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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

      والعشرون رابعةالدورة ال 
    2٠1٥ كانون الثاين/يناير 18-29

من مرفق قرار مجلس  5تقرير وطني مقدم وفقاً للفقرة    
       *16/21حقوق اإلنسان 

  ياإستون  
 

 
 

    .املتحدة لألمم العامة لألمانة كان رأي أي عن يعّب  ما فيها وليس  استُنسخت هذه الوثيقة كما وردت. * 
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 المنهجية -أوالً  
 
للمبــاد   الــدوري المــامس الثــاين وفقــا   مــن أةــس ارســتعرا هــذا التقريــر  مجّعــت ورارة ارارةيــة -1

املتعلقــــة ية ســـتونوهـــو يســـتند قا التقــــارير الو نيـــة اإل اإلنســــان.جملـــس ققـــو  الصـــادرة عــــن التوةيهيـــة 
قــو  اإلنســان ورقــارير املتعلقــة حو نيــة والسياســات العمــس الوخطــ   ،تنفيــذ وــحوو ققــو  اإلنســانب

ها الوكـــارت امحوميـــة واملنريمـــات ةـــي امحوميـــة. وي طـــ  تالـــد  ـــدم دخعت، فضـــع  عـــن املـــرنفيـــذها
   .ارهتمام يف السنوات األخيةب قرييتيف جمال ققو  اإلنسان الد  التقرير التطورات امادثة

 2٠11يف عـــام  الـــذي ةـــر األول  بعـــد ارســـتعرا  الـــدوري المـــامس التقريـــر يصـــدر هـــذاو  -2
   .2٠14مارس يف آذار/يا قستون الذي  دمتهتنفيذ التوويات املقبولة ب املتعلقتقرير الو 
يا كـــ  قســتونالــد رُعـــق حقــو  اإلنســان يف املنريمـــات ةــي امحوميــة قا رســس التقريــر  ــد أُ و  -3

نريـــام املعلومـــات امحـــوم  املتعلـــق يمـــاري  التمـــريعات قيـــ   أيضـــا  يفمـــر نُ عليـــه و  ارعليقاتـــرقـــدم 
 ميحن للجمهور ار عع عليه وفقا  ملبدأ اإلدراج.

  
 حقوق اإلنسانوحماية تعزيز  -ثانياً  

 
 اإلطار المعياري منذ االستعراض السابق شهدهاالتي التطورات  -ألف 

 
 بموجب المعاهدات الدوليةالمتعهد بها االلتزامات   

 ياقســــتونأوــــبحت ، 2٠11يف عــــام  األول الــــذي ةــــر  ارســــتعرا  الــــدوري المــــامس منــــذ -4
(، والبوروكــول ارختيــاري ررفا يــة ققــو  2٠12يف ارفا يــة ققــو  األ ــخاا ذوي اإلعا ــة    رفــا  

البوروكـــول ارختيـــاري ررفا يـــة ققـــو  الطفـــس بمـــ ن ا ـــ او و  ،(2٠12األ ـــخاا ذوي اإلعا ـــة  
علـ  رعـديعت كمبـار  2٠13يا يف عـام قسـتون ت وـدّ و (. 2٠14  األ فال يف املنارعـات املسـلحة

ـــــارا  علـــــ  نريـــــام ر  ـــــه  1مـــــن  ومـــــا األساســـــ  للمححمـــــة ا ناعيـــــة الدوليـــــة. واعتب ، 2٠1٥قزيران/يوني
كــــانون   2يف و ارفا يــــة جملــــس أوروبــــا بمــــ ن محافحــــة ار ــــار بالبمــــر.  يا  رفــــا  يفقســــتونأوــــبحت 

ارفا يــة جملــس أوروبــا بمــ ن منــ  ومحافحــة العنــ   ــد يا علــ  قســتونعــت ، و ّ 2٠14/ديســمب األول
 .ل(اسطنبو  ارفا ية  زيلاملرأة والعن  املن

 يا حتفريات عل  وحوو ققو  اإلنسان املمار قليها أععه.قستونقدم رمل و  -٥
النهاعيــة القضــاعية ميــ  األقحــام جبعرفا يــة األوروبيــة مقــو  اإلنســان ورلتــزم ل ياقســتونومتتثــس  -٦

 يا.إستونبالصادرة عن احملحمة األوروبية مقو  اإلنسان فيما يتعلق 
أولويــــات ورمـــمس . 2٠1٥-2٠12 الفــــ ة يا عضــــو يف جملـــس ققــــو  اإلنســـان يفقســـتونو -٧

املنريــــور ا نســــاين يف  ومراعــــاةيا يف جمــــال ققــــو  اإلنســــان مــــا يلــــ   ققــــو  املــــرأة والطفــــس، قســــتون
اإلفـــعت مـــن العقـــا ، و ايـــة  ومحافحـــة(، 132٥  ـــرار جملـــس األمـــن الـــدويل ر ـــم  نـــزاعقـــارت ال

 .ورقوية اجملتم  املدين ،اإلن نت( فيها قريةالتعبي  يا  ققو  المعو  األولية، وقرية
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 اإلطار المؤسسي منذ االستعراض السابق التي شهدهاالتطورات  -باء 
 

 وطنية لحماية حقوق اإلنسانالالمؤسسة   
، ةـــدول أعمـــال الســـلطات يفقنمـــاؤ مةسســـة و نيـــة ممايـــة ققـــو  اإلنســـان أُدرةـــت مســـ لة  -8

قنمــــاؤ  وقا قــــنلدســــتور. قحــــام األ وفقــــا   كيفيــــة إلنمــــاؤ هــــذه املةسســــةعــــن أفضــــس   ياقســــتونوربحــــ  
رطبيــق املعــايي الدوليــة  يضــطل  املستمــار العــديل بروــد و ــمان ،املةسســة الو نيــة ممايــة ققــو  اإلنســان

 الو نيـــة ةعريـــم مهـــام املةسســـكـــذل  ي ضـــطل يو ، علـــ  أفضـــس وةـــه  حـــنيا قســـتونمقـــو  اإلنســـان يف 
 و ـــد أُنمــــا منصـــا املستمـــار العـــديل يوةــــابـــاد  بـــاريس. ي لتـــزم قا قـــد بعيــــدوي مقـــو  اإلنســـان،

ويـــا ميليـــه األقحـــام القانونيـــة األخـــر  وبالتمـــريعات الـــد رـــنريم أنمـــطته ب وهـــو ر يس  ـــد قر ،الدســـتور
 قريــر روليــهذلــ  ، يــا يف رحفــس اســتقعله انونيــة  العــديل بعــدة  ــماناتاملستمــار ويتمتــ  . عليــه  ــميه
ــــاري يف قحــــم  أي منصــــا آخــــر علــــ  مســــتو  الدولــــة أو امحومــــات احملليــــة أو منصــــا  ــــخ  اعتب

التمــــريعات النافــــذة يف دســــتورية  يف  ــــمانمهــــام املستمــــار ورتمثــــس . وريتــــهخــــعل مــــدة القــــانون العــــام 
مــن الســلطة  ةــزؤا   ولــيس املستمــار العــديل. وقريــاتم األساســية وكفالــة اممايــة مقــو  األ ــخاايا قســتون

ة ســلطة نفــاذ القــانون وةــي رــاب  أليــ؛ وهــو لــيس هييــة سياســية أو هييــة إلالتمــريعية أو التنفيذيــة أو القضــاعية
   رمسية أو قحومية و نية.

