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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة التاسعة والثالثون

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣
 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية  

 
 إستونيا  

لتقريـــــر الـــــدوري الرابـــــع إلســـــتونيا  حبـــــث الفريـــــق العامـــــل ملـــــا قبـــــل الـــــدورة ا  - ١
)CEDAW/C/EST/4.( 
 

 واآللية الوطنيةقوانني الدستور وال

ــذ قــانون املــساواة بــني اجلنــسني و     - ٢ ــره يرجــى تقــدمي معلومــات عــن تنفي ــز أث علــى تعزي
 .املساواة بني اجلنسني

ل  مــن قبيــال يعــد أيــضا”ورد يف التقريــر أنــه، مبوجــب قــانون املــساواة بــني اجلنــسني،   - ٣
ــة خمتلفــة    ــز مــنح معامل ــتنادا إىل  لــشخص التميي ــف ذلــك الــشخص     اس نــوع اجلــنس يف توظي

ه، إذا كــان نــوع جــنس ذلــك الــشخص متكينــه مــن احلــصول علــى التــدريب الــالزم لتوظيفــ أو
ينــة الــيت تنطــوي عليهــا الوظيفــة مطلــب أساســي وحمــدد بــسبب طــابع األنــشطة املهنيــة املع  هــو
تلـك األنـشطة، بـشرط أن يكـون هـدف التمييـز مـشروعا               بسبب الـسياق الـذي جتـري فيـه           أو

. ويـشري التقريـر إىل حكـم مـشابه فيمـا يتعلـق بعـروض التعلـيم والتـدريب                  . “واملطلب متناسـبا  
 .يرجى سوق أمثلة عما هو متوخى يف إطار هذه األحكام وعن كيفية تنفيذها عمليا

ق بشكل مباشر مـن قبـل   ّبطتأي معلومات تفيد بأن أحكام االتفاقية   عدم وجود   نظرا ل  - ٤
 .هذا الوضععلل احملاكم، يرجى تقدمي معلومات عن األسباب اليت ميكن أن ت
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حسبما ورد يف التقرير، سوف يتم إنـشاء مؤسـستني جديـدتني وفقـا لقـانون املـساواة                    - ٥
يرجـى  .  مفوض شؤون املساواة بني اجلنسني، وجملس املساواة بني اجلنـسني          -بني اجلنسني مها    

ــا       تقــدمي  ــشطتهما ومالكهم ــشئتا وعــن أن ــد أن ــان املؤســستان ق ــا إذا كانــت هات معلومــات عم
 .الوظيفي ومواردمها

يرجى تقدمي معلومات عن أنشطة اللجنة املشتركة بني الـوزارات لتعزيـز املـساواة بـني                 - ٦
اجلنــسني وعــن نتــائج تلــك األنــشطة، فــضال عــن العالقــة الــيت تــربط هــذا اجلهــاز باملؤســستني    

ويرجى أيضا بيان حالة الوثيقة األساسية للـسياسة العامـة املتعلقـة        .  املذكورتني أعاله  اجلديدتني
 فـضال عـن األنـشطة املـضطلع     ،باملساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلـك مـا إذا كانـت قـد اعتمـدت         

 .يف إطار السياسة العامة وأثرها على تعزيز املساواة بني اجلنسني هبا

ل االقتــصادي مــن   إىل أن التحــو٢٠٠٢ُّا اخلتاميــة لعــام  أشــارت اللجنــة يف تعليقاهتــ   - ٧
ل حتـديات خطـرية للتنفيـذ       اقتصاد خمطط مركزيا إىل اقتـصاد سـوقي خـالل العقـد األخـري شـكّ               

ــة، و  ــال لالتفاقيـ ــارت الفعـ ــادة ا أشـ ــات إعـ ــشكل    إىل أن عمليـ ــساء بـ ــى النـ ــرت علـ ــة أثـ هليكلـ
 إطـار   لفـه ري املتناسـب الـذي خي     يرجـى تقـدمي معلومـات عـن اسـتمرار األثـر غـ              .)١(متناسب غري

