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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  ة واألربعونبعالدورة السا

   ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول ٢ -نوفمرب /تشرين الثاين١٤ ،جنيف

 ١٦النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب املـادتني                
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  إستونيا    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -١

ستونيا املتعلق بتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة           الثاين إل 
)E/C.12/EST/2 و Corr.1 (           يف جلساهتا من الثانية والثالثني إىل الرابعة والـثالثني، املعقـودة 

 يف جلستها   ،واعتمدت،  )E/C.12/2011/SR.32-34 (٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ و ١٥يومي  
 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢ة واخلمسني املعقودة يف التاسع

  مقدمة  -ألف   
هية للجنـة   ترحب اللجنة بتقدمي إستونيا تقريرها الدوري الثاين وفقاً للمبادئ التوجي           -٢

ترحب بـالردود اخلطيـة علـى قائمـة املـسائل املطروحـة             كما  . بشأن إعداد التقارير  
)E/C.12/EST/Q/2/Add.1 .(بالبيانات اإلحصائية الواردة يف الـوثيقتني الـيت        أيضاً  ترحب  و

  .مكنت اللجنة من تقييم التقدم احملرز يف إِعمال احلقوق
وترحب اللجنة باحلوار الذي أجرته مع الدولة الطرف وبالتفاعل الصريح والبناء مع              -٣

  .وفد كبري رفيع املستوى ضم ممثلني عن الوزارات املعنية
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     : ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية       -٤

 ١٨(مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة              
لدويل اخلاص  ، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد ا      )٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول 

، )٢٠٠٤يناير /كانون الثاين ٣٠(باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 
طفال واستغالل  والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األ         

  ). ٢٠٠٤ أغسطس/آب ٣(د اإلباحية األطفال يف املوا
دير إىل اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للنـهوض بإعمـال           وتشري اللجنة مع التق     -٥

  :مبا يليوترحب بشكل خاص . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
عملية إعداد التقرير الدوري الشفافة واالستشارية اليت أفادت من مشاركة            )أ(  

  منظمات اجملتمع املدين؛
 الذي يكفل رصد إِعمال احلقـوق       نظام جتميع وإنتاج البيانات اإلحصائية      )ب(  

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
على دوائـر   املدخلة  صالحات  اإل البطالة و  ضّداستحداث صندوق التأمني      )ج(  

  سوق العمالة؛
 وإجراء دراسة   ٢٠٠٤اعتماد القانون املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف عام           )د(  

  اجلنسني؛ تكافؤ الفرص بني لرصداستقصائية دورية 
اتباع الدولة الطرف سياسة تدعم تدريس لغات األقليات والنهوض بالتعليم            )ه(  

  الثنائي اللغة؛
  . اإلنسان يف املنهاج املدرسيبشأن حقوقإدماج التثقيف   )و(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
لتزاماهتا القانونية تالحظ اللجنة مع القلق أن النظام القضائي يف الدولة الطرف يفسر ا           -٦

الدولية بطريقة تقييدية بصفتها جمرد التزامات غري ذاتية التنفيذ وال تثري املطالبة الذاتية باحلقوق            
األفراد اّدعاء انتـهاك حقـوقهم االقتـصادية        من املتعذر على    وعليه،  . على الصعيد احمللي  

  .واالجتماعية والثقافية املنبثقة عن العهد
ة الطرف بوضع برامج تدريبية ملهنة احملاماة والقضاة بـشأن          توصي اللجنة الدول    

نطاق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنبثقة عن العهد وبشأن تعّهـد الدولـة             
وحتيـل  . الطرف بتنفيذ التزامات حقوق اإلنسان امللزمة تنفيذاً فّعاالً على الصعيد احمللي          
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بشأن طبيعة التزامـات الـدول      ) ١٩٩٠(٣ام رقم   اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها الع     
  . بشأن التطبيق احمللّي للعهد) ١٩٩٨(٩األطراف وتعليقها العام رقم 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات إلدخال أي تعديالت تـشريعية              -٧
الزمة تكفل اتساق مؤسسة املستشار العديل ملبادئ باريس وطلب اعتمادها لدى جلنـة             

