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ــسيدة       ــت الرئاســة ال ــسيدة ســيمونوفيتش، تول ــاب ال ــرا لغي نظ
 ديريام، املقررة

 ٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
 

النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب   
   من االتفاقية١٨املادة 

 CEDAW/C/EST/4 (دوري الرابع إلسـتونيا التقرير ال 

 )Add.1 و CEDAW/C/EST/Q/4 و 
 
بنــاء علــى دعــوة الرئيــسة، اختــذ أعــضاء وفــد إســتونيا   - ١

 .أماكنهم إىل طاولة اللجنة
 
قدمت التقرير الـدوري    ): إستونيا (السيدة كاليوراند  - ٢

 وقالت إن أحد التطورات     CEDAW/C/EST/4الرابع إلستونيا   
ــر الــدوري اجملمــع    اهلامــة جــدا  الــيت حــدثت منــذ تقــدمي التقري

 كان بدء سـريان   CEDAW/C/EST/1-3يل والثاين والثالث    األّو
وحظـر  . ٢٠٠٤مـايو  / أيـار ١قانون املـساواة بـني اجلنـسني يف       

هــذا القــانون التمييــز القــائم علــى أســاس اجلــنس يف القطــاعني  
ــدموا      ــز أن يتق ــام وجعــل مــن حــق ضــحايا التميي اخلــاص والع

وأجــرب القــانون أيــضا مجيــع اهليئــات  . بــات بــشأن اخلــسائربطل
احلكوميــة املركزيــة واحملليــة علــى وضــع اســتراتيجيات لتعمــيم   

 .مراعاة املنظور اجلنساين
وأضــافت أنــه بــالرغم مــن عــدم قيــام احلكومــة بوضــع  - ٣

موحدة لتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني، فقـد          واحدة  خطة عمل   
، عينـة سياسات م لـ ن وثـائق    د م جرى إدماج تدابري هامة يف عد     

فيها خطة العمل االستراتيجية لـوزارة الـشؤون االجتماعيـة           مبا
ــة  ــة الدولـ ــتراتيجية ميزانيـ وعـــالوة علـــى ذلـــك، جـــرى  . واسـ

االضــطالع بأنــشطة متنوعــة بغيــة تنفيــذ اســتراتيجية لتعمــيم       
لو ومراعاة املنظور اجلنساين، وتلقي املوظفـون املـدنيون ومـسؤ         

التدريب الواجب، كما وضعت قاعدة بيانـات     احلكومة احمللية   

وتــصدر احلكومــة نــشرات  . للخــربات علــى شــبكة اإلنترنــت  
ــساء والرجــال يف       ــة الن ــضمن حتلــيال حلال ــنوية، تت إحــصائية س
خمتلف اجملاالت، كما أجرت دراسـة استقـصائية عـن املـساواة            
ــبكة     ــة علـــى شـ ــة متاحـ ــذه الدراسـ ــائج هـ بـــني اجلنـــسني، ونتـ

شر وتوزيـع مـواد إعالميـة تـنص علـى           وقد جـرى نـ    . اإلنترنت
ــاء       ــة االرتق ــصلة بغي ــضايا ذات ال ــية والق ــصطلحات األساس امل

 .بوعي اجلماهري باملسائل املتصلة بنوع اجلنس
ــاملرأة يف     - ٤ ــهوض بــ ــة للنــ ــة الوطنيــ ــت إىل اآلليــ وانتقلــ

مكتـــب (إســـتونيا، فقالـــت إن دائـــرة املـــساواة بـــني اجلنـــسني  
ــصلة   تت) املــساواة بــني اجلنــسني ســابقا   ــع املــسائل املت ــاول مجي ن

ويعمــل هبــذه الــدائرة ســبعة مــوظفني  . باملــساواة بــني اجلنــسني
ــدعمها   ــا تـ ــدنيني، كمـ ــن داراإلمـ ــسؤولة عـ ــات ات املـ  معلومـ

وحتليـــل الـــسياسات االجتماعيـــة والعماليـــة بـــوزارة الـــشؤون   
ــة ــق الــيت       . االجتماعي ــق بنــواحي القل ــا يتعل وأضــافت أنــه فيم

قاهتا اخلتامية علـى التقريـر الـدوري        أعربت عنها اللجنة يف تعلي    
يل والثاين والثالث، جرى بذل جهـود ضـخمة بغيـة         اجملمع األوّ 

وقـد  . تدعيم اآللية الوطنية، إال أنه يتبقى الكثري مما جيب عمله         
 .شكل االفتقار إىل اخلربة ذات الصلة صعوبات معينة

واســـــتطردت قائلـــــة إنـــــه قـــــد جـــــرى يف تـــــشرين   - ٥
عــيني مفوضــة لــشؤون املــساواة بــني      ت٢٠٠٥أكتــوبر /األول

اجلنــسني بغيــة مراقبــة االمتثــال لقــانون املــساواة بــني اجلنــسني    
. ومعاجلــة الــشكاوى ذات الــصلة وإصــدار اآلراء ذات اخلــربة  

وفضال عن ذلك، حيق لضحايا التمييز القائم على أساس نـوع           
اجلنس أن يتقدموا بطلبات إىل قاضـي القـضاة الـذي ميكنـه أن              

تخـذ إىل اآلن مثـل   ومل تُ . ات املصاحلة عند االقتضاء   يبدأ إجراء 
هذه اإلجراءات اليت تتـضمن التمييـز القـائم علـى أسـاس نـوع               

ويتيح أيضا قانون املساواة بـني اجلنـسني إنـشاء جملـس            . اجلنس
للمــــساواة بــــني اجلنــــسني يعمــــل بوصــــفه هيئــــة استــــشارية  

ــة ــسبب      . للحكوم ــد ب ــل بع ــس العم ــدأ اجملل ــك، مل يب ــع ذل وم
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وجتري مؤسـسات عديـدة أحباثـا       . ص يف املوظفني املؤهلني   النق
ــان غــري       ــة منظمت ــزز بفعالي ــسانية، كمــا تع ــسائل اجلن ــشأن امل ب

وتعتـــزم وزارة . حكوميتـــان وطنيتـــان املـــساواة بـــني اجلنـــسني 
الــشؤون االجتماعيــة إنــشاء مكتــب معلومــات بــشأن املــساواة 

د يتعلـــق بالـــصناديق ئـــبـــني اجلنـــسني كجـــزء مـــن مـــشروع را
 .يكلية التابعة لالحتاد األورويباهل
وأضــافت أن إســتونيا حققــت تقــدما كــبريا منــذ عــام   - ٦

وبازدهــــار االقتــــصاد .  يف مكافحــــة االجتــــار بالبــــشر٢٠٠٢
اخنفضت مستويات البغاء واالجتار، كما جرى تدعيم اجلهـود         
الراميـــة إىل إنفـــاذ القـــانون عـــن طريـــق ســـن تـــشريع لتجـــرمي  

وُشـنت محـالت    . يع على البغـاء   األنشطة اليت تستهدف التشج   
عديــــدة لالرتقــــاء بــــالوعي، كمــــا عقــــدت وزارة الــــشؤون  
االجتماعيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة دورات تدريبيــة بــصفة 
دورية لألخصائيني االجتمـاعيني واملعلمـني والعـاملني يف جمـال           

واعتمدت احلكومة أيـضا خطـة وطنيـة للتنميـة للفتـرة            .الشباب
 .دف مكافحة االجتار بالبشر تسته٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٦من 
ومـــضت تقـــول إنـــه فيمـــا يتعلـــق بتقـــدمي الـــدعم إىل    - ٧

وتشارك إستونيا، مع غريها مـن      . الضحايا، أنشئ خط ساخن   
بلدان الشمال األورويب وبلدان حبر البلطيـق يف مـشروع رائـد             
بــشأن العــودة اآلمنــة للنــساء املتجــر هبــن ألغــراض االســتغالل   

