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أوالً -المنهجية
 -1مجّعــت ورارة ارارةيــة هــذا التقريــر مــن أةــس ارســتعرا الــدوري المــامس الثــاين وفقــا للمبــاد
التوةيهي ــة الص ــادرة ع ــن جمل ــس قق ــو اإلنس ــان .وه ــو يس ــتند قا التق ــارير الو ني ــة اإلس ــتونية املتعلق ــة
بتنفيــذ وــحوو ققــو اإلنســان ،وخط ـ العمــس والسياســات الو نيــة املتعلقــة حقــو اإلنســان ورقــارير
رنفيــذها ،فضــع عــن امل ـدخعت الــد ــدمتها الوكــارت امحوميــة واملنريمــات ةــي امحوميــة .وي ط ـ
التقرير التطورات امادثة يف جمال ققو اإلنسان الد قرييت بارهتمام يف السنوات األخية.
 -2ويصــدر هــذا التقريــر بعــد ارســتعرا الــدوري المــامس األول الــذي ةــر يف عــام 2٠11
والتقرير املتعلق بتنفيذ التوويات املقبولة الذي دمته قستونيا يف آذار/مارس .2٠14
 -3و ــد أُرســس التقريــر قا املنريمــات ةــي امحوميــة الــد رُعــق حقــو اإلنســان يف قســتونيا ك ـ
رقــدم رعليقات ـا علي ــه ونُم ــر أيض ــا يف نري ــام املعلوم ــات امح ــوم املتعل ــق يم ــاري التم ـريعات قي ـ
ميحن للجمهور ار عع عليه وفقا ملبدأ اإلدراج.

ثانياً -تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
ألف -التطورات التي شهدها اإلطار المعياري منذ االستعراض السابق
االلتزامات المتعهد بها بموجب المعاهدات الدولية
 -4من ــذ ارس ــتعرا ال ــدوري الم ــامس األول ال ــذي ة ــر يف ع ــام  ،2٠11أو ــبحت قس ــتونيا
رفــا يف ارفا يــة ققــو األ ــخاا ذوي اإلعا ــة  ،)2٠12والبوروكــول ارختيــاري ررفا يــة ققــو
األ ــخاا ذوي اإلعا ــة  ،)2٠12والبوروكــول ارختيــاري ررفا يــة ققــو الطفــس بم ـ ن ا ـ او
األ فال يف املنارعـات املسـلحة  .)2٠14ووـ ّد ت قسـتونيا يف عـام  2٠13علـ رعـديعت كمبـار
عل ـ ـ نري ـ ــام روم ـ ــا األساس ـ ـ للمححم ـ ــة ا ناعي ـ ــة الدولي ـ ــة .واعتب ـ ــارا م ـ ــن  1قزيران/يوني ـ ــه ،2٠1٥
أوـ ــبحت قسـ ــتونيا رفـ ــا يف ارفا يـ ــة جملـ ــس أوروبـ ــا بم ـ ـ ن محافحـ ــة ار ـ ــار بالبمـ ــر .ويف  2كـ ــانون
ــد
األول/ديســمب  ،2٠14وّعــت قســتونيا علـ ارفا يــة جملــس أوروبــا بمـ ن منـ ومحافحــة العنـ
املرأة والعن املنزيل ارفا ية اسطنبول).
-٥

ومل رقدم قستونيا حتفريات عل وحوو ققو اإلنسان املمار قليها أععه.

 -٦ومتتثــس قســتونيا لعرفا يــة األوروبيــة مقــو اإلنســان ورلتــزم جبمي ـ األقحــام القضــاعية النهاعيــة
الصادرة عن احملحمة األوروبية مقو اإلنسان فيما يتعلق بإستونيا.
 -٧وقس ــتونيا عض ــو يف جمل ــس قق ــو اإلنس ــان يف الفـ ـ ة  .2٠1٥-2٠12ورم ــمس أولوي ــات
قس ــتونيا يف جم ــال قق ــو اإلنس ــان م ــا يل ـ ـ قق ــو امل ـ ـرأة والطف ــس ،ومراع ــاة املنري ــور ا نس ــاين يف
قــارت الن ـزاع ـرار جملــس األمــن الــدويل ر ــم  ،)132٥ومحافحــة اإلفــعت مــن العقــا  ،و ايــة
ققو المعو األولية ،وقرية التعبي يا فيها قرية اإلن نت) ،ورقوية اجملتم املدين.
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باء -التطورات التي شهدها اإلطار المؤسسي منذ االستعراض السابق
المؤسسة الوطنية لحماية حقوق اإلنسان
 -8أُدرة ــت مس ـ لة قنم ــاؤ مةسس ــة و ني ــة مماي ــة قق ــو اإلنس ــان يف ة ــدول أعم ــال الس ــلطات،
وربحـ ـ قس ــتونيا ع ــن أفض ــس كيفي ــة إلنم ــاؤ ه ــذه املةسس ــة وفق ــا ألقح ــام الدس ــتور .وقا ق ــن قنم ــاؤ
املةسســة الو نيــة ممايــة ققــو اإلنســان ،يضــطل املستمــار العــديل بروــد و ــمان رطبيــق املعــايي الدوليــة
مق ــو اإلنس ــان يف قس ــتونيا علـ ـ أفض ــس وة ــه ح ــن ،ويض ــطل ك ــذل يعري ــم مه ــام املةسسـ ـة الو ني ــة
مق ــو اإلنس ــان ،ويلت ــزم قا ق ــد بعي ــد يب ــاد ب ــاريس .و ــد أُنم ــا منص ــا املستم ــار الع ــديل يوة ــا
الدس ــتور ،وه ــو ر يس ــد قر بالتمـ ـريعات ال ــد ر ــنريم أنم ــطته وباألقح ــام القانوني ــة األخ ــر وي ــا ميلي ــه
عليــه ــميه .ويتمت ـ املستمــار العــديل بعــدة ــمانات انونيــة رحفــس اســتقعله ،يــا يف ذل ـ قريــر روليــه
أي منص ــا آخ ــر عل ـ ـ مس ــتو الدولـ ــة أو امحوم ــات احملليـ ــة أو منص ــا ـ ــخ اعتب ــاري يف قحـ ــم
الق ــانون الع ــام خ ــعل م ــدة وريت ــه .ورتمث ــس مه ــام املستم ــار يف ــمان دس ــتورية التم ـ ـريعات الناف ــذة يف
قســتونيا وكفالــة اممايــة مقــو األ ــخاا وقريــاتم األساســية .ولــيس املستمــار العــديل ةــزؤا مــن الســلطة
التمـريعية أو التنفيذيــة أو القضــاعية؛ وهــو لــيس هييــة سياســية أو هييــة إلنفــاذ القــانون وةــي رــاب أليـة ســلطة
رمسية أو قحومية و نية.
أمين المظالم المعني باألطفال
 -9أنم ـ ت قس ــتونيا منص ــا أم ــن املري ــامل املع ــا باأل ف ــال يف  19آذار/م ــارس  .2٠11ويض ــطل
املستمــار العــديل يهــام أمــن املريــامل هــذا .ورــةدي قدارة ققــو الطفــس التابعــة ملحتــا املستمــار العــديل
املهام اليومية املنو ة ب من املريامل.
المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين
 -1٠يف رم ـرين األول/أكتــوبر  ،2٠13أنم ـ ت امحومــة اإلســتونية اجمللــس املعــا باملســاواة بــن
ا نســن املنصــوا عليــه يف ــانون املســاواة بــن ا نســن والــذي يعمــس كهييــة استمــارية للححومــة.
ورتمث ــس املس ــةوليات ال ــد يض ــطل ف ــا ه ــذا اجملل ــس يف رق ــدمل املم ــورة قا امحوم ــة يف املس ــاعس ذات
الص ــلة باسـ ـ اريجيات رعزي ــز املس ــاواة ب ــن ا نس ــن ،وق ـ ـرار األه ــدال العام ــة لسياس ــة املس ــاواة ب ــن
ا نســن ،ورقــدمل ااراؤ قا امحومــة بمـ ن مــد ارمتثــال يف الـباما الو نيــة لعلتـزام بتعمــيم مراعــاة
املنري ــور ا نس ــاين .وم ــن ب ــن أعض ــاؤ اجملل ــس ال  ،22يوة ــد ثل ــون للمةسس ــات واملنريم ــات ةـ ــي
امحومية العاملة يف جمال حتقيق املساواة بن ا نسن وا امعات واألقزا السياسية.
ألية الرصد المستقلة التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 -11بدأت يف عـام  2٠1٥األعمـال التحضـيية لتعيـن املفـو املعـا باملسـاواة بـن ا نسـن واملسـاواة
يف املعاملــة يف ق ــار آليــة الروــد املســتقلة عمــع باملــادة  33مــن ارفا يــة ققــو األ ــخاا ذوي اإلعا ــة،
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يا يف ذل قدخـال رعـديعت علـ التمـريعات وصصـي املـوارد العرمـة .وقا قـن قنفـاذ التعـديعت ذات
الصلة ،سيضطل املفو يهام الرود يوةا عقد مبم م ورارة المةون ارةتماعية.
الوزراء المكلفون بقضايا حقوق اإلنسان
 -12يف ق ــار عملي ــة اإلو ــع ال ــد أةرت ــا امحوم ــة يف ع ــام  ،2٠14أعي ــد رنري ــيم ققيب ــة وري ــر
الم ــةون ارةتماعي ــة وأُنمـ ـ منص ــبان وراري ــان ةدي ــدان ــا وري ــر امماي ــة ارةتماعي ــة ووري ــر الص ــحة
والعمــس .ومل رُنم ـ هياكــس ةديــدة نري ـرا قا رقاســم هــذين الــوريرين ياكــس ورارة المــةون ارةتماعيــة.
و ـ ــد ثب ـ ــت فـ ـ ـذه الطريق ـ ــة جن ـ ــا قبـ ـ ـرار ا وان ـ ــا املختلف ـ ــة لبن ـ ــاما عم ـ ــس الدول ـ ــة يف جم ـ ــال الم ـ ــةون
ارةتماعيــة ،ولــذل فقــد واوــلت امحومــة ا ديــدة ،بعــد انتخابــات عــام  ،2٠1٥رقســيم املســةوليات
عل هذا النحو يف جمال المةون ارةتماعية.
 -13ويض ــطل وري ــر التج ــارة ارارةي ــة ورنري ــيم املم ــاري يف ورارة الم ــةون ار تص ــادية واررص ــارت
يهمة و مبـادرات ةديـدة لتنفيـذ مبـاد ومعـايي املسـةولية ارةتماعيـة للمـركات وفقـا ملبـاد األمـم
املتحــدة التوةيهيــة املتعلقــة باألعمــال التجاريــة وققــو اإلنســان .ويمــارو عــدد متزايــد مــن مةسســات
األعمــال يف مة ــر مراعــاة المــركات ملبــاد ارســتدامة واملســةولية يف قســتونيا ،وال ـذي و ــعه املنتــد
اإلستوين املعا يسةولية المركات.

ثالثاً -إعمال حقوق اإلنسان
ألف -الديمقراطية وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات
أفضل ممارسات اإلشراك
 -14يهــدل اإل ـراو قا ريــادة ــفافية عمليــة وــن القـرار ورعزيــز الثقــة يف القطــاع العــام .و ــا
أن رمـ ــرو الـ ــورارات أوـ ــحا املصـ ــلحة يف قعـ ــداد التم ـ ـريعات ،وأن رعـ ــر علـ ــيهم ممـ ــاري هـ ــذه
التم ـ ـريعات إلبـ ــداؤ آراعهـ ــم ورقـ ــدمل رعليقـ ــاتم بم ـ ـ ن أخـ ــذ ااراؤ الـ ــد ةـ ــر مجعهـ ــا يف امسـ ــبان.
وب ية ق راو المركاؤ عل حنو أفضس ،أُع ّد كتيّـا بمـ ن اإل ـراو مـن أةـس املـو فن واملنريمـات ةـي
امحومية وكس من ميحنه املماركة يف عمليـة وـن القـرار مـن خـعل نريـام املعلومـات امحـوم املتعلـق
يماري التمريعات.
إعمال الحقوق المتعلقة باإلنترنت  -التصويت اإللكتروني
 -1٥قســتونيا هـ أول بلــد يف العــامل يـُـدخس نريــام التصــويت عــب اإلن نــت علـ املســتو الــو ا.
واس ــتُخدم ه ــذا النري ــام للم ــرة األوا يف عـ ــام  2٠٠٥يف انتخاب ــات جم ــالس امح ــم احملل ـ ـ  .و ـ ــري
التص ــويت اإللح ـ وين خ ــعل ف ـ ة التص ــويت املس ــبق م ــن الي ــوم العا ــر قا الي ــوم الراب ـ ب ــس ر ــاري
ارنتخا ) ورُستخدم بطا ات هوية وادرة عن امحومة لتحديد هوية الناخبن.
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 -1٦ومنــذ عــام  ،2٠٠٧أوــبم مــن املمحــن التصــويت عل ـ اإلن نــت يف ارنتخابــات البملانيــة.
ويحتســا نريــام التصــويت اإللحـ وين ــعبية يف الو ــت اما ــر .ويف انتخابــات البملــان األوروي الــد
ةــرت يف عــام  ،2٠14ــارو ثلـ النــاخبن مــن  98بلــدا يف هــذه ارنتخابــات عــب اإلن نــت .ويف
ارنتخابــات البملانيــة الــد نُريمــت يف عــام  ،2٠1٥ــارو  3٠.٥يف املاعــة مــن النــاخبن مــن 11٦
بل ــدا يف ارنتخاب ــات ع ــب اإلن ن ــت .والتص ــويت ع ــب اإلن ن ــت يحم ــس أس ــاليا التص ــويت التقليدي ــة
ور حيس حملها.
 -1٧ورتعامــس قســتونيا جبديــة م ـ مس ـ لة أمــن نريــام التص ـويت عــب اإلن نــت .وينطــوي التص ـويت عــب
اإلن نــت عل ـ نفــس درةــة األمــان الــد ينطــوي عليهــا التص ـويت بور ــة ار ـ اع نري ـرا قا أنــه ــد ُاصــذت
التــدابي التقنيــة واإلداريــة والقانونيــة وةيهــا مــن التــدابي العرمــة للحفــال عل ـ ســعمة النريــام ،وعل ـ حنــو
أهــم ،ــمان أمــن وس ـرية األو ـوات .ومنــذ ارنتخابــات البملانيــة الــد ةــرت يف عــام  ،2٠11أوــبم مــن
املمحن أيضا استخدام ا ار احملمول لتحديد هوية المخ الذي يصوت قلح ونيا.
الحق في إحياء ذكرى األحداث التاريخية والحق في التجمع
 -18يتمتـ كــس فــرد بــامق الدســتوري يف التجم ـ الســلم ويف رنريــيم ارةتماعــات دون قذن مســبق.
و ـور رقييـد هــذا امـق يف امــارت ووفقـا لإلةـراؤات املنصـوا عليهــا يف القـانون لضــمان األمـن القــوم ،
والنري ــام الع ــام ،واألخ ــع  ،وس ــعمة قرك ــة امل ــرور ،وس ــعمة املم ــاركن يف ارةتماع ــات ،أو ملنـ ـ انتم ــار
مــر مــن األمـرا املعديــة .ويــن مرســوم قنفــاذ القـانون علـ امــق يف عقــد التجمعــات العفويــة ،ويمــي
قا عــدم ا ـ اد رقــدمل ق ــعار مســبق لتنريــيم هــذه التجمعــات .ومــن املمحــن ق امــة رواوــس بــن منريم ـ
التجمعـات وســلطات الدولــة و/أو الســلطات احملليــة عــب اإلن نــت؛ ومــن س ،فلــيس مــن الضــروري امضــور
خصيا أمام السلطات لتقدمل استمارات أو لبات خطية أو دف رسوم للدولة.