 
 األطفالب المعني مظالمالأمين   

يضـــطل  . و 2٠11مـــارس آذار/ 19أل فـــال يف املعـــا باأمـــن املريـــامل  يا منصـــاقســـتونأنمـــ ت  -9
 املستمـــار العـــديلحتـــا مل التابعـــةالطفـــس ققـــو   ورـــةدي قدارة. هـــذا أمـــن املريـــامل املستمـــار العـــديل يهـــام

 .املريامل املنو ة ب مناملهام اليومية 
 

 المساواة بين الجنسينب المعني مجلسال  
املســـاواة بـــن ب املعـــا لـــساجملية ســـتون، أنمـــ ت امحومـــة اإل2٠13أكتـــوبر رمـــرين األول/يف  -1٠

كهييــة استمــارية للححومــة. الــذي يعمــس   ــانون املســاواة بــن ا نســن و املنصــوا عليــه يف  ا نســن
ذات محومـــة يف املســـاعس قا ارقـــدمل املمـــورة  ورتمثـــس املســـةوليات الـــد يضـــطل  فـــا هـــذا اجمللـــس يف

اة بـــن األهـــدال العامـــة لسياســـة املســـاو  وق ـــراراســـ اريجيات رعزيـــز املســـاواة بـــن ا نســـن، ب الصـــلة
تعمــيم مراعــاة بلتــزام لع لــباما الو نيــةا ارمتثــال يف مــد  ورقــدمل ااراؤ قا امحومــة بمــ ن ،ا نســن

ــــن أعضــــاؤ اجمللــــس الاملنريــــور ا نســــاين.  واملنريمــــات ةــــي  للمةسســــات ثلــــون ، يوةــــد 22  ومــــن ب
 .لسياسيةاملساواة بن ا نسن وا امعات واألقزا  االعاملة يف جمال حتقيق امحومية 

 
 ألية الرصد المستقلة التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  

املفـو  املعـا باملسـاواة بـن ا نسـن واملسـاواة  عيـنلت األعمـال التحضـيية 2٠1٥يف عـام  تبدأ -11
مــن ارفا يــة ققــو  األ ــخاا ذوي اإلعا ــة،  33 عمــع  باملــادةســتقلة املروــد الآليــة يف ق ــار  يف املعاملــة
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قنفـاذ التعـديعت ذات وقا قـن . العرمـة التمـريعات وصصـي  املـوارد قدخـال رعـديعت علـ يف ذل   يا
 .م  ورارة المةون ارةتماعية مبم عقد يوةا ، سيضطل  املفو  يهام الرودالصلة

 
 الوزراء المكلفون بقضايا حقوق اإلنسان  

ققيبــــة وريــــر ، أعيــــد رنريـــيم 2٠14 الــــد أةرتــــا امحومـــة يف عــــامعمليــــة اإلوـــع   ق ـــار يف -12
وريـــر الصــــحة و وريــــر اممايـــة ارةتماعيــــة وأُنمــــ  منصـــبان وراريــــان ةديـــدان  ـــا المـــةون ارةتماعيـــة 

ورارة المـــةون ارةتماعيـــة. نريـــرا  قا رقاســـم هـــذين الـــوريرين  ياكـــس هياكـــس ةديـــدة  ومل رُنمـــ والعمـــس. 
المــــــةون لبنــــــاما عمــــــس الدولــــــة يف جمــــــال  ختلفــــــةاملوانـــــا ا  جنــــــا  قبــــــرار ذه الطريقــــــةفــــــ و ـــــد ثبــــــت

رقســيم املســةوليات ، 2٠1٥انتخابــات عــام  ولــذل  فقــد واوــلت امحومــة ا ديــدة، بعــدارةتماعيــة، 
 .يف جمال المةون ارةتماعية عل  هذا النحو

يف ورارة المـــةون ار تصـــادية واررصـــارت  ورنريـــيم املمـــاري وريـــر التجـــارة ارارةيـــة ويضـــطل   -13
ملبـاد  األمـم  مبـادرات ةديـدة لتنفيـذ مبـاد  ومعـايي املسـةولية ارةتماعيـة للمـركات وفقـا    و همة ي

مةسســـات يمــارو عــدد متزايــد مــن و األعمــال التجاريــة وققـــو  اإلنســان. ب املتعلقــةاملتحــدة التوةيهيــة 
و ـــعه املنتـــد   ذيالـــو  يا،قســـتونمراعـــاة المـــركات ملبـــاد  ارســـتدامة واملســـةولية يف  يف مة ـــر األعمـــال

 . املعا يسةولية المركاتستويناإل
  

 إعمال حقوق اإلنسان -ثالثاً  
 

 الديمقراطية وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات -ألف 
 

 شراكأفضل ممارسات اإل  
لقطــاع العــام. و ــا يف االثقــة رعزيــز القــرار و  عمليــة وــن ريــادة  ــفافية  اإل ــراو قا يهــدل -14
أن رعــــر  علــــيهم ممــــاري  هــــذه و  ،الــــورارات أوــــحا  املصــــلحة يف قعــــداد التمــــريعات مــــروأن ر

 بمـــــ ن أخـــــذ ااراؤ الـــــد ةـــــر  مجعهـــــا يف امســـــبان. تمرعليقـــــا ملرقـــــدو  عهـــــمآراالتمـــــريعات إلبـــــداؤ 
واملنريمـات ةـي  مـن أةـس املـو فن بمـ ن اإل ـراوا تيّـأُعّد كأفضس،  ق راو المركاؤ عل  حنو وب ية

نريـام املعلومـات امحـوم  املتعلـق مـن خـعل  من ميحنه املماركة يف عمليـة وـن  القـراركس امحومية و 
 يماري  التمريعات.

 
 التصويت اإللكتروني -إعمال الحقوق المتعلقة باإلنترنت   

. علــ  املســتو  الــو ا عــب اإلن نــت يـُـدخس نريــام التصــويتيف العــامل  يا هــ  أول بلــدقســتون -1٥
ــــات 2٠٠٥النريــــام للمــــرة األوا يف عــــام  واســــُتخدم هــــذا  و ــــرياحمللــــ .  جمــــالس امحــــم يف انتخاب

مـــن اليـــوم العا ـــر قا اليـــوم الرابـــ   بـــس رـــاري    خـــعل فـــ ة التصـــويت املســـبقالتصـــويت اإللحـــ وين 
 ستخدم بطا ات هوية وادرة عن امحومة لتحديد هوية الناخبن.ارنتخا ( ورُ 
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البملانيــة.  املمحــن التصــويت علــ  اإلن نــت يف ارنتخابــات، أوــبم مــن 2٠٠٧عــام  ومنــذ -1٦
الــد  انتخابــات البملــان األورويويف . ويحتســا نريــام التصــويت اإللحــ وين  ــعبية يف الو ــت اما ــر

 يفو ارنتخابــات عــب اإلن نــت.  هــذه يف بلــدا   98،  ــارو ثلــ  النــاخبن مــن 2٠14يف عــام  ةــرت
 11٦مـــن  مـــن النــاخبن يف املاعــة 3٠.٥ ــارو ، 2٠1٥عـــام  ارنتخابــات البملانيــة الـــد نريمــت يف

ـــس أســـاليا التصـــويت التقليديـــة . يف ارنتخابـــات عـــب اإلن نـــت بلـــدا   والتصـــويت عـــب اإلن نـــت يحم 
   حيس حملها. ور
التصــويت عــب وينطــوي التصــويت عــب اإلن نــت.  يا جبديــة مــ  مســ لة أمــن نريــامقســتونورتعامــس  -1٧

التصـــويت بور ـــة ار ــ اع نريـــرا  قا أنــه  ـــد اُصـــذت  علـــ  نفــس درةـــة األمـــان الــد ينطـــوي عليهــااإلن نــت 
وعلـــ  حنـــو  ،حفـــال علـــ  ســـعمة النريـــاملل التـــدابي العرمـــة واإلداريـــة والقانونيـــة وةيهـــا مـــن التـــدابي التقنيـــة

، أوــبم مــن 2٠11 الــد ةــرت يف عــام البملانيــةمنــذ ارنتخابــات و . أهــم،  ــمان أمــن وســرية األوــوات
 .الذي يصوت قلح ونيا   هوية المخ استخدام ا ار  احملمول لتحديد املمحن أيضا  

 
 عالحق في إحياء ذكرى األحداث التاريخية والحق في التجم    

ارةتماعــات دون قذن مســبق.  ويف رنريــيميف التجمــ  الســلم  بــامق الدســتوري فــرد  يتمتــ  كــس -18
 ،لإلةــراؤات املنصـوا عليهــا يف القـانون لضــمان األمـن القــوم وفقـا  و  امــارت ـور رقييـد هــذا امـق يف و 
وســـعمة املمـــاركن يف ارةتماعـــات، أو ملنـــ  انتمــــار  واألخـــع ، وســـعمة قركـــة املــــرور، ،النريـــام العـــامو 

ويمــي انون علــ  امــق يف عقــد التجمعــات العفويــة، قنفــاذ القــمرســوم  مــر  مــن األمــرا  املعديــة. ويــن 
بــن منريمــ   ومــن املمحــن ق امــة رواوــس. لتنريــيم هــذه التجمعــاتق ــعار مســبق  قا عــدم ا ــ اد رقــدمل

عــب اإلن نــت؛ ومــن س، فلــيس مــن الضــروري امضــور /أو الســلطات احملليــة وســلطات الدولــة و اتالتجمعــ
   أو  لبات خطية أو دف  رسوم للدولة. خصيا  أمام السلطات لتقدمل استمارات 

