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 لوطنيةالدستور، والقوانني، واآلليات ا  

اجلنسني، وأثـره علـى تعزيـز       يرجى تقدمي معلومات عن تنفيذ قانون املساواة بني          - ١  
 .املساواة بني اجلنسني

ولتنفيـذ هـذا القـانون    . ٢٠٠٤مـايو  / أيـار ١بدأ سريان قانون املساواة بني اجلنسني يف       
الت علــى وجــه أفــضل، شــرعت وزارة الــشؤون االجتماعيــة بالتعــاون مــع املنظمــات والوكــا    

واملنظمات غري احلكوميـة األخـرى ذات الـصلة بتنفيـذ عـدد مـن املـشاريع الغـرض منـها، علـى                       
 .سبيل املثال، زيادة الوعي بالقانون وباملسائل ذات الصلة بوجه عام

 ١ من القـانون والنـهوض بالواجبـات احملـددة يف الفقـرة          ١١ و ٦ولتيسري تنفيذ املادتني     
املـساواة بـني    ” بعنـوان ن االجتماعية خطة لتنفيذ مشروع      ، وضعت وزارة الشؤو   ٢٢من املادة   

“  املبدأ واهلدف فيما يتعلق بتحقيق كفاءة الشركات وقدرهتا علـى االسـتمرار            - الرجل واملرأة 
وأحـــد .  بتمويــل مــشترك مــن املرفــق االنتقــايل باالحتــاد األورويب      ٢٠٠٨-٢٠٠٧تــرة  يف الف

ا يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني مـن حيـث             أهداف املشروع هو زيادة وعي القطاع اخلاص فيم       
ويف إطار هذا املشروع سيتم إجـراء       . املعايري القانونية والسياسات والتدابري وأفضل املمارسات     

مسح للوقوف على معارف ومواقف أصـحاب العمـل بالنـسبة للمـساواة بـني اجلنـسني وتنفيـذ             
 .ساواة بني اجلنسني يف القطاع اخلاصمعايري املساواة يف املعاملة بني املرأة والرجل وتعزيز امل

وســوف يــساعد املــشروع يف احلــصول علــى صــورة عامــة عــن املبــادئ التوجيهيــة           
واألساليب والتدابري املستخدمة يف القطـاع اخلـاص بالـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب فيمـا            

ينــهما؛ ووضــع مبــادئ يتعلــق بتنفيــذ املــساواة يف املعاملــة بــني الرجــل واملــرأة وتعزيــز املــساواة ب 
ــادئ األساســية حلــساب       ــة ألصــحاب العمــل يف القطــاع اخلــاص بإســتونيا، تــشمل املب توجيهي

 وزيـادة   .)من أجل القضاء على فجوة األجور بـني املـرأة والرجـل           (األجور وتقدير قيمة العمل     
وعــي أصــحاب العمــل يف القطــاع اخلــاص بالنــسبة للتــشريعات ذات الــصلة ســوف تــؤدي إىل  

عــارفهم وزيــادة مهــاراهتم فيمــا يتعلــق باســتخدام تــدابري وأســاليب تعزيــز املــساواة بــني  زيــادة م
 إنـشاء شـبكة ألصـحاب العمـل ومجاعـات املـصاحل يف القطـاع                 إىل هدف املشروع وي. اجلنسني

اخلاص من أجل تبادل املعلومـات واخلـربات وأفـضل املمارسـات سـعيا إىل تعزيـز املـساواة بـني                    
تــشارك رابطــة مــدن و . مــن قــانون املــساواة بــني اجلنــسني٩تنفيــذ املــادة اجلنــسني فيمــا يتعلــق ب

إســـتونيا يف مـــشروع دويل هدفـــه دعـــم احلكومـــات احملليـــة يف عمليـــة التـــصديق علـــى امليثـــاق 
ويـنص املـشروع    . تنفيـذ هـذا امليثـاق     يف  األورويب للمساواة بني املرأة والرجل يف احلياة احملليـة و         

ضم إىل امليثـاق بإعـداد خطـة عمـل بالنـسبة للمـساواة بـني           على أن يقـوم كـل طـرف جديـد ينـ           
اجلنسني تشتمل على إجراءات حمددة تنفَّذ خالل فترة معقولـة، كـذلك تتعهـد الدولـة الطـرف                  
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الــيت تنــضم إىل امليثــاق بــإجراء اســتعراض دوري خلطــة العمــل وإدخــال مــا يلــزم مــن تعــديالت 
 .عليها

نون املساواة بني اجلنسني، يقـوم املـسؤولون يف        من قا ) ١(٢٣وفيما يتعلق بتنفيذ املادة      
 بـالرد علـى أسـئلة       اختـصاصهم إدارة املساواة بني اجلنـسني بـوزارة الـشؤون االجتماعيـة حبكـم              

 .واستفسارات األفراد حول مسائل املساواة بني اجلنسني

، )وضـة شـؤون املـساواة بـني اجلنـسني     فم( مـن القـانون      ٢١-١٥وبالنسبة لتنفيذ املادة     
 .٤ى الرجوع إىل الرد على السؤال يرج

ال يعد أيضا من قبيـل      ”ورد يف التقرير أنه، مبوجب قانون املساواة بني اجلنسني،           - ٢  
التمييز منح معاملة خمتلفة لشخص استنادا إىل نوع اجلنس يف توظيف ذلك الشخص أو          

لـشخص  متكينه من احلصول على التدريب الالزم لتوظيفه، إذا كان نوع اجلـنس ذلـك ا             
اليت تنطوي عليها الوظيفـة      هو مطلب أساسي وحمدد بسبب طابع األنشطة املهنية املعينة          

ــز       ــه تلــك األنــشطة، بــشرط أن يكــون هــدف التميي أو بــسبب الــسياق الــذي جتــري في
ويشري التقرير إىل حكم مشابه فيما يتعلـق بعـروض التعلـيم            . “مشروعا واملطلب متناسبا  

ما هو متوخى يف إطار هذه األحكام وعن كيفية تنفيذها يرجى سوق أمثلة ع. والتدريب
 .عمليا

ميكن يف بعض احلاالت أن تكـون هنـاك عوامـل تتطلـب اسـتئجار شـخص مـن جـنس                  
وعلـى سـبيل املثـال اسـتئجار ممثـل مـن الـذكور         . معني، كأن يكون ذلك بـسبب طبيعـة العمـل         

. بـاره مقـدما لرعايـة فرديـة    أو حالة ُيستأجر فيها شـخص باعت . لدور رجل يف فيلم أو مسرحية  
ففــي هــذه احلالــة يكــون مــن املــربر اســتئجار شــخص مــن نفــس نــوع األشــخاص املــشمولني      

وميكـن كـذلك    . كذلك يكون من املناسب استئجار موظفة للعمل يف مـأوى للنـساء           . بالرعاية
ــة فيمــا يتعلــق بعــروض الوظــائف    ــدريب، كــان   . ذكــر حــاالت مماثل ففيمــا يتعلــق بعــروض الت

هو حاالت التدريب املتصلة بوظيفة معينـة، وكـذلك التـدريب الـذي يـراد بـه حتـسني                   املقصود  
ومـن أمثلـة ذلـك دورات    . حالة أشخاص يكونون يف وضع غري متكافئ بـسبب نـوع جنـسهم          

الدفاع عن النفس اليت تنظَّم للنساء أو التدريب الذي يستهدف زيادة قـدرة املـرأة علـى تنظـيم              
ذي يراد به إتاحة فـرص متكافئـة للمـرأة للتنـافس مـع الرجـل يف                 ، وكذلك التدريب ال   اريعاملش

 .سوق العمل

 كـذلك فـإن   ،وليست لدى احلكومة حاليا معلومات شـاملة عـن تنفيـذ هـذه األحكـام       
ــها أن أصــحاب العمــل         ــبني من ــات يت ــة طلب ــق أي ــسني مل تتل ــساواة بــني اجلن مفوضــة شــؤون امل

 .من قانون املساواة بني اجلنسني) ٢(٥ادة  من امل٤ميارسون احلق الذي أعطته هلم الفقرة 
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لعدم وجود أي معلومات تفيد بأن أحكام االتفاقية تطبَّق بـشكل مباشـر مـن               ا  نظر - ٣
 .، يرجى تقدمي معلومات عن األسباب اليت ميكن أن تعلل هذا الوضعقبل احملاكم

نون املـساواة    قـا  يكفلـه إن ما نصت عليه االتفاقية من محاية املرأة والرجـل مـن التمييـز                
 وبالنـسبة للمنازعـات املتعلقـة بـالتمييز فـإن احملـاكم تعمـل أوال وقبـل كـل شـيء                      .بني اجلنـسني  

والغـرض مـن القـانون      . لى تطبيق أحكام القانون اليت حتظر التمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس               ع
يــز هــو ضــمان تنفيــذ مــا يتطلبــه دســتور إســتونيا مــن املــساواة يف املعاملــة بــني اجلنــسني، وتعز    

املساواة بني املرأة والرجل كحـق أساسـي مـن حقـوق اإلنـسان وكمـصلحة مـشتركة يف مجيـع                 
 .جماالت اجملتمع

وتــتم تــسوية املنازعــات املتعلقــة بــالتمييز إمــا مــن خــالل احملــاكم أو مــن خــالل جلــان     
ــة  ــالتمييز يف إطــار     . املنازعــات العمالي ــر العــدل تــسوية املنازعــات املتعلقــة ب كــذلك يتــوىل وزي

وتبدي مفوضة شؤون املساواة بني اجلنسني رأيها لألشخاص الـذين يعـانون            . جراءات التوفيق إ
ألشخاص الذين هلـم مـصلحة مـشروعة يف مراقبـة االلتـزام      لمن التمييز كما تبديه، عند اللزوم،    

 .مبتطلبات املساواة يف املعاملة

 لقانون املساواة حسبما ورد يف التقرير، سوف يتم إنشاء مؤسستني جديدتني وفقا - ٤
 . مفوض شـؤون املـساواة بـني اجلنـسني، وجملـس املـساواة بـني اجلنـسني         -بني اجلنسني مها    

ــشطتهما          ــشئتا وعــن أن ــد أن ــان املؤســستان ق ــت هات ــا إذا كان ــات عم ــدمي معلوم يرجــى تق
 .ومالكهما الوظيفي ومواردمها

ا يف مارجيــت ســارف، مهــام منــصبه تولــت مفوضــة شــؤون املــساواة بــني اجلنــسني،    
، ٢٠٠٧أبريــل /ومنــذ ذلــك التــاريخ حــىت بدايــة شــهر نيــسان  . ٢٠٠٥أكتــوبر /تــشرين األول

رأيهـا  /وقـدمت املفوضـة تقييمهـا     .  طلبـا كتابيـا    ٧٢تلقت مفوضة شؤون املساواة بني اجلنـسني        
 مناســبات، أبــدت ١٠ويف . مـسني شخــصا فيمـا يتعلــق باحتمــال وجـود متييــز بــني اجلنـسني    خل

ت معلومات لوكـاالت حكوميـة وبعـض هيئـات احلكـم احمللـي بالنـسبة        املفوضة مشورهتا وقدم  
ــانون املــساواة بــني اجلنــسني     ــذ ق ــة،   (ملــسائل تتــصل بتنفي ــشارية الدول ــها رجييكوغــو، ومست بين

ووزارة الشؤون االجتماعية، ووزارة العدل، وأحد جمالس احلكم احمللـي، وإحـدى املؤسـسات              
 ).التعليمية، وأحد القضاة

 وفيمـا يتعلـق مبهامهـا       . عرضـا عامـا    ٢٨اواة بني اجلنسني قـدمت املفوضـة        ولتعزيز املس  
يف جمــال تقــدمي املــشورة والــدعوة، شــاركت املفوضــة أيــضا يف مــشروع ممــول مــن االحتــاد          

الـذي   “تعميم املنظور اجلنساين يف البلـديات     : املساواة يف التنمية احمللية   ”األورويب هو مشروع    
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ريبية ألجهزة احلكم احمللي، كما جيري تنظيم مائدة مـستديرة          جيري يف إطاره تنظيم دورات تد     
 ).دليل بشأن تعميم املنظور اجلنساين(للجمهور وإعداد مواد تدريبية 

وباإلضافة إىل املفوضة نفسها، يوجد مبكتبـها مـسؤول آخـر فيـصبح جممـوع العـاملني                  
 ا كرونــ٨٨٧ ٥٥٠ بلغــت امليزانيــة املخصــصة للمفوضــة  ٢٠٠٧ويف عــام . مبكتبــها شخــصني

 . للمصروفات اإلدارية٦٠ ٠٠٠ ملصروفات تتعلق باملوظفني و٨٢٧ ٥٥٠ منها،اإستوني

وقد وافقت حكومة اجلمهورية على النظـام الـداخلي جمللـس املـساواة بـني اجلنـسني يف         
ــم   ــا رق ــصادر يف ٣٤قراره ــر / شــباط١٦ ال ــد    . ٢٠٠٥فرباي ــس وعق ــشكيل اجملل ــأخر ت ــد ت وق

ل الكـبري الـذي يتحملـه العـدد القليـل مـن األشـخاص املختـصني               اجتماعاته بـسبب عـبء العمـ      
هبذه املسائل من ناحية والعبء الذي يتمثل يف تنفيذ املهام الواسعة املتصلة خبدمة اجمللس والـيت                
تلقى على كاهل العدد احملـدود مـن املـوظفني العـاملني بـوزارة الـشؤون االجتماعيـة مـن ناحيـة            

 .أخرى

 لتعزيـز املـساواة   الـوزارات  عن أنشطة اللجنة املشتركة بـني  يرجى تقدمي معلومات   - ٥
ــائج     ــن نت ــسني وع ــني اجلن ــاز       ب ــذا اجله ــربط ه ــيت ت ــة ال ــن العالق ــضال ع ــشطة، ف ــك األن تل

ويرجى أيضا بيان حالة الوثيقة األساسية للسياسة . باملؤسستني اجلديدتني املذكورتني أعاله
يف ذلك مـا إذا كانـت قـد اعتمـدت، فـضال عـن               العامة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ، مبا        

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

اشترك أعضاء اللجنة املشتركة بني الوزارات لتعزيز املساواة بني اجلنـسني يف التـدريب           
ارية يف القطاع العام بإسـتونيا مـن   لزيادة القدرة اإلد  Phareالذي مت يف إطار مشروع الشراكة 

وكــان الغــرض مــن هــذا    . ٢٠٠٥-٢٠٠٤أجــل تنفيــذ تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف الفتــرة      
ــتراتيجية لتحقيـــق املـــساواة بـــني     املـــشروع هـــو تعزيـــز تعمـــيم املنظـــور اجلنـــساين بوصـــفه اسـ

ساواة بـني  وتعميم املنظور اجلنساين هو استراتيجية تقـوم علـى حتديـد أسـباب عـدم املـ                .اجلنسني
اجلنسني، وحبث املـصاحل واالحتياجـات املختلفـة للمـرأة والرجـل، وتنفيـذ التـدابري الـيت تـساعد              

 .على إزالة العقبات اليت تعترض حتقيق أهداف املساواة بني اجلنسني

ويتعلــق تعمــيم املنظــور اجلنــساين باختــاذ القــرارات اســتنادا إىل تقــدير ألثرهــا بالنــسبة      
نشطة املخطط هلا، مبا يف ذلك التشريع وتقرير السياسات ووضع الـربامج            للجنسني يف مجيع األ   

 دورة  ١٥، ُنظمـت    ٢٠٠٥ويف عـام    . واملشاريع على مجيع املستويات يف مجيـع جمـاالت احليـاة          
وقــد شــارك مــا . تدريبيــة ملــوظفي احلكومــات احملليــة يف مجيــع أحنــاء إســتونيا يف إطــار املــشروع

وباإلضافة إىل التدريب فيمـا يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني             .  موظفا يف التدريب   ١٨١جمموعه  
 مستقل يتعلق بتنفيـذ تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف     تدريبوبتعميم املنظور اجلنساين يوجد أيضا     
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وقــد مت تعريــف املــسؤولني يف خمتلــف الــوزارات   . الــصناديق اهليكليــة التابعــة لالحتــاد األورويب 
 . املنظور اجلنساين يف برجمة الصناديق اهليكليةماج تعميم دبالفرص املتاحة إل

