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  املنهجية  - أوالً  
 هذا التقرير على أساس املبادئ التوجيهية الصادرة        يةستون اإل وزارة اخلارجية أعدت    -١

بـشأن  ية  ستون وهو يستند إىل التقارير الوطنية اإل      .٢٠١٠ يف عام    عن جملس حقوق اإلنسان   
، تنفيذهاوطنية بشأن حقوق اإلنسان وتقارير      العمل  ال وخطط   ،حقوق اإلنسان تنفيذ صكوك   

 ويغطي  .ها الوكاالت احلكومية األخرى واملنظمات غري احلكومية      تعن اآلراء اليت قدم     فضالً
االهتمام يف السنوات األخـرية     ب حظي أكثرها التقرير التطورات يف جمال حقوق اإلنسان اليت        

  .يا على الصعيد الدويلستونإأو بشأن  ياإستونداخل 
يا إسـتون اليت ُتعىن حبقوق اإلنسان يف      املنظمات غري احلكومية    إىل  رسل التقرير   قد أُ و  -٢

اً اإلنترنت أنشئ خصيـص   شبكة  على  منتدى  يف  اً  أيضشر  ُنعليه و  ا وتعليقاهت اهءآراكي تقدم   
 . احلكماملشاركة املباشرة يف عمليةكي يتسىن لألفراد 

  ومحايتهاار القانوين والتنظيمي لتعزيز حقوق اإلنساناإلط  - ثانياً  

ينص الدسـتور    و .السلطة العليا للدولة  يتوىل الشعب فيها    يا مجهورية برملانية    إستون  -٣
القانون وجيب إال مبوجب احلقوق واحلريات األساسية تقييد ال جيوز و .احلقوق األساسيةعلى 
 .اًهذا التقييد تناسبيكون يأن 

  ريعالتش  - لفأ  
لدسـتور  با  عمـالً مارس سلطة الدولـة     ، تُ ستوين الدستور اإل   من ٣مبوجب املادة     -٤

 . فقطمعهتتماشى والقوانني اليت 

ـ    ، وهو الذي ي   التشريعيةالسلطة  ) الربملان(رييجيكوغو  ويتوىل    -٥ اً عتمد القـوانني وفق
وكي يـدخل    .للربملان نفسه وحلكومة اجلمهورية اقتراح مشاريع القوانني       وميكن   .للدستور

 .نشرهإال بعد اً وال يصبح القانون ملزم . رئيس اجلمهوريةهعلنُيلقانون حيز التنفيذ، جيب أن ا

 على  اتتشريعال وتنفيذوزراء والسلطات احمللية إصدار     المهورية و اجلجيوز حلكومة   و  -٦
 .أساس القوانني

  القانون الدويل  - باء  
حىت قوق اإلنسان   حلاألمم املتحدة   ك  من صكو اً  أحد عشر صك  يا إىل   إستوننضمت  ا  -٧

 اتفاقـات   غالبيـة يا إىل   إستونحىت اآلن، انضمت    و .١٩٩٢قبل بدء نفاذ الدستور يف عام       
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متتثـل  عن تنفيذ االتفاقيات و   دورية   تقارير   ياإستونوتقدم   .حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية   
 .)١(حملكمة األوروبية حلقوق اإلنسانللقرارات اليت تصدرها ا

التابعـة  ميع اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنـسان       جل دعوة دائمة    ياإستونأصدرت  و  -٨
 ياإسـتون اعترفت  كما   .عدة مقررين خاصني يف السنوات األخرية     استقبلت  ولألمم املتحدة   

يف تلقـي   جلنة القضاء على التمييـز العنـصري        باختصاص اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان و     
 .)٢(هاوالنظر فيالشكاوى الفردية 

  .٢٠١٥-٢٠١٢للفترة  جملس حقوق اإلنسان ية لعضوة مرشحياإستونو  -٩
، وجملس أوروبا  االقتصادي يف امليدانوالتنميةعضو يف منظمة التعاون     اً   أيض ياإستونو  -١٠

قوق اإلنسان، مع   يف أنشطة هذه املنظمات املتعلقة حب     تشارك بنشاط   هي  واالحتاد األورويب و  
 .حقوق املرأةالتركيز بشكل خاص على 

هتدف إىل محاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك يا الدعم لربامج وصناديق إستونوقدمت   -١١
خالل فتـرة    بانتظامتربعات  التقدمي  طريق   عن   النساء والفتيات سني وضع   حقوق املرأة، وحت  
 .)٣(يف إطار التعاون اإلمنائي املتعدد األطرافاً عشر سنوات تقريب

 الدعم املستمر ملكتب األمـم املتحـدة        ياإستون اإلنساين، قدمت    يف إطار التعاون  و  -١٢
يف حاالت الكوارث،   املعين بالتقييم والتنسيق    األمم املتحدة   فريق  لتنسيق الشؤون اإلنسانية، و   

فساعدت لشؤون الالجئني،   السامي   األمم املتحدة    اللجنة الدولية للصليب األمحر، ومفوض    و
ني وضع النساء والفتيـات املتـضررات مـن األزمـات     حتسعلى  هذه املنظمات يف عملها     

تـسوية  هدفها   مسامهات   ياإستونسامهت  ،  بانتظامالتربعات  تقدمي  باإلضافة إىل   و .اإلنسانية
 .بلدان حمددةاألوضاع يف 

يا حتسني أوضاع النساء واألطفـال      إستونيف إطار التعاون اإلمنائي الثنائي، دعمت       و  -١٣
 .جورجيا ومولدوفادد من البلدان منها أفغانستان وأوكرانيا و إىل عمن خالل تقدمي الدعم

  املؤسسات  - جيم  
وظيفـة التـشريعية    الجملس واحد يؤدي    يا املؤلف من    إستونبرملان   هو   رييجيكوغو  -١٤

 .وضع قيود على ممارسة احلقوق واحلريات     وهو اجلهة الوحيدة اليت تتمتع بصالحية        .الرئيسية
جلنة تصدر  إذا لزم األمر،    و .الربملان الرقابة على السلطة التنفيذية     ميارسوباإلضافة إىل ذلك،    

 .مع احلقوق األساسيةما تطابق مشروع قانون مدى حول اً الدستورية يف الربملان رأي الشؤون

على أي حـزب    الرئيس  وال يعتمد    .ياإستونس الدولة يف    أ هو ر  رئيس اجلمهورية و  -١٥
 وجيوز للرئيس رفض قـانون أقـره        .من الناحية السياسية  من الناحية املهنية وال     ال  سياسي  
 .للدستوراً القانون خمالفتبار علعدة أسباب، منها ا، الربملان
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للحكومة اقتـراح   الرئيسية  من املهام    و . السلطة التنفيذية  كومة اجلمهورية حوتتوىل    -١٦
ـ كما تقدم   ات؛التشريع عـن   ضالًالوزارات مقترحات لضمان ممارسة احلقوق واحلريات، ف

 .عن ضمان تنفيذ املعاهدات الدوليةاً احلكومة مسؤولة أيضو .تقييد هذه املمارسة

 جيـوز كقاعدة عامة، قد ال      قضايا احلياة احمللية، و    السلطات احلكومية احمللية  وتدير    -١٧
 اً، أيض  وكقاعدة عامة  .ة هذه السلطات  أنشطيف   اًمباشر تدخالًأن تتدخل   كومة اجلمهورية   حل

يف بعـض   ها  على ممارسة احلقوق واحلريات، لكن    نفسها وضع قيود    لسلطات احمللية   لال ميكن   
تـضطلع  ،  ، على سـبيل املثـال     بقضايا الرعاية االجتماعية  كاحلاالت اليت تتعلق    احلاالت،  

 .ة ضمان االمتثال للحقوق األساسيةيسؤولمب

 .نفوذهاالت  عن جما السلطة القضائية مستقلة عن السلطات األخرى و       .إقامة العدل   -١٨
 اللجوء إىل احملاكم، فضالً    هوحرياتوينص الدستور على أنه حيق ألي شخص ُتنتهك حقوقه          

غـري  أو إجراء    تشريع وأأي قانون   إعالن  التماس  يف  ،  أثناء نظر احملكمة يف قضيته    ق،  احلعن  
 .للدستور والقواننياً العدل وفقتقيم احملاكم مستقلة يف أنشطتها وو .دستوري

 .)٤(من قانون احملاكم على ضمانات الستقالل القضاة ٣ املادة وتنص  -١٩

إمكانيتـان  طريف الـدعوى    يكون لدى   يف احملاكم االبتدائية و   القضايا  معظم  وتبدأ    -٢٠
قرار حمكمـة الدرجـة األوىل      للطعن ب حمكمة االستئناف   األوىل هي اللجوء إىل     : لالستئناف

 إال أن احملكمة العليا هـي       ؛قرار حمكمة االستئناف  بللطعن  إىل احملكمة العليا    والثانية اللجوء   
 .هاأو تقييماألدلة مع تقوم جب ال احمكمة نقض، أي أهنمبثابة 

دسـتورية  من   تتحقق   يةحمكمة مراجعة دستور  بوصفها  اً  احملكمة العليا أيض  وتعمل    -٢١
لمعـىن  لستور أو   كم من أحكام الد   حلاً  القانون خمالف إذا كان   و .اليت يعتمدها الربملان  القوانني  
يف إطار  و .غري صاحل بالتايل  قانون غري دستوري و   ال، جيوز للمحكمة العليا إعالن       فيه املقصود

 القـانون  تطابق القوانني مع مقتضياتمن اً احملكمة العليا أيضتتحقق ، املراجعة هذهإجراءات  
 .الدويل

وروبيـة حلقـوق    إىل احملكمـة األ ياإستونضد  اليت قُدمت   معظم الشكاوى   ويتعلق    -٢٢
 .بعض االنتهاكات يف هذا الصددخلصت احملكمة إىل وجود طول اإلجراءات، وقد باإلنسان 

لربملـان يف   قوانني تتعلـق بالقـضاء إىل ا      دمت عدة مشاريع    هذا األساس، قُ  وعلى    -٢٣
يف و . بشأن طول اإلجراءات، مبا يف ذلك إمكانية طلب تـسريع اإلجـراءات            ٢٠٠٩ عام

بطـرق  ،  النطق باحلكم معاجلة طول اإلجراءات عند     ، بات من املمكن اآلن      القضايا اجلنائية 
 . أهنا أدت أهـدافها احملـددة     ختفيض العقوبة أو إهناء إجراءات احملكمة على أساس       شىت منها   

 مـن   ٢٥ الفقـرة  وجتدر اإلشارة إىل أنه مبوجـب        .وتوجد سوابق قضائية هبذا اخلصوص    
  .تعويض عن األضراربدفع مطالبة دعوى ضد الدولة للال تزال هناك إمكانية لرفع الدستور، 
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 وإىل  نحةجبأو  تتعلق جبناية   حمامي دفاع يف دعوى     اللجوء إىل خدمات    وحيق لألفراد     -٢٤
 وتقدم الدولة املساعدة القانونية لألشخاص      .يف إجراءات احملاكم األخرى   خدمات وكيل هلم    

دفع تكاليف اخلدمات القانونية    ة من   املالياعهم  ال متكِّنهم أوض  الطبيعيني أو االعتباريني الذين     
 .املختصة

والنـواب   .العام متثيل النيابة العامة يف اإلجراءات اجلنائية      النائب  مكتب  من مهام   و  -٢٥
 .مبا يتماشى مع قناعاهتملقانون ولاً ال يتصرفون إال وفق وم مستقلون يف أداء وظائفهالعامون

من الـسلطة التـشريعية أو التنفيذيـة أو         اً   جزء العديلوال يشكل مكتب املستشار       -٢٦
 مكتـب    وقـد أنـشئ    .نفاذ القانون إلسياسية أو هيئة    جهة  ليس  وهو  يا  إستونالقضائية يف   

ميليه عليه  مبا  للدستور و اً  مهامه وفق يؤدي املستشار العديل     مبوجب الدستور و   العديلاملستشار  
 .ضمريه

تـشريعات  الاسـتعراض   لقانون، يقوم ب   مبوجب ا  مسؤول مستقل  املستشار العديل و  -٢٧
السلطات احمللية لضمان تطابقها مع الدستور      عن  السلطتني التشريعية والتنفيذية و   الصادرة عن   

 .)٥(والقوانني

على هذا األسـاس،    و .أمني مظامل العمل ك لمستشار العديل   لامة  اهل ومن الوظائف   -٢٨
 احلقوق واحلريات األساسية ومبدأ     أجهزة الدولة ملبدأ ضمان   يتوجب عليه رصد مدى امتثال      

احلكوميـة احملليـة    واهليئـات   على أنشطة الوكـاالت     اً  أيضهو يشرف   ، و السليمةاإلدارة  
كما يتصرف   . وظائف عامة  ونؤدالذين ي والشخصيات االعتبارية يف القانون العام واألفراد       

وجب الربوتوكـول   أنشئت مب اليت  وطنية  الوقائية  اللية  بصفته اآل  ،٢٠٠٧منذ عام   املستشار،  
االختياري التفاقية األمم املتحدة للقضاء على التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة             

 .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 وحمايـد هو خبري مستقل    املساواة يف املعاملة    املساواة بني اجلنسني و   واملفوض املعين ب    -٢٩
انون املساواة يف املعاملة وقانون املـساواة بـني         رصد االمتثال لق  يبشكل مستقل، و  يتصرف  

 .مبوجب القانونهبا إليه عهد اجلنسني ويؤدي مهام أخرى ُي

ـ    هعرب عن رأي  ياملفوض الطلبات من األفراد، و    ويتلقى    -٣٠ االت التمييـز   فيما يتعلق حب
يف د  املفوض األفـرا  كما يساعد    .األشخاصمن  حالة فئات   على  حيلل أثر القوانني    واحملتملة؛  

على أسـاس   احملتملة  التمييز   حاالت   حول آراءعرب عن   يتقدمي الشكاوى املتعلقة بالتمييز، و    
 .)٦(مببادرة شخصية منهاألفراد أو اليت يقدمها الطلبات 