ــاجهن   ــادة إدم ــسي وإع ــام و. اجلن ــشئت ثالثــة  ٢٠٠٧يف ع  أن
 صـدقت   ٢٠٠٤ويف عـام    . مآوى لإلناث مـن ضـحايا االجتـار       

ــار     ــة االجتــ ــع ومعاقبــ ــع وقمــ ــول منــ ــى بروتوكــ ــتونيا علــ إســ
 املكمل التفاقية األمـم     ،باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال   

 .املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
ة، أكدت ضـرورة    وفيما يتعلق مبسألة العنف ضد املرأ      - ٨

إجراء املزيد مـن البحـوث النوعيـة والكميـة عـن مـدى انتـشار               
وقد أنشئ أول مأوى للنـساء      . العنف العائلي وأسبابه وعواقبه   

، إال أن هنـاك حاجـة عاجلـة         ٢٠٠٢ديسمرب  /يف كانون األول  

ــق   ــن املراف ــد م ــة خــدمات دعــم    . إىل املزي ــا أي وال توجــد حالي
 محلـة واسـعة    ٢٠٠٥ عـام    وقـد شـنت   . ملرتكيب العنف العـائلي   

حلـب  اإذا تـسبب    ”النطاق لالرتقـاء بـوعي اجلمـاهري وعنواهنـا          
، كمــا يــنظم مركــز الــربامج االجتماعيــة اإلســتونية “يف األذى

 ٢٠٠٥وقـد شـكلت عـام       . أسبوعية للـضحايا  جمموعات دعم   
ووضعت خطـة   . جمموعة رائدة للرجال الذين ميارسون العنف     

تضم أنشطة متنوعـة يف عـدد      عمل وطنية بشأن العنف العائلي      
ومبوجـــب . ٢٠٠٨مـــن اجملـــاالت، وســـيجري تنفيـــذها عـــام  

 اآلن مـن  مقـوانني اإلجـراءات املدنيـة واجلنائيـة، تـتمكن احملـاك      
 . إصدار خمتلف أمناط األوامر الزجرية ضد مرتكيب العنف

وأشـــــارت إىل مـــــشاركة املـــــرأة يف صـــــنع القـــــرار،  - ٩
لربملــان اجلديــد  فأوضــحت أن املــرأة تــشغل منــصب رئــيس ا    

هنـــاك ثالثـــة نـــساء يـــشغلن اآلن ومنـــصب أحـــد نوابـــه، وأن 
ومــع ذلــك، فكمــا يتــضح مــن  . ومــةكمناصــب وزاريــة يف احل

دراســة أجريــت مــؤخرا عــن املــرأة واحلكــم، مــا زال احتمــال   
انتخاب املرأة أقل منه بالنسبة للرجـل علـى الـصعيدين الـوطين             

تعزيـز القوالـب    وتواصل وسـائط اإلعـالم اجلمـاهريي        . واحمللي
 القائمــة علــى أســاس جنــساين يف الــساحة الــسياسية،   يــةالنمط

وكثريا مـا تـشعر اإلنـاث يف املناصـب الـسياسية العليـا أهنـن يف              
وبغيـة حتـسني    . وضع غري مؤات بالنسبة لنظرائهن من الـذكور       

ــة متنوعــة علــى      ــة، حــصلت منظمــات غــري حكومي هــذه احلال
غيــة تنفيــذ مــشاريع   متويــل مــن وزارة الــشؤون االجتماعيــة ب   

 . يف احلياة السياسيةةتستهدف زيادة مشاركة املرأ
وأضافت أن معدل البطالة اخنفض اخنفاضا كبريا نتيجة     - ١٠

 ١٩٩٥للنمــو االقتــصادي الــسريع يف إســتونيا، وأنــه منــذ عــام   
وقالـت إن الـنقص     . زادت البطالة بني الرجال عنها بـني النـساء        

لـة يعـين أن عـددا أكـرب مـن           الذي حـدث مـؤخرا يف القـوة العام        
وغطـت  . النساء، وخباصة املسنات منهن، قد حصل على عمـل        

ــة االرتقــاء      وســائط اإلعــالم هــذه القــضية علــى حنــو كــاف بغي
 والرجـال وحماولـة     بالوعي بالفجوة املـستمرة بـني أجـور النـساء         
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وإستونيا، بوصفها من الـدول األعـضاء    . تغيري املواقف الشائعة  
، قـد نفـذت عـددا مـن املـشاريع يف سـياق              يف االحتاد األورويب  

االستراتيجية اإلطارية للجماعة األوروبيـة بـشأن املـساواة بـني            
ــسني  ــستهدف   )٢٠٠٥-٢٠٠١(اجلن ــادرة ت ــك مب ــا يف ذل ، مب

 .دعم النساء الاليت ينخرطن يف مهن يف القطاع اخلاص
واستطردت قائلة إنه فضال عن ذلك، يوجد مـشروع          - ١١

ص يف القطاع اخلاص تشترك فيه إسـتونيا  توأمة عن تكافؤ الفر 
ــسا ويــشارك االحتــاد األورويب يف متويلــه، وســينفذ هــذا       وفرن

ــشروع يف  ــل   ٢٠٠٨-٢٠٠٧املـ ــالوعي داخـ ــي بـ ــي يرتقـ  لكـ
القطــاع اخلــاص فيمــا يتعلــق باملعــايري القانونيــة والــسياسات       
ــة باملــساواة بــني اجلنــسني يف مكــان     وأفــضل املمارســات املعني

وزيع مـواد إعالميـة تتـضمن كتيبـا بعنـوان           وقد جرى ت  . العمل
نــشرته ، “نيألفبــاء حقــوق العــامالت واملــساواة بــني اجلنــس  ”

 اإلســـتونية -منظمـــة العمـــل الدوليـــة، ومعجمـــا باإلنكليزيـــة  
 .ملصطلحات املساواة

وأضـــافت أن قـــانون االســـتحقاقات الوالديـــة لعـــام       - ١٢
 اســتهدف تعــويض الوالــدين املالزمــني للمنـــزل عــن      ٢٠٠٤

وتـدفع  . لنقص يف الدخل أثناء السنة األوىل من حياة طفلـهما         ا
االستحقاقات من ميزانية الدولة، والوالدان اللـذان خيتـاران أن          

 يف املائــة ١٠٠حيــصال علــى إجــازة يــستحقان تعويــضا يعــادل  
ــا عــاطلني قبــل والدة     مــن مرتبيهمــا، أمــا الوالــدان اللــذان كان

ــتحقاق شـــهري   ــضا علـــى اسـ ــهما فيحـــصالن أيـ ــددطفلـ .  حمـ
 يف املائة مـن املطـالبني باسـتحقاقات    ١تبلغ نسبة اآلباء إال     وال

الوالدية، ولذلك ال بد من االسـتمرار يف بـذل اجلهـود الراميـة              
ــة األطفــال ويف     إىل تعزيــز مــشاركتهم علــى حنــو أكــرب يف تربي

وجيب اختاذ اخلطـوات أيـضا لتغـيري        . احلياة األسرية بشكل عام   
 . إجازة الوالديةمواقف أصحاب العمل إزاء

وانتقلــت أخــريا إىل قــضية صــحة املــرأة، فأشــارت إىل  - ١٣
أن اللجنة قد أعربت يف تعليقاهتا اخلتامية على التقرير الدوري          

يل والثاين والثالث عن قلقها بشأن االنتشار املتزايـد         اجملمع األوّ 
وقالـت إنـه    . اإليـدز يف إسـتونيا    /لفريوس نقص املناعـة البـشرية     

 الوبــاء مــا زال يــثري املــشاكل، فاحلكومــة تلتــزم أن بــالرغم مــن
ذلك اختـذت اسـتراتيجية وطنيـة جديـدة      لـ مبنعه من االنتشار، و   