  
 الحق في الحياة واألمن الشخصي -باء 

 
 إنهاء الحمل بطريقة غير قانونية  

 -خمتلفــة  ةــراعم فصــع  عــن قاــاؤ اممــس بطريقــة ةــي  انونيــة، يــورد ــانون العقوبــات يتضــمن  -19
املـرأة امامـس رلقتـه  علـ   لـا بنـاؤ  اـاؤ اممـس وق ؛قرادة املـرأة امامـس عل  ةـي قااؤ اممس رتمثس يف

امــق يف لــه  ــخ   علــ  يــدامــرأة   ــسقاــاؤ و  ؛قاــاؤ اممــسيف قــانوين الق امــ لــيس لــهمــن  ــخ  
 .القانون افعن الف ة الد يسمم  مت خر موعديف ولحن عل   لا املرأة امامس  قااؤ اممس بناؤ  

 ـس امـرأة قرّ بنـاؤ  علـ  قاـاؤ  ر  ـورقـيم. و قااؤ اممس والتع  انون 1998مد يف عام اعتُ و  -2٠
وُعـــّدل هـــذا قاـــاؤ اممـــس.  هـــو ا هـــة الوقيـــدة الـــد حيـــق  ـــاأمـــرا  النســـاؤ  وأخصـــاع   لـــا منهـــا.

بمـ ن  ـمانات ق ـافية  قـدملتلعلـ  اميـاة و  للحفـال لتقريـر  ـواب  ق ـافية 2٠1٥يف عـام  القانون
 إل ابية مقيدة. الد رحون أهليتها القانونية ا  س املرأة لا املرأة وقااؤ  رفاويس حتديد
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 حماية قانون العقوبات للحق في الحياة  
 .يا عقوبة اإلعدامقستونأل ت  -21
بـــــة  ـــــد قـــــق اميـــــاة يف ورـــــرد -22 ورتجـــــه خـــــاا مـــــن  ـــــانون العقوبـــــات.  فصـــــس ا ـــــراعم املررحد
يف  ٥9و ،2٠11عـــــام  يف ةرميـــــة 81ارخنفـــــا   قا  املتعلقـــــة جبـــــراعم القتـــــس ارطـــــ قصـــــاؤات اإل
 و لــــت أر ــــام ةــــراعم القتــــس العمــــد(. 2٠14يف عــــام  42و، 2٠13 عــــام يف ٥٠و ،2٠12 عــــام
ــــد ــــا   املســــتو  نفــــس عن ، 2٠13 عــــام يف 12و، 2٠12 عــــام يف 21و، 2٠11 عــــام يف 19  رقريب
ســـو  ةـــرميتن ارُرحبتـــا يف نوبـــة ةضـــا  ـــا  2٠11ومل رســـجمس منـــذ عـــام (. 2٠14يف عـــام  13و

 ٧٧اإل ــال علــ  النحــو التــايل   نا ــا عــن تــس ُســّجلت قــارت . و خطــ و تــس  ر ــي  تــس ةرميتــا 
 .2٠14يف عام  ٥8و، 2٠13 عام يف ٦9و، 2٠12 عام يف ٧٦و ،2٠11عام  يف

 
 السجونجرائم   

األســاليا ســ اريجية و ار ر يــيســاهم و . أ ــس عنفــا   يف الســجوناعم الــد رررحــا ا ــر  أوــبحت -23
ةرميــة  تــس خطــ   2٠11يف عــام وُســجلت اخنفــا  العنــ .  يف الســجون يفاإل امــة  املتعلقــة ب و ــاع

ديـــن ؛ وأُ 2٠12 ـــروع يف القتـــس يف الســـجن يف عـــام  وســـج لت قالـــة. أعقبهـــا قدانـــة مررحبهـــا واقـــدة
قالـــة مـــن قـــارت القتـــس ارطـــ   أيـــة 2٠14و 2٠13خـــعل عـــام  ومل رســـجمس . واقـــد فيهـــا  ـــخ 

 النا ــا عــنالقتــس ب رتعلــققالــة واقــدة  يفالتحقيــق  قاليــا    القتــس. و ــريأو المــروع يف العمــد القتــس أو
انتحـار واقـدة، قالـة   ، وهـ السـجناؤبـن وفيـات  و وع مـا جمموعـه نـاين 2٠14و هد عام  ال. اإل
كحالــة وفــاة واقــدة   يف قالــة؛ و ــري التحقيــق ممــاكس وــحية مــن الوا ــم أاــا بســبا ســت قــارتو 

 مثية للمحوو.
 

 ياإستونمراقبة األسلحة النارية في   
وـــارمة  أنريمـــة  ـــانون األســـلحة يتضـــمن، علـــ  حنـــو أفضـــس يف اميـــاة مـــن أةـــس  ايـــة امـــق -24

ألســـلحة والـــذخية رســـتخدامها ألةـــرا  قيـــارة ا رـــراخي األســـلحة والـــذخاعر، ومـــنم   ـــ ن مناولـــة
ســتخدام ارلــذخية مــن األســلحة وا ســحامدنيــة، واســتخدام األســلحة والــذخاعر ألةــرا  مدنيــة، و 

ومــ  ذلــ ، فقــد  ــهد ، وق ــرال الدولــة. وار ــ ا ات الواةــا روافرهــا يف نطا ــات الرمايــةاملــدين، 
أول قالـة إل ـع  نـار داخـس املـدارس، قيـ  سـر   الـا يبلـ  مـن  علـ  حنـو مةسـ  2٠14 عام

هــذه امالـــة وأكــدت أســتاذه أثنــاؤ الــدرس.  علــ  وأ لــق النـــار النــاري ســع  والــده ســنة 1٥ العمــر
  ــانون رعــديسســول يتــيم األمــا والــدعم النفســ . و  عــن التــدريا الو ايــة، فضــع   قا احملزنــة اماةــة

ـــــا األساســـــيةاملـــــدارس   ملـــــو ف  املـــــدارس ةسســـــات التعلـــــيم املهـــــامو ـــــانون  واملـــــدارس الثانويـــــة العلي
 .لضرورةبا المر ة ردخسطر دون لتجنا ارالضمانات العرمة رستخدام ردابي معقولة 
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 األجانب هالتمييز والعنصرية وكر  -جيم 
 

 قانون المساواة في المعاملة  
ورارة المــــةون  مــــا فتيـــتقــــانون املســـاواة يف املعاملـــة ومبــــاد  عـــدم التمييـــز، ب لزيـــادة الـــوع  -2٥

الـــذي و ـــعته ةامعـــة رـــالن  "ِةـــق"التنـــوع  مـــروعممتويـــس يف  2٠1٠رمـــارو منـــذ عـــام  ارةتماعيـــة
ويتنـــاول املمـــروع  .الـــذي رنفـــذه املفو ـــية األوروبيـــة (PROGRESS) برنـــاما بروةـــرس ق ـــاريف  التقنيـــة

جمـــال علـــ  قدارة التنـــوع يف  "ِةـــق"التنـــوع يركـــز ممـــروع يف القـــانون. و  املعـــدمدةمجيـــ  أســـبا  التمييـــز 
ــــة ــــعؤ اهتمــــام خــــاا  2٠13 عــــام منــــذ العمال ــــة ا نســــيةللممــــاكس املتعلقــــة بمــــ  قي ، حراهيــــة املثلي

 .واملسنن ملماكس األ خاا ذوي اإلعا ةو 
 

 لةقانون األزواج من نفس الجنس والشراكات المسج    
ة الـــذي ســـيدخس لســـجم امل ات ـــانون المـــراك 2٠14يف عـــام  البملـــان(الرييجيحوةـــو   اعتمـــد -2٦

بــن  علــ  ةــوار رســجيس  ــراكةالقــانون  ويــن  هــذا. 2٠1٦ينــاير كــانون الثاين/ 1يف  نفــاذقيــز ال
 ــراكة بــن  خصــن  وهــو مــا يضــف  المــرعية علــ يا، قســتونأقــد ا علــ  األ ــس يف يقــيم   خصــن

 رفاوـيس ورـدرج.  موثـ ق عمـوم ( كارـا عـدل  علـ  يـدمـراكة العقـد  ق ـرار ـا و . من نفس ا نس
 .يف سجس نريام امللحية يوثق نريام امللحية املختارو  السّحاينلة يف السجس سجم املمراكة العقد 
بــ ن يــدعم كــس منهمــا عقــد  ــراكة  الطــرفن اللــذين ســجمع ةلســجم امل ات ــانون المــراك يُلــزمو  -2٧