يف املعاملة   واملساواةاملساواة بني اجلنسني    ملفوض املعين ب  املؤسسة  األخرى  هام  املومن    -٣١
إجياد موارد مالية إضافية    وميثل   .اجلمهور العام بني  والترويج له   ة  مبدأ املساواة يف املعامل   طرح  

 .ؤسسةهذه املتطوير زيادة حد االلتزامات الرئيسية للدولة يف ذلك أل
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تعـاجل   ياإستونأخرى يف   توجد هيئات حكومية وغري حكومية      ضافة إىل ذلك،    وباإل  -٣٢
جلان تـسوية املنازعـات     ثال،  منها على سبيل امل   الرتاعات وقضايا حقوق اإلنسان،     قضايا  

 . اإلعالم العامةطوسائوجملس اجلمعيات املهنية يف شرف الالعمالية، وحماكم 

محاية حقوق اإلنـسان، لكـن      تعمل على    العديد من املؤسسات اليت      ياإستونويف    -٣٣
جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة حقـوق           لدى  أي منها   ُيعتمد   مل

مبـا   يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان        ياإستونتنظر  أن  بضرورة   ي وقد أوص  .اإلنسان
قوق اإلنسان  حلية دور املؤسسات الوطنية     ستوناحلكومة اإل وتقدر   .مبادئ باريس يتماشى مع   

إنـشاء هـذه    ه من املمكن    رى أن ترصد حالة حقوق اإلنسان و    يف إدراج حقوق اإلنسان و    
ووظيفة املستشار العديل هي     .تطوير أنشطة املؤسسات القائمة   من خالل    ياإستوناملؤسسة يف   

 .إىل هذه املؤسسةالناحية املوضوعية من األقرب 

 تعليم حقوق اإلنسان  - دال  

إال قبل فترة قـصرية     ية  ستونقضايا حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية اإل      مل ُتدرج     -٣٤
تدريس كجزء من منهج    اً  حالي هذه املواضيع    وُتدرَّس .يا الستقالهلا إستون بعد استعادة    اً،نسبي

 وباإلضافة إىل ذلـك، يتـضمن       .املدنية يف املدارس األساسية واملدارس الثانوية العليا      التربية  
يف هذا اخلصوص، سلط معهد حقوق اإلنـسان        و .)٧(املنهج حقوق اإلنسان كمادة اختيارية    

ومادة  .عملهمأثناء  املعلمني  على ضرورة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان وتدريب         الضوء  
 .ؤسسات التعليم العايلمليف املناهج الدراسية اً كمادة اختيارية أيضمدرجة حقوق اإلنسان 

تعليم دورات  يف  اً  كما ُتدرج الصكوك الدولية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان دائم          -٣٥
فيني وضباط الشرطة   الصحلوكذلك   (، على سبيل املثال   حقوق اإلنسان ملوظفي القطاع العام    

مسؤولون من مكتـب املستـشار   ويقوم   .)العاملني يف اجملال الطيب   االجتماعيني و املرشدين  و
لـضباط يف مؤسـسات االحتجـاز       لحلقوق األساسية لألفراد    بشكل منتظم بشرح ا   العديل  

مـت  قا وباإلضافة إىل ذلك،     .التعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة    يؤكدون عدم مقبولية    و
بإلقاء حماضرات وبإعـداد     ،خالل السنوات األخرية  يا،  إستونعدة منظمات غري حكومية يف      

 .حقوق اإلنسانمحاية سائل تتعلق مبمشاريع 

 ياإسـتون قلقها مـن أن   عن  ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       ٢٠١٠عام  يف  و  -٣٦
املشكلة باً  علمياإستونخذت أد  وق. العاماجلمهوريف أوساط تنشر تقارير اللجنة وتوصياهتا  مل
 . اإلعـالم  ط إىل اجلمهور من خالل وسائ     ٢٠١٠لعام   ادمت توصيات اللجنة واستنتاجاهت   وقُ

 وكـذلك   هاالدولة املسؤولة عن  أُحيلت كل قضية إىل وكالة      رمجت مجيع التوصيات و   وقد تُ 
ـ  مناقهبدف  املنظمات غري احلكومية، وهناك خطط لتنظيم اجتماعات منتظمة          إىل ذ شة تنفي
 .التوصيات هذه



A/HRC/WG.6/10/EST/1 

7 GE.10-17127 

  إعمال حقوق اإلنسان  - ثالثاً  

 الدميقراطية وحرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات  - ألف  

يتمتع فيها   سيدة ودميقراطية  مجهورية مستقلة    ياإستون على أن    ستوينلدستور اإل ينص ا   -٣٧
 االسـتفتاءات و الربملـان    من خالل انتخابات  وهو ميارس هذه السلطة     السلطة العليا   الشعب ب 
وجـب  مب وجيوز .معهتتماشى  لقوانني اليتاللدستور واً وفقإال س سلطة الدولة ماَرال ُت و.العامة

يف فترة عقوبـة   الذين يقضون نييستونملواطنني اإلايف التصويت من قبل    شاركة  املتقييد  القانون  
التـصويت   ويـتم  .نتخابات حرة وعامة وموحدة ومباشـرة     واال .السجن بقرار من احملكمة   

قانون انتخابـات   قانون انتخابات الربملان األورويب، و    بستكمل الدستور   ُي و .باالقتراع السري 
 .الربملانية احمللية، وقانون االستفتاء، وقانون االنتخابات اتاحلكومجمالس 

وحيق للمواطنني اإلستونيني الذين بلغوا الثامنة عشرة أو جتاوزوها التصويت يف مجيع              -٣٨
كما حيق للمواطنني املؤهلني للتـصويت مـن        . بات، مبا يف ذلك االستفتاءات العامة     االنتخا

الدول األخرى األعضاء يف االحتاد األورويب التصويت يف انتخابات اجملالس احمللية وانتخابات            
وميكن للمواطنني من الدول غري األعضاء يف االحتاد األورويب أو لعـدميي            . الربملان األورويب 

لذين يعيشون يف إستونيا التصويت يف انتخابات اجملالس احمللية لكن ال حيـق هلـم               اجلنسية ا 
، ميكن للنـاخبني اإلسـتونيني التـصويت        ٢٠٠٥ومنذ عام   . الترشح لعضوية هذه اجملالس   

  .إلكترونياً أيضاً
قبل انتخابـات    ُوضع،  يةلرحباغري  ية  ستوناإلناء على مبادرة من شبكة اجلمعيات       وب  -٣٩

هبـدف   ،االنتخابـات يف  اتفاق بشأن املمارسات اجليدة      ،٢٠٠٩ألورويب يف عام    الربملان ا 
 .هادفة وأخالقيةانتخابية محالت تنفيذ املسامهة يف 

فرص ملشاركة األفراد واجلمعيات    أُتيحت   إىل االنتخابات واالستفتاءات،     وباإلضافة  -٤٠
وقد  .شبكة اإلنترنتعلى ى  املشاركة عن طريق منتد   سبيل املثال   منها على   يف عملية احلكم،    

تأسيس الشركات  كما أن    . ذي الصلة  اإللكتروينالقانوين  املنتدى  حول  شر مشروع قانون    ُن
على شبكة  ات، وهي بوابة    شركبوابة تسجيل ال  سهل من خالل    غري الرحبية أمر    واجلمعيات  

 وألربتغالية  ا وأية  ستونوية اإل حيملون اهل مجيع األشخاص الذين    أن يستخدمها   اإلنترنت ميكن   
 .ةالفنلندية أو البلجيكي

خطط صوغ متنوعة من اجلماعات صاحبة املصلحة بشأن       مجاعات  يتم التشاور مع    و  -٤١
 بالتعاون مع املنظمـات غـري       ،احلكومةضعت  ، و ٢٠٠٥في عام   ف .واستراتيجيات التنمية 

قرارات وشـرعيتها   ملشاركة يف حتسني نوعية ال    يف ا  املتمثلة اجليدة   ةاملمارس" وثيقة   ،احلكومية
عن القطاعني العام واخلـاص يف        االجتماعية من خالل إشراك املنظمات غري احلكومية فضالً       

 .عملية صنع القرار
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معاجلـة   واجلمهور أمهية خاصـة يف       االهتماماتالتشاور مع مجاعات    وقد اكتسى     -٤٢
 .القضايا البيئية

 ألوروبا بشأن احلـصول علـى       اتفاقية اللجنة االقتصادية  يا إىل   إستونقد انضمت   و  -٤٣
 .املعلومات، واملشاركة العامة يف صنع القرارات والوصول إىل نظام العدالة يف املسائل البيئية            

وفقـاً  عند تنظـيم األنـشطة،      بالبيئة  احلق يف املشاركة يف صنع القرارات املتعلقة        ويراعى  
 .البيئياألثر التخطيط وتشريعات ل

 .اجملتمع املدينير طوتخطة جديدة لجيري وضع و  -٤٤

 ه ومعتقدات ئه وآرا هأفكاره احلق يف نشر     لو .الدين والفكر الضمري و حرية  ولكل فرد     -٤٥
 وجيوز تقييد هذا احلق مبوجب القانون حلمايـة النظـام العـام    . حبريةوغريها من املعلومات 

رد لكل ف و .تهم ومسع هم وشرف تهمصحمحاية   و موحرياهتاآلخرين  حقوق  حلماية  واألخالق، و 
 .رقابـة  وجـود ألي      وال . لالستخدام العام  هانشرواحلق يف احلصول على املعلومات حبرية       

 . وقانون املعلومات العامةواألبرشياتقانون الكنائس هذه بستكمل أحكام الدستور وُت

عضوية وال .إليهاواالنضمام   ونقاباتغري رحبية   كل فرد احلق يف تشكيل مجعيات       ول  -٤٦
يني سـتون املـواطنني اإل وال حيق لغـري   .جمانيةصحاب العمل أالعمال و مجعيات ونقابات   يف  

منظمات ونقابات وأحزاب سياسـية   القانون إنشاء   ظر  وحي .سياسيةالألحزاب  االنضمام إىل ا  
تكون أهـدافها   يا، أو   إستون يفتغيري النظام الدستوري بالقوة     ُتوجَّه أهدافها أو أنشطتها حنو      

عقـد  احلـق، دون إذن مـسبق، يف   لجميـع   لو .سؤولية اجلنائية لقانون امل وأنشطتها منافية   
عام جتمع  م  يتنظاً  املمكن أيض بات من   ،  ٢٠٠٨منذ عام   و . واالجتماعات ة السلمي اتالتجمع

  .)نيساعتُحددت ب(قبل حدوثه بفترة زمنية دنيا به إشعار شريطة تقدمي مسجل 
نة القـضاء علـى التمييـز       املعنية حبقوق اإلنسان وجل   األمم املتحدة   أوصت جلنة   و  -٤٧

إىل األحزاب  االنضمام  احلق يف   غري حمددي اجلنسية    منح  يف  اً  أيضيا  إستون بأن تنظر العنصري  
أن احلق يف االنتماء    اإلشارة إىل    ويف هذا الصدد، ترى احلكومة أنه من الضروري          .السياسية

ـ  الزب  فاحلية  ستونحلصول على اجلنسية اإل   بااً  رتبط قانون مإىل األحزاب السياسية      وسياسي ه
السياسية ألعضائه وأنصاره االهتمامات التعبري عن  هتدف إىل   طوعية للمواطنني   سياسية  رابطة  

األحـزاب الـسياسية    أُنشئت   وقد   .احملليعلى الصعيد   الدولة و على صعيد   سلطة  الوممارسة  
ه ال ميكن أن وبالنظر إىل .لغرض احلصول على والية ملمارسة السلطة العامة بدعم من الناخبني         

إىل نـسية   فإن انضمام غـري حمـددي اجل       الترشح لعضوية الربملان،     نييستون املواطنني اإل  لغري
قـوق  احل ومع ذلك، ال توجد قيـود علـى          .مع هذا اهلدف  ال يتماشى   ألحزاب السياسية   ا

 .السياسيةوقناعاهتم لتعبري عن آرائهم يف األشخاص هلؤالء اخرى األ

وله احلق يف أن ُتحتـرم حرمـة         .ة احلياة اخلاصة والعائلية   لكل فرد احلق يف حرم    و  -٤٨
 وأالـربق   وأرسائل عن طريق الربيد ما يبعثه أو يتلقاه من لكل فرد احلق يف سرية     و .مسكنه
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احلكوميـة  لوكـاالت   وال جيوز ل   .على نطاق واسع  وسائل أخرى مستخدمة    أية  اهلاتف أو   
 إسـتوين مـواطن   ولكـل    .عنهاً  غمر  إستوينمواطن  أي  ختزين معلومات حول معتقدات     

احلق يف احلصول على    ) ياإستوناجلنسية يقيم يف    غري حمدد   شخص  كل  أجنيب و وكذلك كل   (
احلقوق املنـصوص   هذه  ستكمل   وتُ .ما حتتفظ به الوكاالت احلكومية من معلومات تتعلق به        

 .قانون محاية البيانات الشخصية وقانون املعلومات العامةبعليها يف الدستور 

لقانون محاية البيانات   اً  وترصد مفتشية محاية البيانات اليت تعمل بشكل مستقل وفق          -٤٩
يف إصـدار   هلا احلق يف التحقق من االمتثـال للقـوانني و         و .حلقوقالشخصية احترام هذه ا   

وكالـة االحتـاد األورويب     أشارت   ويف الوقت نفسه،     .واختاذ قرارات هلذا الغرض   تعليمات  
 كمـا  .محاية البياناتمفتشية  إىل ضرورة تعزيز أنشطة لى سبيل املثال،، ع للحقوق األساسية 

بـسبب  محاية البيانات و  يف  يا بسبب االستخدام احملدود لتدابري القانون اجلنائي        إستونانُتقدت  
 اإلثباتإىل أن عبء    اً  نظرحالة وجود انتهاك،    التعقيدات اليت تشوب املطالبة بالتعويض، يف       