باء -الحق في الحياة واألمن الشخصي
إنهاء الحمل بطريقة غير قانونية
 -19يتضــمن ــانون العقوبــات فصــع عــن قاــاؤ اممــس بطريقــة ةــي انونيــة ،يــورد ةـراعم خمتلفــة -
رتمثس يف قااؤ اممس عل ةـي قرادة املـرأة امامـس؛ وقاـاؤ اممـس بنـاؤ علـ لـا رلقتـه املـرأة امامـس
مــن ــخ لــيس لــه امـق القــانوين يف قاــاؤ اممــس؛ وقاــاؤ ــس امـرأة علـ يــد ــخ لــه امــق يف
قااؤ اممس بناؤ عل لا املرأة امامس ولحن يف موعد مت خر عن الف ة الد يسمم فا القانون.
 -2٠واعتُمد يف عام  1998انون قااؤ اممس والتعقـيم .ور ـور قاـاؤ ـس امـرأة قرّ بنـاؤ علـ
لــا منهــا .وأخصــاع أم ـرا النســاؤ هــو ا هــة الوقيــدة الــد حيــق ــا قاــاؤ اممــس .وعُ ـ ّدل هــذا
القانون يف عـام  2٠1٥لتقريـر ـواب ق ـافية للحفـال علـ اميـاة ولتقـدمل ـمانات ق ـافية بمـ ن
حتديد رفاويس لا املرأة وقااؤ س املرأة الد رحون أهليتها القانونية اإل ابية مقيدة.
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حماية قانون العقوبات للحق في الحياة
 -21أل ت قستونيا عقوبة اإلعدام.
 -22ورـ ــرد ا ـ ـراعم املرر دحبـ ــة ـ ــد قـ ــق اميـ ــاة يف فصـ ــس خـ ــاا مـ ــن ـ ــانون العقوبـ ــات .ورتجـ ــه
اإلقص ـ ــاؤات املتعلق ـ ــة جب ـ ـراعم القت ـ ــس ارط ـ ـ قا ارخنف ـ ــا  81ةرمي ـ ــة يف ع ـ ــام  ،2٠11و ٥9يف
عـ ــام  ،2٠12و ٥٠يف عـ ــام  ،2٠13و 42يف عـ ــام  .)2٠14و لـ ــت أر ـ ــام ة ـ ـراعم القتـ ــس العمـ ــد
عن ــد نف ــس املسـ ــتو رقريب ــا  19يف عـ ــام  ،2٠11و 21يف ع ــام  ،2٠12و 12يف عـ ــام ،2٠13
و 13يف ع ــام  .)2٠14ومل رسـ ـ مجس من ــذ ع ــام  2٠11س ــو ةـ ـرميتن اررُحبت ــا يف نوب ــة ةض ــا ــا
ـجلت قــارت تــس نا ــا عــن اإل ــال عل ـ النحــو التــايل ٧٧
ةرميتــا تــس ر ــي و تــس خط ـ  .و ُسـ ّ
يف عام  ،2٠11و ٧٦يف عام  ،2٠12و ٦9يف عام  ،2٠13و ٥8يف عام .2٠14
جرائم السجون
 -23أوــبحت ا ــراعم الــد رررحــا يف الســجون أ ــس عنفــا .وســاهم ر يــي ارس ـ اريجية واألســاليا
وســجلت يف عــام  2٠11ةرميــة تــس خط ـ
املتعلقــة ب و ــاع اإل امــة يف الســجون يف اخنفــا العن ـ ُ .
واق ــدة أعقبه ــا قدان ــة مررحبه ــا .وس ــجلت قال ــة ــروع يف القت ــس يف الس ــجن يف ع ــام 2٠12؛ وأُدي ــن
ــخ واقــد فيهــا .ومل رس ـ مجس خــعل عــام  2٠13و 2٠14أيــة قالــة مــن قــارت القتــس ارط ـ
أو القتــس العمــد أو المــروع يف القتــس .و ــري قاليــا التحقيــق يف قالــة واقــدة رتعلــق بالقتــس النا ــا عــن
اإل ال .و هد عام  2٠14و وع مـا جمموعـه نـاين وفيـات بـن السـجناؤ ،وهـ قالـة انتحـار واقـدة،
وســت قــارت مــن الوا ــم أاــا بســبا ممــاكس وــحية؛ و ــري التحقيــق يف قالــة وفــاة واقــدة كحالــة
مثية للمحوو.
مراقبة األسلحة النارية في إستونيا
 -24مــن أةــس ايــة امــق يف اميــاة عل ـ حنــو أفضــس ،يتضــمن ــانون األســلحة أنريمــة وــارمة
ـ ن مناولــة األســلحة والــذخاعر ،ومــنم ر ـراخي قيــارة األســلحة والــذخية رســتخدامها ألة ـرا
مدنيــة ،واســتخدام األســلحة والــذخاعر ألةـرا مدنيــة ،وســحا األســلحة والــذخية مــن ارســتخدام
املــدين ،وار ـ ا ات الواةــا روافرهــا يف نطا ــات الرمايــة ،وق ـرال الدولــة .ومـ ذل ـ  ،فقــد ــهد
عام  2٠14علـ حنـو مةسـ أول قالـة إل ـع نـار داخـس املـدارس ،قيـ سـر الـا يبلـ مـن
العمــر  1٥ســنة ســع والــده النــاري وأ لــق النــار عل ـ أســتاذه أثنــاؤ الــدرس .وأكــدت هــذه امالــة
احملزنــة اماةــة قا الو ايــة ،فضــع عــن التــدريا األمــا والــدعم النفس ـ  .وســول يتــيم رعــديس ــانون
امل ـ ــدارس األساس ـ ــية وامل ـ ــدارس الثانوي ـ ــة العلي ـ ــا و ـ ــانون مةسس ـ ــات التعل ـ ــيم امله ـ ــا مل ـ ــو ف امل ـ ــدارس
الضمانات العرمة رستخدام ردابي معقولة لتجنا ارطر دون ردخس المر ة بالضرورة.
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جيم -التمييز والعنصرية وكره األجانب
قانون المساواة في المعاملة
 -2٥لزي ــادة ال ــوع بق ــانون املس ــاواة يف املعامل ــة ومب ــاد ع ــدم التميي ــز ،م ــا فتي ــت ورارة الم ــةون
ارةتماعي ــة رم ــارو من ــذ ع ــام  2٠1٠يف متوي ــس مم ــروع "التن ــوع ِة ــق" ال ــذي و ــعته ةامع ــة ر ــالن
التقنيــة يف ق ــار برنــاما بروةــرس ) (PROGRESSالــذي رنفــذه املفو ــية األوروبيــة .ويتنــاول املمــروع
مجي ـ أس ــبا التميي ــز املع ـدمدة يف الق ــانون .ويرك ــز مم ــروع "التن ــوع ِة ــق" عل ـ قدارة التن ــوع يف جم ــال
العمال ــة منـ ــذ ع ــام  2٠13م ـ ـ قي ــعؤ اهتمـ ــام خ ــاا للممـ ــاكس املتعلق ــة بحراهيـ ــة املثلي ــة ا نسـ ــية،
وملماكس األ خاا ذوي اإلعا ة واملسنن.
قانون األزواج من نفس الجنس والشراكات المسجلة
 -2٦اعتمــد الرييجيحوةــو البملــان) يف عــام  2٠14ــانون الم ـراكات املس ـ مجلة الــذي ســيدخس
قيــز النفــاذ يف  1كــانون الثاين/ينــاير  .2٠1٦ويــن هــذا القــانون عل ـ ة ـوار رســجيس ـراكة بــن
خصــن يقــيم أقــد ا علـ األ ــس يف قســتونيا ،وهــو مــا يضــف المــرعية علـ ـراكة بــن خصــن
من نفس ا نس .و ـا ق ـرار عقـد المـراكة علـ يـد كارـا عـدل موثـق عمـوم ) .ورـدرج رفاوـيس
عقد المراكة املس مجلة يف السجس الس ّحاين ويوثق نريام امللحية املختار يف سجس نريام امللحية.
 -2٧ويُلــزم ــانون المـراكات املسـ مجلة الطــرفن اللــذين سـ مجع عقــد ـراكة بـ ن يــدعم كــس منهمــا
ااخــر ويُنفــق عليــه .ويتســاو الم ـريحان املس ـ مجعن يف امقــو والواةبــات كــس منهمــا ــاه ااخــر.
ورحــون المـراكة املسـ مجلة يف دولــة أةنبيــة وــحيحة يف قســتونيا وفقــا للقــانون املتعلــق ب قحــام القــانون
الدويل اراا.
التحريض على الكراهية
 ُ -28ـ ّـرم التح ـريل عل ـ الحراهيــة أو العن ـ أو التمييــز عل ـ أســاس ا نســية أو العــر أو اللــون أو
ا ــنس أو الل ــة أو األوــس أو الــدين أو امليـس ا نسـ أو الـرأي السياسـ أو الو ـ املــايل أو ارةتمــاع ،
ولحن التمريعات حتتاج قا مزيد من التعديس.
 -29وُ ـ ـ ّـرم التعـ ــديعت املزم ـ ـ قدخا ـ ــا عل ـ ـ املـ ــادة  1٥1مـ ــن ـ ــانون العقوبـ ــات التح ـ ـريل عل ـ ـ
ــد ــخ أو جمموعــة مــن األ ــخاا علـ أســاس املوا نــة أو ا نســية أو العــر
الحراهيــة أو العنـ
أو الس ـ ــمات البدني ـ ــة أو امال ـ ــة الص ـ ــحية أو ا ـ ــنس أو الل ـ ــة أو األو ـ ــس أو ال ـ ــدين أو املي ـ ــس ا نس ـ ـ
أو املعتقــدات السياس ــية أو امللحيــة أو الو ـ ارةتم ــاع  ،بطريقــة ت ــدد النري ــام العــام .ويم ــحس داف ـ
الحراهية رفا ُممددا يف مجي ا راعم.
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دال -التعذيب والمعاملة الالإنسانية والمهينة
منع اإلساءات الصادرة عن الموظفين
 -3٠اســتُخدم التعريـ الـوارد يف املــادة  1مــن ارفا يــة مناهضــة التعــذيا لتعــديس ــانون العقوبــات
الــذي دخــس قيــز النفــاذ يف  1كــانون الثاين/ينــاير  .2٠1٥فجرميــة التعــذيا الســابقة ــد أُدرةــت يف
فرع آخر بووـفها ـحع ُممـدمدا لععتـداؤ البـدين .كمـا أن أ ـحال اإلسـاؤة الصـادرة عـن املـو فن،
والــد ر رصــلم لح ـ ينطبــق عليهــا رعري ـ التعــذيا ،مــا رالــت صض ـ للمقا ــاة بووــفها "قســاؤة
استعمال السلطة" أو "ارستجوا ةي القانوين" أو "املعاملة ةي القانونية للسجناؤ".
 -31وميح ـ ــن لض ـ ــحية املعامل ـ ــة الوقم ـ ــية أو ارس ـ ــتخدام املف ـ ــرد للق ـ ــوة م ـ ــن ةان ـ ــا امل ـ ــو فن
املحلفــن بإنف ــاذ الق ـوانن رق ــدمل ــحو قا الم ــر ة وقا محتــا امل ــدع العــام .ويف ع ــام ،2٠13
س ــجلت  34قال ــة م ــن ق ــارت س ــوؤ اس ــتعمال الس ــلطة ،وس ــجلت  1٦قال ــة يف ع ــام .2٠14
ومل رسـ ـ ـ مجس خ ـ ــعل ع ـ ــام  2٠13و 2٠14أي ـ ــة قال ـ ــة م ـ ــن ق ـ ــارت ارس ـ ــتجوا ة ـ ــي الق ـ ــانوين
أو املعاملة ةي القانونية للسجناؤ.
 -32ويـ ـزور املستم ــار الع ــديل مراك ــز الم ــر ة ومراف ــق ارقتج ــار ملنـ ـ اإلس ــاؤات واملعامل ــة الوقم ــية.
ووفقـ ــا للوريـ ــة املنصـ ــوا عليهـ ــا يف البوروكـ ــول ارختيـ ــاري ررفا يـ ــة مناهضـ ــة التعـ ــذيا ،يـ ــزور املستمـ ــار
العــديل املرافــق احملروســة مــرة واقــدة عل ـ األ ــس كــس ثــعت ســنوات .وُ ــر ريــارات اســتثناعية ــذه املرافــق
عند اللزوم ،وبصورة رعيسية بعد أن ررد قا املستمار العديل معلومات رفيد بو وع قادثة قساؤة.
 -33واســتنادا قا نتــاعا ريــارات التفتــي  ،ـ ّدم املستمــار العــديل قا الســلطات املعنيــة ورارة العــدل،
وورارة الداخليــة ،والمــر ة ،وهييــة قــرس امــدود ،والســجون ،وةيهــا) عــدة مق قــات ورووــيات رتعلــق يف
معريمه ــا باألو ــاع املادي ــة وار ــدمات الطبي ــة يف املةسس ــات امل لق ــة  .)1و ــد حتس ــنت أو ــاع ارقتج ــار
يف الس ــجون ويف مراك ــز الم ــر ة بس ــبا قنم ــاؤ س ــجون ومب ــاين ــر ة قديث ــة خ ــعل الس ــنوات األخ ــية
وبسبا اخنفا عدد السجناؤ.
معاملة السجناء
 -34رم ــحس الرعاي ــة الص ــحية يف الس ــجون ة ــزؤا م ــن النري ــام ال ــو ا للرعاي ــة الص ــحية .ويتع ــن علـ ـ
املــو فن الطبيــن العــاملن يف الســجون مرا بــة امالــة الصــحية للســجناؤ عل ـ أســاس مســتمر ،وععةهــم
داخس السجن قا أ ص قد حن ،وكـذل  ،قذا لـزم األمـر ،ققـالتهم لتلقـ العـعج لـد ةهـات مناسـبة
رقدم الرعاية الطبية املتخصصة .ورُحفس للسجناؤ الرعاية يف قارت الطوار عل مدار الساعة.
 -3٥ورتــا األدويــة واألةهــزة الطبيــة مي ـ الســجناؤ قســا اقتياةــاتم .ويمــرل اجمللــس الصــح
عل ـ أداؤ مقــدم الرعايــة الصــحية يف الســجون .والوقــدات الطبيــة يف الســجون قاوــلة عل ـ ال اخــي
املععمة .ورحفس الدولة قصول السجناؤ عل الرعاية الصحية لألسنان.
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 -3٦ور ـوفمر خــدمات قعــادة الت هيــس للســجناؤ مــن ذوي اإلعا ــة ورُق ـدمم عــن ريــق هييــة الت ـ من
ارةتماع اإلستونية وفقا للمباد العامة ل ريبات خدمات قعادة الت هيس.
 -3٧ويُضــطلد بعــدة قةـراؤات حتضـيية بــس اإلفـراج عــن احملتجـزين مــن أةــس متحيــنهم مــن ارنــدماج
يف اجملتم ـ ب ـ دى ــدر حــن مــن الصــعوبة .ورتمثــس أكثــر هــذه اإلة ـراؤات التحض ـيية ــيوعا يف رقــدمل
املسـ ــاعدة ارةتماعيـ ــة قا المـ ــخ احملتجـ ــز ويف نقلـ ــه قا سـ ــجن مفتـ ــو  .ويقـ ــوم مر ـ ــد اةتمـ ــاع
يســاعدة المــخ احملتجــز عل ـ اررصــال ب س ـرره وبوكــارت الرعايــة ارةتماعيــة .وحيصــس الم ــخ
احملتجز ،لد اإلفراج عنه ،عل معونة اإلفراج الد رراكمت من األةور املستحقة له عن عمله.
 -38وروةــد اعــدة بيانــات بم ـ ن الســجناؤ واحملتج ـزين واحملبوســن مة تــا رتضــمن أنواعــا خمتلفــة مــن
البيانات المخصية .وررود ورارة العدل بانتريام استخدام اعدة البيانات ورلفت انتبـاه مـديري السـجون
قا أوةــه القصــور يف الوثــاعق أو يف اعــدة البيانــات .ورعتــب الســلطات اإلســتونية اعــدة البيانــات هــذه
رورية وهامة لل اية .ويُحفس الرود املنتريم ملد امتثال املو فن للمتطلبات املتعلقة بالوثاعق.