-٢٠٠٦اإليــدز للفتــرة /بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
ــرة   ٢٠١٥ . ٢٠٠٩-٢٠٠٦ وخطــة عمــل تتــصل بــذلك للفت

وجرى مؤخرا إنشاء هيئة استشارية متعددة القطاعـات تنـسق          
 اليت تتكون مـن جمموعـة مـن التـدابري           ،الستراتيجيةتنفيذ هذه ا  

املستهدفة اليت وضعت ملنع انتشار املرض بني الـسكان بـشكل           
ــا ومــن     عــام، وخباصــة بــني اجلماعــات املستــضعفة، مثــل البغاي

 .يتعاطون املخدرات عن طريق احلق الوريدي
 

 ٦ إىل ١املواد 
اواة أشــار إىل القــانون اجلديــد للمــس: الــسيد فلنترمــان - ١٤

بـــني اجلنـــسني، وســـأل عمـــا إذا كانـــت هنـــاك ترمجـــة متاحـــة  
باإلنكليزية واستفسر عما إذا كان القانون يعـرِّف التمييـز علـى            

ــادة    ــع امل ــذا    ١حنــو يتماشــى م ــا إذا كــان ه ــة وعم  مــن االتفاقي
وقـال إنـه    . التعريف يشمل التحرش اجلنسي والعنف ضـد املـرأة        

ــم أن لالتفاقيـــة األســـبقية علـــى تـــشريع إ     ســـتونيا احمللـــي،  رغـ
ــة     مل ــد يف ســياق اإلجــراءات القانوني ــضاة بع ــا الق ــشهد هب . يست

وهلذا، فهو يرغب يف معرفة ما إذا كانـت احلكومـة قـد اختـذت               
. أية خطوات لالرتقاء بوعي أعضاء السلطة القضائية باالتفاقيـة         

وطبقا للتقرير، يطلب من مفوضة شؤون املساواة بـني اجلنـسني           
 احلــسبان عنــد إصــدار قــرارات بــشأن     أن تأخــذ باالتفاقيــة يف 

 اللجنـــة ســـتكون ممتنـــة أنوأضــاف  . املمكنـــة لتمييـــزاحــاالت  
 .باالتفاقيةللحصول على أمثلة حمددة آلراء تستشهد 

واســتطرد قــائال إن التعويــضات القانونيــة النتــهاكات   - ١٥
حقوق املرأة من األمور اهلامة لكفالة التنفيذ الفعال لـسياسات          

ملــستطاع،  اوعلــى الــرغم مــن أنــه مــن . جلنــسنياملــساواة بــني ا
مبوجب قانون املـساواة بـني اجلنـسني، التقـدم بـشكوى بـشأن              
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اخلسائر النامجـة عـن التمييـز القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس،                 
كن جلميـع النـساء الـاليت        الدولة الطرف إىل أنه ال مي      ريشري تقري 

ــشن يف إ ــام تلــك الفرصــة   يع ــك،   . ســتونيا اغتن ــضال عــن ذل وف
يستعن أحد إىل اآلن بإجراءات املـصاحلة الـيت يـضعها قاضـي           مل

واستفــسر عمــا تقــوم بــه احلكومــة لكفالــة االســتخدام  . القــضاة
واختتم كالمه بتأكيـد أمهيـة      . الفعلي لكل من هذين التعويضني    

الربوتوكول االختياري كوسيلة لالرتقاء بالوعي بشأن االتفاقية       
، وسأل عـن املوعـد املتوقـع        ككل يف إطار النظام القانوين احمللي     
 . الربوتوكوللتصديق الدولة الطرف على ذلك

قالت إنـه رغـم إعجاهبـا       :  كّداري -السيدة هالربين    - ١٦
باإلطار القانوين واآللية الوطنية اللذين وضـعا لكفالـة املـساواة           
بني اجلنسني، يبدو أهنما ال يعمالن كما ينبغـي، ويرجـع ذلـك      

وأضــافت أن الطلبــات املكتوبــة  . إىل نقــص املــوظفني األكفــاء 
نــصت علــى ســلطات مفوضــة شــؤون املــساواة بــني اجلنــسني    
ــه هــذه      ــا حققت ــشر إىل م ــات مل ت ومهامهــا، إال أن هــذه الطلب

.  إىل عــدد األشــخاص العــاملني يف مكتبــهاأواملفوضــة بالفعــل 
ــن        ــصفة خاصــة ع ــات ب ــى معلوم ــة أن حتــصل عل ــود اللجن وت

ساين للقــوانني املقترحــة،  مــشاركة املفوضــة يف التحليــل اجلنــ   
ــشاء جملــس    ــع إلن ــاريخ املتوق . ملــساواة بــني اجلنــسني اوعــن الت

ــراح إعطــاء       ــد عــن اقت ــة املزي ــضا معرف ــد أي وســيكون مــن املفي
 ولــيس فقــطاملفوضــة مــسؤولية رصــد مجيــع أشــكال التمييــز،  

ال يــشكل ، الــذي التمييــز القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس     
ت كالمهـا بالـسؤال عمـا إذا        واختتمـ . بالضرورة تطورا إجيابيا  

 أمكانــت إجــراءات املــصاحلة االختياريــة متاحــة للنــساء فقــط   
جلميـــع ضـــحايا التمييـــز، وطلبـــت نـــسخة مـــن املعلومـــات        

 عــن حالــة املــرأة يف ٢٠٠٦اإلحــصائية املنــشورة يف هنايــة عــام 
 .إستونيا، املشار إليها يف البيان التمهيدي

ــيمونوفيتش - ١٧ ــدول قالــــت إن مجيــــع: الــــسيدة ســ  الــ
األخرى األعضاء يف االحتاد األورويب تقريبا قـد صـدقت علـى            
الربوتوكول االختياري، وتساءلت عما مينع إستونيا مـن اختـاذ          

وأضـافت أن اللجنـة تـود أيـضا أن تعـرف            . نفس هذا اإلجـراء   
ما إذا كان الربملان قد اشترك يف إعداد التقرير ومـا إذا كانـت              

ل إىل الــوزارات املعنيــة ه ســتحّوالتعليقــات اخلتاميــة الــواردة فيــ
واستطردت قائلـة إن التعليقـات اخلتاميـة الـسابقة          . بغية املتابعة 

ــضائية        ــة الق ــراد اهليئ ــوعي أف ــاء ب ــدابري لالرتق ــاذ ت ــت باخت طالب
 واستفـسرت عمـا إذا      ،واحملامني وضباط الشرطة إزاء االتفاقيـة     

. كان قد جرى وضـع أيـة بـرامج معينـة لتحقيـق ذلـك اهلـدف              
 يتعلــق باالنتقــادات الــيت وجهتــها بعــض املنظمــات غــري  وفيمــا

احلكوميــة بــشأن عــدم اســتقالل مفوضــة شــؤون املــساواة بــني  
اجلنسني، تساءلت املتكلمة عن مـدة بقـاء املفوضـة يف منـصبها       
ــوزير        ــن ال ــرار م ــى ق ــدة تتوقــف عل ــا إذا كانــت تلــك امل وعم

ــضا   . املــسؤول ــد أي ــه مــن املفي ــة اإلجــراءات  وأضــافت أن معرف
تخــذة اســتجابة لــآلراء الــصادرة عــن املفوضــة، وعمــا إذا       امل
 . هناك أية حاالت طلب فيها صرف تعويضاتتكان
 حالة  أنقالت إنه رغم    ): إستونيا (السيدة كاليوراند  - ١٨

 حتــسنت منــذ التقريــر   فقــداملــرأة يف إســتونيا ليــست مثاليــة،    
الدوري املاضي على مجيع املستويات ويف مجيـع اجملـاالت الـيت            

 .ملها االتفاقية، وأنه من املتوقع أن يستمر ذلك االجتاهتش
قالت إن قانون املـساواة بـني       ): ستونياإ(السيدة باب    - ١٩