 .يقع على املشتكي

 يشخصالاحلق يف احلياة واألمن   - اءب  

 .هذا احلقوحيمي القانون    . من الدستور، لكل فرد احلق يف احلياة       ١٦مبوجب الفقرة     -٥٠
يا وقف تنفيـذ    إستون، طبقت   ١٩٩١منذ عام   و .يةعسف حياته بصورة ت    أحد سلبوال جيوز   

يا علـى   إسـتون  صدقت عندما   ١٩٩٨يف عام   اً  مت إلغاء عقوبة اإلعدام كلي    و .عقوبة اإلعدام 
 .حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةمحاية  التفاقية ٦الربوتوكول رقم 

، الشخـصي  من الدستور، لكل فرد احلق يف احلريـة واألمـن            ٢٠ومبوجب املادة     -٥١
لإلجراءات الـيت يـنص عليهـا       اً  وفقوجيوز حرمان شخص من حريته إال يف احلاالت          الو

 .)٨(القانون

 . شخص من حريته جملرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقديجيوز حرمان أيوال   -٥٢

الذي تزيـد   احلرمان من احلرية    يكون  بغض النظر عن نوع اإلجراءات، جيب أن        و  -٥٣
 .من احملكمةمبوجب قرار  ساعة ٤٨مدته عن 

   األجانب وكرهوالعنصرية التمييز   - جيم  
على التحريض املعاقبة على على  الدستور على حظر عام للتمييز و من١٢تنص املادة   -٥٤

تنص وباإلضافة إىل ذلك،  .الكره أو العنف أو التمييز القومي أو العرقي أو الديين أو السياسي
أن تكون حقوق وحريات وواجبـات كـل شـخص ومجيـع             على    من الدستور  ٩ املادة

طين يا وكذلك موا  إستوناألشخاص، على النحو الوارد يف الدستور، متساوية يف حالة مواطين           
   .ياإستونالدول األجنبية وعدميي اجلنسية املقيمني يف 



A/HRC/WG.6/10/EST/1 

GE.10-17127 10 

وينص  .ياإستونفصل عنصري أو عزل عنصري يف        وأإبادة مجاعية   وال وجود ألي      -٥٥
اجلرائم ضد  مرتكيب  و) ٩٠ املادة( اجلماعية   قانون العقوبات على عقوبات حبق مرتكيب اإلبادة      

   .)٨٩ املادة(اإلنسانية 
 .قانون املساواة بني اجلنسني وقانون املساواة يف املعاملة       ب الدستور   ستكمل أحكام ُتو  -٥٦

يضمن محاية األشخاص   هو   و ٢٠٠٩دخل قانون املساواة يف املعاملة حيز النفاذ يف عام          وقد  
أو العرق أو اللون أو الـدين أو املعتقـدات          ) اإلثيناألصل  (من التمييز على أساس اجلنسية      

قانون على مبدأ املساواة يف املعاملة،      وينص ال  .أو التوجه اجلنسي  األخرى أو السن أو اإلعاقة      
باإلضافة إىل ذلـك،    و .التمييزاملتعلقة ب حل الرتاعات   ومهام  الترويج له   تنفيذه و مهام  وعلى  

 .، على سبيل املثالقانون عقود العمل ، ومنهاحظر التمييزتنص بعض القوانني اخلاصة على 

املساواة بـني اجلنـسني     مت إنشاء منصب املفوض املعين ب     على أساس هذا القانون،     و  -٥٧
 .ةمستقلبصورة يعمل حمايد واملفوض خبري و .أعالهوهو أمر ذُكر ، املساواة يف املعاملةو

املستشار العديل الذي يعمل مبوجب قانون املستشار العديل        كما تشمل صالحيات      -٥٨
 .املعاملةواملساواة يف واة التمييز وتنفيذ مبادئ املسااملتعلقة بحل املنازعات 

 ليس هناك الكـثري مـن املمارسـات      اً،نسبياً  زال جديد يقانون املساواة ال    ومبا أن     -٥٩
 .ضـعيف االحتماالت الناشئة عن هذا القانون      باألفراد  كما أن وعي    ،  التنفيذية املصاحبة له  

الـوعي  كل من األمم املتحدة وجملس أوروبا إىل ضرورة رفع مستوى           مؤسسات   تأشارو
 ومن بني املهـام     . هذا املبدأ  تنفيذبأنشطة املؤسسات املكلفة    ببدأ املساواة يف املعاملة و    مبالعام  

يا إطـالق   إسـتون بني اجلنسني يف    واملساواة  املساواة يف املعاملة    مفوض معين ب  الرئيسية ألول   
مالت احل ذلك    ومن املقرر مواصلة أنشطة التوعية، مبا يف       .بشأهنااملؤسسة وإعالم الرأي العام     

، وكذلك فئات حمددة مثل     املتعلقة باملساواة يف املعاملة واليت تستهدف عامة الناس       عالمية  اإل
وعلى سـبيل   ة؛روسيال وةيستونباللغتني اإلمالت يف هذه احلاملعلومات  ُتنشر   و ؛أرباب العمل 

هتدف إىل  ليت  وا،  )الغىن يف التنوع  (محلة  ،  ٢٠١٠املثال، ينفذ مركز حقوق اإلنسان، يف عام        
 .والعنصريةاحلد من رهاب املثليني 

الشراكة مسألة حول يا إستونمكثف يف عام  يف السنوات األخرية، كان هناك نقاش       و  -٦٠
 عقد  أنعلى  قانون األسرة احلايل على حنو ال لبس فيه         وينص   . من نفس اجلنس   بني أشخاص 

عالقات الوزارة العدل   درست  د   ومع ذلك، فق   .رجل وامرأة ُيسن إال بني     الزواج ال ميكن أن   
لشراكة لكر قانون    ذُ ،خالل املناقشات و .هااملختلفة لتنظيم اإلمكانيات  ج و اخارج نطاق الزو  

 .بعد هذا القانون مل ُيَصغ لكنأحد اإلمكانيات باعتباره 

مبا يف ذلك املفوض املعين باملساواة بـني  (ويف الوقت ذاته، شاركت عدة مؤسسات      -٦١
يف حل نزاع بشأن دفع استحقاقات األسرة       ) اواة يف املعاملة، واملستشار العديل    اجلنسني واملس 

وانتهى الرتاع بقـرار مـن      . لزوجني من نفس اجلنس   ) إعانات األطفال (على الصعيد احمللي    
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وقـد  . حمكمة االستئناف اليت أعلنت عدم قانونية القرار األويل للحكومة احمللية برفض الدفع           
 واملثليات عن أمله يف أن ميهد القرار الطريق أمـام االعتـراف حبقـوق    ملثلينياجمتمع  أعرب  

  .األزواج من نفس اجلنس، وأن يؤدي يف النهاية إىل تعديل التشريعات
انتـهاك مبـدأ    بشأن  عقوبات  على  قانون العقوبات    من   ١٥٣-١٥١وتنص املواد     -٦٢

النظـام  حيظـى   يا،  إسـتون يف  و .املساواة يف املعاملة، مبا يف ذلك التحريض على الكراهيـة         
 ويلتزم جملس شرطة األمن     .جملس شرطة األمن  بالتحديد حبماية   ، و  حبماية الشرطة  الدستوري

مبا يف (األفراد وكذلك اجلماعات املتطرفة يقوم به غري مشروع  نشاطأي نع وقمع وكشف مب
  .)التحريض على الكراهية العنصريةأنشطة ذلك 
أو نائية على أساس العرق     اجلرائم  لقليل القليل من اجل   ال يرتكب سوى ا   يا،  إستونيف  و  -٦٣

كافحـة  مب، والوضـع رصد بنع واملعنية بأعمال املاملؤسسات وتقوم  .اللغة أو الدينالثقافة أو   
يوافـق  و .أو األفراد ذوي األفكار املتطرفـة     وكشف األنشطة غري املشروعة للمجموعات      

اليت تنص على أن اهلدف من الـسياسة        نائية و اجل ةالسياسعلى مبادئ تطوير    بانتظام  الربملان  
 من خالل احلـد مـن       التصدي هلا اجلرائم و منع  ضمان سالمة اجملتمع من خالل      هو  اجلنائية  

اً أيـض السياسة اجلنائيـة  ُتنفذ  و .لمجرمنيمن خالل التصدي ل   األضرار اليت تسببها اجلرائم و    
يف اآلونة األخرية على خطة     ومة  وقد وافقت احلك   ؛ احلكومة تنمية تعتمدها  باالستعانة خبطط 

  .٢٠١٤-٢٠١٠للفترة تنمية للحد من العنف 
يف اعتمـدهتا احلكومـة       واليت ٢٠١٣-٢٠٠٨وتشمل استراتيجية اإلدماج للفترة       -٦٤
مـن  اً  بدأ اسـتراتيجي  بوصفهما م تفادي اإلقصاء بسبب العرق     وكافؤ الفرص    ت ٢٠٠٨ عام

يف أوساط    ستوين الشعور باالنتماء إىل اجملتمع اإل     تعزيز االستراتيجية   أهدافمن بني    و .مبادئها
 .القيم الدميقراطيةقاسم يا من خالل تإستونمجيع املقيمني الدائمني يف 

سن أن حت لتمييز يف قانون العقوبات و    مكافحة ا يا أحكام   إستونحتدد   بأن   يوقد أوص   -٦٥
من قانون العقوبات   ) يةالتحريض على الكراه   (١٥١املادة  يا بأن تنفيذ    إستونوتسلم   .تنفيذها

أي (نتيجة هذا التحريض    عواقب ضارة   اشتراط حصول   ، والسبب الرئيسي لذلك     غري فعال 
ـ على   أو   تهصححياة شخص ما أو على       خطر على يترتب عليه   جيب أن    ومـن   .)هممتلكات

 بني خطاب الكراهيـة والعواقـب       ، يف معظم احلاالت،   وجود عالقة سببية  املستحيل إثبات   
إمـا بوصـفها    يف معظم احلاالت    هذه األفعال   لذلك يتم املعاقبة على     ، و عنهامجة  النالضارة  

حىت ال يبقى   يا تعديل قانون العقوبات،     إستونوتعتزم   .متلكاتضد امل شخص أو   الجرائم ضد   
أن يـنص   اً   ومن املقرر أيـض    .عواقب ضارة حدوث  شرط  باً  التحريض على الكراهية مرتبط   

 .اجلرائممجيع  يفللعقوبة اً مشدداً فع الكراهية ظرفداالقانون اجلديد على اعتبار 
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  التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة  - دال  
ملعاملة  ا وأللتعذيب  أي كان   جيوز إخضاع     على أنه ال    من الدستور  ١٨تنص املادة     -٦٦

 .أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

تعذيب واإليذاء اجلسدي جرائم يعاقـب عليهـا         ال ، ُيعترب وجب قانون العقوبات  ومب  -٦٧
 .بالسجن مدة تصل إىل ثالث سنوات

التعذيب واملعاملة أو العقوبـة القاسـية أو         منعيا بانتظام جلنة    إستوناستقبلت  وقد    -٦٨
على األسئلة اإلضافية مبوجب اتفاقية مناهـضة       اً   تقارير وردود  تالالإنسانية أو املهينة، وقدم   

 .بنشاط يف عمل اللجنة الفرعية ملنع التعذيبيا إستونك كما تشار .التعذيب

لتعريـف  مـع ا  اً  متامال تتماشى   من قانون العقوبات     ١٢٢املادة  شري إىل أن     أُ وقد  -٦٩
أو العقوبة   التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       ملناهضةاملنصوص عليه يف اتفاقية األمم املتحدة       

مـع  اً متماشـي يا تعديل قانون العقوبات جلعله إستونتزم وتع . أو املهينة  القاسية أو الالإنسانية  
 .االتفاقية

 املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة  - هاء  

يعزز هذا   و .لمساواةالعام ل بدأ   من الدستور امل   ١٢تكرس املادة   كما هو مبني أعاله،       -٧٠
القانون هذا  ينص  إذ   .٢٠٠٤ املساواة بني اجلنسني الذي دخل حيز النفاذ يف عام           قانونُاملبدأ  

واجـب تعزيـز    وعلى  اجلنس يف مجيع جماالت اجملتمع،      نوع  على حظر التمييز على أساس      
 وتتعلق التعديالت علـى قـانون       . يف هذا اإلطار   لضررعن ا املساواة بني اجلنسني والتعويض     

ذه التعـديالت يف    هلالغرض الرئيسي   كان   و .اعتماد قانون املساواة يف املعاملة    ب ٢٠٠٨ عام
علـى  فقد تضمن القانون اجلديـد،      التمييز،  من  ضمان محاية أفضل لألفراد     هو   ٢٠٠٩ معا

 . ووضع القواعد القانونية املتعلقة بهالتحرش اجلنسيتعريف  ،سبيل املثال

املـذكور  واملساواة يف املعاملـة     املساواة بني اجلنسني    املفوض املعين ب  وباإلضافة إىل     -٧١
املساواة بـني اجلنـسني     إدارة   يملسؤولة عن تنفيذ هذا القانون ه     اهليئة الرئيسية ا  فإن  أعاله،  
لـوزارة،  يف االتحليـل   املعنيـة ب   لوزارة الشؤون االجتماعية اليت تتعاون مع اإلدارات         ةالتابع

بشكل وثيق مع  وتتعاون هذه اإلدارة     .االجتماعية وسياسة العمل  السياسة  وخباصة يف جماالت    
 .سراألطفال واألاملعنية بدارة اإل

مجيع األطراف فعالية تنفيذ قانون املساواة بني اجلنسني واستخدامه حلماية وكي تعزز   -٧٢
األمـم  يف  هيئـات   عدة  اً   أيض اهباليت توصي   يا أنشطة التوعية    إستونتواصل  حقوق األفراد،   

 .)٩(املتحدة



A/HRC/WG.6/10/EST/1 

13 GE.10-17127 

فجـوة يف   أوسع  يا  إستون سجلتللمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية،     اً  وفقو  -٧٣
ويف إطـار برنـامج      .الدول األعضاء يف االحتاد األورويب    مقارنة بباقي   بني اجلنسني   جور  األ

دراسـة  إجـراء   اً  وزارة الشؤون االجتماعية أيـض    طلبت  ،  الصندوق االجتماعي األورويب  
حتليل هو  اهلدف من الدراسة    كان   و .بني اجلنسني يف األجور    الفجوة   ة حول شاملاستقصائية  