. ق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف الوقت املناسب          التنسي
بـشأن دور   ) ١٩٩٨(١٠كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم           

  .مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 أن القانون املتعلق باملساواة يف املعاملة ال حيظر التمييـز           وتشري اللجنة مع القلق إىل      -٨

 من العهد بشأن التمتع بـاحلقوق       ٢ من املادة    ٢الواردة يف الفقرة    استناداً إىل مجيع األسس     
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية كافة

ر تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اعتماد التعديالت التشريعية الالزمة لكفالة حظ            
 من العهد ويف ممارسة احلقوق      ٢ من املادة    ٢التمييز على مجيع األسس الواردة يف الفقرة        

كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها          . االقتصادية واالجتماعية كافة  
الدوري القادم معلومات وبيانات إحصائية عن القضايا والشكاوى املقدمة إىل املفـوض            

املساواة بني اجلنسني واملعاملة املتساوية املتعلقة بالتمييز، وكذلك اإلجراءات         املعين مبسألة   
  .املتخذة بشأهنا

، وفقاً  ‘غري املواطنني ‘القلق يساور اللجنة من أن األشخاص الذين حيملون صفة          ويظلّ    -٩
للجنة وتشعر ا .  يف املائة من السكان    ٧ ميثلون نسبة    لسفر الصادر عن السلطة، ال يزالون     جلواز ا 

  ).٢ من املادة ٢الفقرة (سحب جنسية املتجنسني يف بعض الظروف إمكانية بالقلق أيضاً من 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتيسري حصول األشخاص الذين            

على اجلنسية اإلستونية وتذليل الصعوبات اليت يواجهها مقدمو         ‘غري املواطنني ‘هلم صفة   
 منذ  لك تيسري مؤهالت اللغة الرمسية املطلوبة بالنسبة إىل املقيمني        طلب اجلنسية، مبا يف ذ    

.  اجلنسية اإلستونية   األطفال املولودين يف أسر هؤالء األشخاص      فترة طويلة يف البلد ومبنح    
وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تعديل تشريعها املتعلق باجلنسية بـصورة تكفـل              

بغض النظر عن طريقة حصوهلم على اجلنـسية، وفقـاً          معاملة مجيع املواطنني بالتساوي     
 .  من العهد٢لاللتزام بعدم التمييز مبوجب املادة 

 باللغة الروسـية الـذين      وتعرب اللجنة عن القلق إزاء التمييز ضد السكان الناطقني          -١٠
  ).٢ من املادة ٢الفقرة ( يعانون من البطالة والفقر على حنو غري متناسب يزالون ال

اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها ملعاجلة استمرار احلرمان الـذي           تدعو    
ـ  فيما يتعلـق  يواجهه السكان الناطقون باللغة الروسية       التمتع بـاحلقوق االقتـصادية     ب
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واالجتماعية والثقافية وكفالة تصدي االستراتيجيات والسياسات املعتمدة يف هذا الصدد          
  .ء، وإدراج تنفيذ تدابري خاصة يف جمال العمالةللتمييز الرمسي واملوضوعي على السوا

وفضالً عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل كفالة استناد الشروط اللغوية              
املتعلقة بالعمالة إىل معايري معقولة وموضوعية، ترتبط باحتياجات أداء كل فـرد لعملـه،      

  .قصد تفادي التمييز على أساس اللغة
وما ينجم   إزاء جتذر القوالب النمطية لدور اجلنسني يف اجملتمع          ويساور اللجنة القلق    -١١

متتع النساء حبقوقهن االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف        عنها من آثار سلبية فيما خيص       
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التفاوت بني اجلنسني يف جمايل          . ذلك ممارسة حقهن يف العمل    

تشعر بالقلق من عدم كفاية املوارد البشرية املخصـصة للنـهوض            أهنا   كما. التعليم والعمالة 
باملساواة بني اجلنسني، وخباصة يف مكتب املفوض املعين مبسألة املساواة بني اجلنسني واملعاملة             