. كــس منهمــا  ــاه ااخــريف امقــو  والواةبــات   ويتســاو  المــريحان املســجمعن ااخــر ويُنفــق عليــه.
 املتعلــق ب قحــام القــانونللقــانون  يا وفقــا  قســتونيف  وــحيحةســجملة يف دولــة أةنبيــة املمــراكة ورحــون ال

 .الدويل اراا
 

 التحريض على الكراهية  
أو العنـــ  أو التمييـــز علـــ  أســـاس ا نســـية أو العـــر  أو اللـــون أو  اهيـــةالتحـــريل علـــ  الحر ُ ـــرّم  -28

الو ــ  املــايل أو ارةتمــاع ، أو  ا نســ  أو الــرأي السياســ  سا ــنس أو الل ــة أو األوــس أو الــدين أو امليــ
 .مزيد من التعديس حتتاج قا اتولحن التمريع

مــــن  ــــانون العقوبــــات التحــــريل علــــ   1٥1املــــادة  املزمــــ  قدخا ــــا علــــ التعــــديعت وُ ــــرّم  -29
أو العــر   املوا نــة أو ا نســيةالحراهيــة أو العنــ   ــد  ــخ  أو جمموعــة مــن األ ــخاا علــ  أســاس 

ـــــةأو  ـــــس ا نســـــ   أو امالـــــة الصـــــحية أو ا ـــــنس أو الل ـــــة أو األوـــــسأو  الســـــمات البدني الـــــدين أو املي
دافـــ  يمـــحس بطريقـــة تـــدد النريـــام العـــام. و  ،الو ـــ  ارةتمـــاع  امللحيـــة أو املعتقـــدات السياســـية أو أو

 .يف مجي  ا راعما  ُممد د ا   رفالحراهية 
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 الالإنسانية والمهينة المعاملةالتعذيب و  -دال 
 

 منع اإلساءات الصادرة عن الموظفين  
مــن ارفا يــة مناهضــة التعــذيا لتعــديس  ــانون العقوبــات  1التعريــ  الــوارد يف املــادة  اســُتخدم -3٠

درةــت يف أُ  ــد  الســابقة جرميــة التعــذياف. 2٠1٥ينــاير كــانون الثاين/ 1يف  نفــاذالــذي دخــس قيــز ال
اإلسـاؤة الصـادرة عـن املـو فن، أ ـحال كمـا أن . لععتـداؤ البـدين ُممـدمدا   بووـفها  ـحع  آخر فرع 
 قســـاؤة"، مـــا رالـــت صضـــ  للمقا ـــاة بووـــفها التعـــذيا رصـــلم لحـــ  ينطبـــق عليهـــا رعريـــ  ر الـــدو 

 ."القانونية للسجناؤ"ارستجوا  ةي القانوين" أو "املعاملة ةي أو استعمال السلطة" 
أو ارســــــتخدام املفــــــرد للقــــــوة مــــــن ةانــــــا املــــــو فن  وميحــــــن لضــــــحية املعاملــــــة الوقمــــــية -31

، 2٠13ويف عـــام محتـــا املـــدع  العـــام. قا  ـــحو  قا المـــر ة و  رقـــدمل القـــواننبإنفـــاذ  املحلفـــن
. 2٠14يف عــــام قالــــة  1٦قالــــة مــــن قــــارت ســــوؤ اســــتعمال الســــلطة، وســــج لت  34ســــج لت 

قــــــانوين الارســــــتجوا  ةــــــي  أيــــــة قالــــــة مــــــن قــــــارت 2٠14و 2٠13خــــــعل عــــــام  رســـــجمس  ومل
 .للسجناؤاملعاملة ةي القانونية  أو
. اإلســــاؤات واملعاملـــة الوقمــــيةمراكـــز المـــر ة ومرافــــق ارقتجـــار ملنـــ   املستمـــار العــــديل زوريـــو  -32

يــــزور املستمــــار املنصــــوا عليهــــا يف البوروكــــول ارختيــــاري ررفا يــــة مناهضــــة التعــــذيا،  ووفقــــا  للوريــــة
 ــذه املرافــق  وُ ــر  ريــارات اســتثناعيةاأل ــس كــس ثــعت ســنوات.  العــديل املرافــق احملروســة مــرة واقــدة علــ 

 .قساؤةقادثة  ستمار العديل معلومات رفيد بو وعأن ررد قا املبعد  وبصورة رعيسية، عند اللزوم
قا الســـلطات املعنيـــة  ورارة العـــدل،  العـــديل م املستمــار،  ـــدّ ريـــارات التفتـــي نتـــاعا  واســتنادا  قا -33
مق قــات ورووــيات رتعلــق يف عــدة ( وةيهــاوالســجون،  ،امــدود وهييــة قــرس ،والمــر ة ،ورارة الداخليــةو 

 قتجـــارار أو ـــاعو ـــد حتســـنت  .(1 األو ـــاع املاديـــة وارـــدمات الطبيـــة يف املةسســـات امل لقـــةبمعريمهـــا 
 الســـنوات األخـــية بســـبا قنمـــاؤ ســـجون ومبـــاين  ـــر ة قديثـــة خـــعلالمـــر ة يف مراكـــز يف الســـجون و 

 اخنفا  عدد السجناؤ. وبسبا
 

 معاملة السجناء  
 لرعايــــة الصــــحية. ويتعــــن علــــ لــــو ا لنريـــام االمــــن  الرعايــــة الصــــحية يف الســــجون ةــــزؤا  رمـــحس  -34

هـــم ، وععةعلـــ  أســـاس مســـتمرلســـجناؤ لامالـــة الصـــحية  مرا بـــة املـــو فن الطبيـــن العـــاملن يف الســـجون
 ةهـات مناسـبة ققـالتهم لتلقـ  العـعج لـد قذا لـزم األمـر، ، وكـذل ، السجن قا أ ص  قد  حن داخس
 .عل  مدار الساعةالرعاية يف قارت الطوار   وُرحفس للسجناؤالرعاية الطبية املتخصصة.  رقدم
  الصـــح اجمللـــس يمـــرلو . قســـا اقتياةـــاتمواألةهـــزة الطبيـــة  ميـــ  الســـجناؤ  ورتـــا  األدويـــة -3٥

 قاوـــلة علـــ  ال اخـــي ن و يف الســـج الوقـــدات الطبيـــةو مقـــدم  الرعايـــة الصـــحية يف الســـجون. علـــ  أداؤ 
 ناؤ عل  الرعاية الصحية لألسنان. ورحفس الدولة قصول السج. املععمة
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هييـــة التـــ من  للســـجناؤ مـــن ذوي اإلعا ـــة ورُقـــدمم عـــن  ريـــققعـــادة الت هيـــس  اتخـــدم وفمرورـــ -3٦
 قعادة الت هيس. ات ريبات خدملللمباد  العامة  ية وفقا  ستونارةتماع  اإل

  بــس اإلفــراج عــن احملتجــزين مــن أةــس متحيــنهم مــن ارنــدماجوُيضــطلد  بعــدة قةــراؤات حتضــيية  -3٧
رقــدمل  يف  ــيوعا   ورتمثــس أكثــر هــذه اإلةــراؤات التحضــيية مــن الصــعوبة.  ــدر  حــن بــ دىيف اجملتمــ  
اةتمـــــاع   ويقـــــوم مر ـــــدســـــجن مفتـــــو .  ويف نقلـــــه قا مـــــخ  احملتجـــــزلقا اارةتماعيـــــة  ةاملســـــاعد

وحيصـــس المـــخ   الرعايـــة ارةتماعيـــة. وبوكـــارت ب ســـرره اررصـــال يســـاعدة المـــخ  احملتجـــز علـــ 
   الد رراكمت من األةور املستحقة له عن عمله.اإلفراج  معونةاإلفراج عنه، عل   لد  احملتجز،

مــن  رتضــمن أنواعــا  خمتلفــة واحملبوســن مة تــا  احملتجــزين و الســجناؤ بمــ ن  اعــدة بيانــات وروةــد  -38
انتبـاه مـديري السـجون  ورلفت العدل بانتريام استخدام  اعدة البياناتورارة وررود البيانات المخصية. 