ووضـع  ) فصلة، اخل املحصاءات  واإلاألسباب،  (يا  إستون اجلنسني يف    الفجوة يف األجور بني   
 وسيتم الكشف عن النتائج  .هذه الفجوة تضييق  مقترحات الختاذ تدابري سياسية للمساعدة يف       

ية للحد ستوناإلو الروسية تنيإعالمية باللغسوف ُتنفذ محلة ، ٢٠١٠ عاميف و .٢٠١١يف عام 
لنـساء والرجـال يف   بني االفرص تعزيز املساواة يف كز على ، تراجلنسانية من الصور النمطية

أنشطة خمتلفة هبدف تعزيز املساواة بني اجلنـسني داخـل          اً  وسوف ُتنفذ أيض   .سوق العمل 
يـتم تنظـيم    بينما  املساواة بني اجلنسني    يف جمال   ، مت تدريب استشاريني     ولذلك .املنظمات

فيما نشطة شبكة املساواة بني اجلنسني      قدم الدعم أل  كما يُ  .حلقات دراسية ألصحاب العمل   
 .ياإستونيف يتصل بالوظائف 

يا إسـتون قدمت توصـيات إىل     ومبا أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة            -٧٤
قضايا العنف ضد املرأة، نود أن نشري إىل بعض األنشطة املـضطلع هبـا يف هـذا                 بالنظر يف   

 .الصدد

 الزوجيةطبيعة العنف يف العالقات     حول  ت االستقصائية القائمة    إىل الدراسا اً  استنادو  -٧٥
للفتـرة   خطة التنمية للحد من العنف       ٢٠١٠أبريل  /نيسانيف  اعتمدت احلكومة   يا،  إستونيف  

 العنفملنع  و .موضوع العنف األسري والعنف ضد املرأة     اً  أيضاليت تشمل   ،  ٢٠١٤-٢٠١٠
حمددة ملنـع العنـف     تنفيذية  أنشطة  تبني   و خطة التنمية األولويات  تضع  ومساعدة الضحايا،   

مكانات مـساعدة الـضحايا     إتطوير  و،  )واننيالقالوعي ب إعالم اجلمهور، وزيادة     (األسري
ستقصائية، وتدريب املتخصصني واخلدمات والقواعد اإلجرائية لتقدمي املساعدة    االدراسات  ال(

 .حايا يف اإلجراءات اجلنائيةوحتسني التحقيق يف حاالت العنف األسري ومحاية الض       ) للضحايا
 على  لضحايااشمل الوقاية ومساعدة    ت  يتتنفيذ مكافحة االجتار بالبشر، ال    الخطة  كما تتناول   

الضحايا بملكافحة االجتار بالبشر، وحتسني اإلحصاءات املتعلقة       اً  ساخناً  هاتفياً  خطو،  السواء
 .ة تنفيذ اخلطةيؤولسمبوزارة العدل وتضطلع  .نوحتسني أنشطة سلطات إنفاذ القانو

لكليـات العنايـة    شريك يف املناهج الدراسية     ال ضدموضوع العنف   وقد مت إدماج      -٧٦
 .وتارتو الصحية يف تالني 

ضـمان  على  مع املنظمات غري احلكومية     اً  وثيقاً  تعاونية  ستونالسلطات اإل وتتعاون    -٧٧
مراعاة بشأن مشاريع ائية عدة  للدراسات واملوارد النس ستويناملركز اإل نفذ  قد   و .حقوق املرأة 

 .هذه االعتباراتتراعي اليت  وامليزنة ستوين يف نظام التعليم اإلاالعتبارات اجلنسانية

إطـار تـدبري الـصندوق    يف مناقصات مفتوحة   جوالت   نظِّمت،  ٢٠١٠يف عام   و  -٧٨
مـشاريع  تسعة  لدعم  وقد ُمنح ال   ."تعزيز املساواة بني اجلنسني   "االجتماعي األورويب املعنون    
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املساواة بني اجلنسني وتطبيق هذا املبدأ بني   بأمور  توعية  التركز على   وس ٢٠١١ذ يف عام    نفَُّتس
  .يف جمال التوظيفيف املدرسة وعامة الناس وبالتحديد 

 وتشارك إستونيا بنشاط يف املناقشات احلكومية الدولية اليت تنظمها األمم املتحـدة              -٧٩
بيجني يف كل من اجلمعية العامـة واجمللـس االقتـصادي           بشأن تنفيذ إعالن ومنهاج عمل      

-٢٠١١وهي عضو كامل العضوية يف هذه اللجنة للفتـرة          (واالجتماعي وجلنة وضع املرأة     
 تولت إستونيا رئاسة اللجنة االستشارية لصندوق األمم  ٢٠٠٩-٢٠٠٧ويف الفترة   ). ٢٠١٤

باعتبارها من امليسرين، ساعدت يف و، املتحدة اإلمنائي للمرأة اليت تعمل على تعزيز وضع املرأة  
قيادة املفاوضات بشأن اإلصالحات الرامية إىل حتقيق االتساق على نطاق املنظومة يف الفترة             

، واليت أدت إىل اتفاق على إنشاء اجلهاز اجلامع التابع لألمم املتحدة واملعين             ٢٠١٠-٢٠٠٩
وتؤيد إسـتونيا قـرار     .  بشؤون املرأة  بالقضايا اجلنسانية واملسمى جهاز األمم املتحدة املعين      

 .ومبادئ وتنفيذ القرارات املتعلقة مبتابعته) ٢٠٠٠(١٣٢٥جملس األمن 

  حقوق األطفال  - واو  
 وتكفـل  .األولوية ملـصاحل الطفـل  اً دائمأعطى يا إستونمبدأ محاية األطفال يف    إن    -٨٠

، ٢٠٠٩ينـاير   /ون الثـاين  كان ١منذ  و .محاية الطفل  السلطات الوطنية واحمللية واالجتماعية   
موجـود يف  طفـل  بالغ عن  إلملساعدة ميكن استخدامه ل   يوجد خط أورويب مشترك لتقدمي ا     

تعزيز رفاهية  تعمل على   مجيع السلطات واملؤسسات اليت     وتلتزم   .١١٦,١١١ هو   خطرحالة  
 .راعاة مصاحل الطفل يف أنشطتهامبيا إستونالناس الذين يعيشون يف 

ألطفال غـري   اخلاصة با وطنية  التصال  جهة اال  الشؤون االجتماعية يف وزارة   وتوجد    -٨١
 .هبماملتجر املصحوبني و

ويقع العبء الرئيسي حلماية األطفال على السلطات احمللية اليت تنظم محاية الطفـل،           -٨٢
وتقدم كل منها املساعدة على أراضيها، وجيب على هذه السلطات ضمان وصول األطفـال              

ولدى السلطات احمللية مسؤولون خمتصون حبماية الطفل أو        . ات املطلوبة والعائالت إىل اخلدم  
وتقدم الدولة املـساعدة املاليـة إىل   . مرشدون اجتماعيون مسؤولون عن قضايا محاية الطفل 

هيئات احلكم احمللي من أجل حتسني نوعية اخلدمات القائمة وتطوير خدمات جديدة وتسهيل        
حبماية األطفـال،   اً   السلطات احمللية اليت مل توظف خمتص      ويف. )١٠(الوصول إىل هذه اخلدمات   

ويف عـام   . فإن املهام ذات الصلة ينفذها أخصائي اجتماعي أو مسؤول آخر خمول بـذلك            
اً خمتـص اً   موظف ١٦٢ سلطة حملية    ٢٢٧، بلغ عدد العاملني يف جمال محاية الطفل يف          ٢٠٠٨

إستونيا يف حتسني مستوى محاية األطفال،      ملفهوم محاية الطفل، ترغب     اً  ووفق. حبماية األطفال 
  . طفل١ ٠٠٠بتوظيف خمتص يف هذا اجملال لكل 
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مهماً يف محاية األطفال يف إستونيا وهي تساعد      اً  وتؤدي املنظمات غري احلكومية دور      -٨٣
. بالتعاون الوثيق مع الدولة يف ضمان حقوق األطفال وتوفري اخلدمات لألطفال والعـائالت            

يسية العاملة يف هذا امليدان هي االحتاد اإلستوين لرعاية الطفـل، والـصندوق         واملنظمات الرئ 
وتضم دائرة محاية مـصاحل     . اإلستوين لرعاية الطفولة، واللجنة الوطنية اإلستونية لليونيسيف      

مجعيات غري رحبية، ومؤسسات وصناديق ومؤسـسات  (الطفل منظمات غري حكومية خمتلفة   
وأسر إستونيا الذين يرغبون يف املشاركة بنشاط يف محاية مـصاحل  تتناول قضايا أطفال  ) حبثية

  .األطفال واألسر وتسهم يف تطوير سياسة الدولة يف جمايل إمناء الطفولة واألسرة
. التمييـز وهو مبـدأ عـدم       من قانون محاية الطفل على املبدأ اهلام         ١٠وتنص املادة     -٨٤

ية ويف النماء، بغض النظر عـن جنـسهم أو          فاألطفال متساوون يف حق تلقي املساعدة والرعا      
أصلهم العرقي، وبغض النظر عما إذا كانوا يعيشون يف أسرة من أبوين أو ذات عائل واحد، أو                 

يف إطار اً بالتبين أو يعيش حتت وصاية العائلة، وسواء أكان الطفل مولود  اً  عما إذا كان الطفل إبن    
. بصحة جيدة أو يعاين من مـرض أو إعاقـة         الزوجية أو خارج إطار الزوجية، أو كان يتمتع         

أو عن طريق ممثل    اً  احلق يف املشاركة يف وضع برامج حلماية األطفال إما شخصي         اً  وللطفل أيض 
 من قانون محاية الطفل مبدأ أخذ رأي الطفل بعني االعتبـار            ١٦و ١١وجتسد املادتان   . خيتاره

طفل يف إسـتونيا، ومعهـد حقـوق        ويف الوقت نفسه، أشار نشطاء محاية ال      . ومبدأ املشاركة 
لـذلك، بـدأت وزارة     . اإلنسان، واملستشار العديل، إىل ضرورة حتديث قانون محاية الطفل        

  .الشؤون االجتماعية بتحليل قانون محاية الطفل ووضع مفهوم يتعلق بالقانون اجلديد
  .وميارس املستشار العديل اإلشراف على احترام حقوق الطفل يف نطاق اختصاصه  -٨٥
، جرت مناقشة حول إنشاء مؤسسة أمني املظامل املعـين بـشؤون            ٢٠٠٩ويف عام     -٨٦

ويف . وُعقد العديد من احلوارات ومناقشات املائدة املستديرة حول هـذه القـضية           . األطفال
، عقدت جلنة الشؤون القانونية يف الربملان جلسة علنية ملناقشة إنشاء هـذه             ٢٠٠٩مايو  /أيار

ك، اتفق مجيع املشاركني على احلاجة إىل هذه املؤسسة لكن مل يتم اختاذ ونتيجة لذل. املؤسسة
  .قرار هنائي بشأن إنشائها

 تـشرين   ١٦ففـي   . عدة وثائق استراتيجية بـشأن األطفـال      إستونيا  مدت  اعتو  -٨٧
، وافقت احلكومة على استراتيجية ضمان حقـوق الطفـل للفتـرة            ٢٠٠٦أكتوبر  /األول
تراتيجية إىل تنفيذ املبادئ الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة         وهتدف هذه االس  . ٢٠٠٨-٢٠٠٤

  .حلقوق الطفل وبروتوكوليها اإلضافيني
تقرير تنفيذ استراتيجية ضـمان حقـوق الطفـل        مت إعداد    ،٢٠٠٩ويف هناية العام      -٨٨

يلخص األنشطة الرئيسية اليت نفذت يف إطـار اسـتراتيجية          الذي  ،  ٢٠٠٨-٢٠٠٤ للفترة
 واقترح التقرير مواصلة    .ا، وتقييم عملية تنفيذ هذه االستراتيجية، وآثاره      ألنشطة هذه ا  ونتائج

املبادئ األساسية لسياسة األسـرة،     إىل جانب   التخطيط االستراتيجي يف جمال حقوق الطفل       
 .األطفال واألسرتتعلق بمتكاملة تنمية ووضع خطة 
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األوىل اليت تركـز     ٢٠٠٨-٢٠٠٤للفترة  وكانت استراتيجية ضمان حقوق الطفل        -٨٩
اجملـاالت  حتسني التعاون بني خمتلف     اً  أيضاهلامة  نتائجها  ومن  ،   وحياهتم على رفاهية األطفال  

العديد من خطط   ُوضع  يف سياق تنفيذ االستراتيجية،     و .والوزارات يف ضمان حقوق الطفل    
ملثـال،  على سبيل ا  ف .بشأن حقوق األطفال ورفاههم   األخرى  ستراتيجية  االوثائق  والالتنمية  

هدف إىل خلق نظام متكامـل      يي  ذ على مفهوم محاية الطفل ال     ٢٠٠٥وافقت احلكومة عام    
حلماية حقوق األطفال واحلصول على اقتراحات لتعديل القوانني واألنظمة يف هـذا اجملـال              

وضع خطة التنمية   ب، بدأت وزارة الشؤون االجتماعية      ٢٠١٠يف عام   و .)قانون األسرة  مثل(
دف إىل ضمان محاية أفضل حلقوق      هت  يت، ال ٢٠٢٠-٢٠١١ للفترة   فال واألسر ألطاملتعلقة با 

 .عن حتسني نوعية حياة األسر الطفل، فضالً

الدولـة  اسـتراتيجية   وتسلط   .ولويات الدولة من أ اً   جزء قوميةالقليات  كما متثل األ    -٩٠
 نظام  األنشطة التعليمية لألطفال وأنشطة خارج    على  الضوء   ٢٠١٣-٢٠٠٨لإلدماج للفترة   
 .، على وجه التحديدالتعليم الرمسي