  )٣املادة . ( يضم املفوض ومستشاراً واحداً ال غرياملتساوية، الذي
القوالب التخلص من   ا الرامية إىل    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهوده        

لك عن طريق تنظـيم     النمطية وأشكال التحيز املتعلقة بدور اجلنسني يف اجملتمع، مبا يف ذ          
 إىل اختاذ تدابري ملموسة لتحسني التوازن بني اجلنـسني يف           هاتدعوكما  . محالت للتوعية 

لك، حتث اللجنة   وفضالً عن ذ  . اختصاصات التعليم اليت يهيمن عليها عادة أحد اجلنسني       
  .الدولة الطرف على ختصيص املوارد الالزمة للنهوض باملساواة بني اجلنسني

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعها بصورة تكفل اإلذن للـسجناء       -١٢
  . بالعمل مبحض إرادهتم فقط أو قبوله دومنا إكراه

هـود الـيت    الة، بالرغم من اجل   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدل البط         -١٣
تشعر بالقلق إزاء تعّرض قطـاع العمالـة يف الدولـة الطـرف             كما  . تبذهلا الدولة الطرف  

      بالصدمات االقتصادية، كما تبني ذلك الزيادة الكبرية يف معدالت البطالة يف الفتـرة مـن               
  )٧ و٦املادتان . (٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٨عام 

 ،تكثيف جهودها خلفض معدالت البطالة والسعي     توصي اللجنة الدولة الطرف ب      
. اع العمالة للصدمات االقتـصادية     للحد من تعرض قط    ،عند اختاذ تدابري يف هذا الصدد     

  عـدم إفـضاء    مبتابعة تطبيق قانون عقود العمالة عن كثب بصورة تكفـل           كما توصيها   
 احلقوق الـيت تكفلـها      تطبيق األحكام املتعلقة بإدراج املرونة يف عالقات العمل إىل انتهاك         

) ٢٠٠٥(١٨وحتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم         .  من العهد  ٧ و ٦املادتان  
  . بشأن احلق يف العمل

 رغم جهود الدولة الطرف للتوعية بأحكام قـانون         ألن املرأة ال تزال،   واللجنة قلقة     -١٤
. ين من احلرمان يف سوق العمل     املساواة بني اجلنسني يف أوساط أصحاب العمل والعمال، تعا        



E/C.12/EST/CO/2 

5 GE.11-47800 

عادة ما تتلقّـى     يف إعادة إدماجها يف سوق العمل وهي         وتواجه املرأة بصفة خاصة صعوبات    
 )٣ و٧ و٦املواد . (، مبا يف ذلك عند قيامها بنفس العملالرجلأجراً يقل بكثري عن أجر 

اذ التشريع  حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة إنف            
املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف العمالة إنفاذاً فعاالً وهتيئة بيئة ممكّنة ُتعّزز مشاركة املرأة يف 

 يف مجيـع    ميسورةسوق العمل، مبا يف ذلك كفالة إتاحة خدمات الرعاية النهارية بأسعار            
فيـذ خطـة     عند صياغة وتن   ،وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل أن تراعي       . املناطق

مهـام   اليت دعا إليها الربملان، احلاجة إىل توسـيع          لتصدي لفجوات األجور بني اجلنسني    ا
مفتشي العمل ملتابعة التمييز يف األجور واحلاجة إىل ضمان املساواة يف األجر عن العمـل               

  . املتساوي يف القيمة
مـن   اإلعاقة    نسبة كبرية من األشخاص ذوي     الستمرار معاناة وتشعر اللجنة بالقلق      -١٥

  )٢ من املادة ٢ والفقرة ٦املادة  (.البطالة رغم اجلهود املبذولة
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إىل متكني األشخاص ذوي             

مبواصلة التوعية حبقـوق األشـخاص ذوي       كما توصيها   . اإلعاقة من فرص عمل مناسبة    
 اليت جيري الوقوف عليها، مثل مالءمة       اإلعاقة وكذلك بوضع حوافز والتصدي للعقبات     

وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل السهر على أن         . وسائل الوصول إىل املباين والنقل    
تستهدف التدابري املتخذة يف هذا الصدد إعمال احلق يف كسب الرزق عن طريق عمـل               