وقد أصبح أعضاء اللجنة ميثلون شبكة من حلقـات االتـصال بالنـسبة لـوزارة الـشؤون                  
االجتماعيــة الــيت تتــوىل تنــسيق املــساواة بــني اجلنــسني وتعمــيم املنظــور اجلنــساين، كمــا ميكــن     

 .زارات األخرىاستخدام الشبكة يف تبادل املعلومات مع املسؤولني يف الو

ومل ُتقَــدم بعــد خطــة التنميــة االســتراتيجية للقــضاء علــى انعــدام املــساواة بــني الرجــل     
مــاج املــساواة يف خطــط العمــل والــربامج واملــشاريع الــيت تتوالهــا هيئــات الدولــة يف إدواملــرأة و

تعلــق وفيمــا ي. إىل احلكومــة العتمادهــا) اســتراتيجية املــساواة بــني اجلنــسني (خمتلــف اجملــاالت 
قــد مت إدماجــه يف االســتراتيجية الوطنيــة الســتخدام  فاملتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني  بالربنــامج 

 .الصناديق اهليكلية ويف استراتيجية ميزانية الدولة كموضوع أفقي ويف شكل تدابري حمددة

املــــشاريع الــــيت تــــدعم املــــساواة يف الفــــرص بــــني املــــرأة والرجــــل هــــي   /والتــــدابري 
 : اريع اليت تساعد على حتقيقاملش/التدابري

 االستقالل االقتصادي للمرأة والرجل • 

 القراراتختاذ زيادة املشاركة على قدم املساواة بني املرأة والرجل يف ا • 

 األسريةالتوفيق بني العمل واحلياة  • 

 اإلقالل من األفكار النمطية فيما يتعلق باجلنسني • 

  سوق العمل ويف التعليماإلقالل من الفصل بني اجلنسني يف • 

 ور بني املرأة والرجلجتضييق فجوة األ • 

زيادة املشاركة النشطة من جانب األشـخاص واجلماعـات احملرومـة يف اجملتمـع، مبـا يف                • 
 ذلك فرصة احلصول على التديب والوصول إىل سوق العمل

 التـدابري،   وتؤخذ املوضوعات األفقية يف االعتبار عند تنفيذ خطـط العمـل علـى صـعيد               
 :وهي تتمثل فيما يلي

 ختطيط أهداف حمددة والقيام بأنشطة تتعلق بظروف التدبري إذا لزم األمر • 

وضع معايري املالءمة والتقييم ذات الصلة، مبا يف ذلك إعطـاء نقـط إجيابيـة يف مـشاريع                   • 
 التقييم يكون هلا أثر إجيايب على املوضوعات ذات الصلة
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تعلقة هبذه األنشطة هي خطة العمل الـيت وضـعتها وزارة الـشؤون          والوثيقة األساسية امل   
يتم إنــشاء مركــز ســوطبقــا خلطــة العمــل . االجتماعيــة علــى أســاس اســتراتيجية ميزانيــة الدولــة 

املعلومات املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني كمـشروع جتـرييب يـدعم التـدابري الـيت ُتتَّخـذ يف إطـار                     
 .الصناديق اهليكلية

تـصادي مـن   ق إىل أن التحـوُّل اال  ٢٠٠٢ اللجنة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة لعـام          أشارت - ٦
اقتصاد خمطط مركزيا إىل اقتصاد سوقي خالل العقد األخري شكَّل حتديات خطرية للتنفيذ             
الفعال لالتفاقية، وأشارت إىل أن عمليات إعادة اهليكلة أثـرت علـى النـساء بـشكل  غـري                  

ن استمرار األثر غري املتناسب الذي خيلفـه إطـار العمـل            يرجى تقدمي معلومات ع   . ناسبتم
ــساء، وعــن اخلطــوات الــيت تتخــذها احلكومــة       احلــايل لالقتــصاد الكلــي يف البلــد علــى الن

 .للتخفيف من حدة هذا األثر أو منعه أو التغلب عليه
 

 التدابري اخلاصة املؤقتة  

ــد  ــستخدماالت ــشاكل  ةبري امل ــر،  االســتبعاد االجتمــاعي ( يف حــل امل ، ختفيــف حــدة الفق
يـرد شـرحها    ) التدريب لسوق العمل، التدابري املتخذة لدعم التعاون بني املرأة وشـبكات املـرأة            

 .على وجه التخصيص حتت املوضوعات األخرى

تـستحدث الدولـة الطـرف       بـأن    ٢٠٠٢أوصت اللجنـة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة عـام            - ٧
 من االتفاقية، وذلك يف مجلة من امليـادين،         ٤  من املادة  ١تدابري خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة      

 علـى أن    ٢٥وشددت اللجنة يف توصـيتها العامـة        . منها ميادين التعليم والعمالة والسياسة    
التدابري اخلاصة املؤقتة جزء من استراتيجية ضـرورية للتعجيـل بتحقيـق املـساواة بـني املـرأة        

بـني الـسياسات االجتماعيـة العامـة        والرجل على أرض الواقع، وأنـه ينبغـي التمييـز بينـها و            
وورد يف التقريـر أن قـانون املـساواة بـني           . الدائمة الرامية إىل حتـسني وضـع املـرأة والطفلـة          

يرجى تقدمي مزيـد مـن التفاصـيل بـشأن أنـواع            . اجلنسني يتضمن عددا من التدابري اخلاصة     
 .ةهذه التدابري وحالة تنفيذها والنتائج احملقق

مـن قـانون املـساواة بـني اجلنـسني اختـاذ تـدابري خاصـة              ) ٢(٥املـادة    مـن    ٥جتيز الفقـرة     
لتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني وحتقـق مزايـا للجـنس النـاقص التمثيـل أو تقلـل مـن املـساواة بـني                         

 ).٤(٩اجلنسني، وميكن تنفيذها لاللتزام مبا هو مطلوب يف املادة 
 

 اختاذ القراراتاملشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة ويف   

نظرا ألن وضع املرأة يف مناصب صنع القرار مل يتغري بشكل ملمـوس منـذ صـدور                - ٨
التقرير األخري، يرجى تقدمي مزيد من التفاصيل عن التدابري املتخذة أو املتوخاة من جانـب   
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 املرأة يف احلياة السياسية والعامة، وخباصة يف املـستويات العليـا،          احلكومة لتحسني مشاركة    
مبا يف ذلك الربملان اإلستوين والوزارات احلكومية واإلدارة احمللية، يف ضوء التوصية العامة 

 . بشأن املرأة يف احلياة العامة٢٣ من االتفاقية، والتوصية ٤ من املادة ١ بشأن الفقرة ٢٥

ــود أوال، فيمــا يتعلــق هبــذه املــسألة، أ    ــر  ٢٥ و١٦ نــشري إىل الــصفحتني  نن  مــن التقري
)CEDAW/C/EST/4 (  الـسلطة يف   ” ذكر الدراسة االستقصائية اليت تتناول موضوع        وردحيث

وقــد أجريــت هــذه الدراســة . “املــساواة بــني الرجــل واملــرأة مــن املــشتغلني بالــسياسة: إســتونيا
  يف إطار االستراتيجية اإلطارية للمساواة بني اجلنسني اليت وضـعها          ٢٠٠٤االستقصائية يف عام    

أو (دور وســائل اإلعــالم يف تــشكيل ”يف إطــار مــشروع ) ٢٠٠٥-٢٠٠١( األورويب االحتــاد
توضـيح دور   هـذه الدراسـة االستقـصائية       وكان الغرض من    . “عالقات السلطة ) إعادة تشكيل 

املــرأة يف احليــاة الــسياسية بإســتونيا وبيــان مــا تــراه الــسياسيات باملــستويات العليــا، كجــزء مــن  
وجلمــع البيانــات األساســية، أجريــت    .  اجلنــسنيالــصفوة الــسياسية، بالنــسبة للمــساواة بــني    

وقد ثبت من حتليل املقـابالت أن املـرأة يف إسـتونيا            .  من املشتغالت بالسياسة   ١٤مقابالت مع   
ــغلها     ــا الـــيت يـــتم شـ ال تتمتـــع بفـــرص مكافئـــة لفـــرص الرجـــل يف الوصـــول إىل املراكـــز العليـ

لعليا يف إستونيا أهنن يف وضع غـري        املشتغالت بالسياسة يف املستويات ا    وكان رأي   . باالنتخاب
. مكافئ لوضـع أقـراهنن مـن الـذكور، ولكـن لـيس كلـهن علـى اسـتعداد لتحـدي هـذا الوضـع                        

ــاملوقع        ــت بـــــ ــى اإلنترنـــــ ــشروع علـــــ ــذا املـــــ ــن هـــــ ــافية عـــــ ــات إضـــــ ــد معلومـــــ وتوجـــــ
http://www.medijuprojekts.lv/. 

 املتعلقـة   اريعأعلنت وزارة الشؤون االجتماعية املسابقة الثانيـة للمـش         ٢٠٠٤يف عام    و 
 مـشروعا، وكانـت   ٣٥وقـد وردت طلبـات تتعلـق  بــ     . “تعزيز التعاون بني النـساء    ”مبوضوع  
 متوَّل من الصناديق املوجهة هلذا الغرض يف ميزانيـة الدولـة الـيت يبلـغ جمموعهـا مـا       اريعهذه املش 

 تــستهدف زيــادة التمثيــل   اريعذلك مت متويــل عــدة مــش  كــ.  كرونــة٤٠٠ ٠٠٠يقــرب مــن  
املقـدم مـن   “ ٢٠٠٤حمفل املرأة تقرر لعـام    ”السياسي للمرأة، ومنها على سبيل املثال مشروع        

املقـدم  “ !املـرأة الروسـية تقـرر     ” اليت ال تسعى إىل الربح، ومـشروع         Kodanikukoolitusرابطة  
لنــسائية علــى عمليــة اختــاذ القــرار علــى  أثــر املنظمــات ا”، ومــشروع Karre-Klubiمــن مجعيــة 

أثـر املنظمـات النـسائية يف       ”املقدم من االحتـاد النـسائي يف إسـتونيا، ومـشروع            “ الصعيد احمللي 
املقدم من مجعية املـرأة الريفيـة       “  على عملية اختاذ القرار على الصعيد احمللي       Lääne-Viruمنطقة  

، تقـرر أيـضا متويـل عـدد         ٢٠٠٥ت يف عـام      الـيت ُنظمـ    اريعويف مسابقة املش  . “Loit”يف تودو   
الـذي  “ ٢٠٠٥حمفـل املـرأة تقـرر لعـام         ”من املشاريع املتعلقة مبوضوعات مماثلة، مثل مشروع        

ــة   ــه مجعي ــشروع Kodanikukoolitusنظمت ــرار  ”، وم ــاذ الق ــسلطة واخت ــاد   “ ال ــن االحت ــدم م املق
 .النسائي يف إستونيا

http://www.medijuprojekts.lv/
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، فــإن موضــوع مــسابقة مــشروع ٢٠٠٧م ونظــرا إلجــراء االنتخابــات الربملانيــة يف عــا 
 وزارة الـشؤون االجتماعيـة بالتعـاون مـع          نظمتـه ، الـذي    ٢٠٠٦املساواة بـني اجلنـسني يف عـام         

. “زيادة عدد النساء يف احليـاة الـسياسية       ”، كان هو    ٢٠٠٦مؤسسة إستونيا املنفتحة منذ عام      
ة الـسياسية مـن خـالل     هـو زيـادة مـشاركة املـرأة يف احليـا        اريعوكان الغـرض مـن مـسابقة املـش        

وكـان الغـرض مـن املنافـسة هـو          . زيادة التعـاون بـني اجلمعيـات املدنيـة وزيـادة وعـي اجلمهـور              
حتديد املعلومات ومشاريع التدريب اليت تساعد على التعجيل بإجراء املناقشات حـول ضـرورة    

وتزيـد فهـم أدوار    التمثيل املتـوازن للجنـسني،      واليت تقدر قيمة  وجود املرأة يف احلياة السياسية،      
. املرأة يف احلياة السياسية واملسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف خمتلف جمـاالت الـسياسات              

وعلـى سـبيل املثـال، فقـد مت متويـل سلـسلة مـن               .  يف إطـار املنافـسة     اريعوقد مت متويل تسعة مـش     
الـوزيرات يف  ”وضـوع  الربامج اإلذاعية ومتويل إعداد جمموعة من املقاالت واملقـابالت حـول م         

ــة إســتونيا ــوان “مجهوري ــا  ”، وجمموعــة بعن ــاة الــسياسية علــى املــستويات العلي ، “املــرأة يف احلي
ــسياسيات           ــع ال ــابالت م ــضمن مق ــيلم يت ــات، وف ــراء االنتخاب ــل إج ــشات قب ــن املناق ــة م وجول

قـــصص عـــن املـــرأة يف احليـــاة الـــسياسية  ؟كيـــف نتقـــدم”واملـــسؤوالت يف بروكـــسل عنوانـــه 
ــوان  “بإســتونيا وباإلضــافة إىل . موجــه إىل شــباب الطــالب “ تغــيري املواقــف ”، ومــشروع بعن

ذلــك، فقــد مت يف إطــار املــشاريع تنظــيم حلقــات دراســية ودورات تدريبيــة ومــؤمترات وموائــد  
 .مستديرة كما مت نشر مقاالت وأحاديث يف الصحف

ة النـساء    كانـت نـسب    ٢٠٠٥س احلكم احمللـي الـيت أجريـت يف عـام            لاويف انتخابات جم   
مقارنـة بـذلك، كانـت النـسبتان        ( يف املائة    ٦٠,٧ يف املائة ونسبة الرجال      ٣٩,٩بني املرشحني   

وبني من مت انتخـاهبم يف عـام   )  يف املائة٦٢,٣ يف املائة و٣٧,٧ مها على التوايل     ٢٠٠٢يف عام   
ــساء  ٢٠٠٥ ــسبة الن ــسبة الرجــال  ٢٩,٦ كانــت ن ــة ون ــة٧٠,٤ يف املائ ــة) ( يف املائ  إىل باملقارن
 ).٢٠٠٢ يف املائة على التوايل يف عام ٧١,٦ يف املائة و٢٨,٤

، كانـت نـسبة النـساء بـني         ٢٠٠٧مـارس   /ويف االنتخابات العامة اليت أجريـت يف آذار        
 يف املائـة  ٧٩ يف املائـة و ٢١باملقارنـة إىل   ( يف املائـة،     ٧٣ يف املائة ونسبة الرجـال       ٢٧املرشحني  

 يف املائـة ونـسبة      ٢٤ مـن مت انتخـاهبم كانـت نـسبة النـساء             بـني و). ٢٠٠٣ على التوايل يف عـام    
 يف املائـة علـى التـوايل يف عـام          ٨١ يف املائـة و    ١٩مقابـل   ( ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام        ٧٦الرجال  
٢٠٠٣.( 

 عند املقارنة باالنتخابات الـسابقة يتـبني أن نـسبة    على أنه وتدل اإلحصاءات املذكورة     
ــصعيدين ا   ــساء قــد ارتفعــت علــى ال ــسواء، وذلــك مــن حيــث عــدد     الن ــوطين علــى ال حمللــي وال

 .املرشحات وعدد املنتخبات
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ــا وكريـــستينا أوجوالنـــد  -وينبغـــي أن يالحـــظ أن هنـــاك وزيـــرتني     مت - إيـــن إرغمـ
وتــضم . ٢٠٠٧أبريــل /انتخاهبمــا كرئيــسة ونائبــة لرئيــسة الربملــان الــذي بــدأ أعمالــه يف نيــسان

ماريـت مـاريبو   ( ثـالث وزيـرات    ٢٠٠٧أبريـل   /يـسان ولَّـت احلكـم يف ن     تاحلكومة اجلديدة اليت    
لــني جانيــسا   و،وزيــرة الــسكان والــشؤون اإلثنيــة أوريف بــالو وزيــرة الــشؤون االجتماعيــة ، و