تنسيق أنشطة فريـق التعـاون      بوزارة الشؤون االجتماعية    تقوم  ،  ٢٠٠٨منذ عام   و  -٩١
يا إىل  إسـتون انـضمت   ،  ٢٠١٠يف عام   و .لألطفالاً  إنترنت أكثر أمان  املعين بضمان شبكة    

سبتمرب مـشروع   /أيلول ١وقد أُطلق يف     ،اًأكثر أمان نترنت  لشبكة إ االحتاد األورويب   برنامج  
الـذي  " ياإسـتون شبكة االنترنـت يف     لاً  كثر أمان بشأن االستخدام األ  رفع مستوى الوعي    "

 .لرعاية الطفل ستويناالحتاد اإلبقيادة اً  شهر٢٠يستغرق 

ويف السنوات األخرية، ُنظمت دورات تدريبية خمتلفة لتعزيز القدرات املؤسسية من              -٩٢
ويوىل اهتمـاٌم خـاص     . ء الذين يتعاملون مع األطفال والشباب     خالل التوعية وتأهيل اخلربا   

وجيـري  . لتطوير مهارات ضباط الشرطة واملدعني العامني والقضاة يف التعامل مع األطفـال       
توفري التدريب املنتظم للمتخصصني واملسؤولني لتزويدهم باملعلومات املتعلقة حبقوق الطفل،          

وقد حصل العاملون   . ها من القضايا املتعلقة بالعنف    واالجتار بالبشر، والتحرش اجلنسي وغري    
يف جمال محاية الطفل، واألخصائيون االجتماعيون وعلماء النفس والعاملون يف اجملال الطـيب             
واملعلمون والعاملون يف مؤسسات الرعاية على التدريب على كيفية التـصرف يف قـضايا              

  .األطفال الذين يتعرضون للتحرش اجلنسي أو االجتار
ظمت مناقشات يف وسائل اإلعـالم  ُنكما فذت عدة محالت وأنشطة إعالمية    قد نُ و  -٩٣

 .اومنعهالسلطات هبا سوء معاملة األطفال وإخطار بشأن رصد اجلمهور توعية من أجل 

منظمة غري حكومية تدعى مجعية تعليم األسرة أنت وأنـا           تقوم،  ٢٠٠٤منذ عام   و  -٩٤
)Perekoolitusühing Sina ja Mina( دورات تدريبية لآلبـاء  بتنظيم  ومنظمات أخرى متنوعة

 املتعلقة  اليت تغطيها خطة التنمية   الثالثة  املواضيع الرئيسية   أحد   الوالديةدعم  وميثل   .واألمهات
  .٢٠٢٠-٢٠١١للفترة سر األألطفال وبا
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، أي منذ التصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقية حقوق         ٢٠٠٤ومنذ عام     -٩٥
واستغالل األطفال يف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة،   وبغاء األطفال بيع األطفال ملتعلق االطفل  

أكرب على منع إساءة معاملة األطفـال، واالجتـار هبـم           اً  تركز خطط التنمية الوطنية تركيز    
وتتضمن خطة التنمية   . واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، وعلى مكافحة هذه الظواهر         

. منفصلة ملنع االجتار يف األطفال     تدابري   ٢٠٠٩-٢٠٠٦ مبكافحة االجتار بالبشر للفترة      املتعلقة
، مت تضمني املهام املتعلقة مبنع االجتار باألطفال ومساعدة األطفـال غـري             ٢٠١٠ومنذ عام   

وتركز خطـة   . ٢٠١٤-٢٠١٠املصحوبني يف خطة التنمية املتعلقة باحلد من العنف للفترة          
نع العنف ضد األطفال، والعنف واجلرمية يف أوساط الشباب والعنف املرتيل           التنمية هذه على م   

وستتركز جهود مكافحة العنف ضد األطفال يف السنوات املقبلة         . واالجتار بالبشر واحلد منها   
على خمتلف أشكال تسلط األقران يف املدرسة، والعنف يف مؤسـسات رعايـة األطفـال،               

رنت، واجلرائم اجلنسية ضد األطفال، والكشف املبكر عن        واستغالل األطفال على شبكة اإلنت    
  .هذه املشاكل ومساعدة األطفال الذين وقعوا ضحيتها

  االجتار بالبشر  - زاي  
 .٢٠٠٩-٢٠٠٦للفتـرة   قائمة  كافحة االجتار بالبشر    ملاألوىل  اإلمنائية  طة  اخلت  كان  -٩٦
ا وتـدريب اخلـرباء ورفـع       لضحايإىل ا كان التركيز الرئيسي للخطة على تقدمي املساعدة        و

 يف هـا األوىل من نوعهذه كانت خطة التنمية مبا أن  و.شكلة االجتار بالبشرمبمستوى الوعي  
ملـن يقومـون    اً  خاصاً  اهتمامأن تويل   تركز على خلق شبكة تعاون و     فال غرابة أن    يا،  إستون

، وافقت احلكومة علـى     ٢٠١٠يف عام   و .يقدمون هلم املساعدة  الضحايا و باالتصال األويل ب  
 .)١١(تقرير تنفيذ خطة التنمية

ـ ومركز إلعادة تأهيل    أُنشئ ملجآن للضحايا    الل عملية خطة التنمية،     وخ  -٩٧ حايا ض
 ٤٠٠ أكثر من    ت، تلق ٢٠٠٦منذ عام   و .االجتار من النساء والنساء الالئي ميارسن الدعارة      

منـذ عـام    و .٢٠٠٥يف عام   أتول  تأهيل  الز  مركوأُنشئ   .يف هذه األماكن  امرأة املساعدة   
خـط  ) Living For Tomorrow" (العيش من أجل الغد"غري احلكومية  تدير املنظمة، ٢٠٠٤

 .االجتار بالبشرملنع مساعدة 

االت االجتـار بالبـشر     لتحسني التصدي حل  ومبادئ توجيهية   كتيب  قد مت وضع    و  -٩٨
 إىل مجيـع  يب واملبـادئ التوجيهيـة    الكت رسل وقد أُ  .بشكل أفضل للكشف عن الضحايا    و

جبهـات  قائمة  اً  الكتيب واملبادئ التوجيهية أيض   ويشمل   .عامل مع الضحايا  اليت تت املؤسسات  
 .ةلحصول على املساعد لالألشخاص أن يتصلوا هباالتصال اليت ميكن 

، حيق جلميع األشخاص الذين وقعوا ضـحية لـسوء          ايادعم الضح قانون  يف إطار   و  -٩٩
 وميكـن   .لـدعم احلصول على ا  أو اإلمهال أو االعتداء البدين أو العقلي أو اجلنسي          املعاملة  
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النظام الوطين لدعم   قانون دعم الضحايا و   كما ينطبق    .احلصول على تعويض  اجلرائم  لضحايا  
 .االجتار بالبشرعلى ضحايا لضحايا ا

 يف  تحليـل الوضـع   لحول االجتار بالبـشر     استقصائية  قد أجريت عدة دراسات     و  -١٠٠
مبشكلة املدارس الثانوية واملهنية    االجتار بالبشر، ومعرفة مدى وعي طالب       يا، وأسباب   إستون

 .ميارسـنه النساء اللوايت من البغاء ومن يا إستونسكان هم منه، وموقف   الجتار بالبشر ومواقف  ا
التخطيط لألنشطة يف إطار خطة     لدى  خذت نتائج الدراسات االستقصائية يف االعتبار       أُوقد  

 . اجلديدةلتنميةا

 ٢٠١٤-٢٠١٠تتناول خطة التنمية املتعلقة باحلد من العنف للفتـرة  ، ٢٠١٠عام  منذ  و  -١٠١
أكرب من االهتمام ألنشطة احلـد      اً   التنمية اجلديدة قدر    وتويل خطة  .االجتار بالبشر يف جزء منفصل    

دود فيمـا يتعلـق     من االستغالل يف العمل وهتريب املهاجرين غري الشرعيني ولتحسني مراقبة احل          
تطوير منهجية جلمع اإلحصاءات املتعلقة     من األهداف األخرى للخطة      و .ر غري املصحوبني  صَّالقُب
 .ضحايا االجتارب

قليمية ملكافحة االجتار بالبشر يف جملس دول حبـر         اإلعمل  اليا نشطة يف فرقة     إستونو  -١٠٢
 .البلطيق

ن ضـحايا   كِّمبا مي ت حيز النفاذ    تعديالت على التشريعا  دخلت ال ،  ٢٠٠٧يف عام   و  -١٠٣
جتار بالبـشر  اال اياضحكما أن بإمكان  ةريح إقامة مؤقت  احلصول على تص  من ا االجتار بالبشر   

إىل حـني انتـهاء   يا إسـتون حلصول على تصريح إقامة مؤقتة يف امن اخلارج طلب   القادمني  
 .اإلجراءات اجلنائية

بـشأن   اتفاقية جملـس أوروبـا       يا على إستون، وقعت   ٢٠١٠فرباير  /شباط ٣ويف    -١٠٤
 .االجتار بالبشرإجراءات مكافحة 

 .)١٢(ياإسـتون أي حالة اجتار باألطفال يف      ُتسجَّل  يف السنوات الثالث املاضية، مل      و  -١٠٥
ألن مشكلة االجتـار بالبـشر      للجرائم حقيقة   احلالية  الرمسية  اإلحصاءات  ال تبني   ومع ذلك،   

قـانون  من  ددة  مت الشروع فيها مبوجب األبواب احمل     اإلحصاءات تشمل فقط اإلجراءات اليت      
األهداف يف إطار   أحد  حتسني مجع اإلحصاءات    وميثل   .)والقوادةمثل االسترقاق   (العقوبات  

 .احلد من العنفاملتعلقة بخطة التنمية 

قـانون  مت الـشروع يف تعـديل       التحليل الذي أعدته وزارة العـدل،       إىل  اً  واستناد  -١٠٦
بشأن االجتار بالبشر بوصفه جرمية       منفصالًاً  هذه التعديالت حكم  ضيف  وف ت  وس .العقوبات
املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال        اً  أيضبه  على حنو ما أوصت     جنائية،  

 .واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، جناة إجميد املعالّ

 االجتار بالبشر،   بشأنيا  إستونيزورون  لرفع الوعي بني عامة الناس والسياح الذين        و  -١٠٧
 اإلعالمية  ا احملتملة يف نشراهت   هأخطارعلى   وزارة اخلارجية الضوء على هذا املوضوع و       تسلط



A/HRC/WG.6/10/EST/1 

19 GE.10-17127 

يف املطـارات ووكـاالت الـسفر       ، و  املعلومات ذات الصلة يف املعارض السياحية      تونشر
ـ      كما تقوم    .وغريها وظفني القنـصليني   وزارة الشؤون اخلارجية بتدريب الدبلوماسيني وامل

بوصـفهم أول   ،   ومساعدهتم ضحايا االجتار بالبشر يف اخلارج    على التعرف على     نييستوناإل
 .لضحاياأشخاص يتصلون با

 نو واملواطنة والالجئدماجاألقليات القومية واإل  - حاء  

 .القوميةلكل إنسان احلق يف احلفاظ على هويته  على أن من الدستور ٤٩تنص املادة   -١٠٨
 اهتـا مصلحة ثقاف سعيها خلدمة   يف  ،   يف أن تنشئ   ألقليات القومية احلق  ل،  ٥٠وجب املادة   ومب
االستقالل الثقـايف   قانون  اإلجراءات اليت ينص عليها     يف ظل   ذاتية اإلدارة   وطنية، وكاالت   ال
 من الدستور التمييز علـى أسـاس        ١٢  حتظر املادة   وباإلضافة إىل ذلك،   .ألقليات القومية ل

 .غةاجلنسية والل

ألكثر من مائـة    أناس ينتمون   يا  إستونيعيش يف   ،  ٢٠٠٠عام  اللبيانات تعداد   اً  ووفق  -١٠٩
أكـرب  و .خمتلفة عرقيةجمموعات  هم من   يا  إستونسكان  من  الغالبية العظمى   و . عرقية ةجمموع

 ملـيه ي،  هي جمموعـة الـروس    يا  إستونقومية يف أراضي    ال اتقليمن جمموعات األ  جمموعة  
يا إستونتشكيل سكان   تأثر   وقد   .ن وجنسيات أخرى  والفنلنديون،  ويالروسين والب واألوكراني

 يف  ٨٨يـشكلون   ن  ويستوناإلكان  قبل احلرب العاملية الثانية،     ف .األحداث التارخيية ب نياحلالي
تأثر الوضع احلايل أميا     و اً،خالل احلرب العاملية الثانية، تغري الوضع جذري      و .املائة من السكان  

إعادة توطني السكان من مناطق خمتلفة من االحتاد السوفيايت منذ          املتعلقة ب دولة  سياسة ال تأثر ب 
اً تلقائيية ستون على اجلنسية اإل   ، بوصفهم مهاجرين،  هؤالء األشخاص ومل حيصل    .١٩٤٥عام  
إمكانيـة تقـدمي طلـب     الستقالهلا، ولدى هؤالء األشخاص     يا  إستونمجهورية  استعادة  بعد  

  .ا أو االحتاد الروسي بوصفه اخللف القانوين لالحتاد السوفيايتيإستونللحصول على جنسية 
وإدمـاج الـسكان   . وتعترب إستونيا إدماج األجانب يف اجملتمع قضية ذات أمهية قومية       -١١٠

ي أعضاؤه إىل   ماإلستونيني عملية طويلة األمد هتدف يف النهاية إىل خلق جمتمع متنوع ثقافياً ينت            
ية قوية، وجتمعهم قيم دميقراطية مشتركة ويتواصلون باللغة اإلستونية دولة ذات هوية قومية إستون

يف جمال احلياة العامة، وجمتمع يتمكن فيه مجيع األفراد من حتقيق الذات والشعور باألمان مـن                
ومنـذ  . خالل املشاركة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والـسياسية والثقافيـة للمجتمـع           

، ١٩٩٨ ويف عـام  . )١٣(برامج لتحقيق ذلك  ونفذت  ة اإلستونية   ، اعتمدت احلكوم  ٢٠٠٠ عام
  ".شعبنا"قضايا اإلدماج تسمى حالياً مؤسسة اإلدماج واهلجرة صاحلة أُنشئت مؤسسة خاصة مل