اجلنسني يتضمن تعريفا للمساواة بني اجلنسني يعين مـساواة يف         
احلقــوق والواجبــات والفــرص بــني الرجــل واملــرأة يف مجيــع        

وقـد  .  االتفاقيـة  جماالت احلياة االجتماعية، ويغطي مجيـع مـواد       
جرت صياغة هـذا التعريـف قبـل أن تـصبح إسـتونيا عـضوا يف                

 بتوجيهاتـه يف    - رغم ذلـك     -االحتاد األورويب، الذي أخذت     
وأضـــافت أن احلكومـــة تعتـــزم حتـــسني التعريـــف     . احلـــسبان

القــانوين للتحــرش اجلنــسي، مــع اإلشــارة إىل عالقــات التبعيــة   
يـشمل   ة، وهـو أمـر ال     أما بالنسبة للعنف ضـد املـرأ      . واالتكال

قــانون املــساواة بــني اجلنــسني، فــيمكن النظــر إليــه يف إطــار        
 يــؤدي إىل إجــراءات قانونيــة مبوجــب  أنالتمييــز، كمــا ميكــن  

 .قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية
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قالــت إن عــدم ذكــر  ): إســتونيا (الــسيدة كاليورانــد - ٢٠
 مـشكلة أكـرب،     جـزءا مـن   يشكل  االتفاقية يف إجراءات احملاكم     

جميع معاهدات حقوق اإلنسان الدوليـة الـيت صـدقت عليهـا            ف
وأضـافت أن القـضاة علـى       . إستونيا هلا قوة القانون يف احملـاكم      

م أهنـــعلـــم باالتفاقيـــة الـــيت شـــكلت جـــزءا مـــن تدريبـــهم إال   
ــة   ال . يــشعرون باالرتيــاح بعــد لالستــشهاد باملعاهــدات الدولي

 بـالوعي تعطـي هـذا األمـر         واختتمت قائلـة إن بـرامج االرتقـاء       
 .اهتماما خاصا

ــون  - ٢١ ــسيدة هي ــذ اســتقالل   ): إســتونيا (ال ــه من قالــت إن
البلـــد، جـــرت صـــياغة وســـن كميـــة كـــبرية مـــن التـــشريعات 

ويف . اجلديدة اليت ال تزال يف مرحلة إدخال التحسينات عليهـا         
ــن        ــة، يكــون م ــى معاهــدة دولي ــصدق إســتونيا عل ــرة ت كــل م

ديدة لكي تغطي مجيع االلتزامـات      الضروري اعتماد أحكام ج   
ــشهاد     ــواردة، وخباصــة ألن القــضاة يفــضلون االست ــدة ال اجلدي

وقد حصل القضاة على التدريب الواجـب،       . بالقوانني الوطنية 
ت احلكومـة  حظـ وقـد  . إال أن االرتقاء بالوعي عملية مـستمرة    

بتعــاون وثيــق مــع املنظمــات غــري احلكوميــة يف إعــداد التقريــر، 
لت منظمــات أخــرى ض فيــه بفعاليــة بينمــا فــفأســهمت بعــضها

 تعليقـات اللجنـة     رمجـت ُتوقد  . صياغة تقارير الظل اخلاصة هبا    
زعــــت علــــى مجيــــع الــــوزارات     وُو٢٠٠٢اخلتاميــــة لعــــام  

فوضـة شـؤون املـساواة بـني     والسلطات ذات الصلة، مبا فيهـا م    
وســيجري اتبــاع نفــس املمارســة بالنــسبة . اجلنــسني، والربملــان

 .تامية القادمةللتعليقات اخل
أكــدت أن مفوضــة  ): إســتونيا (الــسيدة كاليورانــد  - ٢٢

نــــسني خــــبرية مــــستقلة وحمايــــدة  شــــؤون املــــساواة بــــني اجل 
ــديها ــشؤون    لــ ــة وزارة الــ ــا يف ميزانيــ ــة هبــ ــادات خاصــ اعتمــ

 .االجتماعية
ــسيدة فييــك  - ٢٣ ــشؤون  ): إســتونيا (ال ــر ال قالــت إن وزي

س سـنوات ال ميكـن      االجتماعية عيَّن املفوضة لوالية مـدهتا مخـ       

وأضــافت . إهناؤهــا إال ألســباب الوفــاة أو االســتقالة أو العجــز
أن املفوضة احلالية تناولت يف أول سنوات تعيينها عـددا كـبريا            
مــن الــشكاوى الفرديــة بــشأن التمييــز وردت علــى طلبــات       
إيضاح تتعلق بنقاط قانونية، وكانت هذه الطلبات مقدمة مـن          

ــيهم احل   ــا ف ــدلل علــى   أصــحاب العمــل، مب ــة، ممــا ي كومــة احمللي
 .اهتمام حممود بغية االمتثال للتشريع الساري

واستطردت قائلـة إن املفوضـة كانـت نـشطة أيـضا يف             - ٢٤
 وبـصفة   ؛جمايل إعطاء احملاضرات واملشاركة يف حلقات العمـل       

. عامة، فهـي جتعـل نفـسها ومكتبـها معـروفني لعامـة اجلمهـور              
ــل مــش    ــى حتلي ــد ســاعدت املفوضــة عل ــانون األســرة  وق روع ق

ومشروع قانون التأمني، اللذين يـستهدفان كفالـة التوافـق مـع            
ملكافحة التمييـز يف ذلـك اجملـال؛ كمـا      ورويب  تشريع االحتاد األ  

سني، وهــو نــشــاركت يف مناقــشة أثــر قــانون املــساواة بــني اجل 
وتتجه النية إىل سـن قـانون       . حاليا لدى الربملان بغية استعراضه    

لتمييز القـائم ال علـى أسـاس نـوع اجلـنس بـل              إضايف ملكافحة ا  
علــى أســاس الــدين والــسن وغريمهــا مــن املــتغريات؛ وســيعهد   
أيــضا إىل مفوضــة شــؤون املــساواة بــني اجلنــسني بتنفيــذ هــذا    
القانون، حيـث أنـه ملـا كـان تعـداد سـكان إسـتونيا ال يتعـدى                  

 مليون نـسمة، فـيمكن ملؤسـسة واحـدة أن تتنـاول مجيـع               ١,٣
وعــالوة علــى ذلــك، . ز القــائم علــى أي أســاسحـاالت التمييــ 

، ٢٠٠٧فبمقتــضى القــانون اجلديــد املتوقــع متريــره بنهايــة عــام 
ــى حنــو       ــشرية ملكتــب املفوضــة عل ــوارد الب ــدعيم امل ســيجري ت

 .مناسب
ــول إن  - ٢٥ ــضت تقـ ــة   ومـ ــصاحلة االختياريـ ــراءات املـ  إجـ
وجيــري شــن محــالت االرتقــاء  . تــستخدم علــى حنــو كــاف  ال

شجيع املــــواطنني علــــى اللجــــوء إىل تلــــك بــــالوعي بغيــــة تــــ
أما بالنسبة إلنشاء جملس للمساواة بـني اجلنـسني،         . اإلجراءات

ضــع يف االعتبــار أن األهــم أن جتــرى أوال إقامــة آليــة      فقــد ُو
تتنــاول الـــشكاوى؛ وكــان هنـــاك أيــضا قلـــق بــشأن تكـــوين     
اجمللـــس، الـــذي كـــان مـــن الـــضروري أن يتـــضمن اخلـــرباء       
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قـــر إلـــيهم إســـتونيا، فـــضال عـــن ممثلـــي اجلنـــسانيني الـــذين تفت
واختتمت كالمها قائلة أنـه مـع ذلـك يوجـد         . املنظمات املعنية 

أمل يف التوصل إىل خلـيط مناسـب ويف أن يتـشكل اجمللـس يف          
 .٢٠٠٨أوائل عام 