 .)وزيرة الثقافة

 يف املائـة مـن   ٧٥ -ومتثل النساء أغلبية يف مجيع الفئات الرئيسية للموظفني العمـوميني    
 .الوظائف العلياشاغلي  يف املائة من ٥٥ر املوظفني، و يف املائة من كبا٦٣صغار املوظفني، و

 
 العنف ضد املرأة  

، علـى حنـو مـا ذكـر يف التقريـر،            ٢٠٠٢أوصت اللجنة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة لعـام           - ٩
باســتحداث تــشريعات حمــددة يف جمــال العنــف املــرتيل، تــنص علــى إصــدار أوامــر باحلمايــة  

ليـست هنـاك حاجـة إىل       ”ورد يف التقريـر أنـه       و. يةوالعزل واحلصول على املساعدة القانون    
قانون منفصل بشأن العنف األسري نظرا إىل أن قانون العقوبات ينظم هذه املسألة ويـوفر               

يرجى إيـراد تفاصـيل عـن الكيفيـة الـيت يـنص هبـا قـانون                 . “أيضا احلماية ضد العنف املرتيل    
قيام أيضا بتوضيح ما إذا كـان حيـق         ويرجى ال . العقوبات على محاية املرأة من العنف املرتيل      

للنــساء الــاليت يقعــن ضــحية للعنــف املــرتيل اللجــوء إىل املــساعدة القانونيــة أو مــا إذا كــان  
 .لديهن تلك اإلمكانية، وتوضيح الظروف اليت يتم فيها ذلك

ينص الفـصل التاسـع مـن قـانون العقوبـات علـى عقوبـات للجـرائم الـيت ترتكـب ضـد                
) ، إخلغتـصاب سبب يف أضـرار جـسمانية، اإلسـاءة البدنيـة، التهديـد، اال       القتل، التـ  (األشخاص  

وُتـستثىن مـن    . رميـة بغض النظر عن نوع جنس الـضحية وعـن عالقاتـه أو عالقتـها مبرتكـب اجل                
 مل تعــد ٢٠٠٤يونيــه /ومنــذ حزيــران. ذلــك بعــض اجلــرائم اجلنــسية الــيت ُترتكــب ضــد القــصَّر 

ق فيها إال بناء على شـكوى يقـدمها املعتـدى عليـه، بـل               اإلساءة البدنية مسألة شخصية ال ُيحقَّ     
 . قَّق فيها وتقام الدعوى بشأهنا مبقتضى اإلجراءات العامةحيأصبحت اآلن جرمية 

قـدم املـساعدة القانونيـة لـضحايا العنـف      توطبقا لقانون املـساعدة القانونيـة احلكوميـة،         
وباإلضـافة إىل إجـراءات   . جني إليهـا املرتيل على نفس أساس تقدميها لألشخاص اآلخـرين احملتـا         

احملــاكم فــإن املــساعدة القانونيــة احلكوميــة تــشمل أيــضا أشــكاال أخــرى مــن املــشورة القانونيــة  
 وتتحـدد املـساعدة القانونيـة احلكوميـة علـى       .) من قانون املساعدة القانونية احلكوميـة      ٤املادة  (

ــة االقتــصادية للــشخص  قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة،  مــن ) ٣(٤١وطبقــا للمــادة . أســاس احلال
كـذلك  . تستطيع احملـاكم أن تـشرع يف تقـدمي املـساعدة القانونيـة للمجـين علـيهم مببـادرة منـها                    
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 على تقدمي مساعدات للمجـين علـيهم ميكـن أيـضا أن تـشمل       عليهم ينص قانون مساعدة اجملين   
 .اعدة القانونيةتقدمي املشورة مبدئيا للشخص وإحالته أو إحالتها إىل اجلهة املقدمة للمس

، تــوىل مكتــب املــدعي العــام اإلجــراءات يف  ٢٠٠٤يف عــام ”ورد يف التقريــر أنــه  - ١٠
يرجـى تقـدمي معلومـات مـستكملة عـن عـدد       . “ قضية جنائية تتصل بالعنف األسري  ٢٩٢

 .قضايا العنف ضد املرأة واإلشارة أيضا إىل عدد اإلدانات ومتوسط العقوبة املفروضة

 منازعــة مل ١ ٨٥٨ منازعــة عائليــة، منــها ٢ ٧٣٩ت الــشرطة ، ســجل٢٠٠٥يف عــام  
ومـن بـني املنازعـات العائليـة الـيت مل يكـن       .  أطفـال  فيهـا  منازعـة كـان  ٨٧٢ و أطفال يكن فيها 

فيهـا  مـن املنازعـات العائليـة الـيت مل يكـن           و منازعـات كجـرائم،      ٣٠٨، مت تـسجيل     فيها أطفال 
ــال ســجلت   ــة كجــرائم ١٢٨أطف ــا  ٦٨٤ذلــك ســجلت  وباإلضــافة إىل .  حال ــة باعتباره  حال

 . حالة سجلت كجرائم٤٤١مشاكل عائلية وكان من بينها 

 منازعـات مل    ٢ ٧١٠ منازعة عائلية، منـها      ٣ ٩٢٢ سجلت الشرطة    ٢٠٠٦ويف عام    
ومن املنازعات العائلية الـيت مل يكـن فيهـا    .  منازعة كان فيها أطفال١ ٢١٢يكن فيها أطفال و  
 ١٣٤ئم، ومـن املنازعـات الـيت كـان فيهـا أطفـال سـجلت              حالـة كجـرا    ٤٩٢أطفال، سجلت   

 مـن بينـها     كان حاالت من املشاكل العائلية،      ٨٠٩وباإلضافة إىل ذلك سجلت     . حالة كجرام 
 .كجرائمسجلت  حالة ١٣٩

، ارتفــع عــدد األشــخاص الالجــئني إىل املــآوى بــسبب  ٢٠٠٠وباملقارنــة بأرقــام عــام  
ــرتيل  ــام  .العنــف امل ــي ع ــآوي ، جلــأ إىل٢٠٠٠ فف ــهم  ١٦٤ امل ــساء ١٠٥ شخــصا، من  ٥٩ ون

، ) رجـال  ٤١ و نـساء  ١٠٥، منهم   ٢٠٠١ شخصا يف عام     ١٤٦، على حني كان العدد      )رجال
 شخـصا   ٣٢٦، و ) رجـال  ٥٢ و نـساء  ١١٠منـهم    (٢٠٠٢ شخصا يف عـام      ١٦٢كان العدد   و

 ١٥٨منـهم   (٢٠٠٤ شخصا يف عـام  ٢٥٤، و) رجال ٩٥ امرأة و  ٢٣١منهم   (٢٠٠٣يف عام   
 ). رجال٨٣ امرأة و٢٢٦منهم  (٢٠٠٥ أشخاص يف عام ٣٠٩، و) رجال٩٦امرأة و

 مــن الــضحايا بنظــام تــأمني ٣٠٠٥وطبقــا لبيانــات جملــس التــأمني االجتمــاعي، اتــصل  
 حالـة  ٨٤١، وكـان مـن بـني هـؤالء     ٢٠٠٥الضحايا الذي تتواله احلكومة والذي بدأ يف عـام       

ن اآلبــاء ضــد األطفــال، وكانــت  حالــة عنــف مــ٢٧٨كــان الــسبب فيهــا هــو العنــف املــرتيل، و
 .احلاالت املتبقية ألسباب أخرى

وطبقــا لبيانــات مركــز الــربامج االجتماعيــة بإســتونيا، كــان متوســط عــدد املــشتركات  
 مـن اتـصلن    وكـان متوسـط عـدد     .  امـرأة  ٧٠ و ٦٠شهريا يف جمموعات دعم املرأة يتراوح بني        

هــذه اجملموعــات أو ممــن قــاموا مبجموعــات الــدعم، ســواء مــن األشــخاص الــذين اشــتركوا يف  
 .٢٠٠٥ امرأة شهريا يف عام ١٢٠ و نساء١١٠ باتصاالت هاتفية، يتراوح يف املتوسط بني 
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ــة    - ١١ ــة، يف تعليقاهتــا اخلتامي ــة الطــرف علــى تعــديل   ٢٠٠٢عــام لحثــت اللجن ، الدول
ال جنـسي  صاجلنائي بغـرض تقـدمي تعريـف صـريح جلرميـة االغتـصاب علـى أهنـا اتـ          قانون  ال

فما هي اخلطوات   . ن موافقة، كما أوصت بتعديل القانون املتعلق باغتصاب األحداث        بدو
 استجابة لتوصيات اللجنة؟املتخدة 

 وبـدأ سـرياهنا يف      ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٦ من قانون العقوبات يف      ١٤١مت إقرار املادة     
ــايل لالغتــصاب   ٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول١  االتــصال اجلنــسي : ، وهــي تــنص علــى التعريــف الت
رادهتا باستعمال القوة أو استغالل وضع يكون فيه الشخص غري قـادر            إشخص ضد إرادته أو     ب

وعلى هذا فإن قانون العقوبـات احلـايل يتفـق          . على إبداء املقاومة أو على إدراك حقيقة املوقف       
 .مع توصيات اللجنة اليت طالبت بتعديل قانون العقوبات السابق

 
 االجتار  

لوطنيـة ملكافحـة االجتـار يف    مات عن حالة مشروع خطـة العمـل ا    يرجى تقدمي معلو   - ١٢
مبـا يف ذلـك مـا إذا كـان قـد اعتمـد، ويف تلـك احلالـة يرجـى تقـدمي معلومـات عـن                    ،  البشر

 .الربامج املنفذة يف إطار اخلطة وعن أثرها

، وافقت احلكومة على وضع خطة ملكافحـة االجتـار   ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين  ٢٦يف   
 على تقرير بشأن تنفيـذ      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٨، كما وافقت يف     ٢٠٠٩-٢٠٠٦ترة  البشر للف ب

ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١ينـاير حـىت     / كانون الثاين  ١خطة مكافحة االجتار بالبشر للفترة من       
وهاتــان الوثيقتــان متاحتــان للجميــع علــى . وعلــى مــا أُدخــل علــى خطــة التنميــة مــن تعــديالت

 .http://www.just.ee/28014اإلنترنت يف املوقع 

وتنص خطة التنمية علـى أهـداف اسـتراتيجية ملكافحـة االجتـار بالبـشر وحتـدد التـدابري                    
 .٢٠٠٩-٢٠٠٦واإلجراءات الرئيسية الالزمة لتحقيق هذه األهداف يف الفترة 

ويتـضمن حتقيـق هـذا      . لبـشر  مكافحـة االجتـار با     حتـسني واهلدف العام خلطة التنمية هو       
 : اهلدف ستة أهداف فرعية استراتيجية هي

التحديد املتسق ملشاكل االجتار بالبشر من أجـل احلـصول علـى صـورة شـاملة ُيطمـأن                   - ١ 
 .إليها لألبعاد الفعلية ملشكلة االجتار بالبشر وأشكاهلا املختلفة

 االجتـار ومـا      هـذا   يتعلق بطبيعة  منع االجتار بالبشر من خالل زيادة وعي اجلمهور فيما         - ٢ 
 .ميثله من هتديدات

 .شكلة االجتار بالبشر وزيادة التعاون بينهممبتطوير مهارات املختصني  - ٣ 

http://www.just.ee/28014
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احلد من االجتار بالبشر من خـالل تـشديد الرقابـة علـى احلـدود وتـشديد الرقابـة علـى                      - ٤ 
 .سوق العمل

 .البشربباالجتار التصرف بطريقة فعالة إزاء اجلرائم املتصلة  - ٥ 

 . مساعدة ضحايا االجتار بالبشر وإعادة تأهيلهم - ٦ 

املتوفرة بشأن عدد النـساء والفتيـات الـاليت يـتم االجتـار هبـن       يرجى تقدمي البيانات     - ١٣
 .من إستونيا وعربها

البـشر، ونظـرا ملـا يتـسم بـه هـذا       بال توجد معلومات عن العدد الدقيق لضحايا االجتار     
وطبقــا لبيانــات . جلرميــة مــن ســرية فــإن مــن الــصعب احلــصول علــى هــذه البيانــاتالنــوع مــن ا

 “البـشر يف إسـتونيا    باالستغالل اجلنـسي واالجتـار      ”موضوع  تناولت   اليت   الدراسة االستقصائية 
 معهـد القـانون     اوقـام بتنفيـذه   ) ٢٠٠٥( بناء على طلب املنظمة الدوليـة للـهجرة          ت أجري يتالو

حايا االجتار من إستونيا ألغراض االسـتغالل اجلنـسي بلـغ مـا يقـرب               جبامعة تارتو، فإن عدد ض    
ومل يعثــر علــى أدلـة مؤكــدة تــذكر بــشأن االجتــار  . ٢٠٠٤-٢٠٠١ حالــة يف الفتــرة ١٠٠مـن  

كــذلك ال توجــد بيانــات مؤكــدة فيمــا يتعلــق      .  إىل إســتونيابإحــضارهناملنــتظم يف النــساء  
 .البشر ألغراض االستغالل اجلنسيبباستخدام إستونيا كبلد عبور بالنسبة لالجتار 

احملاكمات واإلدانات اليت يتعـرض هلـا       عداد  أ مستكملة عن    تيرجى تقدمي معلوما   - ١٤
القائمون باالجتار وتقدمي مزيـد مـن املعلومـات أيـضا عـن بـرامج الـدعم واملـساعدة املتاحـة                  

 .لضحايا االجتار

ر، اشــتركت وزارة العــدل البــشبســعيا إىل تطــوير اخلــدمات املقدمــة لــضحايا االجتــار    
ووزارة الشؤون االجتماعية وعدد من املنظمات غري احلكومية يف األنشطة اليت مت القيام هبـا يف                

 يف إطـار مـشروع جتـرييب نفذتـه بلـدان الـشمال وبلـدان البلطيـق بـشأن               ٢٠٠٨-٢٠٠٥الفترة  
غـراض االسـتغالل    ألن  وإعادة التأهيل للنساء املتجر هبـ     تقدمي الدعم واحلماية والعودة املأمونة      ”

 .“اجلنسي

وأحد أهداف املشروع التجرييب هـو إجيـاد شـبكة إقليميـة مـن بلـدان الـشمال وبلـدان                     
البلطيق تشترك فيها املؤسسات احلكومية واملنظمـات غـري احلكوميـة مـن مجيـع بلـدان الـشمال                    

ــق  ــدان البلطي ــساعدات إىل       . وبل ــضل امل ــدمي أف ــة تق ــى كفال ــساعد عل ــشبكة ي ــذه ال  ووجــود ه
وحتقــق األســاليب الــيت مت وضــعها لتقــدمي املــساعدة باالشــتراك بــني هــذه املؤســسات . الــضحايا

ويف هناية املشروع سيكون لدى مجيـع البلـدان املـشتركة فيـه      . واملنظمات أفضل النتائج املمكنة   
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 مالبـشر تـضمن تقـدمي املـساعدة الـضرورية للـضحايا يف عـودهت              بشبكة ملساعدة ضحايا االجتـار      
 .ياة العاديةإىل احل

 .ويف إطار املشروع قام كل بلد بإنشاء شبكة تضم املنظمـات الرئيـسية يف ذلـك البلـد        
وتنظَّم ألعضاء الشبكة دورات تدريبية كما ُتعقَد مؤمترات يتم فيها عرض ما تقوم بـه الـشبكة       

وأهــم مــا حتقــق هــو إقامــة املــآوى ملــساعدة ضــحايا االجتــار بالبــشر وخــط هــاتفي      . اإلقليميــة
 . منع االجتار ومساعدة الضحاياعلىللمساعدة 

ــرة خــاللو  ــاد     ٢٠٠٨-٢٠٠٥ الفت ــده االحت ــاوين أع ــشروع تع ــتونيا يف م ــشارك إس  ت
إدماج البغايا يف سـوق العمـل القانونيـة، مبـا           ” الذي يسعى إىل     EQUALاألورويب هو مشروع    