وتشري آخر دراسة استقصائية لرصد االندماج إىل تراجع حاد يف السعي إىل احلصول               -١١١
بعد قرار االحتاد الروسي إلغاء شرط احلصول على ) أو جنسية أي بلد(على اجلنسية اإلستونية 

وتؤكـد دراسـات   . تأشرية حلاملي جواز السفر اإلستوين الذي تصدره السلطات لألجانب 
استقصائية أخرى أن أسباب عدم طلب احلصول على اجلنسية هي يف معظمها أسـباب ذات    
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وينبغـي  . اإلستونيةطابع عملي أمهها صعوبات السفر إىل روسيا بعد احلصول على اجلنسية            
 يف  ٣٢اإلشارة مع ذلك إىل أن نسبة غري حمددي اجلنسية من سكان إستونيا اخنفضت مـن                

  .٢٠١٠مايو / يف املائة يف أيار٧,٣ إىل ١٩٩٢املائة يف عام 
ووفقاً لتوصيات خمتلف هيئات األمم املتحدة وجملس أوروبا، أُنشئت عدة هيئـات              -١١٢

 األقليات القومية، منها جملس األقليات القومية يف وزارة الثقافة          متثيلية للتشاور مع العديد من    
، ٢٠١٠ودائرة شباب األقليات القومية يف إستونيا اليت أُنشئت كجزء من اجمللـس يف عـام            

واملائدة املستديرة لألقليات القومية اليت أنشئت كجزء من مجعيـة التعـاون اإلسـتونية يف               
  .ارية يف السلطات احمللية، والدوائر االستش٢٠١٠مايو /أيار

وقد اختذت إستونيا عدة تدابري لتعزيز التجنيس ومواصلة خفض عدد غري حمـددي               -١١٣
ويوىل اهتمام خاص للقُصَّر دون سن اخلامسة عشرة الذين حيق لوالديهم تقدمي طلب . اجلنسية

نشطة اليت  وتستهدف احلملة اإلعالمية ال   . حصوهلم على اجلنسية اإلستونية بإجراءات مبسطة     
  . يف املقام األول آباء هؤالء األطفال٢٠٠٧بدأت يف عام 

ونتيجة للحملة اإلعالمية، بات األطفال دون سن اخلامسة عشرة يشكلون غالبيـة              -١١٤
  .املتقدمني بطلبات جتنيس وال ُتسجَّل عملياً أي حالة ُرفض فيها منحهم اجلنسية

يشكل إحدى العقبات يف تقدمي طلب احلصول   ومبا أن اشتراط إجادة اللغة اإلستونية         -١١٥
على اجلنسية، فقد مت، باإلضافة إىل إجراء تعويض تكاليف تعلم اللغة، زيادة الفرص املتاحـة               

وهبذه الطريقة، يسهم تعليم اللغة اإلستونية أيضاً يف خلق فـرص           . )١٤(لدراسة اإلستونية جماناً  
  .أفضل لألفراد يف سوق العمل

هيئات يف األمم املتحدة ويف غريها بضرورة أن تعـدل إسـتونيا            وقد أوصت عدة      -١١٦
 األقليـات   بـشأن قانون االستقالل الثقايف الذايت لألقليات القومية أو أن تعتمد قانوناً عاماً            

ومع ذلك، فإن احلكومة اإلستونية ترى أن حقوق األقليات القومية مضمونة بالفعل            . القومية
سيما مبوجب الدستور الذي يتساوى اجلميع يف ظله أمـام          مبوجب التشريعات القائمة، وال     

القانون كما أن هناك مساواة يف حقوق وحريات وواجبات كل شخص ومجيع النـاس يف               
وتـرى  . إستونيا من مواطنني إستونيني ومواطنني من دول أجنبية وأشخاص عدميي اجلنسية          

قوق، فإن التركيز األساسـي     احلكومة، أنه بدالً من سن قانون تعريفي يكرر تأكيد هذه احل          
وأهم . ينبغي أن ينصب على ضمان تنفيذ التشريعات القائمة واحلماية الفعالة حلقوق اإلنسان           

. االعتبارات يف ذلك هي التعاون بني األقليات القومية والدولة يف تنفيذ الربامج ذات الـصلة              
يف أن تنظم أنشطة يـنص      كما يتسىن للجماعات اإلثنية اليت ال تستطيع طلب االستقالل الثقا         

تدريس اللغة األم، وتنظيم فعاليـات      (عليها قانون االستقالل الثقايف الذايت لألقليات القومية        
ثقافية، وإنشاء صناديق، وتقدمي هبات ومنح دراسية لتعزيز الثقافة وتعليم األقليات القوميـة،             

ستونيا حتصل على الدعم     مجعية ثقافية وطنية مسجلة يف إ      ٣٠٠ويوجد حالياً   . )وما إىل ذلك  
  .١٩٩١لتغطية نفقاهتا التشغيلية من موارد ميزانية الدولة منذ عام 
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من ل  وََّم وتُ .ةروسيال و ةيستونباللغتني اإل يا إمكانية احلصول على التعليم      إستونوتوفر    -١١٧
اً ة ومسرح باللغة الروسي اً  جزئيوقناة تلفزيونية تبث    وطنية باللغة الروسية،    ميزانية الدولة إذاعة    

 .يعرض أعماله باللغة الروسيةيف تالني 

 الـيت   اتفاقية جملس أوروبا اإلطارية حلماية األقليـات الوطنيـة        يف  يا طرف   إستونو  -١١٨
يا تقريرها  إستون، قدمت   ٢٠١٠يف عام   و .ياإستونمن القانون احمللي يف     اً  أصبحت بذلك جزء  

 .الثالث بشأن تنفيذ االتفاقية

 اخلاصـة بوضـع     ١٩٥١، يف اتفاقية جنيف لعام      ١٩٩٧منذ عام   وإستونيا طرف،     -١١٩
، وبالتايل فهـي ملتزمـة حبمايـة        ١٩٦٧الالجئني ويف بروتوكول نيويورك املتعلق هبا لعام        

  .األجانب الذين تتوفر فيهم الشروط احملددة يف هذه االتفاقيات
 حيز النفـاذ،    ألجانبلمنح احلماية الدولية    قانون  ، دخل   ٢٠٠٦يوليه  /متوز ١يف  و  -١٢٠

 توجيهـات االحتـاد   ستوينقانون إىل التشريع اإل ونقل ال  .ليحل حمل القانون السابق لالجئني    
القواعد بـشأن مـنح   وضع  و،حقوق الالجئني وملتمسي اللجوء واملشردين  األورويب بشأن   

 .احلماية املؤقتة لألجانب

 .ملتطلبـات الدوليـة   امـع   ية املتعلقة بوضع الالجئني     ستونالتشريعات اإل وتتماشى    -١٢١
ية األمم املتحدة مفوضمنها منظمات دولية، عدة مع اً وثيقاً ية تعاونستونالسلطات اإل وتتعاون  

 .لشؤون الالجئني

 نون واملسنواألشخاص املعوق  - طاء  

 .املعوقنيتتوىل الدولة والسلطات احمللية رعاية مبوجب الدستور،   -١٢٢

جامعة تضم  ية للمعوقني وهي منظمة     ستوناإلالدائرة  ر  ن يف إطا  واألشخاص املعوق ويتحد    -١٢٣
 ١٩٩٣ وقد تأسـست يف عـام        . منظمة يف عضويتها   ٤٦وتضم الدائرة    .مجعيات املعوقني كافة  

 .باستمراريتزايد عدد أعضائها و

حماربة اإلقصاء االجتماعي والتمييز يف ضمان احلقوق الدستورية        إىل  الدائرة  هتدف  و  -١٢٤
اندماجهم دعم استقالل املعوقني، و   تأنشطة  ُتنفذ   ولتحقيق ذلك،    .)العمالةالصحة والتعليم و  (

 .واملشاركة يف اجملتمعإدماجهم يف سوق العمل االقتصادي وواالجتماعي 

 .٢٠٠٣يف عـام    انعقد  ي  ذاملعوقني يف جملس التعاون ال    تتعلق ب ناقش قضايا هامة    ُتو  -١٢٥
وتتمثـل   .ون االجتماعية ومنظمة املعوقني   ن عن وزارة الشؤ   ويف أعمال اجمللس ممثل   ويشارك  

التمويل مـن   حجم  األولويات و يف حتديد   اخلدمات الضرورية و  على  د  يلتأكاجمللس يف ا  مهمة  
 . للموافقة عليهاملعوقنياإىل دائرة وانني قاريع المشمجيع م قدَُّت و.خالل احلوار والتعاون
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ف ضدهم، ُتتخذ تدابري منتظمة     ولتجنب استغالل املعوقني ومضايقتهم وممارسة العن       -١٢٦
ويوىل اهتمام خاص إىل إبالغ     . لتوعية خمتلف الفئات املستهدفة وممثلي خمتلف جماالت احلياة       

األشخاص املعوقني حبقوقهم من خالل توزيع املعلومات وحتسني فـرص احلـصول علـى              
  .التدريب والوثائق

 إىل  ٢٠١٠يا يف عـام     إستونىل  لجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف توصياهتا إ      الوأشارت    -١٢٧
وتـويل   .احلاجة إىل ضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية يف اإلجراءات القـضائية           

احلكومة لتعديل  قدمته  مشروع قانون   ويناقش الربملان    .هلذه التوصيات اً  جاداً  احلكومة اهتمام 
عـدة  علـى   اً  أيضالتعديالت  وحتتوي   .قوانني أخرى ذات صلة   قانون اإلجراءات اجلنائية و   

أثناء وضع املشروع، من بـني   وقد روعيت .تغيريات لضمان محاية أفضل للحقوق األساسية  
 لتطبيـق امحاية حقوق األفراد يف إطار إجراءات       بشأن  املستشار العديل   مجلة أمور، توصيات    

 .لعالج النفسيالقسري ل

 .ذوي اإلعاقةلالنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص اً يا أيضإستونوتستعد   -١٢٨

على مواجهة ظروف   الناس  يا، تدريب   إستونومن بني أسس السياسة االجتماعية يف         -١٢٩
رفع مستوى املعيـشة وضـمان حقـوق        باً  وثيقاً  ارتباطمشاكل املسنني   ترتبط  و .)١٦(احلياة

وقبل كل شيء على دجمهـم يف اجملتمـع           الرعاية االجتماعية للمسنني أوالً   وتعتمد   .اإلنسان
 .األمن االقتصادي الدور الرئيسي فيه ؤدييالذي 

ـ  "جمتمع للجميع "إىل املبدأ الدويل    املسنني  املتعلقة ب ية  ستونسياسة اإل الوتستند    -١٣٠  ذا، وه
ملشاركة يف حيـاة    ا فرصة   مينبغي أن تتاح هل   خمتلفة  من أعمار   أناس  يعين أن اجملتمع يتكون من      

املسنني على األهداف املتعلقـة مبركـز   تعلقة باملسياسة وتركز ال .اجملتمع بغض النظر عن سنهم 
 هاأهدافومن بني    .اإلجراءاتأنواع  باالستراتيجية ذات الصلة، و   ب، و تهموظروف معيش املسنني  

 .املسنني على مواجهة ظروف احلياةالرئيسية خلق نظام مرن من اخلدمات لتحسني قدرة 

 :ننياملساملتعلقة بية ستونسياسة اإلالأهداف وفيما يلي   -١٣١

العمـل  (لسياسة االجتماعية   لخرى  يف اجملاالت األ  املسنني  ب ة املتعلقة إدماج السياس  •
ومراعـاة   االحتاد األورويب    يفيا  إستون، والنظر يف عضوية     )خلإوالتعليم والسكن،   

املشاكل النفسية  عن    ، فضالً  وقدرهتم على مواجهة احلياة    لمسننيلة  يشاكل الصح امل
 ؛ من املشاكل اهلامةاالثقافية والدينية وغريهو

 للمركز الذي تتمتع به   اً  مساوياً  مركزوكرامة املسنني   حيفظ  ضمان مستوى معيشة     •
 الفئات العمرية األخرى يف اجملتمع؛

تعزيز املـشاركة   ولنظر يف التمييز على أساس السن باعتباره ممارسة غري أخالقية،           ا •
 السياسية واالجتماعية للمسنني يف اجملتمع؛

 البدنيـة    وعلـى قـدراهتم     الصحي همواحلفاظ على سلوك   املسنني   ارفتعزيز مع  •
 ا يساعد على متديد متوسط العمر املتوقع؛مبوالعقلية واالجتماعية 



A/HRC/WG.6/10/EST/1 

23 GE.10-17127 

تعزيز التـضامن والتفـاهم املتبـادل       و،   للمسنني شرح أمهية االعتماد على الذات     •
 ؛ بني األجيالوالتعاون

 لتراث الثقايف والقيم العقلية، فضالً    التقاليد وا بوصفهم احملافظني على    املسنني  تقدير   •
 لهوية الوطنية؛ كوهنم الضامنني لعن

وتقدمي شـرح   ؛  تقدمي الرعاية العاطفية هلم   واحلياة  ملواجهة  أمام املسنني   لق فرص   خ •
 مزيد من املشاركة    إتاحةضرورة التعلم الذايت املستمر الذي يضمن       واسع النطاق ل  

 الواعية يف حياة اجملتمع؛

 الذين حيتاجون إىل مساعدة فورية واملسامهة يف        للمسننيعيشية مناسبة   ضمان بيئة م   •
  إعادة تأهيلهم؛

مبا يف ذلك مواجهتهم لظـروف      تغطية مشاكل املسنني    إىل  دعوة وسائل اإلعالم     •
 .، واملشاركة يف اجملتمعاحلياة

 التعويضات العائلية، وتدابري سوق العملنظام املعاشات التقاعدية و  - ياء  

  وزارة الشؤون االجتماعية   ، وتقدم يا إىل امليثاق االجتماعي األورويب    إستونضمت  ان  -١٣٢
الضمان االجتمـاعي   ويشمل   .عن الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف امليثاق      سنوياً  اً  تقرير