قالت إن إستونيا تدرك    ): إستونيا (السيدة كاليوراند  - ٢٦
ات الالزمـة   أمهية الربوتوكول االختياري، وهلذا اختذت الترتيبـ      

وتتخـذ اآلن بـشأنه اإلجـراءات القانونيـة     . ٢٠٠٦لترمجته عام   
. الداخلية، وسيقدم يف وقت قريب إىل احلكومة مث إىل الربملان         

وأضافت أنه ال ميكنها حتديد موعد، إال أهنا أكـدت للجنـة أن      
 تـصدق علـى   أناحلكومة تنظـر يف املـسألة جبديـة ومـن املتوقـع       

 . أقرب فرصةالربوتوكول االختياري يف
ردت علـــى الـــسؤال ): إســـتونيا (الـــسيدة بيكهـــوف - ٢٧

املعين مبشاركة الربملان يف قضايا املرأة قائلـة إن التقاليـد جـرت             
ويف . على إنشاء احتاد نـسائي يف الربملـان لتنـاول هـذه القـضايا             

ــة   ٢٠٠٢عــام  ــيال لتوصــيات اللجن . ، أجــرى هــذا االحتــاد حتل
 عنــد بــدء الــدورة الربملانيــة اجلديــدة، ٢٠٠٧يــف عــام ويف خر

 .سيجري إنشاء هذا االحتاد مرة أخرى
أحاطـت اللجنـة علمـا      ): إسـتونيا  (السيدة كاليورانـد   - ٢٨

بأنــه ســتجري إتاحــة نــسخ إضــافية مــن املــواد اإلحــصائية الــيت  
وأكدت أنـه ال ميكـن إجـراء        . أشارت إليها يف بياهنا االفتتاحي    

مال مفوضة شـؤون املـساواة بـني اجلنـسني إال           تقييم كامل ألع  
 .بعد أن تقدم املفوضة تقريرها األول

قالت إن من املهم معرفة ما إذا كانـت       : السيدة سيغا  - ٢٩
مفوضة شؤون املساواة بني اجلنـسني تقـدم النـصح إىل األفـراد             
الذين عانوا مـن التمييـز برفـع قـضاياهم أمـام احملـاكم، ومـا إذا                

ت احلكوميــة وغريهــا مــن الــسلطات ذات  كــان علــى الوكــاال
وفــضال عــن ذلــك، مــن املهــم . الــصلة أن متتثــل آلراء املفوضــة

. معرفة مـا إذا كـان قاضـي القـضاة يقـوم بوظيفـة أمـني املظـامل          
وأضــافت أنــه ينبغــي تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات بــشأن إنــشاء 

جملس املساواة بني اجلنسني وانعقـاده، وبـشأن الـربامج احملـددة            
ام االستشارية لدائرة املساواة بني اجلنـسني التابعـة لـوزارة           وامله

 .الشؤون االجتماعية
قالـت إنـه مـا زال مـن غـري       : السيدة أروخا دومينغيز   - ٣٠

الواضح كيف ميكن لـدائرة املـساواة بـني اجلنـسني التنـسيق بـني               
. الــسياسات القطاعيــة حيــث أن وظائفهــا تبــدو تقنيــة ال إداريــة

كون من املفيـد معرفـة املزيـد عـن الـدور      وعالوة على ذلك، سي   
الـذي تـضطلع بـه الــدائرة يف تزويـد احلكومـة باملعلومـات وعــن       

وينبغي توضـيح   . دورها يف تنفيذ السياسات على الصعيد احمللي      
وينبغــي . الــسبب يف تــأخري إنــشاء جملــس املــساواة بــني اجلنــسني

ة للدول الطرف أن توضح التـدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة لكفالـ             
 . األورويباستدامة املشاريع اليت متوهلا األمم املتحدة واالحتاد

قالت إنـه مـن املهـم معرفـة     : السيدة تافاريز دا سيلفا   - ٣١
ــز آليــات املــساواة بــني اجلنــسني      ــة تعزي ــدابري املتخــذة لكفال الت
للتغريات الثقافية واهليكلية فيما يتعلق بأدوار اجلنسني والقولبـة         

 مــن ٥ه ينبغــي اإلشــارة إىل أن املــادة   وأضــافت أنــ . النمطيــة
ــاذ هنــج فعــال لتغــيري        ــة تطالــب الــدول األطــراف باخت االتفاقي

وينبغــي توضــيح مــا إذا كانــت هنــاك نيــة يف . املواقــف الثقافيــة
اختاذ أية تدابري خاصة مؤقتة لتغيري القوالـب النمطيـة اجلنـسانية            

 .يف إطار قانون املساواة بني اجلنسني
ئلــة إن اللجنــة ترغــب يف معرفــة املزيــد واســتطردت قا - ٣٢

عن العالقة بني جملس املساواة بني اجلنـسني واللجنـة املـشتركة            
بني الوزارات اليت أنـشئت لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني، ويف              

أما فيما يتعلـق  . معرفة ما إذا كان قد جرى وضع خطة شاملة  
 برصد مفوضـة شـؤون املـساواة بـني اجلنـسني لقـانون املـساواة              
بــني اجلنــسني، فقالــت إنــه ينبغــي توضــيح مــا إذا كــان جيــري    

 .تقييم آثار هذا القانون
تكلمت بوصفها عضوة يف اللجنـة، فقالـت        : الرئيسة - ٣٣

إنه من املهم معرفة الطريقـة الـيت تكفـل هبـا احلكومـة التعريـف                
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الثابــت للمــساواة بــني اجلنــسني رغــم االفتقــار إىل خطــة عمــل 
 عـن ذلـك، ينبغـي تـوفري معلومـات           وأضافت أنه فضال  . وطنية

إضـــافية عـــن اآلليـــات املـــستخدمة مـــن أجـــل كفالـــة مـــساءلة 
 .املؤسسات اليت تتحمل مسؤولية تنفيذ املشاريع اجلنسانية

ــد  - ٣٤ ــسيدة كاليوران أشــارت إىل اســتدامة  ):إســتونيا (ال
املشاريع اليت متوهلـا األمـم املتحـدة واالحتـاد األورويب قائلـة إن              

 مـــسؤولية كفالـــة الـــصالحية الطويلـــة األمـــد  الدولـــة تتحمـــل
ورغم عدم وضع خطة عمل وطنية، فقد أدرجـت         . للمشاريع

ــة وسياســاهتا     ــسني يف اســتراتيجيات احلكوم ــني اجلن ــساواة ب امل
 .املتنوعة
قالـت إن مفوضـة شـؤون       ): إسـتونيا  (السيدة سـاندر   - ٣٥

املساواة بني اجلنسني تعمل بوصفها مستشارة وتساعد األفراد        
ذين يريدون أن يرفعوا قضاياهم لدى احملـاكم، واألفـراد هـم            ال

أما فيما يتعلق بـدور     . الذين يقررون رفع القضايا لدى احملاكم     
ــز، فتُ   طبــق إجــراءات  قاضــي القــضاة يف تــسوية نزاعــات التميي

املـــصاحلة علـــى األشـــخاص الطبيعـــيني والقـــانونيني وال ختـــص 
ي القـضاة   ويكـون احلـل الـذي يقترحـه قاضـ         . وكاالت الدولـة  

 .ملزما إذا قبل الطرفان مواصلة اإلجراءات
قالـت إنـه توجـد إجـراءات        ): إسـتونيا  (السيدة هيون  - ٣٦

متنوعـــة للتـــسوية يف إطـــار القـــانون اإلســـتوين، وأن إجـــراء      
املصاحلة إجراء طـوعي يتطلـب موافقـة الطـرفني علـى االمتثـال        

مل، أما فيما يتعلق بـدور قاضـي القـضاة كـأمني للمظـا            . للنتائج
ــدم     ــشكاوى وأن يتق ــستعرض ال ــضاة أن ي ــيمكن لقاضــي الق ف