 -39و ري التحقيق بمحس امس يف كس قالـة مـن قـارت اسـتخدام القـوة ورُتخـذ ،عنـد الضـرورة،
قةـ ـراؤات ر ديبي ــة أو ةناعي ــة .وعلـ ـ س ــبيس املث ــال ،فق ــد ُاص ــذ  ٧٦قةـ ـراؤ ر ديبيـ ـا يف ــرول خمتلف ــة يف
عــام  .2٠13ويف  2٦قالــة ،رعــر مو فــون للتــوبي أو العقــا م ـ خفــل م ـرربهم األساس ـ بنســبة
رصس قا  3٠يف املاعة ملدة رصس قا ستة أ هر.
أوضاع االحتجاز ،واالكتظاظ
رعر ـ ــهم
 -4٠رـُتّخـ ــذ التـ ــدابي لتـ ــوفي أو ـ ــاع اقتجـ ــار رراع ـ ـ الحرامـ ــة اإلنسـ ــانية للسـ ــجناؤ ور ّ
للمعاملة العقنسانية واملهينة .ورُبذل ةهـود لتخصـي مسـاقة معيمـة ـدرها أربعـة أمتـار علـ األ ـس
حمتج ــز .و ــد رس ــق الوف ــاؤ ف ــذا ار ـ اد يف س ــجا ف ــيو ور ــاررو ا دي ــدين .و ــري
لح ــس ــخ
د
التخطــي لبنــاؤ ســجن ومركــز اقتجــار ةديــدين يف رــالن؛ وســول رُمــيّد املبــاين بــالقر مبا ــرة مــن
مدينــة رــالن .ويســتوعا ســجن رــالن ا ديــد  ٦٠٠ســجن يقيمــون يف ةــرل رضــم كــس منهــا مــا يصــس
قا نزيلن اثنن؛ ويستوعا مركز ارقتجار  2٥٦حمتجزا.
 -41وحيري ـ ــر رع ـ ــديس أُدخ ـ ــس علـ ـ ـ ـ ــانون الس ـ ــجن اركتري ـ ــال يف الس ـ ــجون وي ـ ــن علـ ـ ـ ـ ــرورة
أر يتجــاور عــدد الســجناؤ يف أي ســجن امــد األ ص ـ لعــدد الســجناؤ احملــدد ــذا الســجن .و ــد أخــذ
عــدد الســجناؤ يــنخفل بــب ؤ ولحــن بمــحس مســتمر ،فف ـ عــام  ،2٠11كــان يوةــد  2 ٦4٥ســجينا
و ٧٥4خصــا رهــن ارقتجــار؛ ويف عــام  ،2٠14كــان يوةــد  2 3٠٧ســجناؤ و ٦14خصــا رهــن
احملتجزين مة تا  2 ٧2٦خصا.
ارقتجار ،ويف رمرين األول/أكتوبر  ،2٠1٥بل جمموع السجناؤ و د
 -42وســي لق ســجن "هــاركو  -مــورو" ،الــذي يُســتخدم قاليــا كســجن للنســاؤ ،وســتنقس الســجينات
قا س ــجن ر ــالن ا ديـ ــد .وستُنم ـ ـ وقـ ــدة خاو ــة للس ــجينات ،وسـ ــيجري امف ــال فيهـ ــا عل ـ ـ أو ـ ــاع
اقتجار خاوة ةرؤ السجينات.
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 -43ومــن أةــس ريســي قعــادة ر هيــس الســجناؤ اةتماعيــا ،رــدير قســتونيا ثعثــة ســجون مفتوقــة،
يا فيها السجن املفتـو قـديثا يف رـاررو والـذي يسـتوعا  ٦٠سـجينا .ورسـتوعا السـجون املفتوقـة
بصــورة رعيســية الســجناؤ الــذين بل ـوا املرقلــة األخــية مــن فـ ة ســجنهم وأثبتـوا قســن الســية والســلوو
وارس ــتعداد ليحون ـ ـوا أعض ــاؤ مس ــةولن يف اجملتم ـ ـ  ،والس ــجناؤ ال ــذين أدين ـ ـوا باررح ــا ة ـ ـراعم أ ــس
خطــورة .ويف نيســان/أبريس  ،2٠1٥بل ـ عــدد الســجناؤ املــودعن يف ســجون مفتوقــة  2٠٦ســجناؤ،
أي ما يمحس  ٧.3يف املاعة من مجي السجناؤ.

هاء -المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ومكافحة العنف المنزلي
أزواج العاملين لحسابهم الخاص
 -44يف آ /أةسـ ــطس  ،2٠12ةُـ ـ ّـيت التم ـ ـريعات قـ ــا يتـ ــا للـ ــزوج الـ ــذي يمـ ــارو يف أنمـ ــطة
مةسســة أعمــال ــخ يعمــس مســابه ارــاا امصــول عل ـ نفــس اممايــة ارةتماعيــة الــد حيصــس
عليه ــا الم ــخ العام ــس مس ــابه ار ــاا .ولتل ّقـ ـ ه ــذه امماي ــة ارةتماعي ــة ،يتع ــن علـ ـ الم ــخ
العامـ ــس مسـ ــابه ارـ ــاا أن يسـ ــجس روة ـ ـه أو روةتـ ــه كمـ ــخ يعمـ ــس يف أنمـ ــطة مةسسـ ــة أعمـ ــال
المـخ العامــس مسـابه ارــاا يف ســجس دافعـ الضـراعا وأن يـدف الضـراعا ارةتماعيــة املســتحقة
عل الزوج الزوةة).
اإلجازة الوالدية
 -4٥اعتبــارا مــن كــانون الثاين/ينــاير  ،2٠13أوــبم بــدل اإلةــارة الوالديــة يعــادل مــن ةديــد 1٠
أي ــام عم ــس ،وذل ـ اس ــتنادا قا متوس ـ األة ــر ال ــذي يتقا ــاه األ  ،وميح ــن ارس ــتفادة م ــن ه ــذه
اإلة ــارة خ ــعل الم ــهرين الس ــابقن للت ــاري املتو ـ ـ لل ــوردة وخ ــعل الم ــهرين الت ــالين لت ــاري وردة
الطفس .ويهـدل هـذا اإلةـراؤ قا رمـجي ار ـطعع بـدور األُب ّـوة األكثـر نمـا ا .وهـ رُضـال قا
اإلةارة الوالدية العامة املتاقة لحع الوالدين.
أنشطة التأمين
 -4٦رسمم الت ييات الد أُدخلت عل ـانون أنمـطة التـ من والـد دخلـت قيـز النفـاذ يف أيـار/
مــايو  2٠13لمــركات الت ـ من ب ـ ن ر خــذ يف امســبان ،يف رقيــيم املخــا ر املــةمن عليهــا يف الت ـ من
الص ــح  ،املخ ــا ر ال ــد صـ ـ الرة ــال فقـ ـ أو النس ــاؤ فقـ ـ وأن متي ــز ،قذا ل ــزم األم ــر ويف ق ــدود
األخطــار احملــددة ،بــن أ ســاد الت ـ من الــد يــدفعها الرةــال والنســاؤ ورعويضــات الت ـ من الــد رُــدفد
قليهم .ور يةثر اممس أو الوردة عل قجم أ ساد ورعويضات الت من.
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الخدمة العسكرية النسائية
 -4٧رتمي ــز املوا ـ ــاه اردم ــة العس ــحرية اإلةباري ــة للم ـرأة باإل ابي ــة عل ـ وة ــه العم ــوم .ويف
عــام  ،2٠14بل ــت نس ــبة النســاؤ املنخر ــات يف اردم ــة الفعليــة ويف اجمل ــارت التخصص ـية  11يف
املاع ــة م ــن األفـ ـراد العس ــحرين .وص ــدم املـ ـرأة يف ا ــي من ــذ ب ــدؤ قنم ــاعه .واعتب ــارا م ــن  1نيس ــان/
أبريــس  ،2٠13يــن القــانون ا ديــد للخدمــة العســحرية علـ أن بإمحــان املـرأة أداؤ خدمــة التجنيــد،
وأن يح ــون ــا مس ــار و يفـ ـ عس ــحري علـ ـ ــدم املس ــاواة مـ ـ الرة ــس .وحي ــق للمـ ـرأة ر ــرو اردم ــة
العســحرية يف ةضــون  9٠يومــا بعــد ارلتحــا باردمــة .وبــالنرير قا أن هــذه املبــادرة ةديــدة ،فقــد
ــرر وريــر الــدفاع أن رســتقبس ـوات الــدفاع  2٥جمنــدة ســنويا يف املتوس ـ العــدد الحل ـ للمجنــدين
ســنويا هــو  .)3 2٠٠و ــد يررفـ هــذا العــدد حســا عــدد الطلبــات املقدمــة والفــرا الــد رســمم فــا
البنية التحتية.
ال فجوة في األجور بين الجنسين
 -48يف أيلول/سـبتمب  ،2٠11ا ـ البملــان علـ امحومــة أن رعــد خطــة عمـس للحــد مــن الفجــوة
يف األة ــور ب ــن ا نس ــن يف قس ــتونيا .وأع ــدت ورارة الم ــةون ارةتماعي ــة خط ــة العم ــس ه ــذه وأ رت ــا
امحومــة يف متور/يوليــه  .2٠12ورســتند ارطــة قا اف ـ ا مفــاده أن أســبا الفجــوة يف األةــور بــن
ا نســن يف قســتونيا متنوعــة .و ــد ُقــددت مخســة أهــدال يف خطــة العمــس ،وه ـ  )1حتســن رنفيــذ
ــانون املســاواة بــن ا نســن القــاعم بالفعــس مثــس حتســن مج ـ اإلقصــاؤات ،والتوعيــة ،ودعــم أعمــال
املف ــو املع ــا باملس ــاواة ب ــن ا نس ــن واملس ــاواة يف املعامل ــة ،وم ــا قا ذل ـ )؛  )2حتس ــن قمحاني ـات
التوفيــق بــن العمــس واألســرة واميــاة اراوــة مثــس األنمــطة الــد رســتهدل أربــا العمــس)؛  )3رعمــيم
مراعــاة املنريــور ا نســاين ،وخاوــة يف جمــال التعلــيم؛  )4امــد مــن الفصــس القــاعم عل ـ نــوع ا ــنس؛
 )٥حتليس املمارسات التنرييمية ونريم األةور يف القطاع العام ،وحتسن األو اع عند الضرورة.
التوازن بين العمل والحياة الخاصة
 -49ةــر رنــاول مس ـ لة اماةــة قا دعــم ققــدات ر يــي ملحــول يف رقاســم مســةوليات الرعايــة
ب ــن املـ ـرأة والرة ــس كم ــا ُحث ــت اري ــارات املطروق ــة يف ه ــذا المـ ـ ن وذلـ ـ يف ور ــة خضـ ـراؤ بمـ ـ ن
ارســتحقا ات وارــدمات األس ـرية واإلةــارة الوالديــة كانــت ــد نا مــتها امحومــة الســابقة يف بدايــة
عــام  .2٠1٥ورق ـ التووــيات السياســارية ال ـواردة يف الور ــة قراقــة املزيــد م ـن ارختيــارات للوالــدين
فيمــا يتعلــق بطــول مــدة اإلةــارة الوالديــة ومقــدار التعــويل املتعلــق فــا ،األمــر الــذي يــدعم املرونــة يف
العــودة قا العمــس .وســتقدم مق قــات سياســارية قا امحومــة يف ربيـ عــام  2٠1٦اســتنادا قا هــذه
الور ة ارضراؤ.
 -٥٠ونـُ ّف ــذ مم ــروعان كبـ ـيان ومم ــاري أخ ــر و ـ ـ ية امج ــم يف ق ــار برن ــاما امل ـِـنم النرو ـ ـ
املعن ــون "رعم ــيم املس ــاواة ب ــن ا نس ــن ورعزي ــز التـ ـوارن ب ــن العم ــس وامي ــاة اراو ــة" ال ــذي ي ط ـ ـ
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الفـ ة  2٠14-2٠٠9ويهــدل قا حتســن قمحانيــات التوفيــق بــن العمــس واميــاة األسـرية .ويســتهدل
أقــد املم ـاري الــد ينفــذها منتــد ممــاري األعمــال املســةولة أربــا العمــس بصــفة رعيســية .ويهــدل
املمــروع الثــاين ،الــذي رنفــذه ةامعــة رــالن للتحنولوةيــا ،قا قنمــاؤ آليــة لتحقيــق الحفــاؤة واإلنصــال
فيما يتعلق باملواؤمة بن ريا األ فال من ناقية واأل فال من الناقية األخر .
المساواة بين الجنسين في التعليم
 -٥1يف آ /أةس ــطس  ،2٠14وافق ــت امحوم ــة عل ـ رع ــديعت املن ــاها الدراس ــية الو ني ــة املتعلق ــة
باملــدارس األساســية واملــدارس الثانويــة العليــا ،والــد ّأدت ،يف مجلــة أمــور ،قا حتســن املســاواة بــن ا نســن
يف هــذه املراقــس الدراســية ،يــا يف ذل ـ رــدريس املوا ــي ارةتماعيــة ،والتخطــي الــو يف  ،والتحنولوةيــا
وامرل اليدوية.
 -٥2ووفق ــا لععح ــة أو ــدرها وري ــر التعل ــيم والبح ــوت ،ــا أن رس ــتند املةلف ــات الدراس ــية قا الق ــيم
األساسـ ــية املحرسـ ــة يف املـ ــنها الدراس ـ ـ الـ ــو ا ،و ـ ــا يف الو ـ ــت نفسـ ــه أن ر خـ ــذ يف امسـ ــبان مبـ ــدأ
التعدديــة الثقافيــة ورتجنــا القوالــا النمطيــة الــد حتــر عل ـ التحيــز عل ـ أســاس نــوع ا ــنس أو املوا نــة
أو الدين أو التحيز الثقايف أو العر .
 -٥3ويوة ــد مم ــروعان ،نف ــذتما ‘املاع ــدة املس ــتديرة للجمعي ــات النس ــاعية اإلس ــتونية‘ ،و‘مرك ــز
دراس ــات السياس ــة العام ــة‘ ويف ق ــار برن ــاما املِـنم النرو ـ املعن ــون "رعم ــيم املس ــاواة ب ــن ا نس ــن
ورعزيز التـوارن بـن العمـس واميـاة اراوـة" والـذي ي طـ الفـ ة  ،2٠14-2٠٠9يهـدفان قا قدمـاج
ضايا املساواة بن ا نسن يف مناها التعليم العايل ،يا يف ذل ردريا املعلمن.
التصدي للقوالب النمطية المرتبطة بالجنسين
 -٥4يف عــام  ،2٠13امــت ورارة المــةون ارةتماعيــة ،يف ق ــار برنــاما الصــندو ارةتمــاع
األوروي اإلسـ ــتوين املعنـ ــون "رعزيـ ــز املسـ ــاواة بـ ــن ا نسـ ــن  ،"2٠13-2٠11بتنريـ ــيم لـ ــة روعيـ ــة
للتصــدي للقوالــا النمطيــة املرربطــة با نســن والبهنــة عل ـ ر ثيهــا الســلل عل ـ العمــس واريــارات
املهنية وقيـاة النـاس .ومتثلـت األنمـطة الرعيسـية يف رنريـيم أيـام للتوةيـه املهـا للبنـن والبنـات ،وعـر
سلسلة من مقا الفيديو ذات المهرة الواسعة ،و ر عدة مبادرات يف جمال العع ات العامة.