ء املتجر هبن والبغايـا،     وقد مت إنشاء مركز إلعادة تأهيل النسا      . “البشربيف ذلك ضحايا االجتار     
وجيري حاليا إنشاء النظـام الـوطين       . حيث يستطعن احلصول على املساعدة واملشورة الشاملتني      

 .البشر وللبغايابملقدمي الدعم لضحايا االجتار 

وقـد بـدأ سـريان      . وتستطيع الضحايا أيضا استخدام النظـام الـوطين ملـساعدة الـضحايا            
، وبــدأ تنفيــذ اجلــزء املتعلــق ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثـاين ١ قـانون مــساعدة الــضحايا اجلديــد يف 

ويـنص القـانون علـى إنـشاء شـبكة          . ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١بتقدمي املساعدة للضحايا يف     
وأهــم مهــام الــدوائر اإلقليميــة لتقــدمي  . مــن مراكــز تقــدمي املــساعدة للــضحايا يف مجيــع البلــدان 

كة مـن املنظمـات يف املنطقـة املعينـة تقـدم املـساعدة            املساعدة للضحايا هي إجياد واستخدام شـب      
 .واخلدمات لضحايا املهينة، والقيام إذا أمكن بإقامة الشبكة وتعزيزها

وينص القانون اجلديـد علـى حـق كـل َمـن كـان ضـحية لإلمهـال أو سـوء املعاملـة، أو                         
ايا؛ أي علـى  احلـصول علـى املـساعدة الـيت تقـدم للـضح           يف  العنف البدين أو العقلي أو اجلنـسي        

ــدم          ــيت تق ــساعدة ال ــى امل ــاة أو أصــابه ضــرر يف احلــصول عل ــرَّض للمعان حــق كــل شــخص تع
كــذلك . وال يــشترط للحــصول علــى املــساعدة أن تكــون جرميــة قــد ارُتكبــت فعــال. للــضحايا

ويستطيع احلصول على هذا التعويض ضحايا جـرائم العنـف الـيت            : ميكن احلصول على تعويض   
ممـا  (ويـتم التحقـق مـن خطـورة اجلرميـة          .  وضحايا اجلرائم املرتكبة عمدا    ُترتكب نتيجة لإلمهال  

عــن طريــق تقــدير يقــوم بــه طبيــب   ) قــد أحــدثت، مــثال، ضــررا جــسمانيا جــسيما  إذا كانــت 
جيب على الشخص بعد تقرير الطبيب الشرعي أن يتقدم بطلب إىل جملس املعاشـات              و. شرعي

 .يف حمل إقامته للحصول على التعويض

متــع هبــذه احلقــوق مواطنــو االحتــاد األورويب بغــض النظــر عــن حمــل إقامتــهم  كــذلك يت 
ومواطنو الدول األطراف يف االتفاقية األوروبية بتعـويض ضـحايا جـرائم            ) السواح مثال (الدائم  
علــى أن هــذه احلقــوق ال متتــد إىل أطــراف االتفاقيــة إال بعــد انــضمام إســتونيا نفــسها   . العنــف
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إعادة التأهيل من ناحية الصحة البدنية ُيدفَع التعويض أيـضا لتغطيـة            وإىل جانب تكاليف    . إليها
ويـشمل التعـويض تكـاليف العـالج النفـسي          . تكاليف إعادة التأهيل من ناحيـة الـصحة العقليـة         

 .والعالج الطيب النفساين

، بــدأ سـريان تعــديل لقــانون األجانـب يــنص علــى جــواز   ٢٠٠٧فربايــر / شـباط ١ويف  
ُتقـدم يف   الـيت    مبدئيا اخلـدمات      التعديل حيددوالبشر،  بقتة لضحايا االجتار    منع تصاريح إقامة مؤ   

سـيتم تنقيحهـا يف   وهـذه اخلـدمات   مآواى النساء لضحايا االجتار من أجل االستغالل اجلنسي،  
 .٢٠٠٧عام 

ــاملرفق   ــرد ب ــيت        األولوت ــة، وأحكــام احملــاكم ال ــضايا اجلنائي ــن الق ــات إحــصائية ع  بيان
 .٢٠٠٦و ٢٠٠٥صدرت يف عامي 

ــوارداشمل اجلــدتــو  ــ ةول ال ــة وأعــداد األشــخاص    األولاملرفقب  أعــداد القــضايا اجلنائي
البــشر مــن قــانون    بالــذين صــدرت حبقهــم أحكــام موزعــة حبــسب املــواد املتــصلة باالجتــار         

وهكذا فإن من املمكن أن ترد نفـس القـضية وأن يـرد نفـس احملكـوم عليـه يف عـدد                   . العقوبات
وعلـى أسـاس   . سطور خمتلفـة تتعلـق مبـواد خمتلفـة مـن قـانون العقوبـات       من أجزاء اجلدول على    

 قـضية يف  ٤٤أحكام احملاكم اليت بدأ تنفيذها، فقد كان عـدد القـضايا املتعلقـة باالجتـار بالبـشر         
 .٢٠٠٦يف عام  قضية ٥١ و٢٠٠٥عام 

 األمناط الفكرية والتعليم  

سني السائدة يف إستونيا كما يـشري       إزاء أدوار اجلن  يناقش التقرير التحيزات القوية      - ١٥
، حيث حثت اللجنة الدولة الطرف على صياغة ٢٠٠٢إىل التعليقات اخلتامية للجنة لعام 

ــز         ــى تعزي ــشجيع وســائط اإلعــالم عل ــى ت ــرامج شــاملة يف النظــام التعليمــي وعل ــذ ب وتنفي
د يف التقريـر،    وحسبما ور  .التغيريات الثقافية إزاء األدوار واملهام املنسوبة للمرأة وللرجل       

مل تشرع إستونيا بعد يف تنفيـذ هـذه التوصـية تنفيـذا كـامال، إال أهنـا أصـبحت تـدرك هـذه                       
يرجى اإلشـارة إىل األسـباب الكامنـة وراء هـذا التـأخري وكـذلك اعتـزام الدولـة                   . املشكلة

 . زمنيةخطةالطرف اختاذ إجراء شامل يف إطار متابعة توصية اللجنة، مبا يف ذلك حتديد 

تقم إستونيا بتنفيذ أية برامج تعليمية خاصة غرضها الوحيد جتنب ظهور التحيـزات             مل   
ويف الوقـت احلاضـر جيـري تنقـيح املنـاهج الدراسـية يف التعلـيم األساسـي                  . فيما يتعلق باجلنسني  

ــانوي  ــيم الث ــه      . والتعل ــام علي ــق الع ــشره للتعلي ــاهج الدراســية ومت ن ــد مت إعــداد مــشروع للمن وق
ويف إطار املناهج اجلديدة ستتناول املقررات الدراسـية بالنـسبة      . من التعديالت وإدخال ما يلزم    

.  التحيـزات والتمييـز    موضوعيللدراسات اإلنسانية والدراسات البيئية والدراسات االجتماعية       
وطبقا ملشروع املناهج الدراسية فإنـه يـتعني أن يكـون التالميـذ بنهايـة املرحلـة الدراسـية الثانيـة                     
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ويف املرحلـة الدراسـية   . قادرين على إدراك مفهوم التحيزات وأسباب التمييز   ) ٦-٤السنوات  (
يــتم تنــاول موضــوعي الفكــر املتحيــز وجتنــب التمييــز مبزيــد مــن   ) ١٢-١٠الــسنوات (الرابعــة 
 وسـيقدَّم  ،وسيتم طبقا للمشروع إعداد كتب دراسية خاصة لتنفيذ املناهج الدراسـية   . التفصيل

 .دريب بالنسبة هلذه املوضوعاتللمدرسني مزيد من الت

 أسـتاذة   ٧٦، كـان هنـاك      ٢٠٠٣/٢٠٠٤ العـام إىل أنه يف     ٢-١٠يشري اجلدول    - ١٦
فريجـى تقـدمي بيانـات مـستكملة، وبيـان التـدابري الـيت              .  أسـتاذا  ٤٦٧من أصل ما جمموعه     

تتخذ لزيادة عدد األستاذات يف أوساط هيئة التدريس اجلـامعي واألثـر القـصري واملتوسـط                
 .مد املتوقع هلذه التدابرياأل

خـالل الـسنة    (يالحظ وجود زيـادة مـستمرة يف عـدد الطالبـات خـالل الفتـرة املبدئيـة                   
 ولكــن يالحــظ يف الفتــرة   ،) يف املائــة٥١ كانــت نــسبة الطالبــات   ١٩٩٣/١٩٩٤الدراســية 
 يف املائـــة تقريبـــا، مث  ٦٢ أن نـــسبة الطالبـــات ظلـــت عنـــد    ٢٠٠٥/٢٠٠٦-٢٠٠١/٢٠٠٢

ــيال  ــية  اخنفـــضت قلـ ــسنة الدراسـ ــة٦١ (٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف الـ ــية  ).  يف املائـ ــسنة الدراسـ ويف الـ
 مازالت نسبة الطالبات هي األكرب يف برنامج إعداد املعلمني الـذي تبلـغ مدتـه                ٢٠٠٦/٢٠٠٧

ــدة   ــنة واحـ ــة؛ ٦٩(سـ ــام  ٧٢ يف املائـ ــة يف عـ ــة  ) ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائـ ــات درجـ ويف دراسـ
وكـان عـدد الطالبـات أقـل يف التعلـيم           ).  يف املائـة   ٦٧( سنوات   ٢+٣املاجستري اليت تبلغ مدهتا     

 ٥٤(ويف دراسـات الـدبلوم    ) ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائة يف عـام       ٥٣) ( يف املائة  ٤٦(الفين العايل   
وفيمـا  ) ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٥٣) ( يف املائة  ٥٥(ويف دراسات الدكتوراة    ) يف املائة 

ت خـالل الفتـرة هـو يف اجملـاالت التقنيـة ويف             يتعلق مبجاالت الدراسـة، كـان أقـل عـدد للطالبـا           
كـذلك تقـل نـسبة الطالبـات عـن          ). ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٢٦(جمايل اإلنتاج والبناء    

ــة       ــة واخلــدمات والزراع ــوم الدقيق ــة والعل ــوم الطبيعي ــسبة  . املتوســط يف جمــاالت العل ــت ن وكان
 يف املائـة علـى التـوايل يف         ٩٠ املائة و   يف ٩٢(الطالبات أعلى ما كانت يف جمايل التربية والرعاية         

 http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=5810 انظر ).٢٠٠٦/٢٠٠٧عام 

 )١ انظـر اجلـدول    (٢٠٠٣/٢٠٠٤ يف عـام     نوقد زاد عدد األستاذات مقارنـا بعـدده        
وفيمـا يتعلـق    ). ٢٠٠٣/٢٠٠٤ يف املائة يف عـام       ١٦مقابل  ( يف املائة    ١٧بتهن  حيث بلغت نس  

بالتدابري اليت اتُّخذت ينبغي أن نشري إىل أن إستونيا ال توجد هبا جامعـات حكوميـة وأن وزارة           
 .التعليم والبحث ال متلك اختاذ تدابري مباشرة لزيادة عدد األستاذات يف اجلامعات العامة

 

 

 

http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=5810
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 ١اجلدول 
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥نات عام بيا

 عدد األستاذات عدد أعضاء هيئة التدريس املركز

 ٨٣ ٤٨١ أستاذ
 ١١ ٦٧ منتدبأستاذ 

 
 .املكتب اإلحصائي بإستونيا: املصدر

 
نــه اســتنادا إىل دراســة بــشأن أدوار اجلنــسني يف الكتــب املدرســية، أيــذكر التقريــر  - ١٧

ل املــستويات تــشجع وتــدعم األدوار بــدا أن الكتــب املدرســية ملختلــف املواضــيع ويف كــ”
النمطية املقولبة للجنسني، وال تعكـس بـصورة مماثلـة خـربات النـساء والرجـال، وال تعلـم                   

فمــا هــي . “ والنــساءليــديولوجيا احلديثــة حلقــوق اإلنــسان وتوزيــع األدوار بــني الرجــا ألا
 لنتائج املتوقعة؟ زمنية لتحقيق اخطةالتدابري اليت تتخذ استجابة هلذا التقييم، وهل هناك 

ــشرين األول٤يف   ــوبر / ت ــنظم      ٢٠٠٥أكت ــيت ت ــد ال ــى القواع ــيم عل ــر التعل ــق وزي ، واف
ــل       ” ــات العمـ ــية وكراسـ ــب املدرسـ ــى أن الكتـ ــة علـ ــة باملوافقـ ــراءات املتعلقـ ــشروط واإلجـ الـ

وكراســات الدراســة مطابقــة للمنــاهج الدراســية القوميــة وللــشروط املتعلقــة بالكتــب الدراســية 
والـيت تـنص علـى ضـرورة     “  وكراسات الدراسة وغريهـا مـن املـواد التعليميـة     وكراسات العمل 

 انظـر (. جتنب التركيز يف املـواد التعليميـة علـى مـا يركـز علـى التحيـزات فيمـا يتعلـق باجلنـسني            
ضـرورة أن تتجنـب يف النـصوص ويف الرسـوم اإليـضاحية األفكـار       اليت تنص علـى     ) ٤(٣املادة  

زات فيمــا يتعلــق باجلنــسني أو التحيــزات اإلثنيــة أو الثقافيــة أو  النمطيــة الــيت تركــز علــى التحيــ 
 .)العنصرية

وتتوىل مراقبة االلتزام يف املواد التعليميـة بالـشروط جمـالس املقـررات الدراسـية بـاملركز                  
الــوطين لالمتحانــات واملــؤهالت حيــث يقــوم اخلــرباء يف خمتلــف املوضــوعات بتقيــيم املــواد          

ــدة وعلــى أ  ــة اجلدي ــة     التعليمي ــواد كمــواد تعليمي ــسمح باســتخدام هــذه امل ــيم ُي ســاس هــذا التقي
ومل يــتم يف املاضــي القريــب إجــراء أيــة دراســات عــن املــواد التعليميــة املــستخدمة يف   . أساســية

 .اللوائحاملدارس، وهلذا يتعذر إعطاء تفاصيل عن مدى االلتزام بالشروط املنصوص عليها يف 

 العمالة  

يتــشاطرون الــرأي يف أن هنــاك الرجــال والنــساء يف إســتونيا أن يــشري التقريــر إىل  - ١٨
كـذلك إىل   ويـشري التقريـر     . وظـائف النـساء   و وظائف الرجال    يسمىما   متييزا واضحا بني  
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اجلـنس مل ينحـسر منـذ تقـدمي التقريـر            األفقي والرأسي القائم علـى أسـاس نـوع        أن الفصل   
 .اليت تبذل ملعاجلة هذا الوضعيرجى إيراد املزيد من التفاصيل عن اجلهود . املاضي

إن اجلهود املبذولة للتصدي للمشكلة قـد ركـزت بـصفة أساسـية علـى املرحلـة األوىل                   
 وهـي زيـادة الــوعي باملـشكلة يف ســياق أدوار اجلنـسني واألفكـار النمطيــة املتعلقـة باجلنــسني       -

 مـن   وهـذه عمليـة هامـة يتوقـف تطويرهـا علـى كـثري جـدا               . كسبب من أسباب فجوة األجـور     
 .العوامل واملؤسسات والسياسات

 شراكة إمنائيـة يف إطـار مبـادرة االحتـاد األورويب املعروفـة              ١٣وقد مت يف إستونيا متويل       
وكان الغرض من مخس من هذه الشراكات اإلمنائيـة هـو حتـسني وضـع املـرأة                 . EQUALباسم  

علـى أن يكـون هلـا       وقد تضمنت األنشطة الرئيسية التدريب، وتـشجيع املـرأة          . يف سوق العمل  
عملها اخلاص، وزيادة الوعي العام يف اجملتمع مبسألة املساواة بـني اجلنـسني، وتقـدمي املعلومـات                 

 .عن إمكانيات التوفيق بني العمل واحلياة األسرية، وإجياد أساليب جديدة للعمل، إخل

ر  يف إطـا   اريعكذلك مت متويـل مـشاريع تـستهدف زيـادة قـدرة املـرأة علـى تنظـيم املـش                    
تكــافؤ الفــرص يف ” مــن بنــود الــصندوق االجتمــاعي األورويب وهــو البنــد املعنــون  ٣-١البنــد 