  اعـــدة البيانـــات هـــذهية ســـتونالســـلطات اإلورعتـــب الوثـــاعق أو يف  اعـــدة البيانـــات.  يف القصـــور أوةــه قا
 الوثاعق.املتعلقة ب ملد  امتثال املو فن للمتطلباتالرود املنتريم  ويُحفس. لل اية رورية وهامة 

ورُتخـذ، عنـد الضـرورة،  اسـتخدام القـوة ي التحقيق بمحس  امس يف كس قالـة مـن قـارتو ر  -39
يف  يف  ــــرول خمتلفــــةا  ر ديبيــــ قةــــراؤ   ٧٦ ، فقـــد اُصــــذعلــــ  ســــبيس املثــــالو قةـــراؤات ر ديبيــــة أو ةناعيــــة. 

األساســ  بنســبة العقــا  مــ  خفــل مــرربهم أو  ، رعــر  مو فــون للتــوبي قالــة 2٦يف و . 2٠13 عــام
 ستة أ هر. رصس قاملدة يف املاعة  3٠ رصس قا

 
 واالكتظاظ ،االحتجاز أوضاع  

 ور رعّر ـــــهم ســــجناؤلالحرامــــة اإلنســـــانية ل رراعــــ اقتجـــــار  أو ــــاعلتـــــوفي  تــــدابيالخــــذ تّ رُـ  -4٠
خصـي  مسـاقة معيمـة  ـدرها أربعـة أمتـار علـ  األ ـس تلبذل ةهـود رُ هينة. و املنسانية و قالعمعاملة لل

ـــز. و ـــري . ينفـــيو ورـــاررو ا ديـــد ســـجا يف ار ـــ ادفـــذا  و ـــد رســـق الوفـــاؤ لحـــس  ـــخ  حمتجد
مــن مبا ــرة   بــالقر  وســول ُرمــّيد املبــاين ةديــدين يف رــالن؛ بنــاؤ ســجن ومركــز اقتجــارالتخطــي  ل

 ةــرل رضــم كــس منهــا مــا يصــس يف ســجن يقيمــون ٦٠٠ ويســتوعا ســجن رــالن ا ديــدرــالن. مدينــة 
   حمتجزا . 2٥٦قا نزيلن اثنن؛ ويستوعا مركز ارقتجار 

 ــــــرورة   ــــــانون الســــــجن اركتريــــــال يف الســــــجون ويــــــن  علــــــ  وحيريــــــر رعــــــديس أُدخــــــس علــــــ  -41
و ـــد أخـــذ . لعـــدد الســـجناؤ احملـــدد  ـــذا الســـجن امـــد األ صـــ  ســـجنأي عـــدد الســـجناؤ يف  يتجـــاور أر

 ســـجينا   2 ٦4٥ ، كـــان يوةـــد2٠11عـــام ولحـــن بمـــحس مســـتمر، ففـــ  بـــب ؤ  يـــنخفلعـــدد الســـجناؤ 
 خصـــا  رهـــن  ٦14و ســـجناؤ 2 3٠٧، كـــان يوةـــد 2٠14ويف عـــام  رهـــن ارقتجـــار؛  خصـــا   ٧٥4و

  خصا .  2 ٧2٦بل  جمموع السجناؤ واحملتجدزين مة تا  ، 2٠1٥أكتوبر رمرين األول/يف ، و ارقتجار
وســتنقس الســجينات ، للنســاؤالــذي يُســتخدم قاليــا  كســجن ، مــورو" - وســي لق ســجن "هــاركو -42

ــــالن ا ديــــد.  تُنمــــ  وقــــدة خاوــــة للســــجينات، وســــيجري امفــــال فيهــــا علــــ  أو ــــاع سو قا ســــجن ر
 اقتجار خاوة  ةرؤ السجينات.



 A/HRC/WG.6/24/EST/1 

 

10/30 GE.15-22967 

 

ســـجون مفتوقـــة،  ثعثـــة ياقســـتونرـــدير ، ر هيـــس الســـجناؤ اةتماعيـــا  قعـــادة  يســـيرمـــن أةـــس و  -43
سـجينا . ورسـتوعا السـجون املفتوقـة  ٦٠والـذي يسـتوعا  فيها السجن املفتـو  قـديثا  يف رـاررو يا

ســلوو الســية و البصــورة رعيســية الســجناؤ الــذين بل ــوا املرقلــة األخــية مــن فــ ة ســجنهم وأثبتــوا قســن 
ــــوا باررحــــا  ةــــراعم أ ــــس  وارســــتعداد ــــذين أدين ــــوا أعضــــاؤ مســــةولن يف اجملتمــــ ، والســــجناؤ ال ليحون

، ســجناؤ 2٠٦عــدد الســجناؤ املــودعن يف ســجون مفتوقــة  ، بلــ 2٠1٥خطــورة. ويف نيســان/أبريس 
 يف املاعة من مجي  السجناؤ. ٧.3أي ما يمحس 

  
 المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ومكافحة العنف المنزلي -هاء 

 
 أزواج العاملين لحسابهم الخاص  

أنمــــطة الــــذي يمــــارو يف  للــــزوج قــــا يتــــا  التمــــريعات ، ُةــــّيت2٠12يف آ /أةســــطس  -44
الـــد حيصـــس اممايـــة ارةتماعيـــة  امصـــول علـــ  نفــس  ـــخ  يعمـــس مســابه ارـــاا مةسســة أعمـــال
يتعــــن علــــ  المــــخ  هــــذه اممايــــة ارةتماعيــــة، تلّقــــ  لا. و العامــــس مســــابه ارــــا عليهــــا المــــخ 

 أنمـــــطة مةسســـــة أعمـــــال كمـــــخ  يعمـــــس يف روةتـــــهأو  هالعامـــــس مســـــابه ارـــــاا أن يســـــج س روةـــــ
املســتحقة ارةتماعيــة الضـراعا دف  أن يــو  دافعـ  الضــراعاابه ارــاا يف ســجس العامــس مسـالمـخ  

 عل  الزوج  الزوةة(.
 

 اإلجازة الوالدية  
 1٠، أوــبم بــدل اإلةــارة الوالديــة يعــادل مــن ةديــد 2٠13مــن كــانون الثاين/ينــاير اعتبــارا   -4٥

أيـــام عمـــس، وذلـــ  اســـتنادا  قا متوســـ  األةـــر الـــذي يتقا ـــاه األ ، وميحـــن ارســـتفادة مـــن هـــذه 
اإلةـــارة خــــعل المــــهرين الســـابقن للتــــاري  املتو ــــ  للــــوردة وخـــعل المــــهرين التــــالين لتــــاري  وردة 

هـذا اإلةـراؤ قا رمـجي  ار ـطعع بـدور األُبـّوة األكثـر نمـا ا . وهـ  ُرضـال قا الطفس. ويهـدل 
 املتاقة لحع الوالدين.اإلةارة الوالدية العامة 

 
 أنشطة التأمين  

   والـد دخلـت قيـز النفـاذ يف أيـار/ ـانون أنمـطة التـ من  أُدخلت عل الت ييات الد رسمم  -4٦
يف التـــ من  عليهـــا ، يف رقيـــيم املخـــا ر املـــةمن خـــذ يف امســـبانبـــ ن ر التـــ منلمـــركات  2٠13مـــايو 

ويف قــــدود  ، قذا لــــزم األمــــروأن متيــــز فقــــ  فقــــ  أو النســــاؤ صــــ  الرةــــالالصــــح ، املخــــا ر الــــد 
الـــد رُـــدفد  ورعويضـــات التـــ من  الـــد يــدفعها الرةـــال والنســـاؤ أ ســـاد التـــ من بـــن، األخطــار احملـــددة

 .ورعويضات الت منلوردة عل  قجم أ ساد ا أواممس  ور يةثر. قليهم
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 الخدمة العسكرية النسائية  
يف . و باإل ابيـــة علـــ  وةـــه العمـــوماردمـــة العســـحرية اإلةباريـــة للمـــرأة  رتميـــز املوا ـــ   ـــاه -4٧
يف  11 يةالتخصصـــ اردمـــة الفعليـــة ويف اجملـــارتيف املنخر ـــات النســـاؤ  ، بل ـــت نســـبة2٠14 عـــام
            نيســــان/ 1مــــن  اعتبــــارا  و . بــــدؤ قنمــــاعهيف ا ــــي  منــــذ  وصــــدم املــــرأة. العســــحرينألفــــراد مــــن ا املاعــــة
بإمحــان املــرأة أداؤ خدمــة التجنيــد، أن  علــ  لخدمــة العســحريةل، يــن  القــانون ا ديــد 2٠13أبريــس 

وحيـــق للمـــرأة رـــرو اردمـــة علـــ   ـــدم املســـاواة مـــ  الرةـــس.  وأن يحـــون  ـــا مســـار و يفـــ  عســـحري
فقــد  لنرير قا أن هــذه املبــادرة ةديــدة،وبــااردمــة. ب بعــد ارلتحــا  يومــا   9٠يف ةضــون  ةالعســحري
العــدد الحلــ  للمجنـــدين يف املتوســ    ســنويا   جمنــدة 2٥ ــوات الــدفاع  أن رســتقبسالــدفاع  ــرر وريــر 

و ــد يررفــ  هــذا العــدد حســا عــدد الطلبــات املقدمــة والفــرا الــد رســمم فــا  (.3 2٠٠هــو  ســنويا  
   البنية التحتية.