تعميم مراعاة المنظور الجنساني
 -٥٥ة ــر يف الف ـ ـ ة م ــن رم ـ ـرين األول/أكتـ ــوبر  2٠1٠قا نيس ــان/أبريس  2٠12رنفيـ ــذ ممـ ــروع
"رعمــيم مراعــاة املنريــور ا نســاين يف ميزانيــة الدولــة" ،يف ق ــار برنــاما الم ـراكة األوروبيــة م ـ البلــديات
أورروةــرس  )2٠13-2٠٠٧ )EUPROGRESSوبالتعــاون م ـ ورارة المــةون ارةتماعيــة واملفــو
املعــا باملســاواة بــن ا نســن واملســاواة يف املعاملــة ،وذلـ مــن أةــس رــدريا مــو ف الــورارات وا ييــات
امحوميــة يف جمــال امليزنــة املراعيــة للمنريــور ا نســاين ،ومــن أةــس قعــداد دليــس للقطــاع العــام بم ـ ن هــذا
النوع من امليزنة.
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 -٥٦ونُمــر املب ــدأ التــوةيه املعن ــون "القضــايا األفقي ــة يف خط ـ التنمي ــة" يف أيار/م ــايو .2٠14
ونســقت ورارة املاليــة قعــداد هــذا املبــدأ التــوةيه  ،الــذي يســاعد املــو فن العــاملن يف قعــداد خط ـ
التنمي ــة أو التخط ــي علـ ـ اس ــتخدام الص ــناديق ا يحلي ــة وارس ــتثمارية األوروبيـ ـة يف مراع ــاة القض ــايا
األفقية ،يا يف ذل "رحافة الفرا" ،والد رُدرج فيها مس لة املساواة بن ا نسن كقضية فرعية.
 -٥٧ويضــطل املفــو املعــا باملســاواة بــن ا نســن واملســاواة يف املعاملــة يف الف ـ ة 2٠1٦-2٠13
بتنفيــذ ممــروع آخــر يف ق ــار برنــاما امل ـِنم النرو ـ للف ـ ة  ،2٠14-2٠٠9ويهــدل هــذا املمــروع
قا رعزيــز املســاواة بــن ا نســن مــن خــعل التمحــن والتوعيــة ورعمــيم مراعــاة املنريــور ا نســاين عــن
ريــق رنفيــذ جممــوعتن مــن األنمــطة .فتهــدل اجملموعــة األوا قا ريــادة فعاليــة اممايــة القانونيــة مــن
التمييــز القــاعم عل ـ نــوع ا ــنس التمييــز ا نســاين) عــن ريــق التوعيــة بــامقو ومســاعدة ــحايا
التميي ــز بص ــورة مبا ــرة ع ــن ري ــق التقا ـ ـ ارسـ ـ اريج وبزي ــادة ــدرة امل ــو فن ال ــذين يس ــاعدون
ــحايا التمييــز .ورتعلــق اجملموعــة الثانيــة مــن األنمــطة بزيــادة رعزيــز املســاواة بــن ا نســن وحتســن
مستو رعميم مراعاة املنريور ا نساين يف السياسات واملمارسات.
خطة تنمية الرعاية االجتماعية للفترة 2023-2016
 -٥8يف متور/يولي ـ ــه  ،2٠14كلف ـ ــت امحوم ـ ــة ورارة الم ـ ــةون ارةتماعي ـ ــة بإع ـ ــداد خط ـ ــة عم ـ ــس
ورنمي ــة يف جم ــال العمال ــة وامماي ــة ارةتماعي ــة واإلدم ــاج ورح ــافة الف ــرا للفـ ـ ة .2٠23-2٠1٦
وررم ـ هــذه ارطــة قا و ـ اــا اس ـ اريج وقعــداد رــدابي وأنمــطة رــدعم ــدرة األ ــخاا عل ـ
مواةه ــة مم ــاكلهم بم ــحس مس ــتقس؛ ورت ــيم للجميـ ـ فروـ ـا متس ــاوية للمم ــاركة يف اجملتمـ ـ وس ــو
العمــس؛ ورعـ ّـزر املســاواة بــن ا نســن يف مجي ـ جمــارت اميــاة .وتــدل ارطــة قا حتقيــق ارســتقعل
ار تصــادي الــذي رتســاو فيــه امل ـرأة والرةــس ،واملمــاركة املتوارنــة للم ـرأة والرةــس يف مجي ـ مســتويات
وــن الق ـرار واإلدارة يف اجملــال السياس ـ ويف القطــاعن العــام وارــاا ،وقا امــد مــن الت ـ ثي الســلل
للقوالا النمطيـة ا نسـانية علـ القـرارات واميـاة اليوميـة ،وقا رعزيـز ايـة امقـو املتعلقـة باملسـاواة
بن املرأة والرةس يف املعاملة ،وقا مان القدرة املةسسية العرمة لتعزيز املساواة بن ا نسن.
التصدي للتمييز
 -٥9يف عام  ،2٠14رعت ورارة المـةون ارةتماعيـة يف رعـديس ـانون املسـاواة يف املعاملـة مـن
يقس ـم القــانون امــايل اجملــارت الــد حتري ـ باممايــة مــن التمييــز
أةــس حتســن اممايــة مــن التمييــز .و ّ
عل ـ أســاس ســبا التمييــز .وهــو ي ط ـ التمييــز القــاعم عل ـ الــدين أو املعتقــد ،والعمــر ،واإلعا ــة،
واملي ــس ا نسـ ـ  ،يف جم ــال العم ــس فقـ ـ  ،يف ق ــن أن التميي ــز الق ــاعم علـ ـ األو ــس العر ـ ـ أو اإلث ــا
والل ــون ــري رناول ــه أيض ــا يف جم ــارت التعل ــيم وار ــدمات والض ــمان ارةتم ــاع  .وس ــيتيم التع ــديس
املخط لـه أيضـا روسـي نطـا اممايـة مـن التمييـز القـاعم علـ الـدين أو املعتقـد ،والعمـر ،واإلعا ـة،
وامليس ا نس  ،لح يممس جمارت التعليم وامصول عل السل واردمات وامماية ارةتماعية.
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 -٦٠ونريـ ـ ـرا قا اعتم ـ ــاد التوةي ـ ــه  2014/54/EUالص ـ ــادر ع ـ ــن البمل ـ ــان األوروي وجمل ـ ــس ارحت ـ ــاد
األوروي يف  1٦نيس ــان/أبريس  2٠14واملتعل ــق بالت ــدابي الرامي ــة قا ريس ــي قعم ــال امق ــو املمنوق ــة
للعـاملن يف ســيا قريـة رنقــس العــاملن ،ليحفـس ،علـ املسـتو الــو ا ،حتســن قعمـال قــق مـوا ا
ارحتــاد األوروي يف العمــس يف دولــة عضــو أخــر  ،فمــن املخط ـ لــه قدخــال رعــديعت عل ـ ــانون
املســاواة يف املعاملــة .وســتُدرج "املوا نــة يف ارحتــاد األوروي" كســبا حيري ـ باممايــة مــن التمييــز يف
هــذا القــانون الــذي يــز أيضــا للمفــو املعــا باملســاواة بــن ا نســن واملســاواة يف املعاملــة أن يعمــس
كهيي ــة و ني ــة لتق ــدمل ال ــدعم واملس ــاعدة القانوني ــة قا العم ــال امله ــاةرين يف ق ــار ارحت ــاد األوروي
فيما يتعلق بإعمال ققو هم.
إدراج حماية إضافية في قانون العقوبات من أجل األفراد الضعفاء
 -٦1عم ــع بتع ــديس أُدخ ــس علـ ـ ــانون العقوب ــات ،وب ــدأ نف ــاذ مفعول ــه اعتب ــارا م ــن  1ك ــانون الث ــاين/
ينــاير  ،2٠1٥أوــبحت الريــرول املمــددة رتعلــق ،علـ النحــو املنصــوا عليــه يف ــانون العقوبــات ،جبملــة
أمــور منهــا اررحــا ةرميــة عــن عمــد ــد ــخ دون الثامنــة عم ـرة مــن العمــر ،أو ــد ام ـرأة قامــس،
أو مسن ،أو خ يف قاةة قا املساعدة أو مصا با طرا عقلـ ـديد ،أو ـخ دـدم ا ـاين
أو يف قالــة ربعيــة ماليــة لــه ،أو ــد أقــد أف ـراد أســرة ا ــاين ســابقا أو قاليــا ،أو ــد ــخ يعــي م ـ
ا اين أو رربطه عع ة أسرية به؛ أو د خ رعر لععتداؤ عل يد بال يف قضور اور.
دعم ضحايا العنف المنزلي
 -٦2ميحن لضحايا العن املنـزيل ارسـتفادة مـن النريـام الـو ا لـدعم الضـحايا ،عمـع بقـانون دعـم
الضــحايا .ويوةــد أيضــا  14مرك ـزا إلي ـواؤ النســاؤ رــدير منريمــات ةــي قحوميــة  13مرك ـزا مــن مراكــز
اإليـواؤ اراوــة للنســاؤ ومركـزا واقــدا إليـواؤ األمهــات واأل فــال) ،ومتـ مول هــذه املراكــز مــن ميزانيــة الدولــة
منــذ عــام  ،2٠13وه ـ رقــدم دعمــا مرنــا قا النســاؤ ،يــا يف ذل ـ رقــدمل املمــورة النفســية وارةتماعيــة
والقانونية ،ومعلومات عن اردمات الد روفرها الوكارت املختلفة واإل امة.
منع العنف الجنسي
 -٦3نريمــت املاعــدة املســتديرة للجمعيــات النســاعية اإلســتونية خــعل الف ـ ة  2٠12-2٠1٠رــدريبا
لتمح ــن الفتي ــات اللـ ـواي رـ ـ او أعم ــارهن م ــا ب ــن  14و 1٧س ــنة .ونو م ــت موا ــي مث ــس الص ــحة
ا نسية ،وأدوار ا نسن ،ورقرير املصي ا نس  ،واملساواة بن ا نسن.
 -٦4ويم ــحس العن ـ ا نس ـ أق ــد م ـوا ن ال كي ــز الرعيس ــية يف مم ــروع التوعي ــة املعن ــون "رنم ــية
ةي ـ ــس دون عنـ ـ ـ " ،ال ـ ــذي نـُ ّف ـ ــذ بالتع ـ ــاون مـ ـ ـ ورارات الع ـ ــدل والم ـ ــةون ارةتماعي ـ ــة والداخلي ـ ــة،
والمــر ة ،وهييــة قــرس امــدود ،ومةسســة املاعــدة املســتديرة للجمعيــات النســاعية اإلســتونية ،ورابطــة
مراكز المبا اإلستوين املفتوقة.
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دعم ـ ــت ورارة الع ـ ــدل ،م ـ ــن خ ـ ــعل اجملل ـ ــس ال ـ ــو ا ملنـ ـ ـ ا رمي ـ ــة ،رنفي ـ ــذ
 -٦٥ويف ع ـ ــام ّ ،2٠1٥
ــد
ممــروعن اثنــن مــن ممــاري املنريمــات ةــي امحوميــة يرّكـزان علـ منـ ارعتــداؤ ا نسـ والعنـ
األ ف ــال .ونتيج ــة ــذين املم ــروعن ،سيص ــدر كت ــا و ــوي مص ــور لأل ف ــال وسـ ـيُنريم ر ــدريا م ــن
أة ــس مدرس ـ ري ــا األ ف ــال والب ــال ن واأل ف ــال يف ةن ــو قس ــتونيا .وسيُنم ــر يف و ــت مبح ــر م ــن
عام  2٠1٦رقرير عن الدراسة املتعلقة يد انتمار ارعتداؤ ا نس يف أوساد األ فال والمبا .
تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن العنف المنزلي
 -٦٦نُريّمــت قلقــات دراســية ردريبيــة بمـ ن العنـ األســري مــن أةــس أفـراد المــر ة واملــدعن العــامن
والقض ـ ــاة املتخصص ـ ـن يف ض ـ ــايا العن ـ ـ املن ـ ــزيل .ونُريّم ـ ــت ن ـ ــاين دورات ردريبي ـ ــة يف ع ـ ــام  2٠11م ـ ــن
أةــس  141فــردا مــن أف ـراد المــر ة ،وعمــر دورات ردريبيــة مــن أةــس  24٠فــردا يف عــام  ،2٠12وســب
دورات ردريبيــة مــن أةــس  1٠٠فــرد يف عــام  ،2٠13وه ـ دورات رناولــت اإلة ـراؤات الواةــا اصاذهــا
يف قـارت العنـ املنــزيل .ومنـذ عـام  ،2٠12رُـنريّم المـر ة وهييـة قــرس امـدود أيـام روعيــة بمـ ن الـرب
المــبح يف جمــال التعامــس م ـ قــارت العن ـ املنــزيل ،ورســتهدل أف ـراد المــر ة احمللي ـة واملــدعن العــامن
والس ـ ــلطات البلدي ـ ــة ومةسس ـ ــات دع ـ ــم الض ـ ــحايا ومراك ـ ــز اإليـ ـ ـواؤ واملةسس ـ ــات الص ـ ــحية .واعتب ـ ــارا م ـ ــن
عام  ،2٠13نُريّمت ناين قلقات دراسية ارو فيها  2٦٠خصا من مةسسات خمتلفة.
منع العنف ضد المرأة والتصدي له
ــد امل ـ ـرأة ،ي ــا يف ذل ـ ـ ار ــار ،قق ــد أولوي ــات
 -٦٧رم ــحس محافح ــة العن ـ ـ املن ــزيل والعن ـ ـ
امحوم ـ ــة .ويف الف ـ ـ ة  ،2٠1٦-2٠12رنس ـ ــق ورارة الم ـ ــةون ارةتماعي ـ ــة رنفي ـ ــذ برن ـ ــاما ِم ـ ـنم نرو ـ ـ
ــد املـرأة .ويهــدل هــذا البنــاما قا منـ العنـ القــاعم علـ نــوع ا ــنس والتصــدي
فيمــا يتعلــق بــالعن
له ودعم حايا ار ار من خعل و أسس ياكس أكثر منهجية وردريا ارختصاوين املعنين.
 -٦8ورُــوفّر خدمــة محاملــات الط ـوار بم ـ ن العن ـ املنــزيل ك ولويــة أوا .ومنــذ خري ـ عــام ،2٠1٠
أوــبم لــد مــو ف المــر ة رعحــة بم ـ ن كيفيــة التعامــس مـ ــحايا العنـ املنــزيل والتحقيــق يف قــارت
العن املنزيل ورسجيلها ُةددت هذه الععحة يف رمرين األول/أكتوبر .)2٠12
 -٦9واعتم ـ ــدت امحوم ـ ــة يف ـ ــباد/فباير  2٠1٥خط ـ ــة قمناعي ـ ــة ةدي ـ ــدة ملن ـ ـ العنـ ـ ـ ر طـ ـ ـ
الف ـ ة  ،2٠2٠-2٠1٥وس ــتحافذ ه ــذه ارط ــة عل ـ نف ــس األولوي ــات املدرة ــة يف ارط ــة الس ــابقة
للف ـ ة  .2٠14-2٠1٠ونُريّم ــت ــعت رك ــزت عل ـ العن ـ املن ــزيل والعن ـ ا نس ــاين م ــن أة ــس
رنفيذ سياسة التوعية.

