات اإلجهــاض، ولكــن صــحة هــذه البيانــات       
غــري أنــه . تــأثرت بــسبب ضــرورة محايــة املعلومــات الشخــصية

 .  مجع البياناتظر يف اختاذ تدابري لتحسني عمليةيتم الن
 ١٦ و ١٥املادتان 

ت إذا كانـــت ألســـ:  كـــاداري-الـــسيدة هيلـــبريين  - ٤٤
تطعن االسـتفادة مـن تكنولوجيـات       النساء غـري املتزوجـات يـس      

ــان   ــات، وإذا كـ ــة للمتزوجـ ــدة املتاحـ ــأمني اإلجنـــاب اجلديـ  التـ
، وإذا كانت هنـاك أيـة قيـود    الصحي يغطي وسائل منع احلمل 

 . على مدة هذه التغطية
وإذ أشــارت إىل أن الربملــان اإلســتوين ينظــر يف قــانون  - ٤٥

ــة       ــدم حملــة عام ــد أن يق ــن الوف ــد، طلبــت م عــن األســرة اجلدي
القـانون القـدمي    ب املتوخـاة يف القـانون اجلديـد مقارنـة        التغيريات  

وتوضــيح الــسبب الــذي مــن أجلــه هنــاك حاجــة إىل قــانون        
وطلبت أيـضا بيانـات عـن عـدد غـري املتـزوجني الـذين               . جديد

ــى      ــق عل ــيت تنطب ــادئ ال ــا، وســألت إذا كانــت املب ــشون مع يعي
ان تعريـف   املتزوجني تنطبق أيضا على غري املتـزوجني، وإذا كـ         

 قاحلـ امللكية ألغراض الزواج يشمل امللكية غري امللموسة مثـل          
 . يف املستقبلأي دخلمعاش تقاعدي ويف 
أشارت إىل أنـه مبوجـب القـانون احلـايل          : السيدة تان  - ٤٦

ــتم        ــشتركة، وي ــة م ــزواج ملكي ــاء ال ــاة أثن ــالك املقتن ــرب األم تعت
د وعلــى حــ. تقــسيمها بالتــساوي بــني الــزوجني عنــد الطــالق 

فهمها، يتعني على الزوجة، مبوجـب القـانون اجلديـد املقتـرح،            
 املمتلكـات أن تكون قد قدمت مسامهة مالية مباشرة يف اقتنـاء   

وسـألت  .  عند الطالق  الكي تستطيع أن حتصل على نسبة منه      

هـذا التغـيري    تـأثري   يف إمكانيـة    ت  نظـر إذا كانت الـسلطات قـد       
 . على املرأة

مــات الــواردة يف التقريــر عــن  وإذ الحظــت قلــة املعلو - ٤٧
العالقــات الفعليــة، تــساءلت إذا كانــت هــذه العالقــات حمميــة  

وإذا مل  . بنفس الطريقـة الـيت يـتم هبـا محايـة العالقـات الزوجيـة              
يكن األمر كذلك، فإهنا تريـد أن تعـرف إذا كـان يـتم تثقيـف                

 .النساء والرجال مبخاطر الدخول يف عالقة فعلية
ــوب   - ٤٨ ــسيدة بيلميه ــرداين-ال إذ أشــارت إىل أن :  زي

ــانون الـــدويل علـــى    ــبقية للقـ ــتور اإلســـتوين يعطـــي األسـ الدسـ
 علـى كـل      بـدون حتفظـات    القانون احمللي وأن إستونيا صـدقت     

مــن االتفاقيــة واتفاقيــة األمــم املتحــدة املتعلقــة حبقــوق الطفــل،  
 .سنة ١٨حثت احلكومة على رفع سن الزواج القانوين إىل 

 إشـارهتا إىل التغـيريات املعروضـة    وأضـافت يف معـرض   - ٤٩
ن إعطـاء مثـل هـذه الـسلطات         أيف الفقرة اخلتامية من التقريـر،       

وســألت إذا كــان . إىل كيــان ديــين أمــر خطــري، وينبغــي جتنبــه 
 . أعضاء الوفد يوافقون على تقييمها

قـرار  قالت إنه مت اختـاذ      ): إستونيا (السيدة كاليوراند  - ٥٠
سجيل الزجيات بعـد مناقـشة عامـة        لسماح للكيانات الدينية بت   ا

ــة ــسلطة إال إىل عــدد حمــدود مــن    . طويل ــتم مــنح هــذه ال ومل ي
وإن عــدد حــاالت الــزواج املبكــر قليلــة جــدا يف   . األشــخاص

وأكـدت للجنـة أنـه    .  الـزواج  أجيـل إستونيا، واالجتاه مييل إىل ت    
 حـاالت الـزواج     تسوف يتم اختـاذ التـدابري املالئمـة إذا ازداد         

 . املبكر
ــك  - ٥١ ــسيدة في ــتونيا (ال ــانون    ): إس ــه مت ســن ق ــت إن قال

. األسـرة اجلديــد أثنـاء الفتــرة الـسوفياتية وهــو اآلن قـانون بــالٍ    
تـزوج  عـدم ال  واملعاشرة منتـشرة يف إسـتونيا، واالجتـاه مييـل إىل            

ومبوجـب القـانون احلـايل، تعتـرب أمـالك          . أول طفل إىل أن يلد    
ــة مــشت   ــزواج ملكي ــاء ال ومبوجــب . ركةالــزوجني املتراكمــة أثن