 
 فجوة في األجور بين الجنسينال  

خطــة عمـس للحــد مــن الفجــوة  أن رعــدامحومــة  علـ  البملــان ، ا ــ  2٠11سـبتمب أيلول/يف  -48
 وأ رتــــا هــــذه ورارة المــــةون ارةتماعيــــة خطــــة العمــــس وأعــــدتيا. قســــتونيف األةــــور بــــن ا نســــن يف 

الفجـــوة يف األةـــور بـــن  أســـبا  مفـــاده أنافـــ ا   قا. ورســـتند ارطـــة 2٠12 متور/يوليـــهامحومـــة يف 
( حتســن رنفيــذ 1   ، وهــ مخســة أهــدال يف خطــة العمــس و ــد ُقــددت. متنوعــة ياقســتونا نســن يف 
أعمـــال  مثــس حتســـن مجــ  اإلقصـــاؤات، والتوعيــة، ودعـــم عـــس بــن ا نســـن القــاعم بالف  ــانون املســـاواة
 اتقمحانيـــ حتســـن( 2 (؛ املســـاواة يف املعاملـــة، ومـــا قا ذلـــ املســـاواة بـــن ا نســـن و املفـــو  املعـــا ب

( رعمــيم 3 التوفيــق بــن العمــس واألســرة واميــاة اراوــة  مثــس األنمــطة الــد رســتهدل أربــا  العمــس(؛ 
 القـــاعم علـــ  نـــوع ا ـــنس؛( امـــد مـــن الفصـــس 4 وخاوـــة يف جمـــال التعلـــيم؛  مراعـــاة املنريـــور ا نســـاين،

 .عند الضرورة و اع( حتليس املمارسات التنرييمية ونريم األةور يف القطاع العام، وحتسن األ٥ 
 

 الخاصةالتوازن بين العمل والحياة   
ســةوليات الرعايــة م رقاســميف  ققــدات ر يــي ملحــول دعــمقا اماةــة  مســ لة رنــاول ةــر  -49

 بمــــ نيف ور ــــة خضــــراؤ وذلــــ   كمــــا ُحثــــت اريــــارات املطروقــــة يف هــــذا المــــ ن  بــــن املــــرأة والرةــــس
يف بدايـــة  امحومـــة الســـابقة واإلةـــارة الوالديـــة كانـــت  ـــد نا مـــتها ارســـتحقا ات وارـــدمات األســـرية

 للوالــدين ارختيــاراتن املزيــد مــ قراقــة السياســارية الــواردة يف الور ــةتووــيات ورقــ   ال. 2٠1٥عــام 
األمــر الــذي يــدعم املرونــة يف ، ومقــدار التعــويل املتعلــق فــا اإلةــارة الوالديــة بطــول مــدةفيمــا يتعلــق 
 قا هــذه اســتنادا   2٠1٦قا امحومــة يف ربيــ  عــام سياســارية العمــس. وســتقدم مق قــات  العــودة قا

 .الور ة ارضراؤ
النرو ــــ   نموــــ ية امجــــم يف ق ــــار برنــــاما املـِـــ أخــــر وممــــاري   ونـُّفــــذ ممــــروعان كبــــيان -٥٠

الــــذي ي طــــ   "اوــــةالعمــــس واميــــاة ار التــــوارن بــــن "رعمــــيم املســــاواة بــــن ا نســــن ورعزيــــزاملعنــــون 
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ويســتهدل بــن العمــس واميــاة األســرية.  حتســن قمحانيــات التوفيــققا ويهــدل  2٠14-2٠٠9 الفــ ة
 ويهـــدل. بصـــفة رعيســـية العمـــسأربـــا   األعمـــال املســـةولةاري  الـــد ينفـــذها منتـــد  ممـــاري  مـــأقـــد امل

 نصـــالالحفـــاؤة واإل حقيـــقآليـــة لت قنمـــاؤقا  ،الـــذي رنفـــذه ةامعـــة رـــالن للتحنولوةيـــا ،املمـــروع الثـــاين
 .من ناقية واأل فال من الناقية األخر ريا  األ فال بن  واؤمةبامل ما يتعلقفي

 
 المساواة بين الجنسين في التعليم  

 املتعلقـــة الو نيـــة املنـــاها الدراســـيةرعـــديعت علـــ  وافقـــت امحومـــة ، 2٠14أةســـطس آ /يف  -٥1
املســاواة بــن ا نســن قا حتســن يف مجلــة أمــور،  ، والــد أّدت،واملــدارس الثانويــة العليــا األساســيةاملــدارس ب

والتحنولوةيــا  ،والتخطــي  الــو يف  ،ارةتماعيــة رــدريس املوا ــي يف هــذه املراقــس الدراســية، يــا يف ذلــ  
 وامرل اليدوية.

القــــيم  املةلفـــات الدراســـية قا رســـتند،  ـــا أن والبحـــوت التعلـــيموريـــر  أوـــدرها لععحـــة وفقـــا  و  -٥2
مبـــــدأ ر خــــذ يف امســــبان أن  يف الو ــــت نفســــه ــــا و الــــو ا، الدراســــ  يف املــــنها  املحرســــةاألساســــية 

أو املوا نــة  علــ  أســاس نــوع ا ــنس لــ  التحيــزع النمطيــة الــد حتــر  القوالــاتجنــا رالتعدديــة الثقافيــة و 
 التحيز الثقايف أو العر  . أو الدين أو

ــــات النســــاعية اإل‘ ، نفــــذتماناممــــروعويوةــــد  -٥3 ــــدة املســــتديرة للجمعي مركــــز ‘و ،‘يةســــتوناملاع
"رعمـــيم املســـاواة بـــن ا نســـن النرو ـــ  املعنـــون  نماملـِــ برنـــاما يف ق ـــارو  ‘دراســـات السياســـة العامـــة

قا قدمـاج  ، يهـدفان2٠14-2٠٠9والـذي ي طـ  الفـ ة  "اراوـةالعمـس واميـاة  التـوارن بـن ورعزيز
  ضايا املساواة بن ا نسن يف مناها التعليم العايل، يا يف ذل  ردريا املعلمن.

 
 التصدي للقوالب النمطية المرتبطة بالجنسين  

يف ق ــار برنــاما الصــندو  ارةتمــاع    امــت ورارة المــةون ارةتماعيــة، ،2٠13يف عــام  -٥4
 لـــــة روعيـــــة بتنريـــــيم "، 2٠13-2٠11"رعزيـــــز املســـــاواة بـــــن ا نســـــن املعنـــــون  ســـــتويناإل األوروي

واريـــارات عمـــس الســـلل علـــ  ال هـــار ثي  للتصـــدي للقوالـــا النمطيـــة املرربطـــة با نســـن والبهنـــة علـــ 
وعـر  للبنـن والبنـات،  أيـام للتوةيـه املهـا رنريـيميف األنمـطة الرعيسـية  متثلـتوقيـاة النـاس. و  املهنية

 العع ات العامة. يف جمال مبادراتسلسلة من مقا   الفيديو ذات المهرة الواسعة، و ر  عدة 
 

 تعميم مراعاة المنظور الجنساني  
ممــــروع رنفيــــذ  2٠12أبريس نيســــان/قا  2٠1٠أكتــــوبر رمــــرين األول/مــــن ةــــر  يف الفــــ ة  -٥٥

 المـــراكة األوروبيـــة مـــ  البلـــديات يف ق ـــار برنـــاما ،"ميزانيـــة الدولـــةاملنريـــور ا نســـاين يف  مراعـــاة "رعمـــيم
املفـــو  و ورارة المـــةون ارةتماعيـــة   بالتعـــاون مـــو  (2٠13-EUPROGRESS ) 2٠٠٧  روةـــرس أور 