 -٧٠ومن أةس التصدي عل حنو أفضـس للتحـديات املتصـلة بامـد مـن العنـ  ،أُنمـيت ـبحة خاوـة
ملـ ــو ف اردمـ ــة املدنيـ ــة واملنريمـ ــات ةـ ــي امحوميـ ــة مـ ــن أةـ ــس كـ ــس جمـ ــال مـ ــن جمـ ــارت ارطـ ــة اإلمناعيـ ــة
للف ـ ة  ،2٠14-2٠1٠ور ر ـزال هــذه المــبحة اعمــة يف ق ــار ارطــة ا ديــدة للف ـ ة .2٠2٠-2٠1٥
صر؛ والعنـ املنـزيل ،يـا فيـه العنـ
ورتمثس هذه اجملارت يف العن
د األ فال؛ والعن الذي يررحبه ال ُق ّ
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د املرأة وار ار بالبمر ،يـا يف ذلـ الب ـاؤ .ويمـحس التعـاون الوثيـق بـن امحومـة والقطـاع الثالـ
جممربة ملعا ة ضايا العن املنزيل والعن ا نساين.

ريقـة

واو -حقوق الطفل
قانون حماية الطفل
 -٧1ســيدخس القــانون ا ديــد ممايــة الطفــس ،الــذي اعتُمــد يف عــام  ،2٠14قيــز النفــاذ يف 1
ــد األ ف ــال ،ي ــا يف ذلـ ـ
ك ــانون الثاين/ين ــاير  .2٠1٦وحيري ــر ه ــذا الق ــانون مجيـ ـ أنـ ـواع العنـ ـ
العقوبـ ــة البدني ـ ـة .وهـ ــو يركـ ــز بصـ ــورة رعيسـ ــية عل ـ ـ الو ايـ ــة ،والتـ ــدخس املبحـ ــر ،والتعـ ــاون فيمـ ــا بـ ــن
القطاعات ،وروفي خدمات فعالة مماية الطفس.
زيادة إعانة الكفاف المستحقة لألطفال
 -٧2مبل ـ قعان ــة الحف ــال املق ـدمم قا األس ــر يس ــتند قا مس ــتو الحف ــال احمل ـدد عل ـ الص ــعيد
صــر
الــو ا ويتو ـ عل ـ قجــم األســرة .ويف عــام  ،2٠1٥اررف ـ مســتو الحفــال بالنســبة قا ال ُق ّ
قا مقــدار مســاو ملســتو كفــال ــخ وقي ــد أو أول فــرد يف األســرة .ومنــذ عــام  ،2٠13مت ـنم
امحومـ ـ ــات احملليـ ـ ــة ورـ ـ ــدف باإل ـ ـ ــافة قا اسـ ـ ــتحقا ات األسـ ـ ــرة األخـ ـ ــر الـ ـ ــد رـ ـ ــدفعها الدولـ ـ ــة)
اس ــتحقا ات األس ــرة القاعم ــة علـ ـ ارقتياة ــات واملم مول ــة م ــن الدول ــة قا األس ــر ال ــد ل ــديها أ ف ــال
يتلقــون قعانــة الحفــال أو يقــس دخلهــا عــن عتبــة الــدخس العرمــة للحصــول علـ اســتحقا ات األســرة
القاعمة عل ارقتياةات الد حتدد سنويا يف ميزانية الدولة).
األحكام المتعلقة بالقصر في قانون العقوبات
صــر ه ـ
 -٧3يقــرر ــانون العقوبــات أن ا ـراعم املررحبــة ــد األ فــال وا ـراعم الــد يررحبهــا ال ُق ّ
ة ـراعم يُعا دــا عليهــا يوةــا اإلة ـراؤات ا ناعيــة ،يف قــن رــرد يف وــحوو أخــر األقحــام املتعلقــة
حماي ــة الطف ــس ودع ــم الض ــحايا .ويتض ــمن ــانون العقوب ــات يف ف ــروع خمتلف ــة أقحام ــا حم ــددة رتعل ــق
ص ـر ة ـراعم ــد رقريــر املصــي ا نس ـ ) ويتضــمن أيضــا فرعــا حمــددا بم ـ ن ا ـراعم املررحبــة ــد
بال ُق ّ
ص ـر .ومي محــن القــانون مــن قعــادة ر هيــس
ص ـر يف الفصــس املتعلــق ب ـا راعم املررحبــة ــد األســرة وال ُق ّ
ال ُق ّ
صـر ،فعلـ ســبيس املثــال ـور للمححمــة أن رـ مر بــإخعؤ ســبيس
اةتمـاع  ،ومــن س و ايــة ،أفضــس لل ُق ّ
ا ــاين قخ ــعؤ مم ــرو ا قذا ك ــان عم ــره يق ــس ع ــن ن ــاين عم ــرة س ــنة و ــت اررحابـ ـه ةرمي ــة ةناعي ــة،
رو ا والتزامات رتعلق باملرا بة وأن روّ ةزاؤات عند عدم ارمتثال.
وأن رفر
األهلية القانونية المحدودة للقصر الذين تتراوح أعمارهم ما بين  17-15لعقد الزواج
 -٧4لأل ـ ــخاا الـ ــذين رقـ ــس أعمـ ــارهم عـ ــن  18سـ ــنة أهليـ ــة انونيـ ــة ق ابيـ ــة مقيـ ــدة ،ولـ ــذل
ر يُســمم ــم بوةــه عــام الــدخول يف معــامعت انونيــة .بيــد أنــه ــور للمححمــة أن روس ـ نطــا
األهليــة القانونيــة اإل ابيــة املقيمــدة لقاوــر يبلـ عمــره  1٥ســنة علـ األ ــس قذا كــان ذلـ يف مصــلحة
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القاور وكان مستو نضجه يسمم بـذل  ،مـ حتديـد املعـامعت الـد ـور للقاوـر أن يـدخس فيهـا
روسـ نطــا األهليــة القانونيـة اإل ابيــة لمـخ ر يقــس عمــره
بصـورة مســتقلة .وميحـن للمححمــة أن ّ
عن  1٥سنة من العمر لح رممس عقد الزواج.
 -٧٥و ــد كرســت التمـريعات األقــدت عهــدا ســن  18عامــا كحــد أدى .وحيريــر ــانون الم ـراكات
املس مجلة احملايدة ةنسانيا بصريم العبارة قبرام القاور ذه المراكة.

زاي -االتجار بالبشر
التشريعات المتعلقة باالتجار بالبشر
 -٧٦مل رعتمــد قســتونيا انون ـا خاو ـا بم ـ ن محافحــة ار ــار بالبمــر؛ وباإل ــافة قا األقحــام ال ـواردة
يف ــانون العقوب ــات ،روة ــد أقح ــام ذات و ــلة بار ــار بالبم ــر منص ــوا عليه ــا يف ــانون اإلةـ ـراؤات
ا ناعي ــة و ــانون دع ــم الض ــحايا و ـ ـوانن أخ ــر  .ومن ــذ نيس ــان/أبريس  ،2٠13أو ــبحت خ ــدمات دع ــم
الض ــحايا املنص ــوا عليه ــا يف ــانون دع ــم الض ــحايا رق ـدمم أيض ــا قا ــحايا ار ــار بالبم ــر ،ي ــن ف ــيهم
الضحايا من األ فال.
الخطة والبرامج اإلنمائية المتعلقة بمكافحة االتجار
 -٧٧رمــحس محافحــة ار ــار بالبمــر ققــد أولويــات امحومــة .و ــد نُفــذت قــا عــام 2٠٠9
خطــة قمناعيــة ملحافحــة ار ــار؛ ومنــذ ذل ـ امــن ،ةــر رنســيق ةهــود محافحــة ار ــار بالبمــر مــن
خــعل ارط ـ اإلمناعيــة للحــد مــن العن ـ للف رــن  2٠14-2٠1٠و .2٠2٠-2٠1٥ورــويل هــذه
ارطـ أعلـ درةــة مــن ارهتمــام للتهديــدات الــد رتعــر ــا أ ــع الفيــات املســتهدفة  -النســاؤ
واأل فال  -وأيضا لعوامس ارطر الد كثيا ما رحون م ابطة فيما بينها.
 -٧8ورضــطل ورارة العــدل بــدور املنســق الــو ا بم ـ ن هــذه املس ـ لة ،ورقــدم املعلومــات املتعلقــة
بار ــار بالبم ــر  )2ورتع ــاون ه ــذه ال ــورارة بم ــحس وثي ــق مـ ـ وراري الم ــةون ارةتماعي ــة والداخلي ــة،
وكــذل مـ املنريمــات ةــي امحوميــة .و ــد أ لقــت ورارة ارارةيــة بـراما رتعلــق بالو ايــة ،وهـ رقـ ّدم
املعلومــات عــن أو ــاع العــي والعمــس يف ار ــارج ورقــدم املســاعدة القنص ــلية املمــورة واإلع ــادة قا
الـو ن) قا ــحايا ار ــار .ومتـول امحومـة ارــدمات املقدمــة قا ــحايا ار ـار بالبمــر عــن ريــق
هييــة التـ من ارةتمــاع وقـدة دعــم الضــحايا) .ومتــول ورارة المــةون ارةتماعيــة خــدمات املمــورة
اراوة الد رقدم قا األ خاا املمت لن بالب اؤ.
فرقة العمل المعنية بمكافحة االتجار بالبشر
 -٧9رواوــس قســتونيا رعاوا ــا الــدويل يف جم ــال محافحــة ار ــار بالبم ــر وهــو م ــا ــري ،يف مجل ــة
أمــور ،يف ق ــار فر ــة العمــس املعنيــة يحافحــة ار ــار بالبمــر التابعــة جمللــس دول حــر البلطيــق  ،)3والــد
ررأستها قستونيا يف الف ة .2٠1٥/2٠14
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التعديالت التي أ دخلت على قانون العقوبات فيما يتعلق باالتجار بالبشر
 -8٠ب ـ ــدأ يف  28نيس ـ ــان/أبريس  2٠13نف ـ ــاذ التع ـ ــديعت ا وهري ـ ــة ال ـ ــد أُدخل ـ ــت عل ـ ـ ـ ــانون
العقوبــات فيمــا يتعلــق ار ــار بالبمــر .وأُ ــي قا ــانون العقوبــات قحــم منفصــس بم ـ ن ار ــار
بالبمر مطابق لقواعد بروروكول باليمو.
 -81و ــد ُةــرم ار ــار ألة ـرا اســت عل القاو ـرين .ويتمثــس هــذا النــوع مــن ار ــار يف الت ـ ثي
عل خ يقس عمره من ناين عمـرة سـنة مملـه علـ اررحـا  ،أو ارسـتمرار يف اررحـا  ،ةرميـة
ةناعية ،أو التسول ،أو ار ـت ال بالب ـاؤ ،أو العمـس يف ـس أو ـاع ةـي عاديـة ،أو الريهـور كنمـوذج
أو ثس يف قنتاج أو أداؤ عمس قباق أو مثي للمهوة ا نسية.
 -82ويف قـ ــارت ار ـ ــار بالبمـ ــر وامـ ــارت ذات الصـ ــلة ،ـ ــور للمححم ـ ـة أن ر ـ ـ مر يصـ ــادرة
موســعة لألوــول املحتســبة عــن ريــق ةرميــة ةناعيــة .وينب ـ أن يســهم ذلـ أيضــا يف حتقيــق أهــدال
محافحة ا رمية املنريمة ارطية.