واسـتحقاقات  املعاش التقاعدي، والتأمني الصحي والتأمني ضد البطالة،        :  هي جماالت خمتلفة 
 .ملعوقني وتقدمي الدعم لضحايا اجلرميةا، واستحقاقات نازةدفع تكاليف اجل

 الدولـة والفـرد يف املعـاش        ، تـساهم  يةستونلنظام املعاشات التقاعدية اإل   اً  وفقو  -١٣٣
 .)١٧(التقاعدي

تكاليف تربية  عن  اً  التعويض جزئي هو  يا  إستونالغرض من االستحقاقات العائلية يف      و  -١٣٤
الدولة االستحقاقات األسرية جلميع األطفـال      وتدفع   .)١٨(رألسا وتعليم   تهم ورعاي األطفال

الثانوية العليا، أو    وصفوف االبتدائية أ  بالاً   وإذا كان الطفل ملتحق    .سن السادسة عشرة  حىت  
التعليم األساسي، حيق له احلصول على االستحقاقات العائليـة  تستند إىل  تعليم مهين   ة  ؤسسمب

 .)١٩(أطفاالًاليت تضم ألسر إلعفاءات الضريبية لامنح كما ُت .التاسعة عشرةحىت سن 

هـو   ٢٠٠٣يف عام   بدأ العمل هبا    اليت  اليت ُتقدم إىل اآلباء و    الغرض من اإلعانات    و  -١٣٥
وتساعد هذه اإلعانات على عدم تراجـع        .ملساعدة على التوفيق بني العمل واحلياة العائلية      ا

األطفال قد حتتم على    رعاية  ألن  لسابقة، وذلك   السنة التقوميية ا  لآلباء مقارنة ب  توسط  املجر  األ
 وحيق جلميع اآلباء واألمهات احلصول على اسـتحقاقات         .اً مؤقت العملاآلباء االنقطاع عن    

اليوم التايل آلخر يوم يف إجازة األمومة وينتـهي عنـد           يف  احلق  ويبدأ سريان هذا     .الوالدية
 .من بداية إجازة األمومةاً  يوم٥٧٥ مرور
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تـدفعها  الدولة إىل األشخاص احملتـاجني و  تقدمها  مساعدات  فهي  الكفاف  إعانات  أما    -١٣٦
يعـيش وحـده أو     الذي  شخص  ل مينح ل  الكفافإعانة  احلق يف احلصول على     و. احلكومة احمللية 

ـ  بعد خصم النفقات الثابتـة املرتبطـة         ، الشهري هاخلدصايف  يبقى  األسرة اليت    سكن، دون  بامل
 .ماليـة كل سـنة    لكفاف يف املوازنة العامة للدولة      مستوى ال ملان  الربدد  حي و .،مستوى الكفاف 

على استهالك املـواد    ُتصرف  تحدد مستوى الكفاف على أساس احلد األدىن من النفقات اليت           يو
ال بد  و .الغذائية واملالبس واألحذية وغريها من السلع واخلدمات اليت تليب االحتياجات األساسية          

 .احملتاجة إلعانات الكفافعدد األسر  كاد يضاعف االقتصادياالنكماش  أنبف اعتراالمن 

اخلدمات االجتماعية وغريهـا    اً  السلطات احمللية أيض  تقدم  حدة الفقر،   من  لتخفيف  ول  -١٣٧
االجتماعيـة  املـساعدة   ُتقدم  على سبيل املثال،    ف .حلالةحبسب ا أنواع املساعدة االجتماعية     من

مـورد  فسهم يف وضع عجز اجتماعي بسبب فقـدان         ألشخاص الذين جيدون أن   الطارئة إىل ا  
لشخص حـىت  االجتماعية الطارئة إىل ا  املساعدة  وُتقدم   . أصالً هذا املورد عدم وجود   أو   العيش

 .أصالًوسيلة هذه الأو عدم وجود وسيلة العيش جتماعي بسبب فقدان خيرج من وضع العجز اال

جمـال نـشاطه    رية  خيتار حب أن  لكل شخص   حيق  من الدستور،    ٢٩ومبوجب املادة     -١٣٨
لالتفاق الذي يتوصل إليـه     اً  وفقاألدىن لألجور   احلكومة احلد    وحتدد   .همكان عمل ومهنته و 

 .نوالشركاء االجتماعي

التأمني ضد البطالة، وهو نوع من التـأمني        مشمولون ب يا  إستونيف  املوظفني  ومجيع    -١٣٩
 والفصل اجلماعي وإعسار أربـاب    ملوظفني يف حالة البطالة   على ا اإلجباري لضمان التعويض    

ـ  .لتأمني ضد البطالة  ا ُيدفع ل   ومتول استحقاقات البطالة مم    .العمل م تقـدمي خـدمات     نظَّ وُي
 ويـتم   .سوق العمـل  مبوجب قانون خدمات واستحقاقات      )٢٠(سوق العمل واستحقاقات  

 .لالحتياجات الفردية لكـل شـخص     اً  سوق العمل املناسبة لكل عميل وفق     خدمات  اختيار  
املكاتب احمللية لصندوق التأمني ضد البطالة املساعدة       تقدم  باإلضافة إىل العاطلني عن العمل،      و

 .أرباب العملإىل ألشخاص الراغبني يف تغيري وظائفهم وإىل ا

دخـل  الذي  قانون عقود العمل اجلديد     اعُتمد  ،  ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول يف  و  -١٤٠
 جيعـل   الذيمبدأ األمن املرن     القانون مستمد من     وهذا .٢٠٠٩يوليه  /متوز ١حيز النفاذ يف    
 .مبادئ القانون اخلاص ويزيد من شفافية البيئة القانونيـة        مع  اً   متماشي ستويناإلقانون العمل   

صحاب العمـل   يتيح أل قانون واحد متكامل    بحىت اآلن   قوانني سارية   عدة  وقد اسُتعيض عن    
ديد عالقات الـشراكة    اجلقانون  ل ال ويسّه .حقوقهم والتزاماهتم بسهولة أكرب   والعاملني فهم   

 .امبني العمال وأرباب العمل وحيفز الطرفني على التوصل إىل اتفاقات فيما بينه

يف سوق العمـل    تظهر  ، بدأت آثار األزمة االقتصادية العاملية       ٢٠٠٨عام  منذ هناية   و  -١٤١
 .)٢١(اطلني عن العمـل   فرص العمل وزيادة يف عدد الع     يف  اً  سريعاً   وانعكست اخنفاض  ،ستويناإل
تـدابري تـسهيل    إىل   معظم مواردهـا     ٢٠١٠يف عام   وجهت الدولة    احلالة،   إىل هذه النظر  وب

إعانـات األجـور،    املفضلة  وتشمل التدابري    .الطويلة األجل  البطالة   تفاديعمل و الفرص   إجياد
ـ اواملعن تدابري دعم   والتدريب العملي، فضالً   املشاريع التجارية، بدء  إعانات  و  .اإلجيابيـة ف ق
 .اً أيضأكثر مرونةاحلصول على إعانات األجور شروط أصبحت ، ٢٠١٠عام  يفو
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مبراجعة قانون خدمات واستحقاقات سوق العمل      وزارة الشؤون االجتماعية    وتقوم    -١٤٢
ـ  .ة للعاطلني عن العمل أكثر كفاءة وحمورها العميل       يوظيفال املشورة والوساطة    جلعل اً  ووفق

سوق العمل والسياسة  بشأن   ٢٠١٠لعام    يف امليدان االقتصادي   عاون والتنمية لتقرير منظمة الت  
 التركيز  ،يف حالة حدوث أزمة ميزانية    وخالل األزمة   فإنه من املهم،    ،  ياإستون يف   االجتماعية

  .وبشأن الوساطة الوظيفيةعلى تقدمي مشورة فعالة ومفصلة بشأن البحث عن وظيفة 
املقاولة إىل تشجيع   ترمي  تنفيذ تدابري   بتصادية واالتصاالت   وزارة الشؤون االق  وتقوم    -١٤٣

 البطالة، ويف الوقـت نفـسه        نشوء  اليت تساعد على منع    باشرة األعمال احلرة   إىل م  بادرةاملو
  .التخفيف من حدة البطالة املوجودة

 سـوق معلومات عن تدابري    يف أيام املعلومات اليت تقام يف املناطق اإلستونية         وُتقدَّم    -١٤٤
  . كما مت تنظيم محالت إعالمية على الصعيد الوطين.العمل والتعديالت التشريعية ذات الصلة

  التعليم  - افك  
التعليم إلزامي لألطفال   و .فرد يف التعليم   على حق كل      من الدستور  ٣٧املادة  وتنص    -١٤٥

يم العـام   التعل يف مدارس    جماينهو  القانون، و حيدده  الذي  الدراسة بالقدر   سن  الذين يبلغون   
 جيب على سلطات الدولـة      اً،متاحمن أجل جعل التعليم     و .احملليةالتابعة للدولة واحلكومات    

مؤسسات إنشاء  جيوز  و .العدد الالزم من املؤسسات التعليمية    اإلبقاء على   احمللية  السلطات  و
القـرار   والدينلول .للقانوناً  وفقواحملافظة عليها   تعليمية أخرى، مبا يف ذلك املدارس اخلاصة        

  .طفاهلمألتعليم ما يرغبون فيه من النهائي يف اختيار 
نص على  اليت ت قانون التعليم وغريه من التشريعات      بكمل الدستور يف املقام األول      وُيست  -١٤٦

جيب و .أكتوبر/تشرين األول  ١إذا بلغ السابعة من العمر يف       املدرسة  االلتحاق ب الطفل  على  أن  
اً وفقو .السابعة عشرة يبلغوا  حىت  التعليم األساسي أو    يكتسبوا  ة حىت   املدرسيف  تالميذ  يبقى ال أن  
 سـنة   ٢٤ و ١٨بـني   ، فإن نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم        ةيستوناإل يئة اإلحصاءات هل
نظراً إىل   و .اً تقريب  يف املائة  ١٥تبلغ  التعليم األساسي   اكتساب   دون   ةدراسانقطعوا عن ال  الذين  و

مدارس فإن القانون اجلديد لل   ،  هاوالتسرب من باملدرسة  اإللزامي  لتحاق  لالعدم االمتثال   مشكلة  
اً يويل قدر  ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول ١ي دخل حيز النفاذ يف      ذالالعليا و الثانوية  االبتدائية واملدارس   
  .ة احملليومةواملدرسة واحلكالوالدين على مستوى لاللتحاق باملدارس وتنفيذه أكرب من االهتمام 

ع األطفال املعوقني واألطفال الذين حيتاجون إىل مـساعدة خاصـة احلـق يف              ميوجل  -١٤٧
االبتدائية واملدارس  لمدارس  لاجلديد  القانون   ولذلك، فإن    .لقدراهتماملالئم  احلصول على التعليم    

ضمان تعليم مناسب لألطفـال ذوي االحتياجـات   لأكرب من االهتمام اً قدريويل الثانوية العليا  
  .وتوفري خمتلف خدمات الدعماج خاص لكل فئة صة، من خالل وضع منهالتعليمية اخلا

 ومع ذلك،   .يةستونباللغة اإل ي التعليم   شخص يف تلقّ   على حق كل      الدستور وينص  -١٤٨
ومن  .قوميةلألقليات ال تار لغة التعليم يف املؤسسات التعليمية       فإن مؤسسة التعليم هي اليت خت     
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 ١٩حوايل  يتابع   و ية والروسية ستونباإل األساسي والثانوي    احلصول على التعليم  اً  حالياملمكن  
مـن   وباإلضافة إىل ذلك،     ؛الروسية كلغة للتعليم  تعليمهم ب من تالميذ املدارس    اً  تقريبيف املائة   

ميكن احلصول علـى    و .ليزيةكيف املدارس اخلاصة باللغة الفنلندية واإلن     املمكن متابعة الدراسة    
ومتـول   .ختصصاتعدة يف والتعليم العايل متاح بالروسية     .والروسيةية  ستوناإلبالتعليم املهين   

  .ة التعليم املتبعةاحلكومة مجيع املدارس على قدم املساواة بغض النظر عن لغ
إىل الروسـية   الناطقة ب املدارس  النتقال  يف السنوات األخرية، مت إيالء اهتمام كبري        و  -١٤٩

من العـام الدراسـي     اً  اعتبارو .٢٠٠٧يف عام    نتقال، وبدأ هذا اال   يةستونباإلاً  التعليم جزئي 
 يف املائـة  ٦٠تعليم ما ال يقل عن      ملزمة ب يا  إستونمجيع املدارس يف    ستكون  ،  ٢٠١١/٢٠١٢

ـ مخـس تدريس احلكومة قررت  وقد   .يةستوناملواد باإل من   األدب هـي  ية سـتون واد باإل م
بينما ُيترك االختيـار يف      واجلغرافيا ستويناإل والتاريخ   ،، والتربية املدنية، واملوسيقى   ستويناإل

  .املواد األخرى للمدرسة نفسها
عتمد الروسية اليت ت  الناطقة ب وزارة التعليم والبحث الدعم املايل جلميع املدارس        وتوفر    -١٥٠
لدعم وقد أُعدت املواد التعليمية الالزمة       .مواد أخرى غري املواد اإللزامية    تدريس  ية يف   ستوناإل

 سـتوين ة لـألدب اإل يواد الدراساملمجيع املدارس الدعم لشراء تلقت وقد ، يةتونسباإلالتعليم  
ـ  .ةيسـتون باللغة اإل والتربية املدنية واملوسيقى     خمتلـف الدراسـات االستقـصائية      أن  ا  ومب

العاملني يف املدارس الناطقة    ملعلمني  ا جهوزية مع املدارس أشارت إىل أن       ة املباشر تواالتصاال
م باسـتمرار دورات    نظَّ، تُ ةكون كافي تية قد ال    ستوناإلبتعليم املواد الدراسية    الروسية ل باللغة  

  .)٢٢(ساعات العملأثناء يف للمعلمني تدريبية 
اجلديـدة  على املناهج الدراسـية     ، وافقت احلكومة    ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين يف  و  -١٥١