والغرض العام من هذا التدبري هـو منـع الفقـر واالسـتبعاد االجتمـاعي وختفيـف                 . “سوق العمل 
 اريعومـن املـش  . حدهتما على نطاق أوسع وبطريقة أكثـر فعاليـة، وزيـادة االحتـواء االجتمـاعي            

ختفــيض مــستوى البطالــة بــني النــساء واألمهــات الــشابات  ”مت متويلــها مــشروع األخــرى الــيت 
 األكثـر   -مـن املـرأة وإليهـا       ”ومـشروع   “ فالغـا  يف منطقـة     اريعوزيادة القدرة على تنظـيم املـش      

جناحا يساعدن األضعف؛ إعادة إدماج املرأة اليت هلا عدة أطفال واملرأة الـيت طالـت بطالتـها يف                  
 اريعوقــد وفــرت هــذه املــش. إخل، “اريعا علــى البــدء يف تنظــيم املــشســوق العمــل ومــساعدهتم

 .اريعالتدريب وقدمت املشورة والدعم يف تنظيم املش

ات إضـافية يف األجـور يف    بزيـاد ٢٠٠٢عـام  لأوصت اللجنـة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة         - ١٩
ق يف القطاعــات الــيت هتــيمن عليهــا املــرأة مــن قطاعــات العمالــة احلكوميــة لتقلــيص الفــرو   

يرجى تقـدمي معلومـات عـن اخلطـوات         . األجرمقارنة بالقطاعات اليت يهيمن عليها الذكور     
 .املتخذة لتنفيذ توصية اللجنة

يف رأينا أن ختفيض فوارق األجور يستلزم تنفيذ تدابري معقدة تـستند إىل حتليـل شـامل                  
وعلـى هـذا فـنحن    . لآلثار وتقييم للوظائف وتكفل تغـيري النظـام الـسابق فيمـا يتعلـق باجلنـسني          

فزيادة الوعي، ومجع البيانـات    . نعتقد أن التخفيض امليكانيكي لفوارق األجور لن حيل املشكلة        
بانتظام، واملعرفة القائمة على التحليل، هي شروط ضرورية لتحقيق اهلدف املتمثـل يف اإلقـالل           
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يزانيـة احلكومـة    ور بني املرأة والرجل كما هـو منـصوص عليـه يف اسـتراتيجية م              جمن فوارق األ  
 .ويف خطة تنفيذ الصناديق اهليكلية

يتضمن التقرير معلومات تفيذ بأنه قد ُوضـعت يف إسـتونيا خطـة عمـل للمـشاركة                 - ٢٠
. االجتماعيــة هتــدف إىل احلــد مــن الفقــر، ويــشري إىل بعــض التــدابري احملــددة الــيت اختــذت    

، يرجى تقدمي   ٢٠٠٢تامية لعام   وبالنظر إىل القلق الذي أعربت عنه اللجنة يف تعليقاهتا اخل         
وينبغـي أن ينـاقش الـرد علـى         . معلومات عن أية تدابري أخـرى اختـذت اسـتجابة لتوصـياهتا           

وجــه التحديــد وضــع جمموعــات خاصــة مــن النــساء، مثــل ربــات األســر وذوات األطفــال  
 إال أهنـن يعـشن يف إطـار عالقـات           ا قانوني زواجاالصغار فضال عن النساء الاليت مل يتزوجن        

 .طويلة األمد

ــام    ــتونيا يف عـ ــة   ٢٠٠٦وضـــعت إسـ ــة االجتماعيـ ــدا عـــن احلمايـ ــا جديـ ــرا وطنيـ  تقريـ
وتشمل األهداف اليت مت حتديدها يف جمـال اإلشـراك          . ٢٠٠٨-٢٠٠٦واإلشراك يتناول الفترة    

االجتماعي منع وختفيض البطالـة الطويلـة األجـل واالسـتبعاد يف سـوق العمـل، ومنـع وختفيـف                    
 .بعاد بالنسبة لألسر اليت هبا أطفالحدة الفقر واالست

والتحديات املتعلقة بالفقر واالسـتبعاد االجتمـاعي حتـديات متعـددة وتتـصل مبجـاالت                
ومازالـت البطالـة هـي أحـد األسـباب الرئيـسية للفقـر واالسـتبعاد يف                 . خمتلفة من جماالت احلياة   

ا كـبرية مـن األطفـال    وهناك إىل جانب البطالـة مـشكلة خطـرية أخـرى هـي أن أعـداد              . إستونيا
ومستوى الفقر يف األسر اليت هبا أطفال هو عموما أعلى بدرجـة كـبرية              . مازالت تعيش يف فقر   

كـذلك فـإن احتمـال البقـاء حتـت خـط الفقـر هـو أكـرب                  . منه يف األسر اليت ال يوجد هبا أطفال       
 :التايلويتجلى ذلك يف اجلدول . بالنسبة لألسر ذات العائل الوحيد نتيجة ملستوى الدخل

 
 ٢اجلدول 

 مستوى الفقر النسيب يف األسر اليت هبا أطفال واألسر اليت ال يوجد هبا أطفال
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ 

األسر اليت هبا بالغان وال يوجد هبا أطفال        
     معالون

 ١٤,٨ ١٤,٩ ١١,٨ ١٤,٧  سنة٦٥دون سن 
 ١٠,٦ ١١,٦ ٩,٠ ٨,٩٠  أو أكثر٦٥عضو واحد عمره 

ائل واحد وطفـل معـال واحـد        أسرة هبا ع  
 ٤٠,٣ ٤٤,٧ ٣٧,٢ ٢٦,٨ على األقل

     أسرة هبا بالغان وأطفال معالون
 ١٣,٠ ١٦,١ ١٣,٠ ١٣,٠ هبا طفل واحد
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 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ 

األسر اليت هبا بالغان وال يوجد هبا أطفال        
     معالون

 ١٢,٤ ١٧,٢ ١٦,٤ ١٤,١ هبا طفالن
 ٢٥,٠ ٢٦,٣ ٢٢,٩ ٢٤,٧  أطفال أو أكثر٣هبا 
 

 .املكتب اإلحصائي بإستونيا:  املصدر
 

 املرأة والرجل يف مؤشرات الفقر، ولكن األسر اليت تكـون           وال توجد فروق كبرية بني     
وظـائف  الفمـن ناحيـة، وبـسبب غلبـة النـساء يف            . رباهتا مـن النـساء تكـون أكثـر تعرضـا للفقـر            

 كان فارق األجـور بـني املـرأة        -ذات األجر املنخفض نتيجة لتقسيم سوق العمل بني اجلنسني          
ومن ناحية أخـرى، فـإن األغلـب أن تكـون           . خرية يف املائة يف السنوات األ     ٢٥والرجل حوايل   

املــرأة ولــيس الرجــل هــي العائــل عنــدما تكــون األســرة ذات عائــل وحيــد كمــا أن األغلــب أن 
تكون املـرأة هـي مـن يتـوىل رعايـة املـسنني والعـاجزين مـن أفـراد األسـرة، وهـو مـا يـؤثر علـى                             

وتفــسر احلقــائق . لتقاعــد يف ســن اافرصــها يف اكتــساب الــدخل وعلــى احلمايــة االجتماعيــة هلــ
املذكورة أعاله السبب يف أن األسر اليت تكون فيها املرأة هي العائل تكون أكثر تعرضـا خلطـر                  

 ٢٠ يف سـن  -الفقر من األسر اليت يكون فيها الرجل هـو العائـل يف فتـرتني مـن فتـرات احليـاة          
يف حالــة ( ة جــدا ويف الــسن املتقدمــ) وهنــا تكــون األم عــادة هــي العائــل الوحيــد( ســنة ٤٠إىل

 ).أرباب املعاشات الذين يعيشون مبفردهم أساسا

فقــد . ٢٠٠٥وتؤكـد هــذا أيــضا نتــائج رصــد املــساواة بــني اجلنــسني الــذي مت يف عــام   
أظهرت نتائج الرصد أنه يف مجيع األسر الـيت يكـون فيهـا الرجـل هـو صـاحب الـدخل األعلـى                       

منها بني األسر الـيت تكـون فيهـا         )  املائة  يف ٢٠(تكون نسبة األسر اليت تعاين من صعوبات أقل         
وعلى العكس من ذلك فقد كان عدد األسـر         ).  يف املائة  ٢٧(املرأة هي صاحبة الدخل األعلى      

 الرجل هـو العائـل يزيـد         فيها اليت كان مستوى رفاهها أعلى من املتوسط بني األسر اليت يكون          
كـان أجـر املـرأة فيهـا أعلـى مـن أجـر         يف املائة عن عدد هذه األسـر بـني األسـر الـيت          ١٠بنسبة  
 .الرجل

فـأكثر مـن   . وتتأثر قـدرة األسـرة علـى مواجهـة الـصعاب إىل حـد كـبري بنـوع األسـرة                 
من األسر اليت يعوهلا شخص واحد يقوم بتربيـة طفـل قاصـر، علـى حـني      )  يف املائة٥١(نصف  

ون فيهـا صـايف دخـل     يف املائة فقط من األسر اليت هبـا أبـوان هـي مـن فئـة األسـر الـيت يكـ            ٧أن  
ــة، إخل  (األســرة   كــرون يف ٥ ٠٠٠أقــل مــن  ) األجــر الــصايف، العــالوات، اســتحقاقات الرعاي
 ٣ ٠٠٠ يف املائة من األسر ذات العائل الوحيـد يكـون الـدخل أقـل مـن            ١٧بل إنه يف    . الشهر
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ي وال يزيد دخل هذه األسر ذات العائل الوحيد إال قليال عن املعـاش الـشهر            . كرون يف الشهر  
 يف املائة، يكـون العائـل   ٩٣ (حيدويف أغلبية األسر ذات العائل الو. أو عن احلد األدىن لألجور  

 ).٢٠٠٥املكتب اإلحصائي بإستونيا، ) (امرأة

فــرص إىل زيــادة تــشجيع أشــكال العمــل املرنــة يف الــسنوات القادمــة   ســوف يــؤدي و 
أربـاب األسـر الـيت    (م مناسبا هلـم     العمل بالنسبة ملن ال يكون العمل كل الوقت أو العمل املنتظ          

وباإلضـافة إىل ذلـك فـإن       ). هبا أطفال صغار واألسـر الـيت عليهـا واجـب مـن واجبـات الرعايـة                
. تــساعد يف احملافظــة علــى مـؤهالت العامــل، وبــذلك تقلــل خطــر البطالــة ســوف هـذه الفــرص  

االلتحـاق بالعمـل،   وسعيا إىل تنويع وزيادة املتاح من خدمات رعاية الطفل اليت تيسر للوالدين    
جيري تطوير نظام رعايـة الطفـل وتـدريب مقـدمي خـدمات الرعايـة وتقـدمي املـشورة هلـم عنـد                       

 .اريعهمالشروع يف إقامة مش

 الصحة  

تقدمي املشورة إىل الشباب بشأن الصحة ”ورد يف التقرير أن إحدى نتائج مشروع  - ٢١
متثلـت يف  “ ٢٠٠٦-٢٠٠٢نـسي،   والوقايـة مـن األمـراض املنقولـة باالتـصال اجل         اإلجنابية

 يف املائة، وكذلك اخنفاض عدد حاالت احلمـل  ٢٥اخنفاض عدد حاالت اإلجهاض بنسبة   
ألول مرة وحاالت اإلصابة ألول مرة باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي يف أوساط مـن               

هـذا  يرجـى بيـان مـا إذا كـان     .  يف املائـة ١٠ سـنة بنـسبة   ١٩ و١٥تتـراوح أعمـارهم بـني    
 ويرجى أيـضا تقـدمي معلومـات مـستكملة عـن معـدل      . ٢٠٠٦شروع سيستمر بعد عام   امل

اإلجهاض وحاالت احلمـل املبكـر واألمـراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي يف أوسـاط الفئـة                   
 . سنة١٩ إىل ١٥العمرية من 

، فـإن   ٢٠٠٦-٢٠٠٢على الرغم من أن أهداف املشروع قد ُحددت بالنـسبة للفتـرة              
ياكــل اهلة بــه ســوف تــستمر ألن مثــة حاجــة مــستمرة إليهــا، كمــا يلــزم تنظــيم  األنــشطة املتعلقــ

ويف عـام   . دمات، كما أن األنـشطة الـيت مت االضـطالع هبـا كانـت ناجحـة جـدا                 اخلساسية و األ
 جـداول تـشتمل      الثـاين  وتـرد يف املرفـق    .  سيتم وضع أهـداف للـسنوات اخلمـس التاليـة          ٢٠٠٧

 . على املعلومات اليت طلبتها اللجنة

ورد يف التقرير أن االحتاد اإلسـتوين لتنظـيم األسـرة ومعـه منظمـات غـري حكوميـة                    - ٢٢
شىت يـشجع اسـتخدام وسـائل حديثـة ذات درجـة عاليـة مـن اجلـودة ملنـع احلمـل، ويعمـل                        

يرجــى اإلشـارة إىل التــدابري الــيت  . هبـدف جعــل وســائل منـع احلمــل متاحــة لعامـة اجلمهــور   
اع إمكانية احلصول على معلومات بشأن تنظيم األسرة، تنفذها الدولة الطرف لكفالة اتس 
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مبا يف ذلك مـن جانـب النـساء الفقـريات، فـضال عـن إمكانيـة احلـصول علـى وسـائل منـع                         
 . االجتاهات مع مرور الزمنوبياناحلمل، 

يف جمــال الــصحة اجلنــسية والــصحة اإلجنابيــة ستــستمر يف مجيــع املنــاطق األنــشطة الــيت    
 ســنة، وذلــك ٢٥ ســنة و١٥الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني   الــشباب إرشــادتقــوم هبــا مراكــز  

والغـرض  . )١(اجلنـسية بإسـتونيا   بتمويل من صندوق التأمني الصحي يف إستونيا ومجعية الـصحة           
من هذا املشروع هو تعزيز الصحة اإلجنابية اجليدة بني الشباب يف إستونيا، وهو مـا يـدل عليـه                   

نونية، مبا يف ذلك اخنفاض عدد حاالت اإلجهـاض          اإلجهاض ألسباب قا   حاالتاخنفاض عدد   
 سنة، واخنفـاض عـدد حـاالت اإلصـابة ألول مـرة      ١٩ سنة و١٥بني َمن تتراوح أعمارهن بني    

 اإلرشـاد واملشكلة هي قلة عدد َمن يتردد على مراكـز          . االتصال اجلنسي بباألمراض اليت تنتقل    
 يف املائـة مـن جممـوع األشـخاص          ٥ كان الشبان ال ميثلون سوى       ٢٠٠٦ ففي عام    :من الشبان 

راكـز  املاملتـرددين علـى     )  يف املائـة   ٥٨(وكانـت أغلبيـة األشـخاص       . راكزهذه امل املترددين على   
 يف املائــة منــهم تتــراوح  ٣٩ ســنة، وكــان ٢٤ ســنة و٢٠الــشباب تتــراوح أعمــارهم بــني  مــن 

 ويـتم   .سـنة  ١٥ يف املائة مـن الـزوار دون سـن           ٣ سنة، كما كان     ١٩ سنة و  ١٥ بني   مأعماره
 الـشباب بالتعـاون مـع املـشاريع األخـرى الـيت تنفـذ يف جمـال                  إرشـاد اإلعالن عن أعمال مراكز     

كما يتم استخدام أسلوب تقدمي املشورة بدون ذكـر أمسـاء عـن طريـق املوقـع                 . الصحة اجلنسية 
http://www.amor.ee م واخلدمات اليت تقدمها مراكـز تقـدمي املـشورة للـشباب تقـدَّ            . إلنترنتبا

 أصـبح يف وسـع األشـخاص غـري املـشمولني بالتـأمني الـصحي                ٢٠٠٧ومنذ عـام    . بدون مقابل 
أيضا استخدام خدمات املركز بدون مقابل من خالل االستراتيجية الوطنية للوقاية من فـريوس              