وقـد امتثلـت تلـك      . باقتراحات حمددة إىل الوكاالت احلكومية    
 .الوكاالت هلذه املقترحات على أساس طوعي

قالـت إنـه أعيـد يف كـانون         ): إسـتونيا  (كالسيدة فييـ   - ٣٧
 تنظيم مكتـب املـساواة بـني اجلنـسني لكـي            ٢٠٠٤يناير  /الثاين

وظفني من املـ  ويعمل مخسة   . ئرة املساواة بني اجلنسني   يصبح دا 
يف جمال املساواة بني اجلنسني، بينما يعمل اثنـان مـن املـوظفني             

ــيَ . اإلضــافيني يف جمــال سياســات األســرة   ــد احلاجــة، يع ن وعن
ــة    ــذ مــشاريع معين ــدائرة لتنفي وتعمــل . موظفــون آخــرون يف ال
نـد إعـداد    الدائرة على حنو استشاري، وتستشريها الوزارات ع      

وتستشريها أيضا وسائط اإلعـالم نظـرا       . مسودات التشريعات 
ث تغـــيري كـــبري يف املواقـــف الثقافيـــة إزاء املـــساواة بـــني وحلـــد

اجلنـــسني، وهتـــتم وســـائط اإلعـــالم اهتمامـــا كـــبريا بالقـــضايا   
 .اجلنسانية

قالــت إن هنــاك تغــيري ): إســتونيا (الــسيدة كاليورانــد - ٣٨
ر اجلنـسني، وإن احلكومـة قـد اختـذت          يف املواقف املتعلقة بأدوا   

 .هنجا فعاال ملعاجلة قضية القولبة النمطية اجلنسانية
قالـت إن املواقـف إزاء أدوار       ): إستونيا (السيدة باب  - ٣٩

اجلنـــسني تـــتغري تغـــريا ســـريعا يف ســـياق انتقـــال إســـتونيا مـــن  
وأضــافت أنــه مــن  . االقتــصاد االشــتراكي إىل اقتــصاد الــسوق 

الع مبــشاريع لتعريــف القوالــب النمطيــة    املهــم أيــضا االضــط  
، وإن احلكومــــة قــــد اختــــذت املبــــادرة ظهــــراجلديــــدة الــــيت ت

ــة    ــا منظمـــات غـــري حكوميـ ــالتخطيط ألنـــشطة تـــشارك فيهـ بـ
ونقابــات عماليــة مــن أجــل إحاطــة اجلمهــور علمــا بالقوالــب    

أما فيما يتصل بالعالقة بني اللجنـة       . النمطية املوجودة والبازغة  
زارات وجملس املساواة بـني اجلنـسني، فينبغـي         املشتركة بني الو  

اإلشــارة إىل أن اللجنــة تــشكل فريقــا عــامال يهــتم مبواضــيع       
 .معينة
واســتطردت قائلــة إنــه بغيــة كفالــة اســتدامة املــشاريع   - ٤٠

اجلنــسانية، وضــعت احلكومــة اســتراتيجية للميزانيــة إىل عــام      
 تضمنت مؤشـرات معينـة تكفـل مـشاركة املـرأة علـى              ٢٠١٣

املساواة يف احلياة السياسية واالقتصادية وتعـاجل الفجـوات         قدم  
يف األجور وتضمن االسـتقالل االقتـصادي ومتنـع العنـف ضـد             
املرأة وتدمج عنـصر تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـع               

وقــد حــصلت الــسلطات احملليــة علــى     . الــسياسات الوزاريــة 
ري تــدريب بــشأن سياســات املــساواة بــني اجلنــسني، كمــا جتــ  
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مناقــــشات حــــول كيفيــــة التــــصديق علــــى امليثــــاق األورويب 
هــذا ويف إطــار . للمــساواة بــني املــرأة والرجــل يف احليــاة احملليــة

طلــب مــن الــسلطات احملليــة أن تــدرج املــساواة بــني   امليثــاق، ُي
ــسياسات     اجلنــسني يف خطــط أعماهلــا، ممــا يــضمن اســتدامة ال

 .اجلنسانية على الصعيد احمللي
قالت إن وزارة التعلـيم     ): إستونيا (اليوراندالسيدة ك  - ٤١

ــد اعتمــدت يف آذار  ــارس /ق ــب   ٢٠٠٧م ــر القوال  الئحــة حتظ
النمطية القائمة على أساس نوع اجلـنس أو التحيـزات القوميـة            

 .أو الثقافية أو العنصرية أو غريها من التحيزات
أشــار إىل أن التقريــر يــنص علــى    : الــسيد فلنترمــان  - ٤٢

أي العــام بينــت أن أغلبيــة ســكان إســتونيا نتــائج اســتطالع للــر
تعارض استخدام نظـام للحـصص بغيـة زيـادة نـسبة النـساء يف               
الربملان ويف جمالس احلكومة احمللية، فقال إنه بـالرغم مـن أمهيـة             
استطالعات الرأي العام، ال ينبغـي اسـتخدامها كذريعـة لعـدم            

د امتثــال الــدول األطــراف اللتزامهــا مبوجــب االتفاقيــة باعتمــا  
املتغلغلـة  تدابري خاصة مؤقتة بغية التغلب على األمناط التارخييـة     

وأضــاف أن التقريــر يــنص أيــضا علــى أن  . للتمييــز ضــد املــرأة
قانون املـساواة بـني اجلنـسني يتـيح تنفيـذ تـدابري تعطـي ميـزات            

. خاصة للجنس األقل متثيال وتـساعد علـى ختفـيض التفاوتـات           
 قـد نفـذت، وإن مل يكـن         وتساءل عما إذا كانت تلك التدابري     

األمــر كــذلك فهــل تعتــزم احلكومــة اختــاذ أيــة تــدابري؟ وطلــب  
أمثلة ملموسة للتـدابري اخلاصـة املؤقتـة الـيت          احلصول على   أيضا  

 مـن قائمـة اللجنـة       ٦جرت اإلشارة إليها يف الرد على السؤال        
 ).CEDAW/C/EST/Q/4/Add.1(للقضايا واملسائل 

ــد  - ٤٣ ــسيدة كاليورانـ ــتون (الـ ــق  ): ياإسـ ــى تعليـ ردت علـ
السيد فلنترمان بشأن الدراسـة االستقـصائية السـتطالع الـرأي        
ــة    ــراءات احلكومـــ ــوانني وإجـــ ــارت إىل أن القـــ ــام، فأشـــ العـــ
وسياســاهتا جيــب أن تــصور تطــور اجملتمــع الــذي توضــع فيــه،    

وأضـافت أن احلـصص     . وهلذا فمن املهم أن تعلن هذه القضايا      

شأهنا الـــرأي العـــام يف لـــيس املـــسألة الوحيـــدة الـــيت ينقـــسم بـــ
 .والبغاء قضية أخرى تثري اخلالف الشديد. إستونيا
قالت إنـه قـد جـرت مناقـشة         ): إستونيا (السيدة باب  - ٤٤

ــتونيا      ــتونيا، وأن شــعب إس ــة يف إس ــل متنوع احلــصص يف حماف
على وعي أكـرب اآلن بـأن احلـصص موضـع النظـر ليـست هـي              

ــسوفيايت    ــق يف العهــد ال ــيت كانــت تطب ورغــم أن . احلــصص ال
ــزداد يف      ــرأة ي ــل امل ــة حــصص، فتمثي ــى أي ــنص عل ــانون مل ي الق

ومـضت  . هيئات صنع القـرار علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي           
نـاث يف مجيـع     لى سبيل املثال يوجد أعـضاء مـن اإل        تقول إنه ع  

أمـا فيمـا يتعلـق بالتـدابري اخلاصـة الـيت تتخـذ              . ربملانيـة الاللجان  
ــد األمث   ــة، فأحـ ــضايا معينـ ــة قـ ــري   ملعاجلـ ــذي جيـ ــل الـ ــة العمـ لـ