  .جيري اختياره أو قبوله حبرية
 ، رغم الزيادة اهلامة فيـه،     ألجر األدىن، ال يوفّر   مستوى ا ألن  وال تزال اللجنة قلقة       -١٦

  )٧املادة . (للعمال وأسرهمكرمياً عيشاً 
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لضمان توفري مستوى األجر             

  .  للعمال وأسرهمكرمياًاألدىن عيشاً 
 حيظر علـى مـوظفي   وتالحظ اللجنة مع القلق أن التشريع النافذ يف الدولة الطرف    -١٧

.  املوظفون الذين ال يؤدون خدمات أساسية      مبن فيهم اخلدمة املدنية املشاركة يف اإلضرابات،      
  )٨املادة (

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل كفالة اتساق األحكام املتعلقة حبق موظفي اخلدمة              
يد حظر اإلضراب    من العهد بتقي   ٨املدنية يف اإلضراب يف قانون اخلدمة املدنية مع املادة          

  .على األشخاص الذين يؤدون خدمات أساسية
 عدداً كبرياً من األشخاص الذين يتلقـون اسـتحقاقات          ألنويساور اللجنة القلق      -١٨

وفضالً عن ذلك، ُتعرب اللجنة عـن القلـق إزاء   . الضمان االجتماعي يعيشون يف حالة فقر 
  )٩املادة . (تقييد فترة دفع استحقاقات البطالة
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 اليت تنتهجها و اللجنة الدولة الطرف إىل مراجعة سياسة الضمان االجتماعي          تدع  
على حنو يكفل ضمان االستحقاقات يف حجمها وفترهتا مستوى معيشياً الئقاً للمستفيدين            

بشأن احلق يف   ) ٢٠٠٧(١٩وحتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم         . وأسرهم
  .الضمان االجتماعي

استحقاقات البطالة يف احلاالت اليت أُهني فيها عقـد         لعدم دفع   لجنة بالقلق   وتشعر ال   -١٩
  )٩املادة . (العمل بسبب خطأ مهين

حتث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الشرط املفروض على دفع اسـتحقاقات              
  .البطالة، فيما يتعلق بسبب إهناء عقد العمل

وتالحظ اللجنة مع القلق انتشار العنف املرتيل يف الدولة الطرف وعدم وجود تشريع               -٢٠
وفضالً عن ذلك، تأسف اللجنة خللـو       . حمدد للعنف املرتيل بصفته جرمية يف قانون العقوبات       

 من محالت للتوعيـة واسـعة       ٢٠١٤-٢٠١٠اخلطة اإلمنائية للحد من العنف ومنعه للفترة        
  )١٠املادة . (النطاق

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إدماج جرمية حمددة للعنـف املـرتيل يف قـانون               
يف ذلك إصـدار     إىل اعتماد تدابري للحماية، مبا       هاوباإلضافة إىل ذلك، تدعو   . العقوبات

وتوصي اللجنة الدولة . فعالة ومتاحة لضحايا العنفتكون مالجئ، أوامر مقيِّدة وختصيص 
مجيع شرائح السكان هبـدف     تركز على   ت يف وسائط اإلعالم     الطرف أيضاً بتنظيم محال   

  .تغيري مواقف اجملتمع من العنف املرتيل
اإلطار التشريعي حلماية الطفل، مبا يف ذلـك        أوجه قصور   وتالحظ اللجنة مع القلق       -٢١

قانون العمل التعاقدي الذي يقضي بفترات عمل أطول مما ُتجيزه املعايري الدوليـة لألطفـال           
 عاماً، وأحكام قانون العقوبات املتعلّقة باستغالل األطفـال الـذين تتـراوح             ١٥ دون سن 

 عاماً فما فوق يف املواد اإلباحية، وقانون األسرة الـذي يـسمح بـزواج     ١٤أعمارهم بني   
 عاماً مبوجب قرار صادر عن حمكمة وموافقة        ١٨ و ١٥األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني      