 رــدريا مــو ف  الــورارات وا ييــاتوذلــ  مــن أةــس ، املعــا باملســاواة بــن ا نســن واملســاواة يف املعاملــة
للقطــاع العــام بمــ ن هــذا  قعــداد دليــسمــن أةــس و  جمــال امليزنــة املراعيــة للمنريــور ا نســاين،امحوميــة يف 

 النوع من امليزنة.
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. 2٠14مـــايو يف أيار/" خطـــ  التنميـــة"القضـــايا األفقيـــة يف  وُنمـــر املبـــدأ التـــوةيه  املعنـــون -٥٦
خطــ  قعــداد يســاعد املــو فن العــاملن يف الــذي  املبــدأ التــوةيه ،ورارة املاليــة قعــداد هــذا ونســقت 
 يف مراعـــاة القضــــاياة األوروبيـــ يةالصــــناديق ا يحليـــة وارســـتثمار اســـتخدام علـــ  أو التخطـــي   التنميـــة
 .كقضية فرعيةاملساواة بن ا نسن  ُردرج فيها مس لة ، يا يف ذل  "رحافة الفرا"، والد األفقية
 2٠1٦-2٠13يف الفـــ ة   ا نســـن واملســـاواة يف املعاملـــةاملفـــو  املعـــا باملســـاواة بـــنضـــطل  وي -٥٧

 هــذا املمــروع ، ويهــدل2٠14-2٠٠9 النرو ــ  للفــ ة نمممــروع آخــر يف ق ــار برنــاما املِــ بتنفيــذ
عــن تمحــن والتوعيــة ورعمــيم مراعــاة املنريــور ا نســاين القا رعزيــز املســاواة بــن ا نســن مــن خــعل 

 مــنفعاليــة اممايــة القانونيــة  قا ريــادةوا اجملموعــة األ فتهــدل. جممــوعتن مــن األنمــطة  ريــق رنفيــذ
ومســـاعدة  ـــحايا  التوعيـــة بـــامقو عـــن  ريـــق  التمييـــز ا نســـاين( التمييــز القـــاعم علـــ  نـــوع ا ـــنس 

ـــقمبا ـــرة بصـــورة التمييـــز   الـــذين يســـاعدون  ـــدرة املـــو فن وبزيـــادة التقا ـــ  ارســـ اريج  عـــن  ري
ســـن رعزيـــز املســـاواة بـــن ا نســـن وحت بزيـــادةاجملموعـــة الثانيـــة مـــن األنمـــطة ورتعلـــق  ـــحايا التمييـــز. 

 .رعميم مراعاة املنريور ا نساين يف السياسات واملمارسات مستو 
 

 2023-2016خطة تنمية الرعاية االجتماعية للفترة   
ـــــهيف  -٥8 ـــــة بإعـــــداد   ،2٠14 متور/يولي  عمـــــس خطـــــةكلفـــــت امحومـــــة ورارة المـــــةون ارةتماعي
 .2٠23-2٠1٦ للفــــ ة العمالــــة واممايــــة ارةتماعيــــة واإلدمــــاج ورحــــافة الفــــرا يف جمــــال نميــــةور

رــدعم  ــدرة األ ــخاا علــ  رــدابي وأنمــطة  قعــداداــا اســ اريج  و  قا و ــ هــذه ارطــة  وررمــ 
ســــو  اجملتمــــ  و  للممــــاركة يف متســــاوية   ا  فروــــللجميــــ   ورتــــيم؛ مواةهــــة ممــــاكلهم بمــــحس مســــتقس

ارســتقعل  وتــدل ارطــة قا حتقيــقاملســاواة بــن ا نســن يف مجيــ  جمــارت اميــاة.  ورعــّزرالعمــس؛ 
لمــرأة والرةـــس يف مجيــ  مســـتويات ل املتوارنـــة، واملمــاركة الـــذي رتســاو  فيـــه املــرأة والرةـــسار تصــادي 
ســلل التــ ثي الامــد مــن قا القطــاعن العــام وارــاا، و يف و  اجملــال السياســ واإلدارة يف  وــن  القــرار

باملسـاواة رعزيـز  ايـة امقـو  املتعلقـة قا القـرارات واميـاة اليوميـة، و  علـ  للقوالا النمطيـة ا نسـانية
 لتعزيز املساواة بن ا نسن.العرمة  مان القدرة املةسسية قا ، و بن املرأة والرةس يف املعاملة

 
 التصدي للتمييز  

مـن رعـديس  ـانون املسـاواة يف املعاملـة يف ماعيـة ورارة المـةون ارةت ،  رعت2٠14يف عام  -٥9
التمييــز  الــد حتريــ  باممايــة مــن اجملــارتم القــانون امــايل يقّســو التمييــز.  مــناممايــة أةــس حتســن 
 ،اإلعا ـــةو  والعمـــر، ،علـــ  الـــدين أو املعتقـــد القـــاعم التمييـــز وهـــو ي طـــ التمييـــز.  ســـباعلـــ  أســـاس 

التمييـــز القـــاعم علـــ  األوـــس العر ـــ  أو اإلثــــا  أن، يف قـــن فقـــ  يف جمـــال العمـــس ،ا نســـ  يـــساملو 
التعـــديس ســـيتيم يف جمـــارت التعلـــيم وارـــدمات والضـــمان ارةتمـــاع . و  ـــري رناولـــه أيضـــا  واللـــون 

 ،اإلعا ـةو  والعمـر، ،علـ  الـدين أو املعتقـد القـاعم روسـي  نطـا  اممايـة مـن التمييـز أيضـا   املخط  لـه
 التعليم وامصول عل  السل  واردمات وامماية ارةتماعية. جمارت لح  يممس ،ا نس  يساملو 
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ارحتــــــاد الصــــــادر عـــــن البملــــــان األوروي وجملــــــس  EU/2014/54 اعتمــــــاد التوةيــــــهقا  ونريـــــرا   -٦٠
امقـــو  املمنوقـــة  واملتعلـــق بالتـــدابي الراميـــة قا ريســـي قعمـــال 2٠14أبريس نيســـان/ 1٦يف  األوروي
قــق مــوا ا  ليحفـس، علــ  املسـتو  الــو ا، حتســن قعمـال العــاملن،يف ســيا  قريـة رنقــس  للعـاملن

قدخـــال رعـــديعت علـــ   ـــانون  املخطـــ  لـــهمـــن فالعمـــس يف دولـــة عضـــو أخـــر ،  يف ارحتـــاد األوروي
كســبا حيريــ  باممايــة مــن التمييـــز يف   ارحتــاد األوروي" يف "املوا نــة وســُتدرج املســاواة يف املعاملــة.

 أن يعمــس املعــا باملســاواة بــن ا نســن واملســاواة يف املعاملــة للمفــو  أيضــا   يــزالــذي   ا القــانونهــذ
ارحتــــاد األوروي  يف ق ــــار لعمــــال املهــــاةرينقا االــــدعم واملســــاعدة القانونيــــة  لتقــــدملهييــــة و نيــــة ك

 ققو هم. يتعلق بإعمال فيما
 

   من أجل األفراد الضعفاء في قانون العقوبات إدراج حماية إضافية  
ـــه ـــانون العقوبـــات عمـــع  بتعـــديس أُدخـــس علـــ  -٦1      كـــانون الثـــاين/ 1 اعتبـــارا  مـــن ، وبـــدأ نفـــاذ مفعول
، جبملــة نصــوا عليــه يف  ــانون العقوبــاترتعلــق، علــ  النحــو املالريــرول املمــددة أوــبحت ، 2٠1٥ينــاير 

، أو  ـــد امـــرأة قامـــس، مـــن العمـــر رةدون الثامنـــة عمـــ ةرميـــة عـــن عمـــد  ـــد  ـــخ  أمـــور منهـــا اررحـــا 
 أو  ـخ  دـدم ا ـاينا طرا  عقلـ   ـديد، مصا  بقا املساعدة أو  أو  خ  يف قاةة، مسن أو
 ــد  ــخ  يعــي  مــ  أو ، ا ــاين ســابقا  أو قاليــا   ــد أقــد أفــراد أســرة ماليــة لــه، أو ربعيــة  يف قالــةأو 