العمــل احلــايل لالقتــصاد الكلــي يف البلــد علــى النــساء، وعــن اخلطــوات الــيت تتخــذها احلكومــة  
 .التغلب عليهللتخفيف من حدة هذا األثر أو منعه أو 

 
 التدابري اخلاصة املؤقتة  

 تـدابري    بأن تـستحدث الدولـة الطـرف       ٢٠٠٢أوصت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية لعام        - ٨
 مــن االتفاقيــة، وذلـك يف مجلــة مــن امليــادين، منــها  ٤ مـن املــادة  ١خاصـة مؤقتــة، وفقــا للفقــرة  

 علـى أن التـدابري   ٢٥وشددت اللجنة يف توصـيتها العامـة         .)٢(ميادين التعليم والعمالة والسياسة   
رجـل علـى   اخلاصة املؤقتة جزء من استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق املـساواة بـني املـرأة وال      

ينبغـي التمييـز بينـها وبـني الـسياسات االجتماعيـة العامـة الدائمـة الراميـة إىل                 أنه  أرض الواقع، و  
وورد يف التقرير أن قانون املساواة بني اجلنسني يتضمن عـددا مـن             . حتسني وضع املرأة والطفلة   

ة تنفيــذها يرجـى تقــدمي مزيـد مــن التفاصـيل بــشأن أنـواع هــذه التـدابري وحالــ     . التـدابري اخلاصــة 
 .والنتائج احملققة

 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة ويف صنع القرار  
نظــرا ألن وضــع املــرأة يف مناصــب صــنع القــرار مل يــتغري بــشكل ملمــوس منــذ صــدور  - ٩

تخـذة أو املتوخـاة مـن جانـب         التقرير األخري، يرجى تقـدمي مزيـد مـن التفاصـيل عـن التـدابري امل               
__________ 

 .٨٦ الفقرة ،)A/57/38( ٣٨لوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم ا )١( 
 .٩٤املرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
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وخباصــة يف املــستويات العليــا، ركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية والعامــة، احلكومــة لتحــسني مــشا
 ٢٥التوصية العامـة    ضوء  يف ذلك الربملان اإلستوين والوزارات احلكومية واإلدارة احمللية، يف           مبا

 . بشأن املرأة يف احلياة العامة٢٣ من االتفاقية، والتوصية ٤ من املادة ١بشأن الفقرة 
 

 أةراملضد العنف   

ــام     - ١٠ ــة لع ــا اخلتامي ــة يف تعليقاهت ــر،    ٢٠٠٢أوصــت اللجن ــا ذكــر يف التقري ــى حنــو م ، عل
باستحداث تشريعات حمددة يف جمال العنف املرتيل، تنص علـى إصـدار أوامـر باحلمايـة والعـزل              

ليــست هنــاك حاجــة إىل قــانون ”وورد يف التقريــر أنــه  .)٣(واحلــصول علــى املــساعدة القانونيــة
عنــف اُألســري نظــرا إىل أن قــانون العقوبــات يــنظم هــذه املــسألة ويــوفر أيــضا منفــصل بــشأن ال

عن الكيفيـة الـيت يـنص هبـا قـانون العقوبـات       إيراد تفاصيل يرجى  .“زيلـاحلماية ضد العنف املن
ويرجى القيام أيضا بتوضيح ما إذا كان حيق للنـساء الـاليت            . زيلـعلى محاية املرأة من العنف املن     

زيل اللجـــوء إىل املـــساعدة القانونيـــة أو مـــا إذا كـــان لـــديهن تلـــك ـف املنـــلعنـــليقعـــن ضـــحية 
 .اإلمكانية، وتوضيح الظروف اليت يتم فيها ذلك

، تـــوىل مكتـــب املـــدعي العـــام اإلجـــراءات يف  ٢٠٠٤يف عـــام ” التقريـــر أنـــه ورد يف - ١١
يرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن عــدد  . “قــضية جنائيــة تتــصل بــالعنف اُألســري  ٢٩٢