 .اإليدز/البشريةنقص املناعة 

ق يف  اسومن أجل ضمان االتـ    . ويتم نشر املعلومات الصحية عن طريق قنوات متعددة        
 ٢٠٠٦التثقيف وحتسني نوعية هـذا التثقيـف، قامـت مجعيـة الـصحة اجلنـسية بإسـتونيا يف عـام                     

للمدرســـني الـــذين يقومـــون بـــالتثقيف الـــصحي يف ) كتـــب مدرســـني(بإعـــداد أدلـــة منهجيـــة 
 ).٩-٤السنوات (املستويني الثاين والثالث باملدارس 

األدويـة،  (نع احلمل املختلفـة     وتتوافر للجميع بالصيدليات جمموعة واسعة من وسائل م        
، اإلرشـاد وإىل جانـب مراكـز      ). اللزقات، الوسائل اليت توضع داخل الـرحم، احللقـات املهبليـة          

ميكــن احلــصول علــى املعلومــات عــن طــرق اســتخدام هــذه الوســائل مــن أطبــاء أمــراض النــساء 
 يف املائـة مـن      ٥٠ ويدفع صندوق التأمني الصحي بإستونيا للمؤمَّن علـيهن          .واملمارسني العامني 

 يف املائـة  ٧٥(تكاليف أدوية منع احلمل، كما يدفع نسبة أعلى من تكاليف أدويـة منـع احلمـل              
__________ 

 .احتاد تنظيم األسرة بإستونيا سابقا )١( 
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يف احلــاالت املنــصوص عليهــا يف القــانون، مثــل احلــاالت الــيت يعــرِّض فيهــا   )  يف املائــة١٠٠أو 
 .احلمل حياة املرأة للخطر

ــة لأل      ــدفع احلكوم ــد، ت ــدل املوالي ــادة مع ــذين   وســعيا إىل زي ــيهم ال ــؤمَّن عل شــخاص امل
ــا يف         ــصوص عليه ــة يف احلــاالت املن ــاليف األدوي ــن تك ــزءا م ــشفيات ج ــاجلون خــارج املست يع

 .اخلارجيعمليات التلقيح القانون، وذلك لثالث عمليات على األكثر من 

ويقدم أطباء أمـراض النـساء استـشاراهتم قبـل اإلجهـاض وبعـده طبقـا للمبـادئ العامـة                     
 .ادئ التوجيهية اليت وضعتها مجعية أطباء أمراض النساء بإستونياالواردة يف املب

وينص قانون إهناء احلمل والتعقـيم علـى أنـه ال جيـوز إهنـاء احلمـل إال بنـاء علـى طلـب                     
جيـب أن يكـون طلـب       و. وال جيوز ألحد أن ُيكره أو يؤثر على امرأة بغرض إهناء محلها           . املرأة

لذي يقوم بعملية إهناء احلمـل أن يـشرح للمـرأة قبـل إجـراء             وعلى الطبيب ا  . إهناء احلمل كتابيا  
 النـاحيتني البيولوجيـة والطبيـة ومـا يـرتبط هبـا مـن خمـاطر، مبـا يف                 منالعملية طبيعة تلك العملية     

وحترر وثيقة تقرر أن عمليـة تقـدمي املـشورة قـد متـت ويرقِّـع        . ذلك إمكانية حدوث مضاعفات   
وللمـرأة الـيت أُهنـي محلـها خـالل          . علـى هـذه الوثيقـة     الشخص الـذي قـدم املـشورة أو الطبيـب           

أسبوعني مـن إهنـاء احلمـل حـق األولويـة يف التـشاور مباشـرة مـع الطبيـب الـذي شـهد بوجـود                    
. تقـدمي املـساعدة يف حـاالت الطـوارئ    باحلمل ومدته وأن تقـوم بـذلك طبقـا للـشروط املتعلقـة        

 .http://www.tai.ee/?id=3796وتوجد اإلحصاءات املتعلقة باملواليد باملوقع 

ويــنص قــانون إهنــاء احلمــل والتعقــيم علــى أن تقــوم وزارة الــشؤون االجتماعيــة جبمــع   
وجتهيز البيانات املتعلقة حباالت إهناء احلمل بغرض وضع سياسـة اجتماعيـة وطنيـة فيمـا يتـصل                  

املواليــد، وختفــيض عــدد حــاالت اإلجهــاض، وضــمان  مبــسائل تنظــيم األســرة، وزيــادة معــدل  
جــودة اخلــدمات الــصحية، واإلشــراف علــى َمــن يقومــون بعمليــات إهنــاء احلمــل، وأن تقــوم      
بوصفها عضوا يف منظمة الصحة العاملية بواجـب تقـدمي بيانـات ُيطمـأن إليهـا وميكـن مقارنتـها                    

ية عامة مستمدة من البيانـات      وتوجد بيانات إحصائ  . باإلحصاءات املقدمة من البلدان األخرى    
ــع        ــى املوقـــــ ــصحة علـــــ ــهوض بالـــــ ــوطين للنـــــ ــد الـــــ ــصفحة املعهـــــ ــا بـــــ ــيت مت مجعهـــــ الـــــ

http://www.tai.ee/?id=3797. 

وقد اسُتخدمت التقارير املقدمة من مجيع األطباء الـذين يقومـون بتقـدمي املـشورة فيمـا           
يف مجـع املعلومـات عـن اسـتخدام     ) أطبـاء أمـراض النـساء وأطبـاء األسـرة     (ة يتعلق بتنظيم األسر  
وإىل حد كبري فإن املعلومات الالزمـة للحـصول علـى تلـك البيانـات كـان                 . وسائل منع احلمل  

 . قد سبق مجعها يدويا من البطاقات الصحية

http://www.tai.ee/?id=3796
http://www.tai.ee/?id=3797
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ا، وهـو  وحتوُّل مؤسسات الرعايـة الـصحية إىل األخـذ بنظـام جتهيـز البيانـات إليكترونيـ          
يتـيح سـوى احلـصول علـى     ال حتوُّل أعيد بـه يف املقـام األول اسـتيفاء فـواتري العـالج وتقـدميها،                 

تركيـب حلـزون أو ضـبطه، عـدد         ( واملتضمنة يف الفـواتري      التشخيصاإلحصاءات املعتمدة على    
 وقد تضاءلت إمكانية االعتمـاد علـى هـذه البيانـات          ). الزيارات فيما يتصل مبنع احلمل هرمونيا     

 .٢٠٠٧من سنة إىل أخرى وهلذا سيتوقف مجع البيانات من التقارير اعتبارا من عام 

 احلـصول عليهـا     يـتم البيانـات الـيت     ليس يف اإلمكان وضع سالسل زمنية على أسـاس          و 
 ٢٠٠٤وقــد تــضمن مــسح الــسلوك الــصحي للكبــار الــذي أُجــري يف عــام   . مــن االســتبيانات

 ١٦ تتـراوح أعمـارهن بـني        الـاليت  يف املائـة مـن النـساء         ١٨,٧سؤاال تبيَّن من اإلجابة عليـه أن        
 يف املائـة    ١,٦ سنة قد استعملن حبـوب منـع احلمـل يف األيـام الـسبعة الـسابقة، وأن                   ٢٤سنة و 

كمـا تـضمن مـسح مماثـل أجـري يف عـام            . من اجمليبات استعملن اللزقات واحللزونات اهلرمونية     
ل األيام الثالثني األخـرية عـن اسـتعمال     سؤاال موجها إىل من قمن باتصال جنسي خال   ٢٠٠٦

 يف املائــة مــن اجمليبــات الــاليت ٢٩وقــد تــبني مــن اإلجابــة علــى هــذا الــسؤال أن . موانــع احلمــل
 يف املائـة اسـتعملن    ٥,٩ سـنة قـد اسـتعملن احلبـوب، وأن           ٢٤ سنة و  ١٦تتراوح أعمارهن بني    

 ٢٠٠٤ بيانــات عــام علــى أنــه ال ميكــن، مــع األســف، مقارنــة  . وســيلة توضــع داخــل الــرحم 
وعند مقارنة البيانات اليت مت احلـصول عليهـا مـن           .  نظرا الختالف األسئلة   ٢٠٠٦ببيانات عام   

 ببيانـات مـسح الـصحة يف إسـتونيا الـذي            ٢٠٠٦سلوك الصحي الـذي أجـري يف عـام          المسح  
 ممـن تتـراوح أعمـارهن بـني     ١٧,٦ أفاد ١٩٩٦ ميكن القول بأنه يف عام ١٩٩٦أجري يف عام   

 ســنة بــأهنن ٢٤ ســنة و٢٠ يف املائــة ممــن تتــراوح أعمــارهن بــني  ١١,٢ ســنة و١٩نة و ســ١٥
ويف ذلـك الوقـت كانـت نـسبة مـن      . استعملن حبوب منع احلمل يف األسـابيع األربعـة الـسابقة          

 سـنة   ١٥ يف املائـة ممـن تتـراوح أعمـارهن بـني             ٤,٤استعملن الوسيلة اليت توضع داخل الـرحم        
 .  سنة٢٤ سنة و٢٠ني َمن تتراوح أعمارهن بني  يف املائة ب٢٠,٨ سنة و١٩و

ورد يف التقرير أن النسبة املئوية للنـساء املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية               - ٢٣
كما ورد فيه أن العمل يف جمال اتقـاء فـريوس نقـص املناعـة              . ارتفعت يف السنوات األخرية   

قايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة     اإليــدز يــستند إىل اخلطــة اإلمنائيــة الوطنيــة للو    /البــشرية
يرجــى بيــان مــا إذا كانــت هــذه اخلطــة قــد       . ٢٠٠٦-٢٠٠٢اإليــدز للفتــرة  /البــشرية

استكملت وكيف أهنا تدمج منظورا جنسانيا، ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن أثر اخلطة             
ويرجـى  . اإليـدز ومبعـدل إصـابتهن     /على وعي النساء مبخاطر فريوس نقص املناعة البشرية       

مي معلومـات عـن مـدى تـوافر األدويـة املـضادة للفريوسـات املعكوسـة وخـدمات                   أيضا تقد 
الرعايــة النفــسية واالجتماعيــة ومــدى إتاحتــها بتكلفــة ميــسرة للنــساء املــصابات باإليــدز    

 .وألطفاهلن
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اإليــدز بإســتونيا /مت إلغــاء الربنــامج الــوطين للوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   
 بـدال منـه اسـتراتيجية وطنيـة جديـدة بالنـسبة لفـريوس نقـص                  ووضعت ٢٠٠٦-٢٠٠٢للفترة  

-٢٠٠٦، كمــا وضــعت خطــة عمــل للفتــرة  ٢٠١٥-٢٠٠٦املناعــة البــشرية واإليــدز للفتــرة 
وعند إعداد خطة العمـل اجلديـدة أُخـذ يف االعتبـار مـا حـدث مـن تطـورات بالنـسبة                      . ٢٠٠٩

ة العمـل تـدابري مـستقلة ملنـع      وتتـضمن خطـ   . هلذا الوبـاء، مبـا يف ذلـك تزايـد عـدد املـصابات بـه               
واختبــارات فــريوس نقــص املناعــة البــشرية متاحــة جلميــع   . انتقــال املــرض مــن األم إىل الطفــل 

 . احلوامل يف إستونيا وكلهن تقريبا يوافقن على إجراء االختبار

واملؤسسات اليت تعمل مع املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية مت تـدريب العـاملني               
الصحة اإلجنابية للمرأة، ووسائل منع احلمل، والتطور الطبيعـي للحمـل،           : ت خمتلفة هبا يف جماال  

وأكثر املشاكل حدوثا خالل فتـرة احلمـل، وعـالج فـريوس نقـص املناعـة البـشرية خـالل فتـرة                      
فـريوس  ”وقد مت إعداد مـواد إعالميـة عـن موضـوع            . احلمل، ومبادئ اإلرشاد، ورعاية املولود    

والعالج باستخدام مضادات الفريوسـات املعكوسـة متـاح بـال           . “واحلملنقص املناعة البشرية    
 كمــا ُيخطَّــط لربنــامج إدارة احلــاالت بالنــسبة للحوامــل  ،مقابــل لكــل مــن هــن يف حاجــة إليــه 

ويــتم توزيــع أخــالط تغذويــة لألطفــال املولــودين ألمهــات مــصابات ). ٢٠٠٧بدأ يف عــام ســي(
نفــسه فـإن أغلبيـة املـصابني بفـريوس نقـص املناعــة      ويف الوقـت  . بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية    

واملشكلة الرئيـسية هـي     ) ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٦٤(البشرية يف إستونيا هم اليوم من الرجال        
ويتبني من جتربة مركز إرشاد الشباب أن أكثـر         . كيفية تغطية مزيد من الشباب بأعمال الوقاية      

م األحيان وأن الشبان نادرا مـا يـستفيدون مـن           ما يستفيد من هذا املركز هن الشابات يف معظ        
 .مهام

 
 ٣اجلدول 

 جمموع احلاالت اجلديدة من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية موزعة حسب اجلنس
 

 النساء الرجال اجملموع 

٢٤٥ ٤٩٧ ٧٤٣ ٢٠٠٤ 
٢٣٢ ٣٨٩ ٦٢١ ٢٠٠٥ 
٢٤١ ٤٢٧ ٦٦٨ ٢٠٠٦ 

  
 .ستشفى غرب تالني املركزيمب معمل فريوس نقص املناعة البشرية: املصدر   
  إىل عدم معرفة جنس بعض األشخاصاجملموعيعود الفرق يف : مالحظة   
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 ٤اجلدول   

 ن ألمهات مصابات بفريوس نقص املناعة البشريةعدد الرضَّع املولودي
 

 اجملموع 
غــري مــصابني بفــريوس  
 نقص املناعة البشرية

مصابون بفـريوس نقـص     
 املناعة البشرية

٧ ٧٥ ٨٢ ٢٠٠٤ 
٤ ٨٤ ٨٨ ٢٠٠٥ 
٤ ١٠١ ١٠٥ ٢٠٠٦ 

 
 .ستشفى غرب تالني املركزيمبمعمل فريوس نقص املناعة البشرية : املصدر  

 
بوضع هياكل هتـدف إىل مواجهـة    ٢٠٠٢عام  ليف تعليقاهتا اخلتامية    أوصت اللجنة    - ٢٤

 تطـورات  مشاكل الصحة العقلية الـيت تواجههـا النـساء، وكـذلك يف اجملـاالت الـيت تـشهد          
ن لتنفيذ توصية اللجنـة وعـ     جيري اختاذها   يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت       . سلبية

 .النتائج احملققة

اإلرشــاد مت مــؤخرا إتاحــة إمكانيــات جديــدة لتــوفري إمكانيــات جديــدة لزيــادة تــوافر     
ــساعدة النفــسي النفــسي ــع وحــل   .  يف حــاالت األزمــات ة وامل ــستهدف اإلرشــاد النفــسي من وي

اكل النامجـة عـن طبيعـة الـشخص وعـن العالقـات بـني النـاس، والغـرض الرئيـسي منـه هـو                         املش
زيــادة قــدرة الــشخص علــى مواجهــة املــشكلة وعلــى التكيــف وذلــك بتغــيري أحكامــه القيميــة    

وبالنــسبة . وتقييمــه لنفــسه وحتــسني أمناطــه العقليــة والــسلوكية وزيــادة مهــارات التواصــل لديــه
 يف املائـة    ٣٤ يف املائة والرجال ما يقـرب مـن          ٦٦أة ما يقرب من     لإلرشاد النفسي، تشكل املر   

 .من العمالء

والغرض من اإلرشاد يف حاالت األزمات هو إعادة التوازن النفسي للشخص وقدرتـه            
علــى التــصدي ملــصاعب احليــاة اليوميــة، وتعريفــه، إذا اقتــضى األمــر، بإمكانيــة احلــصول علــى   

واإلرشاد يف حاالت األزمات يـستخدم، حـسبما يـدل          . اعيةاملساعدة الطبية واملساعدة االجتم   
عليه امسه، حلل األزمات النامجة عـن احلـزن أو املـرض واألزمـات الـيت تـرتبط مبراحـل النمـو أو            