  )١٠ة املاد. (الوالدين أو الوصي
حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز إطارها التشريعي املتعلق حبمايـة حقـوق      
بصورة خاصة على مراعاة ما يلي عند صياغة قانون محاية الطفل اجلديد كما حتثّها . الطفل

السهر على اتساق تشريعها املتعلق بساعات العمل بالنسبة        : وغريه من التدابري التشريعية   
 عاماً مع املعايري الدولية، وحظر استغالل األطفال يف املواد اإلباحية،           ١٥ إىل األطفال دون  

وتطلب اللجنة إىل الدولـة     .  عاماً ١٨وكفالة عدم عقد أي زواج مع طفل يقل عمره عن           
  .الطرف أن ُتدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات عن عدد حاالت زواج األطفال سنوياً

 النقص الفادح يف املـساكن، مبـا يف ذلـك املـساكن             وتالحظ اللجنة مع القلق     -٢٢
 يشلّاالجتماعية، يف تالّّني، وإىل حد أقل، يف املدن والقرى وكذلك يف البلديات الريفية، مما               
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قدرة الدولة الطرف على توفري املساكن للمحرومني واملهمشني بصورة خاصة من األفـراد             
ومات عن الظروف اليت تسمح بعمليـات       وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تلقي معل     . واجملموعات

  )١١املادة . (اإلخالء دون قرار صادر عن حمكمة
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة ملعاجلة نقص املساكن، مبـا             

سـيما بالنـسبة إىل احملـرومني        فيها املساكن االجتماعية، يف مجيع املناطق املعنيـة، وال        
وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف أن تدرج يف         . واجملموعاتواملهمشني من األفراد    

ويف هذا الصدد، حتيـل     . تقريرها الدوري القادم معلومات عن أي قوانني تتعلق باإلخالء        
  .بشأن عمليات اإلخالء القسري) ١٩٩٧(٧اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم 

ص الذين يعيشون دون خط الفقر والذين       عدد األشخا أن  وتالحظ اللجنة مع القلق       -٢٣
. سيما يف أوساط غري اإلستونيني     رغم اجلهود املبذولة، وال   مرتفعاً،  ما زال   يعانون من الفقر    

  )١١املادة (
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسات واستراتيجيات للحد مـن الفقـر              
   بـشأن   ٢٠٠١هنا لعـام    ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل بيا        . وتنفيذها

  .الفقر والعهد
ممارسـة   ال يزال ميثل، رغم اخنفاض معّدله،    اإلجهاضألن  وُتعرب اللجنة عن القلق       -٢٤

التثقيف باملسائل اجلنـسية    إلدراج  واسعة النطاق لدى املراهقات، بالرغم من اجلهود املبذولة         
ة واإلجنابية لصاحل املراهقني عـن      يف املنهاج املدرسي ونشر املعلومات املتعلقة بالصحة اجلنسي       

عمليات احلمل غري   ألن  وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق       . طريق خمتلف وسائط اإلعالم   
وتأسف اللجنة أيضاً لعدم    . املرغوب فيها كثرياً ما تؤدي باملراهقات إىل التسرب من املدارس         

بالـصحة اجلنـسية   الناس  عامة تلقي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتوعية        
 )١٠ و١٢املادتان . (واإلجنابية

حتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إتاحة خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية             
وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها الرامية إىل منع           . الفعالة للمراهقني 

، مبا يف ذلك تدابري     احلواملة للمراهقات   محل املراهقات وإىل إتاحة خدمات الدعم الالزم      
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـدرج يف تقريرهـا           . متكنهن من مواصلة تعليمهن   

  .الصحة اجلنسية واإلجنابية املتاحة للجمهوريف جمال الدوري القادم معلومات عن التثقيف 
الدولة الطرف، بالرغم   وتالحظ اللجنة مع القلق استمرار ارتفاع نسبة االنتحار يف            -٢٥

  )١٢املادة . (من املساعدة النفسانية وخدمات املشورة املتاحة
. تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز جهودها الراميـة إىل مكافحـة االنتحـار               