  .ضايا العنف ضد املرأة واإلشارة أيضا إىل عدد اإلدانات ومتوسط العقوبة املفروضةق

 الدولــة الطــرف علــى تعــديل القــانون ٢٠٠٢حثــت اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة لعــام  - ١٢
اجلنائي بغرض تقدمي تعريف صريح جلرمية االغتصاب على أهنـا اتـصال جنـسي بـدون موافقـة،                  

فمــا هــي اخلطــوات املتخــذة   .)٤(نون املتعلــق باغتــصاب األحــداث كمــا أوصــت بتعــديل القــا 
 استجابة لتوصيات اللجنة؟

 
 االجتار بالبشر  

ــة ملكافحــة االجتــار        - ١٣ ــة مــشروع خطــة العمــل الوطني يرجــى تقــدمي معلومــات عــن حال
يرجى تقدمي معلومـات عـن الـربامج     يف تلك احلالة    اعتمد، و كان قد   بالبشر، مبا يف ذلك ما إذا       

 .نفذة يف إطار اخلطة وعن أثرهاامل

يرجى تقدمي البيانات املتوفرة بشأن عدد النساء والفتيات الاليت يـتم االجتـار هبـن مـن                 و - ١٤
 .إستونيا وعربها

__________ 
 .٩٨املرجع نفسه، الفقرة  )٣( 
 .١٠٠ و ٩٨املرجع نفسه، الفقرتان  )٤( 
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يرجى تقدمي معلومات مـستكملة عـن أعـداد احملاكمـات واإلدانـات الـيت يتعـرض هلـا              و - ١٥
ــدعم واملــساعدة املتاحــة   القــائمون باالجتــار وتقــدمي مزيــد مــن املعلومــات أيــض    ــرامج ال ا عــن ب

 .لضحايا االجتار
 

 القوالب النمطية والتعليم  
 إسـتونيا كمـا يـشري إىل        الـسائدة يف  يناقش التقرير التحيزات القوية إزاء أدوار اجلنسني         - ١٦

، حيث حثت اللجنة الدولة الطرف علـى صـياغة وتنفيـذ            ٢٠٠٢التعليقات اخلتامية للجنة لعام     
ة يف النظام التعليمي وعلى تـشجيع وسـائط اإلعـالم علـى تعزيـز التغـيريات الثقافيـة                برامج شامل 

وحـسبما ورد يف التقريــر، مل تــشرع إســتونيا   .)٥(إزاء األدوار واملهـام املنــسوبة للمــرأة وللرجــل 
يرجـى اإلشـارة    . بعد يف تنفيذ هذه التوصية تنفيذا كامال، إال أهنا أصبحت تدرك هذه املشكلة            

اب الكامنة وراء هذا التـأخري وكـذلك اعتـزام الدولـة الطـرف اختـاذ إجـراء شـامل يف                     إىل األسب 
 .حتديد مهلة زمنيةإطار متابعة توصية اللجنة، مبا يف ذلك 

 أسـتاذة مـن     ٧٦، كـان هنـاك      ٢٠٠٣/٢٠٠٤ إىل أنـه يف الفتـرة        ٢-١٠يشري اجلدول    - ١٧
 تقــدمي بيانــات مــستكملة، وبيــان التــدابري الــيت تتخــذ  فريجــى.  أســتاذا٤٦٧أصــل مــا جمموعــه 

لزيــادة عــدد األســتاذات يف أوســاط هيئــة التــدريس اجلــامعي واألثــر القــصري واملتوســط األمــد     
 .املتوقع هلذه التدابري

بـدا  ”نه اسـتنادا إىل دراسـة بـشأن أدوار اجلنـسني يف الكتـب املدرسـية،          إيذكر التقرير    - ١٨
ــة    أن الكتــب املدرســية ملخت  ــدعم األدوار النمطي لــف املواضــيع ويف كــل املــستويات تــشجع وت

املقولبة للجنسني، وال تعكس بصورة مماثلـة خـربات النـساء والرجـال، وال تعلـم األيـديولوجيا                  
فمـا هـي التـدابري الـيت تتخـذ       .“احلديثة حلقـوق اإلنـسان وتوزيـع األدوار بـني الرجـال والنـساء      