 يف املائــة والنــساء ٢٨ل الرجــال كوبالنــسبة لإلرشــاد يف حــاالت األزمــات يــش. مبواقـف معينــة 
 . يف املائة من العمالء٧٢

د النفـسي واإلرشـاد يف حـاالت األزمـات إمـا يف حمـل مقـدِّم اخلدمـة أو                    ويقدَّم اإلرشـا   
وبدعم من وزارة الشؤون االجتماعيـة ومـن املبـادرات اخلاصـة            . عن طريق اهلاتف أو اإلنترنت    

وهـو  ) ١٢٦( وطـين لتقـدمي املـساعدة جمانـا     ي هـاتف بافتتـاح خـط  “ أوسـالدوس ”قامـت رابطـة   
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 املــساعدة النفــسية يف حــاالت الطــوارئ بــاللغتني  ســاعة يف اليــوم ويــوفر٢٤متــاح علــى مــدى 
ــة يف حــاالت الطــوارئ      ــدويل للخــدمات اهلاتفي ــا لقواعــد االحتــاد ال . اإلســتونية والروســية وفق

ويستطيع اجلميع احلصول علـى نفـس املـساعدة النفـسية يف حـاالت الطـوارئ باسـتعمال خـط                    
اد الـذي يقـدَّم هـو خدمـة مهنيـة           واستعمال هذا اخلط يتم بال مقابل، كما أن اإلرش        . املساعدة

تتم إىل أقصى حد ممكن بـدون ذكـر األمسـاء ألن شـبكة االستـشارات اهلاتفيـة مـشتتة يف مجيـع                
كمـا مت إدخـال خطـوط إقليميـة يف النظـام املوحـد الـذي تقـدَّم فيـه املـساعدة علـى                        . أحناء البلد 

كـثري مـن املؤسـسات      قـوم   يوباإلضـافة إىل ذلـك      .  ساعة يوميا باستخدام رقم خمتصر     ٢٤مدى  
األخــرى بتقــدمي اإلرشــاد النفــسي واملــساعدة يف حــاالت األزمــات أيــضا عــن طريــق اهلــاتف      

 )).خط حياة ( Eluliinومنها على سبيل املثال (واإلنترنت 

ويوجد على املوقع التايل باإلنترنـت مـوجز أكثـر تفـصيال باللغـة اإلنكليزيـة عـن نظـام                     
 :خدمات الصحة العقلية يف إستونيا

http://www.sm.ee/eng/HtmlPages/AnOverviewofthesystemofmentalhealthservices/$file/

An%20Overview%20of%20the%20system%20of%20mental%20health%20 

services%20(Final).pdf 
 

 املرأة الريفية  

ــة   - ٢٥ ــام   أوصــت اللجن ــة لع ــة الطــرف   ٢٠٠٢يف توصــياهتا اخلتامي ــأن ترصــد الدول  ب
الــربامج القائمــة وأن تــضع سياســات وبــرامج شــاملة هتــدف إىل متكــني النــساء الريفيــات    

إيراد املزيد من التفاصـيل عـن اخلطـوات الـيت جيـري اختاذهـا لتنفيـذ هـذه               يرجى  . صاديااقت
التوصية، مبا يف ذلك النتائج احملققة، ويرجـى تقـدمي معلومـات عمـا إذا كانـت اسـتراتيجية                   

 .إستونيا للتنمية اإلقليمية تتضمن بعدا جنسانيا

 ٣-٣الرئيسية بالنـسبة للتـدبري       مؤشرا من مؤشرات األداء      اريعيعترب تنظيم املرأة للمش    
 وثيقـة برجمـة    -اخلطة اإلمنائية الوطنية بإستونيا لتنفيذ الصناديق اهليكليـة لالحتـاد األورويب            ”من  

 األنـشطة االقتـصادية يف املنـاطق        تنويـع ”، وهو التدبري املعنون     “٢٢٠٦-٢٠٠٤واحدة للفترة   
ــة ــاطق لدعــم والــذي ميكــن يف إطــاره التقــدم بطلــب للحــصول علــى    “ الريفي الســتثمار يف املن
. اريع مـشروعا مـن منظمـات ملـش    ٥٤ مشروعا ُخطط هلا ُيتوقـع تقـدمي       ١٨٠ومن بني   . الريفية

كـان بينـها    )  يف املائـة مـن اخلطـة       ٤٠( مـشروعا    ٧٢وبعد اجلولة األوىل من الطلبات، مت تنفيـذ         
شاريع  يف املائــة مــن عــدد املــ ٢٠ مــشروعا مقــدما مــن منظمــات مــشاريع، وهــو مــا ميثــل   ١١

http://www.sm.ee/eng/HtmlPages/AnOverviewofthesystemofmentalhealthservices/$file/An Overview of the system of mental health  services (Final).pdf
http://www.sm.ee/eng/HtmlPages/AnOverviewofthesystemofmentalhealthservices/$file/An Overview of the system of mental health  services (Final).pdf
http://www.sm.ee/eng/HtmlPages/AnOverviewofthesystemofmentalhealthservices/$file/An Overview of the system of mental health  services (Final).pdf
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ومل تتـوافر وقـت كتابـة       . ٢٠٠٦وقد متت اجلولة الثانية للطلبات يف خريـف عـام           . املخطط هلا 
 . كثري من الطلباتعلىهذا الرد معلومات عن كيفية املوافقة 

كذلك تستطيع منظمـات املـشاريع التقـدم بطلبـات يف إطـار مجيـع التـدابري الـواردة يف                    
 وثيقــة برجمــة -تنفيــذ الــصناديق اهليكليــة لالحتــاد األورويب اخلطــة اإلمنائيــة الوطنيــة إلســتونيا ل”

ــرة   ــم  -“ ٢٠٠٦ - ٢٠٠٤واحــدة للفت ــة رق ــة يف    ٣ األولوي ــة الريفي ــة التنمي ــار خط ، ويف إط
مهــا اخلطتــان اللتــان تعمــالن علــى حتقيــق التنميــة املــستدامة  و، ٢٠٠٦-٢٠٠٤إســتونيا للفتــرة 

 .للبيئة الزراعيةالقتصاد املناطق الريفية واالستخدام املستدام 
 

 الزواج والعالقات األسرية  
 عامــا أن ١٨ و١٥جيــوز للقاصــر الــذي يتــراوح عمــره بــني  ”ورد يف التقريــر أنــه  - ٢٦

لـصاحل  ”يرجـى تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات عـن احلـاالت الـيت يعـد فيهـا الـزواج             . “يتزوج
ــات إحــصائية مــستكملة بــشأن حــاالت الــ    . “القاصــر ــضا تقــدمي بيان زواج بــني ويرجــى أي

 .، مصنفة حسب نوع اجلنس٢٠٠٢القاصرين بعد عام 
مـن قـانون األسـرة علـى أنـه جيـوز للمحكمـة أن تـأذن، بنـاء علـى                  ) ٤(٣تنص الفقـرة     

 سـنة إذا كـان هـذا الـزواج يف     ١٨-١٥طلب األب أو األم أو الوصي، بزواج القاصر يف سـن    
لـى سـبيل املثـال، حالـة قاصـر          ومـن احلـاالت الـيت تتعلـق مبـصلحة القاصـر، ع            . مصلحة القاصـر  

ود لـ ه من الـشخص الـذي تريـد الـزواج بـه أو حالـة يوجـد فيهـا هـذا املو                     بتنتظر مولودا محلت    
ويف أملانيا، على سبيل املثال، جيوز كذلك أن تـأذن احملكمـة بـزواج شخـصني عمـر كـل                    . فعال

فـل لشخـصني     مولـد ط    فيه  القانونية إىل زواج يكون    املؤلفات سنة، كما تشري     ١٨-١٦منهما  
وال يوجد، مع األسف، أي استعراض للـسوابق املتعلقـة بـزواج القـصَّر،              . سببا ممكنا لزواجهما  

 .ولكن األرجح أن تكون السوابق املتعلقة هبذا املوضوع نادرة أو ال وجود هلا يف إستونيا
 

 ٥اجلدول 
 الفتـرة   سنة يف١٨عدد حاالت الزواج اليت كان فيها أحد الزوجني على األقل دون سن          

٢٠٠٥-٢٠٠٠ 
 

 املقبلون على الزواج

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ العمر اجلنس

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١٦سن دون 
 صفر صفر ١ ١ صفر صفر ١٦

 ذكور

٢ ٢ ٣ ٢ ٤ ٣ ١٧ 
 ٤ ١ ٤ ٣ ١ ٣ ١٦ سن دون إناث
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 املقبلون على الزواج
١٢ ١٦ ١١ ٧ ١٢ ٢١ ١٦ 
٣٩ ٢٩ ٣٩ ٣٤ ٥٠ ٤٧ ١٧ 
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 ٦اجلدول   

 ٢٠٠٥-٢٠٠٠ يف الفترة  سنة١٨أشخاص تقل أعمارهم عن  حاالت الزواج بني عدد
 

 

  الزوجةعمر
 ١٧ ١٦ ١٥ 
 صفر صفر صفر ١٥
 صفر ١ صفر ١٦

مر
ع

وج
الز

 
 

 ٢ ٢ صفر ١٧
  

 ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة   

ربوتوكول االختياري يكون قد أحرز صوب التصديق على اليرجى بيان أي تقدم     - ٢٧
 مــن ٢٠ مــن املــادة ١لالتفاقيــة أو االنــضمام إليــه، أو صــوب قبــول التعــديل عــل الفقــرة  

 .االتفاقية

ــة        ــشؤون االجتماعي ــاري، قامــت وزارة ال ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــدادا للت إع
 .٢٠٠٦بترمجة نص الربوتوكول إىل اللغة اإلستونية يف أواخر عام 
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 األولاملرفق   

 البشربعلومات إضافية عن االجتار م  
 

 ١-أوال  -ألف اجلدول 
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥البشر يف إستونيا، باجلرائم املسجلة املتصلة باالجتار 

 نوع اجلرمية
عـــــدد اجلـــــرائم يف 

 ٢٠٠٥عام 
ــدد اجلــــرائم   عــ

 ٢٠٠٦يف عام 

 ١ ١  االسترقاق- ١٣٣املادة 
 صفر صفر  االختطاف- ١٣٤املادة 
 ٤٤ ٥٥  من احلرية بال سند من القانون احلرمان- ١٣٦املادة 
 صفر صفر  إجراء البحوث على البشر بال سند من القانون- ١٣٨املادة 
 صفر صفر  استئصال األعضاء واألنسجة بال سبب من القانون- ١٣٩املادة 
 صفر صفر  التحريض على التربع باألعضاء أو األنسجة- ١٤٠املادة 
 ٧ ٥ تصال اجلنسي اإلكراه على اال- ١٤٣املادة 
 صفر ٦  سرقة األطفال- ١٧٢املادة 
 صفر ١  بيع األطفال أو شراؤهم- ١٧٣املادة 
 صفر صفر  حتريض القصَّر على ممارسة البغاء- ١٧٥املادة 
 ٢ ٣ ممارسة البغاءيف  القصَّر تيسري استغالل - ١٦٦املادة 
 ١٠ ٢٦  استغالل القصَّر يف إنتاج املواد اإلباحية- ١٧٧املادة 
 ٢٩ ٣  إنتاج أو إتاحة مواد إباحية ُيستغل فيها القصَّر- ١٧٨املادة 
 النقل غري املشروع لألجانب عـرب حـدود الـدول أو            - ٢٥٩املادة  

 ٥ ٢ عرب خط احلدود املؤقت جلمهورية إستونيا
 إتاحـــة الفرصـــة ملزاولـــة أنـــشطة غـــري مـــشروعة أو - ٢٦٨املـــادة 

 ٣٨ ٥٩ مزاولة القوادة
 ١٣٦ ١٦١ عاجملمو
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 ٢- أوال -ألف اجلدول 
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥العقوبات احملكوم هبا على مرتكيب جرائم االجتار بالبشر يف إستونيا، 

 نوع اجلرمية

ــضايا   ــدد القـــــ عـــــ
ــام   ــة يف عـــ اجلنائيـــ

 )أ(٢٠٠٥

ــضايا  ــدد القــ عــ
ــة يف عــام   اجلنائي

 )أ(٢٠٠٦

 صفر ٢  االسترقاق- ١٣٣املادة 
 صفر صفر  االختطاف- ١٣٤املادة 

 ٢٠ ١٨  احلرمان من احلرية بال سند من القانون- ١٣٦ملادة ا
 صفر صفر  إجراء البحوث على البشر بال سند من القانون- ١٣٨املادة 
 ٣ صفر  استئصال األعضاء واألنسجة بال سبب من القانون- ١٣٩املادة 
 ١ صفر  التحريض على التربع باألعضاء أو األنسجة- ١٤٠املادة 
 ٢ ٣ اإلكراه على االتصال اجلنسي - ١٤٣املادة 
 ٢ ١  سرقة األطفال- ١٧٢املادة 
 صفر صفر  بيع األطفال أو شراؤهم- ١٧٣املادة 
 صفر ١  حتريض القصَّر على ممارسة البغاء- ١٧٥املادة 
 ١ ٤  ممارسة البغاءيف القصَّر تيسري استغالل - ١٦٦املادة 
 ٤ ٣ واد اإلباحية استغالل القصَّر يف إنتاج امل- ١٧٧املادة 
 ١٠ ١  إنتاج أو إتاحة مواد إباحية ُيستغل فيها القصَّر- ١٧٨املادة 
 النقل غري املشروع لألجانب عـرب حـدود الـدول أو            - ٢٥٩املادة  

 ٣ ٢ عرب خط احلدود املؤقت جلمهورية إستونيا
 إتاحـــة الفرصـــة ملزاولـــة أنـــشطة غـــري مـــشروعة أو - ٢٦٨املـــادة 

 ١٨ ١٧ مزاولة القوادة
   

 ٥٤ ٥٢ اجملموع
  

دول على أعداد القضايا اجلنائية وأعداد احملكوم عليهم موزعة حسب ما يتصل هبا             حيتوي اجل  )أ( 
وعلـى ذلـك ميكـن أن تـرد نفـس القـضية اجلنائيـة ونفـس         . من املواد املتعلقة باالجتار بالبشر يف قانون العقوبـات  

. ول على سطور خمتلفة تقابل املواد املختلفة يف قانون العقوبات         الشخص احملكوم عليه يف أجزاء خمتلفة من اجلد       
 قـضية جنائيـة تتـصل باالجتـار بالبـشر يف عـام              ٤٤واستنادا إىل أحكام احملاكم اليت بـدأ تنفيـذها، كانـت توجـد              

 .٢٠٠٦ قضية يف عام ٥١ و٢٠٠٥
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 ٣- أوال -ألف اجلدول 
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥املدانون يف جرائم االجتار بالبشر يف إستونيا، 

 نوع اجلرمية

ــضايا   ــدد القـــــ عـــــ
ــام   ــة يف عـــ اجلنائيـــ

 )أ(٢٠٠٥

ــضايا  ــدد القــ عــ
ــة يف عــام   اجلنائي

 )أ(٢٠٠٦

 صفر ٧  االسترقاق- ١٣٣املادة 
 صفر صفر  االختطاف- ١٣٤املادة 
 ٣٣ ٢٢  احلرمان من احلرية بال سند من القانون- ١٣٦املادة 
 صفر صفر  القانون إجراء البحوث على البشر بال سند من- ١٣٨املادة 
 ٧ صفر  استئصال األعضاء واألنسجة بال سبب من القانون- ١٣٩املادة 
 ١ صفر  التحريض على التربع باألعضاء أو األنسجة- ١٤٠املادة 
 ٢ ٣  اإلكراه على االتصال اجلنسي- ١٤٣املادة 
 ٢ ١  سرقة األطفال- ١٧٢املادة 
 صفر صفر  بيع األطفال أو شراؤهم- ١٧٣املادة 
 صفر ١  حتريض القصَّر على ممارسة البغاء- ١٧٥املادة 
 ١ ١٥  ممارسة البغاءيف القصَّر تيسري استغالل - ١٦٦املادة 
 ٤ ٣  استغالل القصَّر يف إنتاج املواد اإلباحية- ١٧٧املادة 
 ١٠ ١  إنتاج أو إتاحة مواد إباحية ُيستغل فيها القصَّر- ١٧٨املادة 
قل غري املشروع لألجانب عـرب حـدود الـدول أو            الن - ٢٥٩املادة  