. االضطالع به ملكافحة العنف ضـد املـرأة ومـساعدة الـضحايا          
واختتمــت كالمهــا قائلــة إنــه بالنــسبة للتــدابري املتخــذة ملعاجلــة  
األثــر غـــري املتناســب الـــذي وقــع علـــى املــرأة نتيجـــة للحالـــة     
االقتـــصادية الراهنـــة، فاحلكومـــة تتخـــذ إجـــراءات يف جمـــال      

 .سياسات العمل
استفسرت عما إذا كـان قـد       :  أبياه -ة كوكر   السيد - ٤٥

ــد        ــا الوف ــيت ذكره ــب املدرســية ال ــيح الكت ــدء يف تنق جــرى الب
وقالت فيما يتعلق بالعنف العـائلي أن البيـان االفتتـاحي      . سابقا

أشــار إىل بعــض البحــوث اجلاريــة حــول هــذه القــضية، إال أنــه 
وسألت عـن   .  ضرورة االضطالع باملزيد من البحث     نص على 

مث تساءلت بالنـسبة للمـآوى الثالثـة    . جراء هذا البحث موعد إ 
لضحايا العنف العـائلي عمـا إذا كانـت احلكومـة تقـدم الـدعم              
إىل املنظمات غـري احلكوميـة الـيت تـدير هـذه املـآوى، وخباصـة                

آوى يف عـدد إضـايف مـن املـ    بغية متكني هذه املنظمات من فتح     
 فهــل وإن مل يكــن األمــر كــذلك،. منــاطق أخــرى يف إســتونيا

 لدى احلكومة أية خطط لالضطالع هبذا األمر؟
وأضافت أنه مما يبعث علـى ارتياحهـا أنـه بـالرغم مـن           - ٤٦

النقص الكبري يف االجتـار بالنـساء، مـا زال لـدى إسـتونيا عـدد                 
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وهـذا يوضـح أن احلكومـة       .  هذه القضية  عاجلمن الربامج اليت ت   
دعم بلـدان   ومـع ذلـك، تـ     . ملتزمة التزاما قويا مبعاجلـة املـشكلة      

وســألت عمــا إذا  . االحتــاد األورويب اآلن كــثريا مــن الــربامج   
ــدما       ــربامج عن ــل تلــك ال ــويل متوي ــة مــستعدة لت كانــت احلكوم
ينتــهي الــدعم اخلــارجي، وطلبــت أيــضا معلومــات عــن عــدد    
اإلناث مـن ضـحايا االجتـار الـاليت تلقـني مـساعدة بغيـة تيـسري             

 .عودهتن اآلمنة وإعادة إدماجهن يف اجملتمع
أشـــــارت إىل أن اللجنـــــة : الـــــسيدة ســـــيمونوفيتش - ٤٧

 بأن تعتمد إستونيا قانونا حيظـر العنـف         ٢٠٠٢أوصت يف عام    
 أوامـــر احلمايـــة ميكـــن مـــن إصـــدارالعـــائلي ضـــد املـــرأة، ممـــا 

وقالــت إن . واالســتبعاد واحلــصول علــى املــساعدة القانونيــة    
ــذا        ــد ه ــارت أال تعتم ــد اخت ــتونيا ق ــى أن إس ــص عل ــر ن التقري

ون، وأنـه ميكـن إجـراء التحقيـق يف قـضايا العنـف العـائلي                القان
ومع ذلك ال توجد إحـصائيات عـن   . مبقتضى قانون العقوبات 

 واستفـسرت   .عدد القـضايا الـيت أجـري التحقيـق فيهـا بالفعـل            
عن الطريقة اليت تقترحها الدولة الطرف لتحسني مجع بيانـات          

مـات  حاالت العنف العائلي، وعمـا إذا كانـت هنـاك معلو      عن  
 .عن عدد النساء الاليت قتلن يف هذه احلاالت كل عام

ــار إىل أن   - ٤٨ وأضـــافت أن البيـــان االفتتـــاحي للوفـــد أشـ
احلكومة بصدد وضع خطة عمل وطنية بـشأن العنـف العـائلي            

وتساءلت عن الـسبب يف أن  . ٢٠٠٨ستدخل حيز النفاذ عام    
صياغة هذه اخلطـة اسـتغرقت سـنوات طويلـة، وعـن املـسؤول              

ومـضت تقـول إنـه باإلضـافة إىل         . نسيق تنفيذها ورصـده   عن ت 
ذلك، ترغب اللجنة يف معرفة اخلـدمات املتاحـة للنـساء الـاليت             
يعــشن يف مــآوى ضــحايا العنــف العــائلي، وبالتحديــد، مــا إذا  

ويف . كانت هذه اخلدمات تتـضمن املـساعدة القانونيـة اجملانيـة          
زجريـة الـيت    اخلتام طلبت توضيحا بشأن الفارق بـني األوامـر ال         

ــانون     أنميكــن  ــة وق ــانون اإلجــراءات املدني ــضى ق ــصدر مبقت  ت
اإلجــراءات اجلنائيــة، وســألت عــن اإلجــراءات املتاحــة حلمايــة  

 .النساء الاليت يرفضن املوافقة على فرض األوامر الزجرية

ــان  - ٤٩ ــسيد فلنترمـــ ــسيدة   : الـــ ــشاطر الـــ ــه يـــ ــال إنـــ قـــ
 ملكافحـة   سيمونوفيتش القلـق بـشأن االفتقـار إىل تـشريع معـني           

العنــف ضــد املــرأة، واقتــرح أنــه قــد ينبغــي للدولــة الطــرف أن  
أمـــا فيمـــا يتعلـــق . تعيـــد النظـــر يف احلاجـــة إىل هـــذا التـــشريع 

باملــشروع الرائــد للعــودة اآلمنــة وإعــادة تأهيــل النــساء الــاليت    
جرى االجتار هبن ألغراض االستغالل اجلنسي، وهو املـشروع         

ئمـــــة اللجنـــــة   الـــــذي جـــــاء ذكـــــره يف الـــــردود علـــــى قا    
ر عمــــا إذا كانــــت املــــساعدة واملــــسائل، فاستفــــس للقــــضايا
من خالل املشروع حتل حمل املـساعدة املتاحـة مبوجـب      املقدمة

ــضحايا أ  ــساعدة الـ ــانون مـ ــساعدة  قـ ــك املـ ــل تلـ ــا تكمـ . م أهنـ
أيضا عن رغبته يف معرفـة عـدد ضـحايا االجتـار الـذين           وأعرب

قانون ومقـدار  سعوا إىل احلصول على املساعدة مبوجب هذا ال    
التعويض الذي حيصل عليه الضحايا بصفة عامـة يف مثـل هـذه             

 .احلاالت
ــون  - ٥٠ ــسيدة هي ــب   ): إســتونيا (ال ــيح الكت ــت إن تنق قال

املدرســـية الـــذي يـــستهدف القـــضاء علـــى القوالـــب النمطيـــة  
وفيما يتعلق مبـسألة التمويـل املـستمر        . اجلنسانية قد بدأ بالفعل   

قالـت إن   رأة ومـساعدة الـضحايا،      لربامج مكافحـة االجتـار بـامل      
ميزانية مشروع خطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر              

وأضــافت أن احلكومــة علــى . اعتمــادا لتلــك األنــشطةتتــضمن 
اســتعداد كــذلك لتحمــل املــسؤولية املاليــة عــن مــآوى ضــحايا 

 .االجتار والعنف العائلي
قـدم،  أضـافت إىل مـا ت     ): إسـتونيا  (السيدة كاليوراند  - ٥١

قائلــة أن املبــالغ املقدمــة للمــآوى ستخــصص لــوزارة الــشؤون   
ــة ــه مـــ . االجتماعيـ ــاملرأة  وقالـــت إنـ ــار بـ ــصحيح أن االجتـ ن الـ