 هلة زمنية لتحقيق النتائج املتوقعة؟استجابة هلذا التقييم، وهل هناك م

 العمالة  
يشري التقريـر إىل أن الرجـال والنـساء يف إسـتونيا يتـشاطرون الـرأي يف أن هنـاك متييـزا                       - ١٩

ويـشري التقريـر كـذلك إىل أن الفـصل          . واضحا بني ما يسمى وظائف الرجال ووظائف النساء       
يرجـى   . منـذ تقـدمي التقريـر املاضـي        األفقي والرأسي القائم على أساس نـوع اجلـنس مل ينحـسر           

 .إيراد املزيد من التفاصيل عن اجلهود اليت تبذل ملعاجلة هذا الوضع

 بزيـــادات إضـــافية يف األجـــور يف ٢٠٠٢أوصـــت اللجنـــة يف تعليقاهتـــا اخلتاميـــة لعـــام  - ٢٠
 وق يف األجـر   رالقطاعات اليت هتيمن عليهـا املـرأة مـن قطاعـات العمالـة احلكوميـة لتقليــص الفـ                  

__________ 
 .٩٦املرجع نفسه، الفقرة  )٥( 
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يرجى تقدمي معلومات عن اخلطـوات املتخـذة        . )٦(مقارنة بالقطاعات اليت يهيمن عليها الذكور     
 .لتنفيذ توصية اللجنة

التقريــر معلومــات تفيــد بأنــه قــد ُوضــعت يف إســتونيا خطــة عمــل للمــشاركة  يتــضمن  - ٢١
وبـالنظر   .الفقـر، ويـشري إىل بعـض التـدابري احملـددة الـيت اختـذت           احلد من   االجتماعية هتدف إىل    

، يرجـى تقـدمي معلومـات    ٢٠٠٢إىل القلق الذي أعربت عنه اللجنـة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة لعـام           
وينبغـي أن ينـاقش الـرد علـى وجـه التحديـد             . عن أية تدابري أخرى اختـذت اسـتجابة لتوصـياهتا         

وضــع جمموعــات خاصــة مــن النــساء، مثــل ربــات األســر وذوات األطفــال الــصغار فــضال عــن  
 .يت مل يتزوجن زجية قانونية إال أهنن يعشن يف إطار عالقات طويلة األمدالنساء الال

 
 الصحة  

تقـدمي املـشورة إىل الـشباب بـشأن الـصحة           ” التقرير أن إحدى نتائج مـشروع        ورد يف  - ٢٢
متثلـــت يف “ ٢٠٠٦-٢٠٠٢اإلجنابيـــة والوقايـــة مـــن األمـــراض املنقولـــة باالتـــصال اجلنـــسي،  

 يف املائـة، وكـذلك اخنفـاض عـدد حـاالت احلمـل              ٢٥بنـسبة   اخنفاض عدد حاالت اإلجهـاض      
ألول مــرة وحــاالت اإلصــابة ألول مــرة بــاألمراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي يف أوســاط مــن  

ــني    ــارهم ب ــراوح أعم ــسبة  ١٩ و ١٥تت ــة١٠ ســنة بن ــذا    .  يف املائ ــا إذا كــان ه ــان م يرجــى بي
ت مــستكملة عــن معــدل  ويرجــى أيــضا تقــدمي معلومــا . ٢٠٠٦املــشروع سيــستمر بعــد عــام  

ــة         ــسي يف أوســاط الفئ ــصال اجلن ــة باالت ــراض املنقول اإلجهــاض وحــاالت احلمــل املبكــر واألم
 . سنة١٩ إىل ١٥العمرية من 

وورد يف التقرير أن االحتاد اإلستوين لتنظيم األسرة ومعه منظمات غـري حكوميـة شـىت        - ٢٣
ع احلمـل، ويعمـل هبـدف جعـل         يشجع استخدام وسائل حديثة ذات درجة عالية من اجلودة ملن         