. القـانون اجلديــد، ليـست هنــاك ملكيـة مــشتركة يف حـد ذاهتــا    
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إجــراء حتليــل لتــأثري القــانون بعــد وعلــى الــرغم مــن أنــه مل يــتم 
 . مبثل هذا التحليلطلب إجراء  مؤخرااملقترح، إال أنه مت 

قالـــت، مـــشرية إىل أن ): إســـتونيا (الـــسيدة ســـاندير - ٥٢
 سـوف   ة، إن هـذا القـانون     ن اجلديد مـا زال قيـد الدراسـ        القانو

ــة        ــع امللكي ــا توزي ــتم هب ــيت ي ــة ال ــشكل أساســي الطريق ــر ب . يغّي
وامللكيــة املقتنــاة قبــل الــزواج تعــود إىل صــاحبها األصــلي عنــد 

امللكيـــة املقتنـــاة أثنـــاء الـــزواج بـــني بينمـــا تقـــّسم الطــالق، يف  
الزوجني السابقني استنادا إىل الفرق احملسوب بني قيمة امللكية         

ميتلكها كـل واحـد     كان   أثناء الزواج وقيمة امللكية اليت       املقتناة
وسـوف يـتم تقـدمي مزيـد        . من الزوجني السابقني قبـل الـزواج      

 .من املعلومات عن هذا املوضوع يف التقرير القادم
قالــت، ردا علــى األســئلة  ): إســتونيا (الــسيدة هيــون - ٥٣

 كــــاداري، إن التلقــــيح -الــــيت وجهتــــها الــــسيدة هيلــــبريين  
 - املتزوجات وغري املتزوجـات    -عي متاح جلميع النساء     الصنا

ــع احلوامــل   إو ــشمل مجي ــصحي ي ــأمني ال ــأمني  . ن الت ــدفع الت وي
يف املائة من تكاليف وسائل منع احلمل، وميكـن أن تـصل             ٥٠

ــة وي١٠٠هـــــذه النـــــسبة إىل   ذلـــــك علـــــى توقـــــف يف املائـــ
 . االحتياجات الطبية للمرضى

ألت إذا كانـــت ســـ:  كـــاداري–الـــسيدة هيلـــبريين  - ٥٤
رأة خاضــعة ألحكــام قــانون األســرة  ملــرجــل وابــني العاشــرة امل

ــتم أيــضا    ــرح، وســألت إذا كــان ي ــدخل  ةمقــساجلديــد املقت ال
 .بعد الطالقإحرازه احملتمل 

قالت إهنا تتطلع إىل احلصول على مزيـد        : السيدة تان  - ٥٥
وإذ الحظـت أن    . من املعلومـات عـن القـانون اجلديـد املقتـرح          

خنفض، وقد استقر اعتبـارا مـن عـام      اطالق يف إستونيا    معدل ال 
، أخـرى أحـدث   ، سألت إذا كانـت هنـاك إحـصاءات          ٢٠٠٢

وإذا كانت قد أجريت أية دراسة لفهم سـبب اخنفـاض معـدل        
 . الطالق

ــسيد - ٥٦ ــكةالـ ــتوني ( فيـ ــد يف  ): اإسـ ــه ال توجـ قالـــت إنـ
م حقــوق ملكيــة الرجــل واملــرأة  القــانون اإلســتوين لــوائح تــنظ 

 مـن  هما علـى إبـرام اتفـاق      تـشجيع  وإن كان يـتم    –اشرين  املتع
 إال أن وزارة العـدل أعلنـت عـن    -أجل توضيح هذه احلقـوق     

 . خطط لتنظيم حقوق ملكيتهما
أن تستـشري املــسؤولني يف  سـتحتاج إىل  وأضـافت أهنـا    - ٥٧

عاصــمة بلــدها قبــل أن تقــدم إىل اللجنــة أيــة معلومــات تتعلــق  
أما فيمـا يتعلـق   . بعد الطالقرز  بطريقة التصرف يف الدخل احمل    

مبعدل الطالق، فليس هناك مـن سـبب واضـح الخنفاضـه، ومل             
 . يتم إجراء أي دراسة يف هذا الشأن

ــى رصــد نتــ    : الرئيــسة - ٥٨ ــد عل ــت الوف ج التــشريع ائحث
ولكنــها أعربــت عــن . اجلديــد املقتــرح واختــاذ اإلجــراء املالئــم 

مـا هـو معـّرف يف        التمييـز ك   فهـم معـىن   قلقها ألنه مل يـتم بعـد        
وإذ ذكرت أنه ليـست هنـاك إشـارات         . االتفاقية فهما واضحا  

ــر، قالــت  إىل ــز غــري املباشــر يف التقري  إن تكــافؤ الفــرص   التميي
. ان بالـــــضرورة إىل املـــــساواةواملعاملـــــة املتـــــساوية ال يؤديـــــ

فــاالختالف يف معاملــة النــساء والرجــال ضــروري أحيانــا مــن  
 . أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني

قالــت إن احلــوار مــع  ): إســتونيا (الــسيدة كاليورانــد - ٥٩
اللجنة عزز فهم وفدها للمسائل واملـشاكل الـيت سـيتعني علـى             

وأكــدت للجنــة أنــه ال توجــد عقبــات . بلــدها أن تتــصدى هلــا
 . تعترض سبيل التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية

 . ٢٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  
 