حاء -األقليات القومية ،واإلدماج ،والمواطنة ،والالجئون
الدعم المالي لألنشطة الثقافية لألقليات
 -83رقدم قسـتونيا الـدعم املـايل قا ا معيـات الثقافيـة لأل ليـات القوميـة ومـدارس األقـد وكـذل
لتعلــيم الل ــة اإلســتونية خــارج نطــا املنــاها الدراســية وداخــس أســر قســتونية أو يف خميمــات لمــبا
رلق ـوا رعلــيمهم بل ــة صتل ـ عــن اإلســتونية .وحتــتفذ قســتونيا أيضــا بوســاع قعــعم وب نمــطة رعاونيــة
رقدم معلومات بل ات خمتلفة.
 -84ويف ع ــام  ،2٠1٥أ لق ــت وكال ــة الم ــبا التابع ــة ل ـورارة التعل ــيم والبح ــوت ،ه ـ ومةسس ــة
أرمخيـ ــدس ،ممـ ــروعا ةديـ ــدا بعن ـ ـوان "اةتماعـ ــات المـ ــبا "  )4لتحسـ ــن سـ ــبس التواوـ ــس والتفـ ــاهم
املتب ــادل ب ــن الم ــبا ال ــذين ر ـ ـ او أعم ــارهم ب ــن  11و 1٦س ــنة ويقيم ــون يف قس ــتونيا .ويتمث ــس
ال ــر األوسـ ـ نطا ــا ــذا املم ــروع يف رنمي ــة ال ــوع الثق ــايف وارنفت ــا والتس ــامم ل ــد املم ــاركن
واجملتم بوةه عـام .ويقـوم المـبا أنفسـهم بإعـداد و يـادة أنمـطة هـذا املمـروع الـد رتنـاول موا ـي
يعتبواا مثية لعهتمام أو هامة.
مشروع إيتنوويب ()Etnoweb
 -8٥نـُ ّف ــذ يف ع ــام  2٠14مم ــروع "قثـ ـراؤ الفض ــاؤ ا م ــاع املتع ــدد الثقاف ــات املتعل ــق باملعلوم ــات
الثقافيــة يف قســتونيا عل ـ الب ـوابتن المــبحيتن " "culture.eeو" .)٥ ""EtnoWebو ــد و مس ـ هــذا املمــروع
جمــال التواوــس ا مــاع ملختل ـ ا نســيات الــد يقــيم أفرادهــا يف قســتونيا ،ورف ـ مــن مســتو مع ـرفتهم
ـج  ،بالتــايل ،حتقيــق اررســا مــن خــعل
بالتقاليــد واألنمــطة الثقافيــة اراوــة با ماعــات املختلفــة ،و ـ ّ
قة ـراؤ ارص ــارت عملي ــة .كم ــا أن بواب ــة " "Etnowebاإللح وني ــة ،ال ــد أُنم ــيت يف ع ــام  ،2٠1٠رت ــيم
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للجهــات املعنيــة الفروــة لع ــعع علـ األخبــار املســتمدة مــن اجملتمعــات احملليــة واملةسســات امحوميــة
يف قس ــتونيا بالل ــات اإلس ــتونية والروس ــية واإلنحليزي ــة .وميح ــن امص ــول يف ه ــذا املو ـ ـ الم ــبح علـ ـ
املعلوم ـ ــات املتعلق ـ ــة باملنافس ـ ــات امالي ـ ــة ،وال ـ ــدعوات قا رق ـ ــدمل مق ق ـ ــات ،والم ـ ــركاؤ يف املم ـ ــاري ،
ومعلومات اررصال املتعلقة بارباؤ ارستمارين واملو فن.
استراتيجية اإلدماج
 -8٦يف اايــة عــام  ،2٠12وافقــت امحومــة علـ وــياةة اسـ اريجية ةديــدة لإلدمــاج للفـ ة البناجميــة
ا ديــدة  .)2٠2٠-2٠14ور خــذ هــذه ارس ـ اريجية يف امســبان الت ـيات اماوــلة يف اجملتم ـ ورقيّمهــا
وردرســها بارســتعانة بعمليــات الروــد والدراســات ارستقصــاعية .وخــعل النص ـ األول مــن عــام ،2٠13
نُريمــت منا مــات أفر ــة عاملــة يف منــا ق خمتلفــة مــن قســتونيا يمــاركة  1 3٠٠ــخ  .وحســا الفيــة
ـتخدمة ه ـ اإلســتونية أو الروســية أو اإلنحليزيــة .ونســقت ورارة الثقافــة
املســتهدفة ،كانــت ل ــة العمــس املسـ د
عملي ــة و ــياةة ارسـ ـ اريجية ال ــد أ ـ ـرفت علـ ـ قدارت ــا ن ــة روةيهي ــة ممـ ـ كة ب ــن ال ــورارات ومعني ــة
باس ـ اريجية اإلدمــاج .وأنم ـ ت اللجنــة التوةيهيــة نــة خ ـباؤ رضــم خ ـباؤ وبــاقثن يف جمــال اإلدمــاج
ب ي ــة املس ــاعدة يف عملي ــة الص ــياةة ،ور لف ــت ه ــذه اللجن ــة بص ــورة رعيس ــية م ــن أ ــخاا ذوي أو ــول
مه ــاةرة ب ي ــة ق ـ ـراو خمتلـ ـ الفي ــات املس ــتهدفة وأو ــحا املص ــلحة .وأُنم ــا مو ـ ـ ــبح خ ــاا
باإلس ــتونية والروس ــية واإلنحليزي ــة  )٦لت طي ــة عملي ــة قع ــداد ارس ـ ـ اريجية ور ــوفي املعلوم ــات للجمه ــور.
وأنم ـ ـ املم ـ ــاركون أيض ـ ــا جمموع ـ ــات خمتلف ـ ــة عل ـ ـ الف ـ ــيس ب ـ ــوو .وميح ـ ــن ار ـ ــعع عل ـ ـ ملخص ـ ــات
املنا مات عل بحة اإلن نت .)٧
 -8٧ورتن ـ ــاول ارسـ ـ ـ اريجية ا دي ـ ــدة لإلدم ـ ــاج والتماسـ ـ ـ ارةتم ـ ــاع ""Lõimuv Eesti 2020
مسـ ـ لة اإلدم ــاج كعملي ــة متع ــددة ار اه ــات يُــدعم فيه ــا امف ــال علـ ـ ا وي ــة اإلثني ــة وعلـ ـ ثقاف ــة
ا ماع ـ ــات اإلثني ـ ــة ويت ـ ــا يف ق اره ـ ــا ـ ــدر أك ـ ــب م ـ ــن رح ـ ــافة ف ـ ــرا الع ـ ــي واملم ـ ــاركة يف امي ـ ــاة
ارةتماعيــة .ويتمثــس ا ــدل العــام رسـ اريجية اإلدمــاج يف ق ــاد جمتمـ قســتوين متماسـ اةتماعيــا
يم ـ ــارو في ـ ــه األفـ ـ ـراد م ـ ــن ارلفي ـ ــات الل وي ـ ــة والثقافي ـ ــة املختلف ـ ــة مم ـ ــاركة نم ـ ــطة ويتق ـ ــامسون الق ـ ــيم
الدميقرا يــة .وهــذه ارس ـ اريجية رــدعم ثعث ـة مســارات عمــس أوس ـ نطا ــا ،وه ـ  )1ريــادة انفتــا
اجملتمـ ورمــحيس املوا ـ املةيــدة لعنــدماج؛  )2رقــدمل الــدعم املســتمر قا املقيمــن منــذ أمــد ويــس
ذوي األوـ ــول األةنبيـ ــة الـ ــذين مل حيـ ــرروا رقـ ــدما كب ـ ـيا يف ارنـ ــدماج؛  )3املسـ ــا ة يف رعزيـ ــز ـ ــدرة
املهاةرين ا دد عل التحي وارندماج.
 -88و ــد أةري ــت يف الفـ ـ ة  2٠1٥-2٠14س ــادس دراس ــة استقص ــاعية لرو ــد اإلن ــدماج ،وهـ ـ
آخــر دراســة قــا اان .وأُخــذت يف حــوت الدراســة ارستقصــاعية عينــات جممــوع اجمليبــن فيهــا 1 2٠٠
جميــا؛ وباإل ــافة قا ذل ـ  ،أُةريــت مقــابعت م ـ جمموعــات رركيــز بم ـ ن املــدارس املتعــددة الل ــات
وارستهعو اإلععم وفرا العمس املتاقة للمبا من ا نسيات املختلفة.
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 -89ومتثلــت أهــم اســتنتاةات الدراســة ارستقصــاعية فيمــا يل ـ رزايــد معرفــة املقيمــن مــن ةنســيات
أخـر بالل ـة اإلســتونية ويعانيهـا الرمزيـة؛ واســتمرار وةـود درةـة مــن الثقـة يف مةسسـات الدولــة أعلـ لــد
اإلســتونين منهــا لــد املنتمــن قا ةنســيات أخــر ؛ بيــد أن درةــة الثقــة لــد المــبا مــن ةنس ــيات
أخــر يف مةسســات الدولــة رعــادل مثيلتهــا لــد المــبا اإلســتونين ،أي أاــا أعل ـ مــن رل ـ املوةــودة
لد ةيس املسنن ،ين فيهم النا قون بالروسية.
وسائط اإلعالم المستخدمة للروسية
 -9٠يف أيلول/سبتمب  ،2٠14ا قـت ققـد اللجـان التابعـة لـورارة الثقافـة أن رـويل هييـة البـ
اإلذاع والتلفزيوين العام اإلستونية املزيد مـن ارهتمـام ملسـ لة البـ بالل ـة الروسـية مـن خـعل روسـي
الت طي ــة بالل ــة الروس ــية يف اإلذاع ــة الرابع ــة ( ،)Radio4وعل ـ بوابته ــا الم ــبحية ويف األخب ــار املقدم ــة
بالل ــة الروس ــية .وخلصــت اللجن ــة قا أن ا مهــور الن ــا ق بالروســية حاة ــة قا دعــم مةسس ـ وقا
رؤية اس اريجية ويلة األةس من ةانا ا يية العامة للب اإلذاع والتلفزيوين.
 -91ويف  28أيلول/ســبتمب  ،2٠1٥أ لقــت هييــة الب ـ اإلذاع ـ والتلفزيــوين العــام اإلســتونية أول
ناة رلفزيونية عامة بالل ـة الروسـية وهـ نـاة " ."ETV+وهـذه القنـاة التلفزيونيـة ا ديـدة مسـتقلة وموةهـة
يف املقــام األول قا ا مهــور الن ــا ق بالروســية .وتــدل القن ــاة قا رقــدمل ب ـراما رتس ــم بــالتوارن وا ــودة
العاليــة ورعحــس منــاق اميــاة اليوميــة والثقافيــة مي ـ فيــات اجملتم ـ يف قســتونيا ،وهــو مــا يســاعد عل ـ
ريادة قدماج السحان النا قن بالروسية ويضمن رقدمل وورة وافية عن اجملتم اإلستوين.
تقديم الدعم لتعلم اللغات
 -92ر ــدعم ورارة التعل ــيم والبح ــوت بص ــورة منهجي ــة األنم ــطة املتعلق ــة بـ ـتعلّم الل ـ ـات وال ــد ر ــةدي
قا حتقيـ ـ ــق انـ ـ ــدماج أكثـ ـ ــر ارسـ ـ ــا ا يف اجملتم ـ ـ ـ  .ويسـ ـ ــع منـ ـ ــوذج سياسـ ـ ــة رعلـ ـ ــيم الل ـ ـ ــات قا رعزيـ ـ ــز
اإلو ــعقات ا اري ــة يف قس ــتونيا .وروة ــد ــمانات دس ــتورية ل ــدعم األ لي ــات ال ــد ررة ــا يف امف ــال
عل ل تها وثقافتها.
 -93و ــد رنــا قا قــد كبــي ال ـدور العقــاي الــذي رضــطل بــه مفتمــية الل ــة اإلســتونية .فف ـ 1
ك ــانون الثاين/ين ــاير  ،2٠1٥ب ــدأ نف ــاذ رع ــديس أُدخ ــس علـ ـ ــانون العقوب ــات والقـ ـوانن األخ ــر ذات
الصلة وهـو يقضـ بإل ـاؤ ـرمل عـدد مـن امـارت الـد كـان يتعـن فيهـا علـ املفتمـن فـر ةرامـات.
ومل يع ــد ع ــدم قة ــادة ل ــة الدول ــة بدرة ــة كافي ــة يم ــحس خمالف ــة قداري ــة .ويتع ــن علـ ـ مفتمـ ـ الل ــات
يوةــا التعــديس مــنم القــدر الحــايف وال ـوا ع مــن الو ــت لوو ـ املطلــو ركتســا املســتو الــعرم
م ــن ل ــة الدول ــة لمـ ـ س مه ــن معين ــة .ومل رُف ــر أيـ ـة عقوب ــات يف ع ــام  .2٠1٥وهح ــذا ،ارداد ال ــدور
الــداعم الــذي رضــطل بــه املفتمــية فهـ رتــوا ،منــذ  1متور/يوليــه  ،2٠1٥أمــر البــت يف الطلبــات الــد
رق ــدمها الم ــركات اراو ــة ال ــد رري ــد رق ــدمل دورات يف الل ــة .وم ــن س ،فق ــد أو ــبم ق ــق امل ــو فن يف
ارستفادة من دروس الل ة ذات ا ودة العالية محفور بمحس أفضس.
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 -94ويف التعلــيم الرمس ـ  ،ميحــن امصــول عل ـ التعلــيم بالل ــة الروســية فق ـ كل ــة أ ليــة .ةــي أن
البلديـة ملزمـة بتقــدمل دروس بل ـة أم معيّنــة عنـد رل ّقـ لـا ـا ر يقــس عـن  1٠ثلــن ـذه الل ــة يف
املدرسة أو البلدية احملليـة .ومت ّـول الدولـة أيضـا حنـو  2٠مدرسـة مـن مـدارس األقـد رـد مرس فيهـا ل ـات
وثقافات خمتلفة يف عطلة ااية األسبوع.
ـرد رحـ ــالي دراسـ ــة الل ـ ــة قا مجي ـ ـ النـ ــاةحن يف امتحـ ــان مسـ ــتويات الل ـ ــة اإلسـ ــتونية
 -9٥ورُـ ـ ّ
"أل ـ  "2و"بــاؤ "1و"بــاؤ "2و"ةــيم ."1ورتــيم الدولــة أيضــا دورات جمانيــة لدراســة الل ــة للمــو فن
يف القطــاع العــام .ورتــا باجملــان خيــارات الــتعلم اإللحـ وين للمســتويات مــن "وــفر" قا "ألـ  "2يف
الل تن الروسية أو اإلنحليزية .)www.keeleklikk.ee
صندوق التأمين ضد البطالة ،واألقليات
 -9٦يتــيم وــندو التـ من ــد البطالــة يف قســتونيا  2٠خدمــة مــن خــدمات ســو العمــس لــدعم
األ ــخاا الــذين يــدخلون هــذه الســو  .وباســتخدام الــنها الفــردي ،يقــدم الصــندو ارـدمات قا
كــس ــخ ب ــل النري ــر ع ــن ةنس ــيته أو مهارارــه الل وي ــة ،وحي ــدد اقتياة ــات الم ــخ ورو عار ــه
فيما يتصـس بدخولـه سـو العمـس .ويضـ الصـندو يف ارعتبـار ،عنـد رقـدمل خـدمات سـو العمـس،
مــا لــد الفــرد مــن رــدريا مهــا وخــبة عمليــة واقتياةــات والفــرا املتاقــة أمامــه .ورقــدم دروس يف
الل ــة اإلســتونية قا عمــعؤ الصــندو الــذين ــدون وــعوبة يف امصــول علـ عمــس بســبا افتقــارهم
قا مه ــارات ه ــذه الل ــة .ويق ــدم خـ ـباؤ استم ــاريون ر ــابعون للص ــندو املم ــورة بالل ــة الروس ــية قا
النــا قن فــا ،وهــو مــا يحفــس قبعةهــم باإلمحانيــات املتاقــة أمــامهم وارلتزامــات املفرو ــة علــيهم.
ويقدم الصندو أيضا املمورة بالل ة اإلنحليزية عند اللزوم.
مبادرات إدماج أخرى
 -9٧رس ــهم خط ــة رنميـ ــة الم ــبا للف ـ ـ ة  2٠2٠-2٠14يف ري ــادة القـ ــدرة التنافس ــية لسـ ــحان
قســتونيا ذوي ارلفيـات الل ويــة والثقافيــة املختلفــة ويف قدمــاج المــبا ورــو يفهم .واسـ اريجية الــتعلم
م ــد امي ــاة ال ــد و ــعتها قس ــتونيا للفـ ـ ة  ،2٠2٠-2٠14هـ ـ واسـ ـ اريجية برن ــاما رعل ــيم الل ــة
ب ــال مر للف ـ ة  ،2٠2٠-2٠14وخط ــة رنمي ــة الل ــة اإلس ــتونية للف ـ ة  ،2٠1٧-2٠11فض ــع ع ــن
خــدمات ســو العمــس القاعمــة علـ ارقتياةــات الفرديــة ،رُســهم مجيعــا يف ــمان قصــول الطــع
والبال ن ذوي ارلفيات الل وية والثقافية املختلفة عل املعارل واملهارات التنافسية.
حقوق األشخاص غير المحددي الجنسية
 -98ألس ــبا راردي ــة ،يوة ــد يف قس ــتونيا ع ــدد كب ــي م ــن األ ــخاا ة ــي احمل ــددي ا نس ــية .)8
ويتمثــس أقــد األهــدال الرعيســية لسياســة الدولــة يف التمــجي عل ـ اكتســا ا نســية اإلســتونية عــن
ريــق التجــنس ،والتقليــس قا أدى قــد مــن عــدد األ ــخاا ةــي احملــددي ا نســية ،ومــن س رمــجي
املقيمن منـذ أمـد ويـس علـ أن يصـبحوا مـوا نن قسـتونين .و ـد اصـذت الدولـة باسـتمرار خطـوات
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لتيســي هــذه العمليــة ،منهــا عل ـ ســبيس املثــال رد رحــالي رعلــم الل ــة اإلســتونية ،وروقيــد ارمتحانــات،
وقعفاؤ األ خاا ذوي اإلعا ة ا زعية أو الحاملة من ارمتحانات.
 -99وي ـررب األ ــخاا ةــي احملــددي ا نســية الــذين يعيمــون يف قســتونيا بعع ــات منــذ أمــد ويــس
بإســتونيا ،ويتمتعــون ،عل ـ ــدم املســاواة م ـ م ـوا ا قســتونيا ،بــامقو ارةتماعيــة وار تصــادية والثقافيــة.
ورُحفــس أيضــا للمقيمــن الــداعمن عــدة ققــو سياســية ،قذ يســتطيعون التص ـويت يف ارنتخابــات احملليــة،
ولحــن ر حيــق ــم ال ــم للبملــان وانتخــا أعضــاعه نريـرا قا ا ـ اد ا نســية اإلســتونية يف هــذا الم ـ ن.
ور رُفــر أيــة يــود أخــر عل ـ قــق املمــاركة يف المــةون العامــة ،يــا يف ذل ـ امــق يف رح ـوين مجعيــات
ةــي رحيــة .ويتمتـ املقيمـون الــداعمون ةــي احملــددي ا نســية بــنفس امقــو الــد يتمتـ فــا موا نــو البلــدان
الثالث ــة ذوو اإل ام ــة الطويل ــة األم ــد يف ارحت ــاد األوروي ،وه ــو م ــا يحف ــس ــم ققو ـ ـا واس ــعة يف التنق ــس يف
مجيـ أحنــاؤ ارحتــاد األوروي ويف امصــول عل ـ فــرا عمــس يف بلــدان هــذا ارحتــاد .وباإل ــافة قا ذل ـ ،
فهم يتمتعون حق الدخول دون ر ية قا ارحتاد الروس .
 -1٠٠ونتيجــة للسياســة املســتمرة الــد رنتهجهــا امحومــة يف جمــال اإلدمــاج ،اخنفــل عــدد األ ــخاا
ةـ ــي احملـ ــددي ا نس ـ ــية مـ ــن  9يف املاعـ ــة يف ع ـ ــام  2٠٠٧قا  ٦.3يف املاعـ ــة يف عـ ــام  .2٠1٥ورواو ـ ــس
امحوم ــة ةهوده ــا الرامي ــة قا ري ــادة ام ــافز ل ــد ــالل ا نس ــية احملتمل ــن علـ ـ ل ــا امص ــول علـ ـ
ا نس ـ ــية وذل ـ ـ ـ بتقـ ـ ــدمل دورات جمانيـ ـ ــة لـ ـ ــتعلم الل ـ ــة اإلسـ ـ ــتونية ،ورنريـ ـ ــيم أنمـ ـ ــطة قععميـ ـ ــة ،ومواوـ ـ ــلة
اعتمــاد ال ــنها الفــردي م ـ مقــدم لب ــات امص ــول عل ـ ا نس ــية .وعل ـ س ــبيس املثــال ،فمن ــذ ــباد/
فبايــر  2٠٠8رضــطل المــر ة وهييــة قــرس امــدود بــإبعا والــدي األ فــال ةــي احملــددي ا نســية قبعةــا
خصيا بإمحانية رقدمل لا للحصول عل ا نسية اإلستونية أل فا م.
األطفال والمسنون غير المحددي الجنسية
 -1٠1أعف ـ ــت التع ـ ــديعت ال ـ ــد أُدخل ـ ــت عل ـ ـ ـ ـ ــانون ا نس ـ ــية ودخل ـ ـ ـت قي ـ ــز النف ـ ــاذ يف 13
ـباد/فباير  2٠1٥املســنن الــذين رتجــاور أعمــارهم  ٦٥سـنة و ــدموا لبــا للحصــول علـ ا نســية
اإلستونية من رد ارختبار الحتاي يف امتحان الل ة اإلستونية.
 -1٠2وس ـيحفس رعــديس أُدخــس عل ـ ــانون ا نســية ويبــدأ نفــاذه يف  1كــانون الثاين/ينــاير 2٠1٦
امق يف اكتسا ا نسية اإلستونية عن ريـق التجـنس مـن يـوم الـوردة ميـ األ فـال املولـودين يف
قستونيا لوالدين ةـي حمـددي ا نسـية قذا كـان الوالـدان ـد أ امـا بمـحس ـانوين يف قسـتونيا ملـدة مخـس
ســنوات عل ـ األ ــس و ــت وردة الطفــس ،وهــو مــا سيُســهم يف و ـ قــد رســتمرار انعــدام ا نســية.
الدي الطفس رفل هذه الفروة يف ةضون سنة واقدة.
وحيق لو ّ

وول ــد يف قس ــتونيا ب ــس  1ك ــانون الث ــاين/
 -1٠3وحيص ــس القاو ــر ال ــذي يق ــس عم ــره ع ــن  1٥س ــنة ُ
ينــاير  2٠1٦عل ـ ا نســية اإلســتونية عــن ريــق التجــنس اعتبــارا مــن  1كــانون الثاين/ينــاير 2٠1٦
قذا كــان والــداه أو أقــد والديــه مــن املقيمــن يف قســتونيا ملــدة مخــس ســنوات عل ـ األ ــس بــس وردة
الطفس ،وقذا مل رعتبهم أية دولة أخر مـن موا نيهـا علـ أسـاس أي وـ ـانوين معمـول بـه .وحيـق
لوالدي الطفس أيضا رفل هذه الفروة يف ةضون سنة واقدة.
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جماعة الروما
 -1٠4مجّع ــت ورارة الثقاف ــة اإلس ــتونية عناو ــر اسـ ـ اريجية و ني ــة إلدم ــاج مجاع ــة الروم ــا  .)9ومتث ــس
وثيق ــة ارسـ ـ اريجية جمموع ــة متحامل ــة م ــن الت ــدابي السياس ــارية املتخ ــذة يف ق ــار سياس ــات قس ــتونيا
املتعلق ــة باإلدم ــاج ارةتم ــاع  .وت ــدل ارسـ ـ اريجية قا رعم ــيم دم ــا الروم ــا يف مجيـ ـ السياس ــات
العام ــة الرامي ــة قا القض ــاؤ ر ــدر يا عل ـ الفق ــر وارس ــتبعاد ارةتم ــاع يف أوس ــاد جمتمع ــات الروم ــا
امله مممة ،ور سيما يف جمارت التعليم والعمس والصحة واإلسحان.
رعايا البلدان الثالثة وملتمسو اللجوء
 -1٠٥اص ــذت قس ــتونيا خط ـ ـوات لتحس ــن و ـ ـ ملتمس ـ ـ اللج ــوؤ .وق ــا ع ــام  ،2٠14ك ــان مرك ــز
ق امة ملتمس اللجوؤ يق يف منطقة قيلوكا باري التابعـة ملقا عـة قيـدا  -فـيو .ويف عـام  ،2٠13رعا ـدت
ورارة الم ــةون ارةتماعي ــة مـ ـ ــركة خاو ــة هـ ـ ــركة "هوليحانديتينوس ــيد "Hoolekandeteenused AS
لتــوفي خــدمات اإليـواؤ مللتمسـ اللجــوؤ .ومنــذ عــام  ،2٠14أوــبم مركــز اإل امــة يقـ يف ريــة فــاو التابعــة
ملقا عــة رآن  -فــيو .وحتســنت يف املو ـ ا ديــد مقارنــة ب ـاملو الســابق قمحانيــة امصــول عل ـ ارــدمات
العامة ،يا فيها التعلـيم وفـرا العمـس وخـدمات الرعايـة الصـحية .وُمتـندم مللتمسـ اللجـوؤ الـذين يعيمـون يف
مركــز اإل امــة هــذا قمحانيــة امصــول علـ الرعايــة الصــحية اجملانيــة ،وحيصــلون علـ األدويــة الــد يصــفها ــم
أخصاعيو الرعاية الصحية.
 -1٠٦ومتتثــس قســتونيا لتم ـريعات ارحتــاد األوروي املتعلقــة يعــايي حتديــد مــد أهليــة رعايــا البلــدان
الثالثــة أو األ ــخاا العــدمي ا نســية لعســتفادة مــن اممايــة الدوليــة ،وبــاملركز املوق ـد لعةيــن أو
لأل خاا املـةهلن للحصـول علـ اممايـة الثانويـة ،ويضـمون اممايـة املمنوقـة .وأُعـدت رعـديعت
لقــانون مــنم اممايــة الدولي ــة لألةانــا وللصــحوو القانونيــة األخ ــر ذات الصــلة مــن أةــس قدم ــاج
املزي ــد م ــن رمـ ـريعات ارحت ــاد األوروي املتعلق ــة ي ــنم وس ــحا امماي ــة الدولي ــة ويع ــايي ارس ــتقبال.
يحملهــا
ورةّكــد رم ـريعات ارحتــاد األوروي معــايي ارفا يــة عــام  19٥1املتعلقــة بو ـ العةيــن كمــا ّ
بروروكول عام  ،19٦٧فضع عن اررفا يات الدولية األخر ذات الصلة.