مشكلة رئيـسية يف إسـتونيا، إال أنـه رغـم ذلـك فإسـتونيا                ليس
ــرى      ــسبة لالجتــار، وت ــور واملقــصد بالن ــشأ والعب ــدان املن مــن بل

ــا     ــة جــدا أن تتع ــور اهلام ــه مــن األم ــة أن ــدان  احلكوم ــع بل ون م
 مكافحـة هـذه     علـى  الـشرق    يفالشمال األورويب ومع جرياهنـا      

 .املشكلة
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ردت علـى الـسؤال املتعلـق       ): إسـتونيا  (السيدة فييك  - ٥٢
بالبحث املعين بالعنف العـائلي، فقالـت إنـه جـرى االضـطالع              

 عــن مــرتكيب ٢٠٠٧ يف تـاريخ مبكــر مــن عـام   نوعيــةبدراسـة  
وقــد . ة بانتــهاء الــسنة العنــف، وســتتاح نتــائج هــذه الدراســ    

ــراد إىل    ــباب الـــيت تـــدفع األفـ ــة فهـــم األسـ اســـتهدفت الدراسـ
ــن       ــيت ميكـ ــال الـ ــد األعمـ ــف وحتديـ ــلوك عنيـ ــراط يف سـ االخنـ

وأضافت أنه فضال   . للحكومة أن تقوم هبا لكسر حلقة العنف      
ج املسائل املتعلقة بـالعنف العـائلي يف الدراسـة          عن ذلك ستدرَ  

ــضحايا ا   ــة ل ــصائية الوطني ــيت    االستق ــة ال ــي الدراس جلــرائم، وه
جيريهـــا املكتـــب الـــوطين لإلحـــصاءات بـــصفة دوريـــة، وهلـــذا  

.  البحـوث   عاملني يف جمال   الغرض جيري اآلن تدريب موظفني    
، أما الدراسـة    جتريبية دراسة استقصائية    ٢٠٠٨وستجرى عام   

 .االستقصائية الكاملة فستجري بعد ذلك بوقت قصري
ت الدراسـة االستقـصائية     واستطردت قائلة إنه ملا كانـ      - ٥٣

ــة، فمــن املتوقــع أن     ــة بالــضحايا دراســة استقــصائية دوري املعني
. تزيد من توفر البيانات املوثوق هبا فيما يتعلق بالعنف العـائلي          

وأضـــافت أن مـــشروع خطـــة العمـــل الوطنيـــة بـــشأن العنـــف  
لبحـث، وخباصـة يف جمـال دراسـة تكلفـة           ل مهد الطريق العائلي  

ول خطــة العمــل الوطنيــة أيــضا ضــرورة وتتنــا. العنــف العــائلي
وتــدعو هــذه . حتــسني مجــع البيانــات املتعلقــة بــالعنف العــائلي  

اخلطة بصفة حمددة إىل اعتماد الطريقة اليت تـستخدمها إحـدى           
دوائـــر الـــشرطة األربـــع يف إســـتونيا جلمـــع البيانـــات ومتابعـــة  

 امــرأة ٤٠وتــشري بيانــات الــشرطة إىل مقتــل حــوايل  . القــضايا
 .أن نصف قضايا القتل هذه تتصل بالعنف العائليكل عام، و

وأضافت أن احلكومة تقدم الـدعم إىل املنظمـات غـري            - ٥٤
وجيــري . العنــف العــائلياحلكوميــة الــيت تــدير مــآوى ضــحايا   

ــالني،       ــود يف تــ ــأوى املوجــ ــدعم اآلن إىل املــ ــذا الــ ــدمي هــ تقــ
وستحــصل مجيــع املــآوى علــى دعــم احلكومــة ابتــداء مــن عــام 

وتنعقـد  . خطـة العمـل املعنيـة بـالعنف العـائلي      ر  إطا يف   ٢٠٠٨
النية على أن تقدم احلكومات احمللية جزءا من هذا الـدعم وأن            

ومع ذلك، فمن الـضروري     . تقدم احلكومة الوطنية جزءا آخر    
ــة تقــدمي     ــة إزاء أمهي االرتقــاء بــوعي مــسؤويل احلكومــات احمللي

زمـة لـذلك    الدعم إىل ضحايا العنف العائلي وتـوفري املبـالغ الال         
 .الدعم
وذكرت أنه حىت اآلن، طلبت ثـالث نـساء املـساعدة             - ٥٥

وهـذا عـدد ضـئيل، ويرجـع ذلـك          . من مـآوى ضـحايا االجتـار      
جزئيا إىل أن هناك مـن املـآوى املتفرقـة لـضحايا االجتـار مـا مل                 

 واثنـان يف عـام      ٢٠٠٦أحدها يف أواخر عام     (يفتح إال مؤخرا    
ضـحايا العنـف العـائلي،       هذه املآوى مبآوى     وترتبط). ٢٠٠٧

ــضحايا االجتــار      ــصلة ل ــدم مرافــق منف ــه تق ــا بالنــسبة  . إال أن أم
للسبب يف أن وضع خطة عمل ملكافحة االجتار اسـتغرق وقتـا            
أطول مما كان متوقعـا فريجـع جزئيـا إىل أن احلكومـة حاولـت              
جاهــدة إشــراك طائفــة عريــضة مــن أصــحاب املــصاحل يف هــذه  

وتتحمـل وزارة   . خلطـة قريبـا جـدا      ومن املتوقـع إمتـام ا      .العملية
الشؤون االجتماعية املـسؤولية عـن تنـسيق ورصـد تنفيـذ هـذه              

 .اخلطة
ــسيدة كاليورانــد  - ٥٦ ــتونيا (ال ــى الــسؤال  ): إس ردت عل

املتعلق باملساعدة املقدمة إىل ضـحايا االجتـار، فأشـارت إىل أن            
 EQUALإســـــتونيا تـــــشارك يف مـــــشروع االحتـــــاد األورويب  

، وقـد   “ملنخرطات يف البغـاء يف سـوق العمـل        إدماج النساء ا  ”
أقيمــت يف إطــار هــذا املــشروع مراكــز إلعــادة التأهيــل لكــي    
ختدم كال من النساء املنخرطات يف البغاء والنساء مـن ضـحايا       

وتقـــدم هـــذه املراكـــز املـــساعدة الـــشاملة واملـــشورة  . االجتـــار
ىل باجملان، مبا يف ذلك إعادة التأهيل البدين، إذا دعت احلاجـة إ           

مـساعدة  واهلـدف   . ذلك، فضال عن خـدمات الـصحة العقليـة        
 على العثور على عمل واالندماج مـن جديـد يف           هؤالء النسوة 

أما فيما يتعلق مببلغ التعويض املتاح للـضحايا مبقتـضى          . اجملتمع
 كـرون   ٥٠ ٠٠٠قانون مساعدة الضحايا، فاحلد األقـصى لـه         

املبلغ الفعلـي   ، إال أن    ) دوالر أمريكي  ٤ ٤٠٠حوايل  (إستوين  
 .املقدم يعتمد بطبيعة احلال على مالبسات كل حالة
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ردت على الـسؤال املتعلـق      ): إستونيا (السيدة ساندر  - ٥٧
بــاألوامر الزجريــة، فوضــحت أنــه مبقتــضى قــانون اإلجــراءات  
اجلنائية، ميكن ملكتب املـدعي العـام أن يطلـب مـن أيـة حمكمـة                

اب العنــف أن تفــرض أمــرا زجريــا علــى شــخص متــهم بارتكــ 
. بغية محايـة حيـاة الـضحية أو احملافظـة علـى حقوقهـا األخـرى               

واختتمت كالمها قائلة إنه مبقتـضى قـانون اإلجـراءات املدنيـة            
 .ال ميكن طلب أمر زجري إال بعد إدانة اجملرم

 ٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  
 