خمتلفـة  بـرامج   وطنية  دراسية ال الاملناهج  وتتضمن   .العلياللمرحلة االبتدائية واملرحلة الثانوية     
علـى  و . اللغة واألدب  يموضوعيف  الروسية  املدارس الناطقة ب  ية و ستوناإللمدارس الناطقة ب  ل

موضوع اللغة واألدب   يف  خمتلفة  برامج  ناهج  يف امل اً  أيضتوجد  ،   العليا مستوى املدارس الثانوية  
درس اللغـة   ُتو .ثانيةرها اللغة ال  باعتباية  ستوناإلتعليم   برنامجلغة التعليم، مبا يف ذلك      حبسب  

األدب املزيد من االهتمام إىل     حصص  يف  ويوىل  بالروسية كلغة أم    الناطقة  الروسية يف املدارس    
ديدة التنوع الثقايف، ومهمة مجيع املعلمني يف       اجلوطنية  الاملناهج  كما تتناول    .األدب الروسي 

دعم اهلوية الثقافية للتالميـذ     هي  لسواء  على ا الروسية  الناطقة ب ية و ستوناإلالناطقة ب املدارس  
  . األخرىاإلثنية التسامح جتاه الثقافات واجملموعات عزيزوت

  اإلجنازات وأوجه القصور  - رابعاً  
نظـام فعـال   من وضع اً عشرين عامتقل عن  اًيف فترة قصرية نسبي   يا،  إستونمتكنت    -١٥٢

ال يوجـد أي سـبب      و .يادة القانون للمبادئ الدميقراطية القائمة على س    اً  إلقامة العدل وفق  
للحديث عن مربر اً هناك أيضما يكون   اً   ونادر ني؛يستون ونزاهة القضاة اإل   يةللشك يف استقالل  

  .انتهاك احلق يف حماكمة عادلة
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ـ     اجلديد ل قانون  يا، مبوجب ال  إستونوقامت    -١٥٣ مـد يف   ي اعتُ ذلمساواة يف املعاملـة ال
 . تكافؤ الفرص ومنع التمييز يف اجملتمـع بأسـره         طوة هامة يف عملية ضمان    خب،  ٢٠٠٩ عام
اخلطوة التالية، جيب ضمان التنفيذ الكامل لقانون املساواة بني اجلنسني وقانون املـساواة         يفو

  .يف املعاملة
قد اخنفض عـدد األجانـب      ف: ناجحة عملية   ياإستونس يف   يوكانت عملية التجن    - ١٥٤
 . اآلن ١٠٠  ٠٠٠إىل أقـل مـن       ١٩٩٢عـام   يف  ) ٤٩٢  ٠٠٠(اً   تقريب ٥٠٠  ٠٠٠  من
 ومـع   . ناجحة للغاية   من غري حمددي اجلنسية    آباء األطفال اليت تستهدف   التدابري  كانت  و

من خالل بطلبات التجنس املتقدمني لدى ذلك، فإن احلكومة تواصل جهودها لزيادة احلافز 
يف التعامل  فردي   وتنظيم العمل اإلعالمي واستمرار النهج ال      اً،تقدمي دورات لتعلم اللغة جمان    

  .مع طاليب التجنس
كافحـة االجتـار بالبـشر      املتعلقـة مب  ضعت ضمن خطـة التنميـة األوىل        وقد وُ   -١٥٥
قد ُعززت  االجتار بالبشر، و  يف مكافحة   لي  احملتعاون  عملية لل ، شبكة   ٢٠٠٩-٢٠٠٦ للفترة

ن اجلـرائم  احلد م هوالتحدي  ف .مساعدة الضحايا وبدأ التعاون الدويل    القدرة األساسية على    
حلد مـن العنـف يف      املتعلقة با  التنمية   خطةُكما ركزت على ذلك      .املتعلقة باالجتار بالبشر  

  .٢٠١٠ عام
           إىل اعتماد وتنفيـذ اسـتراتيجية ضـمان حقـوق الطفـل            أيضاً  أن نشري   نود  و  -١٥٦

هتمـام  زيادة اال خرى  األتحديات  الومن   .باعتبار ذلك إجنازاً مهماً    ٢٠٠٨-٢٠٠٤للفترة  
 وعدة منظمات غري حكومية إىل      العديلاملستشار   وأشار   .من التعامل مع العواقب     ملنع بدالً با

  .ألطفالبا ُتعىنمظامل أمانة ضرورة إنشاء 
الـذي  األجـور   دعم  ومن بني التدابري اليت اختذت للتغلب على األزمة االقتصادية،            -١٥٧

ومثة  . شخص٤ ٠٠٠ص عمل ألكثر من ساعد على ضمان فرفقد يا، إستونيف أثبتت فعاليته 
جيب البحث عـن     ومع ذلك،    .٢٠١٠يف عام   باطأ   أن منو البطالة ت    ي ه أخرى اجيابية   إشارة

  .سوق العملإجيابية لتدابري اختاذ إمكانيات متويل 

  االلتزامات  - خامساً 
توفري احلماية الكاملة حلقوق اإلنـسان      لتكريس جهودها   ية  ستوناحلكومة اإل تؤكد    -١٥٨

  .على املستوى احمللي وكذلك على املستوى الدويل
يف جملس حقوق اإلنسان من أجل حتـسني توزيـع     اً  يا مرشحة لتصبح عضو   إستونو  -١٥٩

يف املنظمات الدوليـة وكـذلك يف       وحنن نواصل،    .حقوق اإلنسان ومحايتها  عن  املعلومات  
  .حلقوق النساء واألطفالكبري  إيالء اهتمام ،عالقاتنا الثنائية
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اة بني اجلنسني،   يا جهودها يف جمال املساواة يف املعاملة واملساو       إستونوسوف تكثف     -١٦٠
 ،سـتوين  األقليـات القوميـة يف اجملتمـع اإل        إدماجيف   و ،سيما فيما يتعلق حبقوق املرأة     وال
  .حتسني ضمانات إقامة العدل يفو

سـوف   و .التقريـر  إليها يف هذا     شَريأوجه القصور اليت أُ   معاجلة   ةاحلكومتواصل  و  -١٦١
  . يف هذا التقريرها املبينةاستراتيجيات الدولة وخطط عمليستمر تنفيذ وتطوير 

 تقارير منتظمة عن تنفيذ صـكوك حقـوق         ميقديف ت اً  يا أيض إستونوسوف تستمر     -١٦٢
  .االتعاون معهعن اإلنسان، وسوف تنشر معلومات عن اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان و

Notes  
 1 Under § 3 of the Estonian Constitution, generally recognised principles and rules of international law 

are an inseparable part of the Estonian legal system. Ratified international treaties become directly 
applicable in Estonia. Under the Constitution, in case of a conflict between Estonian laws and 
international treaties ratified by the Riigikogu, the provisions of the international treaty apply. Estonia 
shall not enter into international treaties which are in conflict with the Constitution. 

 2 Estonia is also considering recognising the competence of the Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women. 

 3 Office of the UN High Commissioner for Human Rights, the UN Children’s Fund, the UN 
Development Programme, the UN Population Fund, the UN Development Fund for Women, and the 
UN Girls’ Education Initiative. 

 4 Judges are appointed for life; judges may be removed from office only by a court judgment; criminal 
charges against a judge of a court of the first instance and a court of appeal may be brought during 
their term of office only on the proposal of the Supreme Court en banc with the consent of the 
President of the Republic; criminal charges against a justice of the Supreme Court may be brought 
during their term of office only on the proposal of the Chancellor of Justice with the consent of the 
majority of the members of the Riigikogu. 

 5 The Chancellor’s independence is guaranteed through the establishment of the institution under the 
Constitution and through the Chancellor of Justice Act, the grounds and procedures for appointing the 
Chancellor to office and for release from office, limitations on the Chancellor’s activity (e.g. the 
prohibition to belong to a political party, engage in business etc), requirements for the officials 
working in the Chancellor’s Office (e.g. prohibition to belong to a political party), and the budget 
(decided by the parliament). 

 6 The Commissioner is an institution which is separate from the Chancellor of Justice. Nevertheless, the 
law requires both to cooperate with other persons and institutions in order to promote equality and 
equal treatment. The main difference between the procedures carried out by the two institutions lies in 
the obligatory nature of the outcome. The Chancellor’s conciliation proceedings are voluntary and 
both parties to the dispute must agree to initiating the proceedings. If the parties agree, the Chancellor 
forms an opinion whether discrimination has taken place or not. If the parties consent with the 
Chancellor’s opinion and enter into a relevant agreement, performance of the agreement becomes 
binding on them. The Commissioner, however, may express an opinion on possible discrimination 
only upon a request by one of the parties, but the opinion is not legally binding on the other party. 

 7 In 2009, the Estonian Union for Child Welfare and the Estonian Institute of Human Rights drew up 
study materials on human rights. 

 8 1) to execute a conviction or detention ordered by a court; 
  2) in the case of non-compliance with a direction of the court or to ensure the fulfilment of a duty 

provided by law; 
  3) to combat a criminal or administrative offence, to bring a person who is reasonably suspected of 

such an offence before a competent state authority, or to prevent his or her escape; 
  4) to place a minor under disciplinary supervision or to bring him or her before a competent state 

authority to determine whether to impose such supervision; 
  5) to detain a person suffering from an infectious disease, a person of unsound mind, an alcoholic or 

a drug addict, if the person is dangerous to himself or herself or to others; 
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  6) to prevent illegal settlement in Estonia and to expel a person from Estonia or to extradite a person 
to a foreign state. 

 9 For better implementation of the Gender Equality Act, two publications have been issued. For the 
wider public, the Gender Equality Act is explained in a clear and simple short overview published in 
Estonian and Russian. A commented edition of the Gender Equality Act is meant for lawyers, judges 
and other legal experts. Comments are also intended to assist ministries and local authorities in 
implementing the gender mainstreaming strategy and employers in meeting the obligations imposed 
by the Act. In the next period of the programme “Promoting gender equality”, training seminars on 
these issues are also planned. At the end of 2010, a longer  collection of analytical articles on the 
subject in Estonian and Russian will be issued. 

 10 In 2008, there were a total of 162 child protection workers in 227 local authorities. In accordance with 
the concept of child protection, Estonia wishes to bring child protection up to the level where there is 
one child protection worker per 1,000 children. 

 11 During the four years of existence of the development plan, approximately seven million kroons have 
been spent on financing earmarked activities instead of the initially planned approximately five 
million. Initially, money for several large initiatives, for example for launching the hotline and 
shelters for victims of human trafficking and provision of rehabilitations services, was received from 
the European Commission and through international projects of Nordic countries, but by now the 
funding obligations are covered from the state budget and this is an important achievement. 

 12 In 2009, 116 criminal offences either directly or indirectly related to human trafficking were 
registered in Estonia. Under the human trafficking provisions, 22 persons were convicted and two 
were acquitted. 

 13 After the end of the first programme Integration in Estonian Society 2000−2007, in 2008 the 
Government adopted the Estonian Integration Strategy 2008−2013. The strategy is supported by the 
implementing plan, the performance of which is discussed annually by the Government. 

 14 In autumn 2009 a programme funded from the European Fund for the Integration of Third-Country 
Nationals was launched. This enables to offer Estonian language courses for all persons with 
undetermined citizenship or citizens of third countries, regardless of whether they subsequently sit the 
citizenship examination or not. 

 15 2001/55/EC, 2003/9/EC, 2003/86/EC, 2004/83/EC, 2005/85/EC. 
 16 In Estonia, elderly people make up about 15.9% of the population and according to the UN 

Population Prospects, by 2030, the elderly population in Estonia may constitute even one fourth. This 
imposes additional requirements on the health care and social welfare system. 

 17 Pillar I: The state pension means a pension based on the principle of solidarity through which the 
current taxpayers pay pension to the current pensioners. State pension insurance ensures people’s 
income in the case of old age, incapacity for work or loss of a provider. There are two kinds of state 
pensions in Estonia: pensions depending on a person’s work contribution (old-age pension, incapacity 
for work pension, and survivor’s pension) and a national pension, i.e. the minimum pension. The 
minimum pension rate in 2010 is 2009 kroons. 

  Pillar II: The mandatory funded pension is based on pre-financing, i.e. an employed person himself or 
herself collects their pension by paying 2% of their wages to the pension fund. The state adds to this 4% 
on account of the 33% social insurance tax paid on the person’s wages. Although during the period of 
economic crisis, in 2009 and 2010 the Government suspended the payment of its share of contributions, 
the state’s payments will continue to the full extent in 2012 and, in case of persons who had continued to 
make their own payments during the suspension period, the state’s contribution will increase. 

  Pillar III: Supplementary funded pension is a voluntary private pension which allows for additional 
savings to maintain the habitual standard of life also in the old age. 

 18 The types of family benefits are as follows: childbirth allowance, child allowance, child care 
allowance, single parent’s child allowance, conscript’s child allowance, allowance of a child under 
guardianship or foster care, start in independent life allowance, adoption allowance, and parent’s 
allowance of a family with seven or more children. 

 19 First, Estonian inhabitants can deduct from their annual income the education costs (including interest 
paid on student loan) of children under 26 years old or foster children. Secondly, one of the parents 
(or the person maintaining the child) can also deduct from 2009 additional non-taxable income as of 
the second child in the family under 17 years old. 

 20 Labour market benefits include the unemployment allowance, grants paid to unemployed persons 
who participate in labour market training, work practice or coaching for working life; and transport 
and accommodation benefit. 
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 21 Among the hardest hit were sectors employing mostly men (construction, processing industry) and 
consequently the drop in employment of men was particularly sharp. In 2009, the number of new 
recipients of unemployment insurance benefits (54,970) increased more than three-fold as compared 
to 2008. 

 22 As the transfer has only lasted for a few years, it is currently not possible to say with full certainty 
how it has affected the quality of education provided in Russian-speaking schools. However, the 
results of school leaving examinations of pupils of Russian-speaking schools have been above 
average and, according to employers, young people with a knowledge of several languages also have 
better opportunities on the labour market as compared to those who only know Estonian. 

        