طاء -األشخاص ذوو اإلعاقة والمسنون
التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري
 -1٠٧وـ ـ ّد ت قس ــتونيا يف ع ــام  2٠12علـ ـ ارفا ي ــة قق ــو األ ــخاا ذوي اإلعا ــة وبروروكو ــا
ارختيــاري .وبــدأت يف عــام  2٠1٥األعمــال التحض ـيية لتعيــن املفــو املعــا باملســاواة بــن ا نســن
واملســاواة يف املعاملــة كآليــة روــد مســتقلة ،وهــو مــا ــس قدخــال رعــديعت عل ـ التمـريعات وصصــي
املوارد العرمة.
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 -1٠8وبعــد التصــديق علـ اررفا يــة ،أوــبحت ورارة المــةون ارةتماعيــة ه ـ ةهــة التنســيق للمســاعس
املتص ــلة باررفا ي ــة .ورض ــطل ك ــس ورارة يس ــةولية ع ــن رنفي ــذ اررفا ي ــة يف نط ــا مس ــةولياتا ع ــن رعم ــيم
قدماج ضايا اإلعا ة ورعزيز رنفيذ اررفا ية.
خطة تنمية الرعاية الخاصة
 -1٠9ت ـ ــدل خط ـ ــة رنمي ـ ــة الرعاي ـ ــة اراو ـ ــة ال ـ ــد ر ط ـ ـ الف ـ ـ ة  2٠2٠-2٠14اعتُم ـ ــدت يف
عام  )2٠14قا قراقة الفـرا لـذوي ارقتياةـات الذهنيـة اراوـة ،علـ ـدم املسـاواة مـ ةـيهم،
لتحقيــق قمحانــاتم ،ورنميــة الرعايــة اراوــة ذات ا ـودة العاليــة ،ومواوــلة قعــادة رنريــيم دور الرعايــة
اراوة وفقا للمباد املتعلقة بتحويس الرعاية قا خارج املةسسات.
اتف اااق تع اااون ل ض اامان الحماي ااة االجتماعي ااة لألش ااخاص ذوي اإلعاق ااة أو األش ااخاص ال ااذين
لديهم مشاكل صحية
 -11٠يف  18رمـرين الثــاين/نوفمب عــام  ،2٠14وّعــت اثنتـا عمــرة منريمــة ارفــا رعــاون لضــمان
امماي ــة ارةتماعي ــة لأل ــخاا ذوي اإلعا ــة أو األ ــخاا ال ــذين ل ــديهم مم ــاكس و ــحية ،وه ــو
مفتــو أمــام مجيـ املنريمــات .وحيــدد اررفــا املبــاد والتــدابي املتعلقــة باســتحدات قةـراؤات و اعيــة،
وريــادة فــرا التو يـ للــذين لــديهم ــدرة أ ــس علـ العمــس ،ورعزيــز وريــادة رـوافر ارــدمات الداعمــة
يف س ــو العم ــس ويف جم ــال الرعاي ــة ارةتماعي ــة وقمحاني ــة امص ــول عليه ــا ،ورعزي ــز وري ــادة قمحاني ــة
امصول عل التعليم وريادة الوع العام.
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 -111عم ــع بالدس ــتور ،يتس ــاو ا مي ـ ـ أم ــام الق ــانون ويتمت ـ ـ األ ــخاا ذوو اإلعا ــة ب ــنفس
ققــو اإلنســان وامريــات األساســية الــد يتمتـ فــا أي ــخ آخــر يف قســتونيا ،يــا يف ذلـ امــق
يف التصويت وامق يف ال ّ م لعنتخابات.
 -112ورُضــمن قمحانيــة ارســة امــق يف التص ـويت عــن ريــق بــداعس عديــدة للتص ـويت .ف ـإذا مل يحــن
يقــدور المــخ ال اعــا عــن حمــس ق امتـه التصـويت يف داعررــه بســبا قالتــه الصــحية أو ألســبا أخــر ،
فــإن بإمحانــه أن يقــدم خــعل ف ـ ة التص ـويت املبحــر لبــا خطيــا يطلــا فيــه التص ـويت مســبقا مــن املحــان
الــذي يوةــد فيــه فعليــا مثــس املستمــف أو دار الرعايــة أو املحــان ةــي املس ـ مجس كمحــس ق امــة المــخ
املعــا) .و ــا علـ كــس ــخ يرةــا يف التصـويت مســبقا مــن املحــان الــذي يوةــد فيــه أن يقــدم لبــا
خطيا قا املحتا املسةول احملل يف موعد أ صاه اليوم األخي للتصويت املبحر.
 -113وقذا مل يحــن يقــدور الم ــخ التصــويت يف مرك ــز ار ـ اع ارــاا ب ــه يف يــوم ارنتخاب ــات
بسبا قالته الصحية أو لسـبا وةيـه آخـر ،فـإن بإمحانـه أن يطلـا التصـويت يف منزلـه ،وذلـ قمـا
ب ـ ـ ن يق ـ ــدم لب ـ ــا خطيـ ــا أو ع ـ ــن ري ـ ــق ا ـ ــار  .والطل ـ ــا املو مة ـ ــه عـ ــن ري ـ ــق ا ـ ــار قا اللجن ـ ــة
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احملليــة املســةولة عــن ارنتخابــات ميحــن أن يق ـدمم يف يــوم ارنتخــا  .ورتــا أيضــا لحــس ناخــا فروــة
التصــويت قلح ونيــا عـب اإلن نــت يف ارنتخابــات البلديــة وارنتخابــات البملانيــة ويف انتخــا أعضــاؤ
البملان األوروي .وميحن للناخـا أن يُـديل بصـوره مـن منزلـه باسـتخدام بطا ـة هويتـه أو خدمـة حتديـد
ا وي ــة عل ـ ـ ا ــار احملم ــول .ورُم ــر خي ــارات التص ــويت يف بطا ــة الناخ ــا ال ــد ررس ــس قا ك ــس
ناخــا .ورتــا معلومــات اررصــال املتعلقــة باللجنــة احملليــة لعنتخابــات علـ بطا ــة الناخــا أو علـ
املو اإللح وين التاب للجنة الو نية لعنتخابات .)1٠
 -114ويحفــس الدســتور قــق كــس ــخ يف اللجــوؤ قا احملــاكم .ويتمتـ األ ــخاا ذوو اإلعا ــة
باألهليــة القانونيــة اإلةراعيــة الحاملــة ،قذ ميحــنهم ارســة مجي ـ امقــو وارلتزامــات اإلةراعيــة بمــحس
مس ــتقس ،قر قذا ــررت قق ــد احمل ــاكم رقيي ــد ه ــذا ام ــق بم ــحس وـ ـريم .وي ــن الق ــانون اإلةراعـ ـ
اإلس ــتوين علـ ـ أن ــه ــا ،يف ام ــارت ال ــد يح ــون فيه ــا أق ــد أ ـ ـرال الـ ـدعو أو ـ ّـم أو أبح ــم أو
أوم  -أبحم ،أن يبلم المخ املعـا بسـي الـدعو كتابـة أو مـن خـعل مـ ةم ـفوي أو مـ ةم
حتريـري أثنـاؤ قةـراؤات احملاكمـة .ويـن ـانون اإلةـراؤات ا ناعيـة كـذل علـ أن سـلطات التحقيـق
وامل ــدعن الع ــامن واحمل ــاكم ملزم ـون بض ــمان التواو ــس الفع ــال م ـ األ ــخاا ذوي اإلعا ــة .وي ــن
القــانون عل ـ وةــو ممــاركة حمــام الــدفاع يف مجي ـ ةلســات الــدعو ا ناعيــة قذا كانــت اإلعا ــة
عـس وـاقبها ةـي ـادر علـ الـدفاع عـن نفسـه أو قذا رعـذر عليـه ذلـ
العقلية أو البدنية للمخ
بسبا هذه اإلعا ة.
 -11٥ويف ق ــن أن اإلة ـراؤات القض ــاعية رح ــون علني ــة كقاع ــدة عام ــة ،فإن ــه ــور للمححم ــة أن
ر ـ مر بــان رحــون اإلة ـراؤات أو ا لس ـة س ـرية ألســبا منهــا مراعــاة مصــاح القاوــر أو أي ــخ
من ذوي اإلعا ة العقلية أو الفحرية ،وخاوة من أةس مساع أ وال أو هادة هذا المخ .
المسنون
 -11٦تــدل خطــة رنميــة المــيخوخة النمــطة للفـ ة  2٠2٠-2٠13اعتُمــدت يف عــام )2٠13
قا ق ــاد جمتم ـ وــديق للمســنن و ــمان ةــودة اميــاة ورحــافة الفــرا لأل ــخاا املســنّن .ومــن
املخطـ ـ ل ــه اص ــاذ ر ــدابي ورنفي ــذ أنم ــطة م ــن أة ــس ري ــادة مم ــاركة املس ــنن يف اجملتمـ ـ  ،ويف س ــو
العم ــس ،وال ــتعلّم م ــد امي ــاة ،وري ــادة ر ــاهم ع ــن امي ــاة العملي ــة ،والنه ــو بص ــحتهم وقي ــاتم
اليومي ــة .ورس ــتند األه ــدال احملـ ـدمدة يف اجمل ــارت السياس ــارية األربع ــة ــذه ارط ــة قا مب ــاد ــاملة
رتعلــق بتهييــة بييــة قياريــة مواريــة للمســنن ،وتييــة املوا ـ والقــيم واملمارســات الــد رــدعم المــيخوخة
النم ـ ــطة؛ وري ـ ــادة وع ـ ـ ـ الن ـ ــاس وفهمه ـ ــم للمس ـ ــاعس املتعلق ـ ــة بالم ـ ــيخوخة النم ـ ــطة ي ـ ــا يف ذل ـ ـ ـ
ارقتياةــات وامل ـوارد والف ــرا املتاق ــة للمســنن)؛ ودع ــم التع ــاون والنم ــاد املن مســق م ــن أة ــس ق ــاد
قلــول مبتحــرة وناةحــة وحتقيــق األهــدال احملــددة .ورفيــد ارطــة أيضــا ك ســاس لو ـ خطــة رنميــة
الرعايــة ارةتماعيــة للفـ ة  ،2٠23-2٠1٦وســيجري ،يف ق ــار ارطــة األخــية ،قعــداد خطــة عمــس
مفصلة للسياسة املتعلقة باملسنن.
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ياء -نظام المعاشات التقاعدية وإعانات األسر وتدابير سوق العمل
مساعدة األشخاص العاجزين على العودة إلى العمل
 -11٧يف عــام  ،2٠12أ لقــت قســتونيا قوــعقا ملخط ـ العجــز عــن العمــس ب يــة ريــادة املعــرو
مــن القــوة العاملــة ،وامــد مــن املخــا ر الصــحية الــد يواةههــا املو ف ـون ،وامفــال عل ـ القــدرة عل ـ
العمس ،ومن البطالة ،فضع عن ريادة القدرة التنافسية للفيات املعر ة للخطر يف أسوا العمس.
 -118ويف ق ــار ه ــذا اإلو ــع  ،فـ ــإن رقي ــيم الق ــدرة عل ـ ـ العمـ ــس ودف ـ ـ ارس ــتحقا ات ورقـ ــدمل
ارــدمات ه ـ أمــور مو مةهــة حنــو مســاعدة األ ــخاا ذوي اإلعا ــة أو الــذين يعــانون مــن ممــاكس
و ــحية عل ـ الع ــودة قا س ــو العم ــس .وس ــيحس رقي ــيم الق ــدرة عل ـ العم ــس حم ــس رقي ــيم العج ــز ع ــن
العمــس .وســيحون بإمحــان الفــرد ارســتفادة مــن قمحانيــات قعــادة الت هيــس يف املراقــس املبحــرة للعجــز
عــن العمــس ب يــة نــا األ ـرار الصــحية علـ املــد الطويــس .يف قــارت أخــر  ،ســتق مدم خــدمات
قعادة الت هيس/التدريا قا ةانا اصاذ ردابي التنمي .
 -119ويتمثــس الــركن األساس ـ ــذا اإلوــع يف رــوفي خــدمات ســو العمــس النمــطة مــن أةــس
مسـاعدة األ ــخاا ذوي القــدرة املنخفضــة علـ العمــس علـ العــودة قا ســو العمــس .و ــد ُاصــذت
رــدابي ةديــدة لتلبيــة اقتياةــات األ ــخاا ذوي القــدرة املنخفضــة عل ـ العمــس ،وه ـ رتمثــس يف
التو ي ـ احملم ـ املة ــت ،ودعــم النقــس ،وقعــادة الت هيــس املتصــلة بالعمــس ،ورقــدمل املمــورة عــن ريــق
ا ار احملمول ،ورقدمل املمورة القاعمة عل اربة.
تحسين خدمات الرعاية االجتماعية
 -12٠م ــن أة ــس ــمان ة ــودة خ ــدمات قع ــادة الت هي ــس ،س ــيجر رقس ــيم ه ــذه ار ــدمات قا
سمن اثنـن ـا قعـادة الت هيـس املهـا وقعـادة الت هيـس ارةتمـاع  .ومي ّحـن هـذا التقسـيم مـن رقـدمل
خــدمات ُحتــدد أهــدافها بمــحس أفضــس ورــةدي قا ريــادة الفعاليــة .وحيصــس األ ــخاا ةــي القــادرين
علـ العمــس بمــحس كامــس علـ خــدمات قعــادة الت هيــس الــد رـررب ب ـ اقتمــال) رــو يفهم .وســيزداد
ام ــد األ صـ ـ ــذه ار ــدمات باملقارن ــة مـ ـ قج ــم امليزاني ــة امالي ــة األم ــر ال ــذي مي ّح ــن األ ــخاا
املعنيــن مــن رل ّق ـ ارــدمات الــد ســتقدم بعــد ف ـ ة انتريــار أ صــر ويقــدار أكــب .وسيحصــس األ فــال
واملسنون واأل خاا ةي القادرين عل العمس عل خدمات رزيد من رحيفهم ارةتماع .
 -121وأُع ــدت يف ع ــام  2٠12املب ــاد التوةيهي ــة املتعلق ــة ـدمات الرعاي ــة ارةتماعي ــة الطوعي ــة
مــن أةــس حتســن رقــدمل ارــدمات ورــوفي املعلومــات ملقــدم ارــدمات وكــذل للمحتــاةن قا هــذه
اردمات وأفـراد أسـرهم .واعتُمـد ـانون الرعايـة ارةتماعيـة ا ديـد يف كـانون األول/ديسـمب 2٠1٥
وســيدخس قيــز النفــاذ يف عــام  ،2٠1٦وحي ـدد هــذا القــانون امــد األدى ملتطلبــات خــدمات الرعايــة
ارةتماعية امحومية عل املستو احملل  ،وسيةدي بالتايل قا حتسن ةودتا.
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األشخاص العاطلون
 -122رواوـس قســتونيا اصــاذ رــدابي بمـ ن ســو العمــس ملســاعدة األ ــخاا العــا لن علـ العــودة
قا ســو العمــس .وميحــن لألفـراد ارســتفادة مــن خــدمات اإلر ــاد املختلفــة التوةيــه املهــا وقلقــات
العمــس املعنيــة بالبح ـ عــن فــرا العمــس ،ورقــدمل املمــورة النفســية) ،وكــذل مــن التــدابي الراميــة قا
مس ــاعدتم علـ ـ اكتس ــا امله ــارات التم ــرس علـ ـ العم ــس ،والت ــدريا) أو ملس ــاعدتم علـ ـ ب ــدؤ
نمــاد ــاري قعانــة بــدؤ النمــاد والتوةيــه يف البدايــة) .وملســاعدة األ ــخاا ةــي القــادرين عل ـ
العمــس بمــحس كامــس ،يُق ـ ّدم الــدعم لتحيي ـ أمــاكن العمــس أو ر طيــة رحــالي املعــدات وارــدمات
اراوة ،األمر الذي يساعد عل ر طية رحالي العمس م خ يقدم الدعم.
األشخاص الضعفاء
صـ املـوارد ملســاعدة المــبا والعــا لن منــذ أمـد ويــس علـ الــدخول قا ســو العمــس
 -123ص م
أو العودة قليه .و د ُاصـذت رـدابي لـدعم املتقاعـدين املسـنن؛ وعلـ سـبيس املثـال ،فاعتبـارا مـن مطلـ
عــام  2٠1٥أوــبم بإمحــان املتقاعــدين املســنن الــذين يبحثــون عــن عمــس ارســتفادة مــن خــدمات
س ــو العم ــس ،ويُقـ ـ ّدم التوةي ــه امله ــا قا األ ــخاا ال ــذين ر يعمل ــون أو ر يم ــاركون بنم ــاد يف
س ــو العم ــس ب ي ــة ريس ــي انتق ــا م بسعس ــة أك ــب قا س ــو العم ــس .ومن ــذ ع ــام  ،2٠1٥رُس ــتخدم
وناديق ارحتاد األوروي لتقدمل مساعدات ةذاعية ق افية قا أكثر السحان قرمانا.