ومدى  اخلدمات املتاحة ملنع االنتحار   مدى فعالية   وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتقييم       
وتطلب اللجنة أيضاً أن تـدرج      . ئات ممن قد يقدمون على االنتحار     والفلألفراد  إتاحتها  
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الدولة الطرف يف تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابري املتخذة يف هذا الصدد، ويف              
  .العيادات اخلارجيةدمات خبتغطية الجمال الصحة العقلية أيضاً بصورة عامة، مبا يف ذلك 

  )١٢املادة . (تفاع تعاطي املخدرات يف الدولة الطرفويساور اللجنة القلق إزاء ار  -٢٦
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها ملنع تعاطي املخدرات، مبا يف ذلك               

وفـضالً  . عالج بديل للمخدرات  عن طريق برامج التثقيف والتوعية، وتوسيع نطاق توفري         
  .رنامج تبادل اإلبرعن ذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة توسيع نطاق ب

يزال مرتفعاً بالرغم  ويساور اللجنة القلق إزاء استهالك املشروبات الكحولية الذي ال     -٢٧
من التدابري املتخذة، مثل زيادة ضريبة اإلنتاج على املشروبات الكحولية وحظر بيعها أثنـاء              

  )١٢املادة . (ساعات معينة
اميـة إىل مكافحـة إسـاءة       توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الر        

  .استعمال املشروبات الكحولية، مبا يف ذلك تنظيم محالت توعية
يستكملون املرحلة   وتالحظ اللجنة مع القلق استمرار ارتفاع عدد التالميذ الذين ال           -٢٨

  )١٣املادة . (العليا من التعليم الثانوي
 التالميذ مـن    لتصدي لتسرب  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابري ل         

املدارس وبأن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابري املتخـذة يف هـذا               
الصدد وكذلك بيانات إحصائية عن التسرب مبوَّبة حسب السنة ونوع اجلنس واألصل            

وتوجِّه اللجنة كذلك انتباه الدولة الطرف إىل تعليقهـا العـام           .  ومستوى التعليم  اإلثين
  .بشأن احلق يف التعليم) ١٩٩٩(١٣ رقم
وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار وصم بعض اجلنسيات والقوميـات والفئـات               -٢٩

  )٢ من املادة ٢ والفقرة ١٣املادة . (السكانية وإزاء تقارير عن ارتكاب أعمال عنصرية ضدهم
ـ               اهم تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل كفالة إسهام براجمها التعليمية يف تعزيز التف

     اجلنسيات ومجيع الفئات العرقية أو اإلثنيـة أو الدينيـة،           والتسامح والصداقة بني مجيع   
أن تسعى الـدروس    بوتوصي، بصورة خاصة،    .  من العهد  ١٣ كما تدعو إىل ذلك املادة    

، الرامية إىل دعم املواطَنـة األخالقيـة واملـسؤولة          املنهج الوطين اجلديد  امللقاة يف إطار    
  .لقضاء على التعصب وأشكال التحيز االجتماعي ا إىلوالنشطة،

وتأسف اللجنة إزاء عدم تقدمي معلومات وافية متكنها من تقييم التمتـع الكامـل                 -٣٠
ويـساور  . باحلقوق املكفولة لألقليات القومية واإلثنية واللغوية املتعددة يف الدولة الطـرف          

هبويات األقليات وحقوقها الثقافية،    اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود إطار تشريعي يعترف          
  )١٥املادة . (بالرغم من األنشطة املُضطلع هبا للنهوض هبذه احلقوق



E/C.12/EST/CO/2 

9 GE.11-47800 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل يف تشريعها مركز وحقـوق األقليـات               
القومية والعرقية واللغوية، مبا يف ذلك عن طريق اعتماد قانون شامل يضمن محاية وتعزيز              

وتوصي اللجنة بصورة خاصة،    . تصادية واالجتماعية والثقافية لألقليات كافة    احلقوق االق 
وسعياً لتنفيذ هذه التوصية، توجِّه اللجنـة انتبـاه         . مبنح مركز مناسب للغات األقليات    
بشأن حق كل فرد يف أن يـشارك يف         ) ٢٠٠٩(٢١ الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم     