ــة   . وســائل منــع احلمــل متاحــة لعامــة اجلمهــور   يرجــى اإلشــارة إىل التــدابري الــيت تنفــذها الدول
الطرف لكفالة اتساع إمكانية احلصول على معلومات بـشأن تنظـيم األسـرة، مبـا يف ذلـك مـن                     

الع علـى   جانب النساء الفقريات، فضال عن إمكانية احلصول على وسائل منـع احلمـل، واالطـ              
 .االجتاهات مع مرور الزمن

ــشرية      - ٢٤ ــساء املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة الب ــة للن ــسبة املئوي ــر أن الن وورد يف التقري
كمــا ورد فيــه أن العمــل يف جمــال اتقــاء فــريوس نقــص املناعــة  . ارتفعــت يف الــسنوات األخــرية

اإليـدز  /ريوس نقص املناعة البشرية   اإليدز يستند إىل اخلطة اإلمنائية الوطنية للوقاية من ف        /البشرية
يرجى بيان ما إذا كانت هذه اخلطة قد استكملت وكيف أهنـا تـدمج     . ٢٠٠٦-٢٠٠٢للفترة  

__________ 
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منظــورا جنــسانيا، ويرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن أثــر اخلطــة علــى وعــي النــساء مبخــاطر   
ت عـن مـدى   ويرجى أيضا تقدمي معلومـا  .اإليدز ومبعدل إصابتهن/فريوس نقص املناعة البشرية

تـوافر األدويـة املــضادة للفريوسـات املعكوســة وخـدمات الرعايـة النفــسية واالجتماعيـة ومــدى       
 .إتاحتها بتكلفة ميسرة للنساء املصابات باإليدز وألطفاهلن

 بوضـع هياكـل هتـدف إىل مواجهـة          ٢٠٠٢وأوصت اللجنة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة لعـام           - ٢٥
ــا   امــش ــيت تواجهه ــة ال ــصحة العقلي ــشهد تطــورات    كل ال ــيت ت ــساء، وكــذلك يف اجملــاالت ال الن
يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت جيري اختاذهـا لتنفيـذ توصـية اللجنـة، وعـن           . )٧(سلبية

 .النتائج احملققة
 

 املرأة الريفية  

 بـأن ترصـد الدولـة الطـرف الـربامج         ٢٠٠٢أوصت اللجنـة يف توصـياهتا اخلتاميـة لعـام            - ٢٦
 .)٨(ياســات وبــرامج شــاملة هتــدف إىل متكــني النــساء الريفيــات اقتــصاديا  القائمــة وأن تــضع س

 الـيت جيـري اختاذهـا لتنفيـذ هـذه التوصـية، مبـا يف                واتعن اخلط إيراد املزيد من التفاصيل     يرجى  
ــة       ــائج احملققــة، ويرجــى تقــدمي معلومــات عمــا إذا كانــت اســتراتيجية إســتونيا للتنمي ذلــك النت

 .يااإلقليمية تتضمن بعدا جنسان
 

 الزواج والعالقات األسرية  

 عامــا أن ١٨ و ١٥جيــوز للقاصــر الــذي يتــراوح عمــره بــني      ” التقريــر أنــه  ورد يف - ٢٧
يرجــــى تقــــدمي مزيــــد مــــن املعلومــــات عــــن احلــــاالت الــــيت يعــــد فيهــــا الــــزواج . “يتــــزوج

ويرجى أيضا تقدمي بيانات إحـصائية مـستكملة بـشأن حـاالت الـزواج بـني        . “القاصر لصاحل”
  .، مصنفة حسب نوع اجلنس٢٠٠٢اصرين بعد عام الق
 

 ٢٠ من املادة ١الفقرة على تعديل الالربوتوكول االختياري و  

الربوتوكـول االختيـاري   صـوب التـصديق علـى    ُيرجى بيان أي تقدم يكـون قـد أحـرز        - ٢٨
 .فاقية من االت٢٠ من املادة ١الفقرة على تعديل القبول صوب أو أو االنضمام إليه، لالتفاقية 
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