كاف -التعليم
التعليم الشامل للجميع
 -124حتــدد ارس ـ اريجية اإلســتونية للــتعلّم مــد اميــاة للف ـ ة  )11 2٠2٠-2٠14املســتهدفات
السياســارية احمل ـدمدة للتعلــيم المــامس للجمي ـ  ،يف قــن ُق ـ ّددت األهــدال الفرعيــة لتتمثّــس يف و ـ
منه ــاج و ــا ــامس للجميـ ـ ــاعم علـ ـ الحف ــاؤة ،وق ـ ـراو األ لي ــات القومي ــة ،وقع ــداد املعلم ــن،
ورقدمل املمورة التعليمية.
ـالرواد م ــن أة ــس رق ــدمل
 -12٥ويف خري ـ ع ــام  ،2٠14بُــد يف ق ــع ــبحة ق ليمي ــة مل ــا يس ــم ب ـ ّ
املمــورة التعليميــة واملهنيــة .ورتــيم هــذه المــبحة رق ــدمل خــدمات ممــورة مهنيــة رفيعــة املســتو و ريبــة م ــن
املنزل لحس الا يف قستونيا ،وه رويل اهتماما خاوا للتعميذ ذوي ارقتياةات التعليمية اراوة.
 -12٦ووفقــا للدراســة ارستقصــاعية الــد أةرتــا قســتونيا يف عــام  2٠11لروــد ارنــدماج ،فــإن مســتو
التحس ــن .و ــد انته ــت يف ع ــام 2٠14
قرق ــان املقيم ــن ة ــي الن ــا قن باإلس ــتونية لل ــة الو ني ــة آخ ــذ يف ّ
عملي ــة ارنتق ــال قا الل ــة اإلس ــتونية يف امل ــدارس الثانوي ــة .واعتب ــارا م ــن الس ــنة الدراس ــية ،2٠1٥/2٠14
أوــبحت الل ــة اإلســتونية ه ـ ل ــة التــدريس ملــا ر يقــس عــن  ٦٠يف املاعــة مــن امل ـواد اإلةباريــة املقــررة يف
املــدارس الــد رعتمــد الروســية كل ــة رــدريس .وربـ ّـن نتــاعا ارمتحانــات الرمسيــة والتقييم ـات الذاريـة للمــدارس
يتحسن عاما بعد عام.
أن مستو املعرفة األكادميية مل ي اة وأن مستو قةادة الل ة اإلستونية ّ
GE.15-22967

27/30

 -12٧وليس ارنتقال قا التـدريس بالل ـة اإلسـتونية قةباريـا يف املـدارس األساسـية ،ولحـن التـدريس
باإلســتونية ورعلّمهــا حيرييــان بالــدعم عــن ريــق عــدة رــدابي متخــذة علـ مســتو الدولــة مثــس الــدعم
املــايل للمــدارس ،ورــدريا املعلمــن ،وو ـ املنــاها الدراســية .ورــنريم ورارة التعلــيم والبحــوت قاليــا
مســابقة عل ـ مســتو الدولــة لألفحــار املتعلقــة بتط ـوير م ـواد دراســية ر ميــة ر ـدعم رعلــم اإلســتونية يف
املـدارس الــد رســتخدم الل ــة الروســية يف التــدريس ،و مـ بــن رعلّــم املو ــوع ورعلــم الل ــة ،مــن أةــس
اســتخدامها يف املــدارس الــد رســتخدم اإلســتونية كل ــة رــدريس مــن أةــس مســاعدة الطــع ال ــذين
رح ــون ل ــتهم األم ة ــي اإلس ــتونية .وخ ــعل الفـ ـ ة  ،2٠1٦/2٠1٥روة ــد يف قس ــتونيا  81مدرس ــة
أساسية ري التدريس فيها بالل ـة الروسـية أو بـالل تن اإلسـتونية والروسـية معـا ،وروةـد رسـ مـدارس
فق ر ردرس أي مو وع باإلستونية باستثناؤ ردريس الل ة اإلستونية باعتبارها ل ة الدولة.
 -128ورـزداد علـ نطــا واسـ ــعبية برنــاما رعلـيم الل ــة اإلســتونية بـال مر  -قذ ــاركت يف هــذا
البنــاما رابــة  ٥٠يف املاعــة مــن املــدارس الــد رســتخدم الل ــة الروســية يف التــدريس .ورمــي الدراســات
املختلفــة قا أن الطــع الــذين جنح ـوا يف برنــاما رعلــيم الل ــة ب ـال مر سيصــلون قا مســتو قةــادة
ثعت ل ات  -اإلستونية والروسية واإلنحليزية  -وسينجحون يف موا ي أخر كذل .
 -129وي ــن ــانون ا امع ــات علـ ـ متدي ــد الفـ ـ ة العادي ــة للدراس ــة يق ــدار س ــنة دراس ــية واق ــدة
للطـ ــع الـ ــذين ر يتقن ـ ـون اإلسـ ــتونية ،وذل ـ ـ قذا درس ـ ـوا الل ـ ــة اإلسـ ــتونية دراسـ ــة متعمقـ ــة ،ووفقـ ــا
للمرود الد قددها الورير املسةول عن هذا اجملال.
التثقيف في مجال حقوق اإلنسان
 -13٠عمـع بالقــانون اإلسـتوين املتعلــق باملــدارس األساسـية واملــدارس الثانويــة العليـا ،رمــحس ققــو
اإلنسـ ــان يمـ ــا أساسـ ــية يف التعلـ ــيم العـ ــام .و ـ ــا عل ـ ـ املـ ــدارس بنـ ــاؤ ثقافـ ــة مدرسـ ــية حت ـ ـ م القـ ــيم
الدميقرا يــة وققــو اإلنســان .ويف ق ــار عمليــة الــتعلّم ،رـررب ققــو اإلنســان بالحفــاؤات األساســية
مث ــس رلـ ـ املتعلق ــة ب ــالقيم والثقاف ــة؛ وارةتماعي ــة واملدني ــة؛ وال ــوع بال ــذات؛ وكف ــاؤات التواو ــس)
املو حة يف ا زؤ العام من املناها الدراسية الو نية.
 -131ويمـ ّحس التثقي ـ يف جمــال ققــو اإلنســان ،فيمــا يتصــس بتعلــيم القــيم واإلملــام باألساســيات
اإلععميــة والتفحــي النقــدي ،أقــد أهــدال برنــاما التعلــيم العــام للف ـ ة  2٠19-2٠1٦وهــو ةــزؤ
مــن ارس ـ اريجية اإلســتونية للــتعلّم مــد اميــاة قــا عــام  .)2٠2٠ووفقــا ــذا البنــاما ،ســيجري،
حلــول عــام  ،2٠1٧قعــداد مفهــوم للتثقيـ يف جمــال ققــو اإلنســان باعتبــاره مو ــوعا ممـ كا مــن
موا ي املناها الدراسية يف النريام التعليم اإلستوين.
 -132ورتعـ ــاون ورارة التعلـ ــيم والبحـ ــوت باسـ ــتمرار م ـ ـ املنريمـ ــات ةـ ــي امحوميـ ــة املعنيـ ــة حقـ ــو
اإلنســان .ويف عــام  ،2٠14نُمــر باإلســتونية ،بالتعــاون م ـ معهــد ققــو اإلنســان ،الــدليس الصــادر
عــن جملــس أوروبــا بم ـ ن رثقي ـ المــبا يف جمــال ققــو اإلنســان .ونُريّــم أيضــا رــدريا للمــدربن
بم ن التثقي يف جمال ققو اإلنسان.
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 -133وأُدرة ـ ــت أيض ـ ــا قق ـ ــو اإلنس ـ ــان يف من ـ ــاها األكادميي ـ ــة اإلس ـ ــتونية للعل ـ ــوم األمني ـ ــة .ورق ـ ــدم
األكادمييــة رعليمــا بمـ ن األمــن الــداخل عل ـ ثعثــة مســتويات التعلــيم املهــا والتعلــيم التطبيق ـ لطلبــة
الدراس ــات العلي ــا واملاةس ــتي) م ــن أة ــس م ــو ف وأف ـ ـراد الم ــر ة ،والس ــجون ،واإلنق ــاذ ،والض ـ ـراعا،
وا مــارو .ورق ـدمم خــدمات الــتعلّم مــد اميــاة قا مجي ـ الفيــات املســتهدفة .وحتري ـ ققــو اإلنســان
باهتمام خاا يف مناها ردريا المر ة ومو ف السجون داعرة السجون).
 -134ويف آ /أةســطس  ،2٠1٥نُريمــت يف رــالن أكادمييــة وــيفية ق ليميــة لــدول البلطيــق ،بالتعــاون
م ـ جملــس أوروبــا ومركــز فِرةعنــد األوروي ،وورارة التعلــيم اإلســتونية ،واملعهــد اإلســتوين مقــو اإلنســان.
ورعتمــد هــذه األكادمييــة ،الــد ُكيّفــت لتــتعؤم م ـ األولويــات الو نيــة واإل ليميــة ،اجــا م ـ عل ـ نطــا
املــدارس مجيعــا بــن ققــو اإلنســان واملوا دنــة الدميقرا يــة ورــدريس التــاري  .وستســتفيد البلــدان الثعثــة الــد
معهــا مــا مم ـ و مــن هــذا البن ــاما الــذي يســاعد جمتمعات ــا املتعــددة الثقافــات عل ـ قراقــة فض ــاؤ
للحوار ورعزيز ثقافة التعاون.

رابعاً -اإلنجازات وأوجه القصور

 -13٥منــذ ا ولــة األوا لعســتعرا الــدوري المــامس يف عــام  ،2٠11ــهدت قســتونيا كث ـيا مــن
التط ــورات م ــن بينه ــا قو ــع ــانون العقوب ــات قو ــعقا أساس ــيا واص ــاذ خطـ ـوات قامس ــة ملحافح ــة
العنـ  ،يــا فيــه العنـ املنــزيل .وعلـ الــرةم مــن الريــرول ار تصــادية الصــعبة ،فــإن ا رميــة يف رراةـ
وعــدد الســجناؤ يــنخفل باســتمرار .ويف عــام  ،2٠1٦ســتنرير امحومــة يف قدخــال رعــديعت عل ـ
ــانون العقوبــات فيمــا يتعلــق بتمــويه األعضــاؤ التناســلية األنثويــة ،والتحــر  ،والــزواج القســري ،وقريــر
راؤ اردمات ا نسية من حايا ار ار بالبمر.
 -13٦وأُنميت مةسسة أمن املريامل املعا باأل فال؛ ويضطل املستمار العديل يهامها.

 -13٧وســيحفس التعــديس الــذي أُدخــس عل ـ ــانون ا نســية امــق يف اكتســا ا نســية اإلســتونية
ع ــن ري ــق التج ــنس لأل ف ــال املول ــودين يف قسـ ــتونيا لوال ــدين ة ــي حم ــددي ا نس ــية ،ول ــذل فهـ ــو
سيُسهم يف و قد رستمرار قارت انعدام ا نسية.

 -138وأوــبحت قســتونيا رفــا يف ارفا يــة ققــو األ ــخاا ذوي اإلعا ــة وهـ رقــوم بإنمــاؤ آليــة
رود مستقلة لتنفيذ اررفا ية .و د اصـذت أيضـا خطـوات قامسـة إلوـع ق ـار الرعايـة ارةتماعيـة
للفيــات ارةتماعيــة الــد رعــاين مــن اإلعا ــة ومــن وــعوبات أخــر  .وربـوأت القضــية ا امــة املتمثلــة يف
رـ ــوفي الرعايـ ــة املععمـ ــة لـ ــذوي اإلعا ـ ــة واملسـ ــنن واأل فـ ــال محـ ــان الصـ ــدارة يف اهتمامـ ــات اجملتم ـ ـ
وســتبق يف بــةرة ارهتمــام .واإلوــع املتعلــق بتعزيــز القــدرة عل ـ العمــس يركــز عل ـ التو ي ـ وعل ـ
القدرة عل التحي .

 -139و ـ ــد اصـ ــذت قسـ ــتونيا خط ـ ـوات لتعزيـ ــز التسـ ــامم والتنـ ــوع الثقـ ــايف وارنـ ــدماج .ويمـ ــحس ـ ــانون
المراكات املس مجلة ععمة فار ة يف هـذا الصـدد .ومـ ذلـ  ،فـع يـزال يوةـد الحثـي ـا ينب ـ فعلـه إل ـاد
مو أكثر رساحما لد السحان .ويمحس النقا واإل راو أدارن هامتن يف هذا املضمار.
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 االلتزامات-ًخامسا
 ستواوــس قســتونيا ةهودهــا الراميــة قا ارنضــمام قا اررفا يــة الدوليــة ممايــة مجيـ األ ــخاا-14٠
.من ارختفاؤ القسري
 وســتتخذ قســتونيا ارط ـوات العرمــة للتصــديق عل ـ ارفا يــة جملــس أوروبــا بم ـ ن من ـ ومحافح ــة-141
.)د املرأة والعن املنزيل ارفا ية اسطنبول
العن
 وســتتخذ قســتونيا ارط ـوات العرمــة لعنضــمام قا ارفا يــة منريمــة األمــم املتحــدة لل بيــة والعلــم-142
.والثقافة اليونسحو) املتعلقة يحافحة التمييز يف جمال التعليم
 وســتعتمد قســتونيا ورنفــذ خطــة قمناعيــة وخطــة عمــس يف جمــارت العمالــة واممايــة ارةتماعيــة-143
.2٠23-2٠1٦ واإلدماج واملساواة بن ا نسن ورحافة الفرا للسنوات
Notes
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See at http://oiguskantsler.ee/en/annual-report-ill-treatment.
See the websites at http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/teemalehed/inimkaubandus and
(http://www.sm.ee/et/inimkaubandus-ja-prostitutsioon), respectively.
http://www.cbss.org/safe-secure-region/tfthb/
http://euroopa.noored.ee/rahastus/noortekohtumised
http://www.etnoweb.ee/
www.integratsioon.ee
www.etnoweb.ee/arutelud and www.integratsioon.ee
On citizenship issues, see: http://estonia.eu/about-estonia/society/citizenship.html.
The set of policy measures for Roma integration in Estonia, available online:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_estonia_strategy_en.pdf.
www.vvk.ee
See: https://hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
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