اً إىل الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري القادم         وتطلب اللجنة أيض  . احلياة الثقافية 
  .معلومات عن احلصة املخصصة من امليزانية العامة لتعزيز ثقافة األقليات

 بعض الشرائح السكانية، وخباصة احملرومون      عدم مشاركة وتشعر اللجنة بالقلق من       -٣١
سهولة القيود املفروضة على    واملهمَّشون من األفراد واجملموعات، يف األنشطة الثقافية بسبب         

  )١٥املادة . (احلصول عليها والقدرة على حتمل تكاليفها
تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري لتعزيز إعمال حق كل فرد يف أن                

سيما  يشارك يف احلياة الثقافية، مبا يف ذلك كفالة تيسري االستفادة من السلع الثقافية، وال             
  .ومني واملهمَّشني من األفراد واجملموعاتبالنسبة إىل احملر

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات              -٣٢
  :عّما يليأكثر تفصيالً 

   تنفيذ اخلطط املعنية بتحسني نوعية املياه؛األثر املترتب على  )أ(  
ـ    تغطية الرعاية الصحية للمسنني، وال   )ب(   ا يف ذلـك  سـيما املـسنات، مب

  اخلدمات املقدمة إليهم؛
رعاية األشخاص الذين يعانون من أشكال متعددة تقاوم مرض الـسل،             )ج(  

  وكذلك عددهم؛
نطاق االجتار باألشخاص يف الدولة الطرف وانطالقاً منها، وأثر التدابري            )د(  

  املتخذة، مبا فيها املعلومات املتعلقة بإنفاذ التشريع اخلاص باالجتار؛
  أثر التدابري املتخذة للتصدي للعنف يف املدارس؛  ) ه(  
  تسجيل التالميذ والطالب غري اإلستونيني يف خمتلف مستويات التعليم؛  )و(  
   التدابري املتخذة لكفالة استفادة الـسكان، دون متييـز، مـن التقـّدم               )ز(  

  .العلمي وتطبيقه
) و(إىل  ) أ(ت ذات الصلة من     وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف أن تقدِّم البيانا          

  .الريفية، أثناء دورة اإلبالغ/مبوَّبة حسب السن ونوع اجلنس واملنطقة احلضرية
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وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على زيادة مستوى مسامهتها يف املـساعدة اإلمنائيـة         -٣٣
ضـع  ، وإىل و  ٢٠١٠  يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل يف عـام         ٠,١الرمسية اليت بلغت    

  . يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل٠,٧جدول زمين لبلوغ النسبة الدولية وهي 
وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على الربتوكول االختياري         -٣٤

  .امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 اإلسراع بالتـصديق علـى اتفاقيـة حقـوق          وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل      -٣٥

وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف كذلك على النظر يف التـصديق          . األشخاص ذوي اإلعاقة  
على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلِّق بإشراك األطفال يف الرتاعـات            

ملهـاجرين وأفـراد    املسلحة، والتوقيع والتصديق على اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال ا         
أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكـول           

  .االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق           إىلوتطلب اللجنة     -٣٦

ف املسؤولني احلكوميني واجلهاز القضائي     واسع بني مجيع فئات اجملتمع، وال سيما يف صفو        
ومنظمات اجملتمع املدين، وترمجتها ونشرها قدر اإلمكان، وأن تبلغ اللجنـة يف تقريرهـا              

كما تشجع اللجنـة الدولـة      . الدوري القادم باخلطوات املتخذة لوضعها موضع التنفيذ      
ـ            ات غـري   الطرف على أن تواصل إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان واملنظم

احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقـدمي              
  .تقريرها الدوري املقبل

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً ملتطلبات الوثيقة             -٣٧
 تقــاريراألساســية املوحــدة الــواردة يف املبــادئ التوجيهيــة املنــسقة لتقــدمي ال

(HRI/GEN/2/Rev.6).  

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث وفقاً للمبادئ              -٣٨
، (E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨التوجيهية املنقحة املتعلقة باإلبالغ اليت اعتمدهتا اللجنة يف عام          

  .٢٠١٦ ديسمرب/ كانون األول٢وذلك حبلول 

        