 ٤ ٢ عرب خط احلدود املؤقت جلمهورية إستونيا
 إتاحـــة الفرصـــة ملزاولـــة أنـــشطة غـــري مـــشروعة أو - ٢٦٨املـــادة 

 ٢١ ٤٠ مزاولة القوادة
 ٨٥ ٩٥ اجملموع

 
 يتصل هبا   حيتوي احلدول على أعداد القضايا اجلنائية وأعداد احملكوم عليهم موزعة حسب ما             ) أ( 

وعلى ذلك ميكن أن ترد نفـس القـضية         . البشر يف قانون العقوبات   بمن املواد املتعلقة باالجتار     
اجلنائية ونفس الشخص احملكوم عليه يف أجزاء خمتلفة من اجلـدول علـى سـطور خمتلفـة تقابـل        

كانــت  واســتنادا إىل أحكــام احملــاكم الــيت بــدأ تنفيــذها،. املــواد املختلفــة يف قــانون العقوبــات
 .٢٠٠٦ قضية يف عام ٥١ و٢٠٠٥البشر يف عام ب قضية جنائية تتصل باالجتار ٤٤توجد 
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 الثايناملرفق 
 معلومات عن رعاية الصحة اإلجنابية

 
 ١- ثانيا -ألف الشكل 

 ٢٠٠٤-١٩٩٢، )معامالت(املواليد األحياء وحاالت اإلجهاض القانونية 
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ــة لكــل  حــا ١ ٠٠٠الت اإلجهــاض القانوني
  سنة٤٩-١٥ يف سن  النساءمن

١٠٠حـــاالت اإلجهـــاض القانونيـــة لكـــل    
 مولود حي

 يفمـن النـساء    ١ ٠٠٠املواليد األحياء لكل    
  سنة٤٩-١٥سن 

 لداملع
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 ١- ثانيا -ألف اجلدول 
  األمعمرحاالت اإلجهاض موزعة حسب 

 
 *٢٠٠٥-٢٠٠١، ١٩٩٢) بالسنوات( األم عمر
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٦ 

 عمر األم

ــدد  عــــــــــــ

 ٪ األمهات

ــدد  عـــــــــــــ

 ٪ األمهات

ــدد  عـــــــــــــ

 ٪ األمهات

ــدد  عـــــــــــــ

 ٪ األمهات

عــــــــــــــــدد 

 ٪ األمهات

عــــــــــــــــدد 

 ٪ األمهات

 العمر

 )بالسنوات(

-١٤- ٠,١ ١٢ ٠,٢ ٢١ ٠,٢ ٢٢ ٠,٢ ١٨ ٠,١ ١٣ ٠,٢ ٢٧ ١٤ 

١٧-١٥ ٥,٣ ٥٠٨ ٥,٦ ٥٦٩ ٥,٠ ٥٢٨ ٤,٦ ٥٠٣ ٤,٧ ٥٥٠ ٤,١ ٧٠٠ ١٧-١٥ 

١٩-١٨ ٨,٧ ٨٣٧ ٨,٦ ٨٦٢ ٨,٨ ٩٣٣ ٨,٤ ٩١١ ٨,٧ ١ ٠١٨ ٨,٠ ١ ٣٥٢ ١٩-١٨ 

٢٤-٢٠ ٢٤,٧ ٢ ٣٧٨ ٢٤,٤ ٢ ٤٥٧ ٢٤,١ ٢ ٥٦٥ ٢٤,٥ ٢ ٥٦٧ ٢٥,٠ ٢ ٩٠٩ ٢٦,٣ ٤ ٤٣٥ ٢٤-٢٠ 

٢٩-٢٥ ٢٠,٤ ١ ٩٦٣ ٢٢,٢ ٢ ٢٣٨ ٢٢,٢ ٢ ٣٦١ ٢٢,٢ ٢ ٤٠٦ ٢٢,٣ ٢ ٦٠١ ٢٣,١ ٣ ٩٠١ ٢٩-٢٥ 

٣٤-٣٠ ١٩,٧ ١ ٣٦٣ ١٩,١ ١ ٩٢٥ ١٩,٣ ٢ ٠٥١ ١٩,٢ ٢ ٠٥٥ ١٩,٢ ٢ ٢٣٦ ١٨,٣ ٣ ٠٩٧ ٣٤-٣٠ 

٣٩-٣٥ ١٤,٢ ٦٠٢ ١٣,٨ ١ ٣٩١ ١٣,٨ ١ ٤٦٤ ١٤,١ ١ ٥٢٦ ١٣,٤ ١ ٥٦٧ ١٣,٨ ٢ ٣٢٣ ٣٩-٣٥ 

٤٤-٤٠ ٦,٣ ٦٠ ٥,٧ ٥٧٤ ٦,١ ٦٤٦ ٦,٦ ٧١١ ٦,٢ ٧١٩ ٥,٥ ٩٣٥ ٤٤-٤٠ 

 ٤٩-٤٥ ٠,٦ صفر ٠,٤ ٤٣ ٠,٥ ٥٥ ٠,٥ ٥١ ٠,٤ ٤٢ ٠,٥ ٨٥ ٤٩-٤٥

 +٥٠ ٠,٠ صفر ٠,٠ ١ ٠,٠ صفر ٠,٠ صفر ٠,٠ ١ ٠,٠ ٣ +٥٠

 ٠,٠  ٠,٠ صفر ٠,٠ صفر ٠,٠ ١ ٠,٠ صفر ٠,٢ ٢٩ غري معروف

غــــــــــــــــــري 

 معروف

  ٢٨,٣ ٢٨,١ ٢٨,٢ ٢٨,٤ ٢٨,٢ ٢٨,٢ متوسط العمر

  ٧,٣ ٧,٢ ٧,٢ ٧,٢ ٧,١ ٧,٠ االحنراف املعياري

 
 .حاالت اإلجهاض القانونية*
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 ٢- ثانيا -ألف الشكل 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٠، العمرمعدالت اإلجهاض املقصود حسب 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 ؛، وزارة الشؤون االجتماعية٢٠٠٤الكتاب السنوي للصحة العامة لعام استنادا إىل : املصدر

 ٢٠٠٥مستكمل ببيانات عام 
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 ٢-انيا  ث-ألف اجلدول 
ــها مــن األمــراض الــيت تنتقــل باالتــ      ــدة املبلــغ عن صال اجلنــسي لكــل  عــدد احلــاالت اجلدي

  من السكان١٠٠ ٠٠٠

٢٠٠٤ ٢٠٠١ 

  

 اجلنس ICD-10 املرض
 

>١٥ 
١٩‐١٥ 

 
>١٥ 

١٩‐١٥ 

 ٣,٧ ٧,٦ ١٥,٠ ٣٧,٥ ذكور A50-A53 الزهري
 ١٣,٤ ١٨,١ ٦٠,١ ٣٦,٠ إناث  

عــدوى مبكــورات 
 ٢٣,٧ ٤٣,١ ٥٠,٥ ٧٣,٢ ذكور A54 السيالن

 ١٠٦,٩ ٤٢,١ ٩٨,٩ ٥٠,٤ إناث  
ــاز  مــــــرض اجلهــــ
ــلي   ــويل التناســ البــ

 ٤٧,٥ ١١٧,٨ ١٨١,٣ ٣٥١,٨ ذكور A55-A56 املتدثر
 ٩١٧,٨ ٣٤٦,٣ ٨٤٥,٣ ٤٠٣,٥ إناث  

 ٣٦,٥ ١٣٥,٨ ١٣٤,٦ ١٧٦,٩ ذكور A59 داء املشعرات
 ١٣٩,٣ ١١١,٩ ٤٣٨,٢ ٣١٩,٤ إناث  

ــرجي   مـــــرض شـــ
 ٩,١ ٤٦,٠ ١٨,٧ ٣٣,٠ ذكور A60 تناسلي

 ٦٣,٠ ٧٠,٠ ٩٣,١ ٦٠,٤ إناث  
ــربس   ــدوى اهلــ عــ

 ٥٤,٨ ٥٢,٩ ٧٨,٥ ٥٠,١ ذكور A63.0 الفريوسي
 ٧٦,٣ ٣٦,٧ ١١٦,٣ ٤٧,١ إناث  

 .التقارير السنوية ملقدمي الرعاية الصحية: املصدر
 .ل الصحيةالتصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض وما يتصل هبا من املشاك = ICD-10 :ةظمالح
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 ٣- ثانيا -اجلدول ألف 
  واجلنسالعمرحاالت فريوس نقص املناعة البشرية اجلديدة موزعة حسب 

 
 ١٩‐١٥ اجملموع   الرجال- ألف

 ٧١ ٤٩٧ ٢٠٠٤ 
 ٦٦ ٣٨٩ ٢٠٠٥ 
 ٢٩ ٤٢٧ ٢٠٠٥ 

 
    نساء ال- باء
 ٩٣ ٢٤٥ ٢٠٠٤ 
 ٦٤ ٢٣٢ ٢٠٠٥ 
 ٤٩ ٢٤١ ٢٠٠٥ 

 .قص املناعة البشرية مبستشفى غرب تالني املركزيمعمل فريوس ن: املصدر
 

 ٤- ثانيا -ألف اجلدول 
 حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية اجلديدة بني احلوامل

  سنة١٩‐١٥سن  اجملموع 

٦٣ ١٢٦ ٢٠٠٤ 
٥٠ ١٢٧ ٢٠٠٥ 
٥١ ١٢٠ ٢٠٠٥ 

 
 .يمعمل فريوس نقص املناعة البشرية مبستشفى غرب تالني املركز: املصدر
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 ٣- ثانيا -ألف الشكل 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٠ العمرمعدالت اخلصوبة حسب 
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 ) امرأة١ ٠٠٠كل بني  احملدد يف العمراألمهات (سجل اخلصوبة يف إستونيا : املصدر
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 ٥- ثانيا -ألف اجلدول 
  ٢٠٠٥-٢٠٠١، ١٩٩٢، )بالسنوات( األمهات أعمار
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٢ 

 
عدد 
 ٪ األمهات

عدد 
 ٪ األمهات

عدد 
 ٪ األمهات

عدد 
 ٪ األمهات

عدد 
 ٪ األمهات

عدد 
  ٪ األمهات

-١٤- ٠,٠ ٣ ٠,٠ ٣ ٠,٠ ٤ ٠,٠ ٢ ٠,٠ ٣ ٠,٠ ٨ ١٤ 
١٧-١٥ ٢,١ ٣٠٠ ٢,١ ٢٩٠ ٢,١ ٢٧٤ ٢,٣ ٢٩٣ ٢,٣ ٢٨٩ ٣,٢ ٥٧٩ ١٧-١٥ 
١٩-١٨ ٥,٧ ٨١٠ ٦,٠ ٨٢٩ ٦,٣ ٨٢٠ ٦,٥ ٨٤٣ ٧,٥ ٩٣٥ ١١,٤ ٢ ٠٥٢ ١٩-١٨ 
٢٤-٢٠ ٢٥,٠ ٣ ٥٥٦ ٢٦,٩ ٣ ٧٣٠ ٢٧,٨ ٣ ٥٩٢ ٢٨,٢ ٣ ٦٢٩ ٣٠,٢ ٣ ٧٨٢ ٤٠,١ ٧ ٢٢٤ ٢٤-٢٠ 
٢٩-٢٥ ٣١,٧ ٤ ٥١١ ٣١,٥ ٤ ٣٦٦ ٣١,٥ ٤ ٠٧٩ ٣١,٦ ٤ ٠٧٢ ٣٠,٧ ٣ ٨٤٧ ٢٣,٩ ٤ ٣١٣ ٢٩-٢٥ 
٣٤-٣٠ ٢٣,٠ ٣ ٢٧٢ ٢٢,١ ٣ ٠٧٠ ٢١,٣ ٢ ٧٥٧ ٢٠,٩ ٢ ٦٩٠ ١٩,٣ ٢ ٤٢٢ ١٤,١ ٢ ٥٤٤ ٣٤-٣٠ 
٣٩-٣٥ ١٠,٤ ١ ٤٨١ ٩,٥ ١ ٣١٦ ٩,٠ ١ ١٥٩ ٨,٦ ١ ١٠٣ ٨,٢ ١ ٠٣٠ ٥,٩ ١ ٠٨٧ ٣٩-٣٥ 
٤٤-٤٠ ٢,٠ ٢٨٤ ١,٨ ٢٥٣ ١,٨ ٢٣٣ ١,٩ ٢٥٠ ١,٨ ٢٢٠ ١,٣ ٢٣٧ ٤٤-٤٠ 
٤٩-٤٥ ٠,١ ١٢ ٠,١ ١٢ ٠,١ ١٤ ٠,٠ ٦ ٠,١ ٩ ٠,٠ ٥ ٤٩-٤٥ 
 +٥٠ ٠,٠ صفر ٠,٠ صفر ٠,٠ صفر ٠,٠ ١ ٠,٠ صفر ٠,٠ صفر +٥٠

  ٠,٠ ١ ٠,٠ ١ ٠,٠ صفر ٠,٠ ١ ٠,٠ ١ ٠,٠ ٢ غري معروف
متوســــــــــــط 

  ٢٨,٠ ٢٧,٧ ٢٧,٥ ٢٧,٤ ٢٧,١ ٢٥,٥ العمر
االحنـــــــــراف 

  ٥,٧ ٥,٧ ٥,٧ ٥,٧ ٥,٧ ٥,٦ املعياري
متوسط عمر  
األمهــــــــــات 

  ٢٥,٠ ٢٤,٨ ٢٤,٦ ٢٤,٥ ٢٤,١ ٢٢,٧ )أول وضع(
االحنـــــــــراف 

  ٤,٨ ٤,٧ ٤,٦ ٤,٦ ٤,٥ ٤,٢ املعياري
 عمرمتوسط  

األمهــــــــــات 
وضــــعان أو (

  ٣٠,٨ ٣٠,٦ ٣٠,٤ ٣٠,٢ ٢٩,٩ ٢٨,٣ )أكثر
االحنـــــــــراف 

  ٥,٠ ٥,١ ٥,١ ٥,٢ ٥,٢ ٥,٤ املعياري
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 ٦- ثانيا -ألف اجلدول 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٠ وسائل منع احلمل اليت توضع يف الرحم ووسائل منع احلمل اليت تتعاطى عن طريق الفم، عمالاست

  سنة٤٩‐١٥ امرأة يف سن ١ ٠٠٠لكل  عدد النساء

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 

 ٢٧١,٢ ٢٩٨,٦ ٣١٧,٩ ٣٢٧,٢ ٣٤٦,٢ ٩٣ ٠٢٥ ١٠٢ ٣٤٨ ١٠٨ ٨٥٩ ١١٢ ١٠٩ ١١٨ ٧٢٧ اجملموع

وسـائل منـع احلمــل   
الــــــيت توضـــــــع يف  

 ١٠٢,٢ ١٢٦,١ ١٣٣,٠ ١٤٥,٣ ١٧١,٨ ٣٥ ٠٤٤ ٤٣ ٢٢٥ ٤٥ ٥٥٦ ٤٩ ٧٩٢ ٥٨ ٩٠٦ الرحم

وسـائل منـع احلمــل   
ــة ــدا  (اهلرمونيــــ عــــ

الوسائل اليت توضع   
 ١٦٩,١ ١٧٢,٥ ١٨٤,٨ ١٨١,٩ ١٧٤,٤ ٥٧ ٩٨١ ٥٩ ١٢٣ ٦٣ ٣٠٣ ٦٢ ٣١٧ ٥٩ ٨٢١ )يف الرحم

 
 .التقارير السنوية ملقدمي الرعاية الصحية: املصدر 

 