 .لععتداؤ عل  يد بال  يف قضور  اوررعر   د  خ  أو  أسرية به؛عع ة  رربطها اين أو 
 

 دعم ضحايا العنف المنزلي  
قـانون دعـم ب ، عمـع  النريـام الـو ا لـدعم الضـحايا رسـتفادة مـنضحايا العن  املنـزيل اميحن ل -٦2

مركـــزا  مـــن مراكـــز  13رـــدير منريمـــات ةـــي قحوميـــة   مركـــزا  إليـــواؤ النســـاؤ 14 أيضـــا   ويوةـــدالضـــحايا. 
لدولــة ا ميزانيــةمــن هــذه املراكــز  ومتــومل(، مركــزا  واقــدا  إليــواؤ األمهــات واأل فــالو ســاؤ اإليــواؤ اراوــة للن

، يــا يف ذلــ  رقــدمل املمــورة النفســية وارةتماعيــة قا النســاؤ مرنــا   دعمــا   وهــ  رقــدم، 2٠13منــذ عــام 
 واإل امة.املختلفة وكارت ال وفرهامعلومات عن اردمات الد رو والقانونية، 

 
 العنف الجنسيمنع   

 ا  رــدريب 2٠12-2٠1٠ الفــ ة خــعل يةســتوناملاعــدة املســتديرة للجمعيــات النســاعية اإل نريمــت -٦3
مثــــس الصــــحة  ا ــــي نو مــــت مو و . ســــنة 1٧و 14بــــن  ن مــــارــــ او  أعمــــاره لــــوايتمحــــن الفتيــــات الل

 واملساواة بن ا نسن. ،رقرير املصي ا نس و ، وأدوار ا نسنا نسية، 
 نمـــية"ر املعنـــون ممـــروع التوعيـــة مـــوا ن ال كيـــز الرعيســـية يفالعنـــ  ا نســـ  أقـــد ويمـــحس  -٦4

 ،العــــــدل والمــــــةون ارةتماعيــــــة والداخليــــــة وراراتبالتعــــــاون مــــــ   الــــــذي نـُّفــــــذعنــــــ "،  دونةيــــــس 
 ورابطـــة ،يةســـتوناملاعـــدة املســـتديرة للجمعيـــات النســـاعية اإل مةسســـةو امـــدود،  وهييـــة قـــرس ،والمـــر ة

 املفتوقة. ستوينا  اإلمراكز المب
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رنفيـــــذ  ،مـــــن خـــــعل اجمللـــــس الـــــو ا ملنـــــ  ا رميـــــة ،مـــــت ورارة العـــــدلدعّ  ،2٠1٥يف عـــــام و  -٦٥
ارعتــداؤ ا نســ  والعنــ   ــد  منــ علــ  يرّكــزان ممــاري  املنريمــات ةــي امحوميــة  ممــروعن اثنــن مــن
مــــن  رــــدريايُنريم وــــوي مصــــور لأل فــــال وســــ  ــــذين املمــــروعن، سيصــــدر كتــــا  األ فـــال. ونتيجــــة

يف و ـــت مبحـــر مـــن  نمـــر. وسيُ ياقســـتونيف ةنـــو   ريـــا  األ فـــال والبـــال ن واأل فـــال مدر ســـ  أةـــس
 .األ فال والمبا  يف أوسادد  انتمار ارعتداؤ ا نس  ي املتعلقة دراسةال عن رقرير 2٠1٦ عام

 
 العنف المنزلي بشأنتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين   

أفــراد المــر ة واملــدعن العــامن مــن أةــس قلقــات دراســية ردريبيــة بمــ ن العنــ  األســري نريّمــت  -٦٦
مـــــن  2٠11دورات ردريبيـــــة يف عـــــام  نـــــاين ونريّمـــــت. املنـــــزيليف  ضـــــايا العنـــــ   نتخصصـــــاملوالقضـــــاة 

 ، وســب 2٠12يف عــام فــردا   24٠مــن أةــس دورات ردريبيــة  وعمــر ،المــر ة فــردا  مــن أفــراد 141 أةــس
 الواةـــا اصاذهـــااإلةـــراؤات ، وهـــ  دورات رناولـــت 2٠13 عـــام يف فـــرد 1٠٠مـــن أةـــس ات ردريبيـــة دور 

بمـ ن الــرب   أيـام روعيــة قــرس امـدود هييـةالمـر ة و  نريّمرُــ ،2٠12ومنـذ عـام العنـ  املنــزيل. يف قـارت 
 واملــدعن العــامن ةالمــر ة احملليــ ، ورســتهدل أفــرادالتعامــس مــ  قــارت العنــ  املنــزيل المــبح  يف جمــال

مـــــن  اعتبـــــارا  و واملةسســـــات الصـــــحية.  ومراكـــــز اإليـــــواؤ دعـــــم الضـــــحايامةسســـــات والســـــلطات البلديـــــة و 
 مةسسات خمتلفة.من   خصا   2٦٠ قلقات دراسية  ارو فيها ناين ، نريّمت2٠13 عام

 
 التصدي لهمنع العنف ضد المرأة و   

ــــات رمــــحس  -٦٧ ــــ  ار ــــار، ققــــد  أولوي ــــزيل والعنــــ   ــــد املــــرأة، يــــا يف ذل محافحــــة العنــــ  املن
ـــــ، رنســـــق 2٠1٦-2٠12 الفـــــ ة يفو امحومـــــة.  ـــــاما ِم ـــــذ برن ـــــة رنفي   نم نرو ـــــورارة المـــــةون ارةتماعي

القــاعم علــ  نــوع ا ــنس والتصــدي  العنــ  منــ  ويهــدل هــذا البنــاما قابــالعن   ــد املــرأة.  يتعلــق فيمــا
 املعنين. ارختصاوينوردريا  أكثر منهجية أسس  ياكس و   من خعل حايا ار ار ودعم  له

، 2٠1٠منـــذ خريـــ  عـــام و . ك ولويـــة أوا  العنـــ  املنـــزيل محاملـــات الطـــوار  بمـــ نخدمـــة  ورُــوفّر -٦8
قــارت  التعامــس مــ   ــحايا العنــ  املنــزيل والتحقيــق يف بمــ ن كيفيــةرعحــة أوــبم لــد  مــو ف  المــر ة 

 (.2٠12أكتوبر رمرين األول/يف  ُةددت هذه الععحة    املنزيل ورسجيلهاالعن
ـــــ  ةديـــــدة قمناعيـــــةخطـــــة  2٠1٥يف  ـــــباد/فباير  اعتمـــــدت امحومـــــةو  -٦9 ر طـــــ  العنـــــ   ملن
يف ارطـــة الســـابقة  املدرةـــة نفـــس األولويـــات وســـتحافذ هـــذه ارطـــة علـــ ، 2٠2٠-2٠1٥ الفـــ ة
والعنـــ  ا نســـاين مـــن أةـــس علـــ  العنـــ  املنـــزيل ركـــزت  ـــعت  ونرُّيمـــت. 2٠14-2٠1٠للفـــ ة 
 سياسة التوعية. رنفيذ
 ـبحة خاوـة  أُنمـيتمـن العنـ ، املتصـلة بامـد  لتحـدياتل عل  حنو أفضـسالتصدي ومن أةس  -٧٠

 مناعيـــــةطـــــة اإلار جمـــــارت كـــــس جمـــــال مـــــن  مـــــن أةـــــسملـــــو ف  اردمـــــة املدنيـــــة واملنريمـــــات ةـــــي امحوميـــــة 
. 2٠2٠-2٠1٥فـــ ة لارطـــة ا ديـــدة ليف ق ـــار رـــزال هـــذه المـــبحة  اعمـــة  ، ور2٠14-2٠1٠ لفـــ ةل

العنـ   فيـهالعنـ  املنـزيل، يـا و ر؛ صّ يررحبه القُ  الذيالعن  و العن   د األ فال؛  يفارت ورتمثس هذه اجمل
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وثيـق بـن امحومـة والقطـاع الثالـ   ريقـة التعـاون ال ويمـحس .الب ـاؤالبمر، يـا يف ذلـ  ب د املرأة وار ار 
 .والعن  ا نساينملعا ة  ضايا العن  املنزيل  جمرمبة

  
 حقوق الطفل -واو 

 
 قانون حماية الطفل  

 1يف  نفـــاذ، قيـــز ال2٠14مـــد يف عـــام مايـــة الطفـــس، الـــذي اعتُ م قـــانون ا ديـــدســـيدخس ال -٧1
العنـــ   ـــد األ فـــال، يـــا يف ذلـــ   أنـــواعمجيـــ   هـــذا القـــانون . وحيريـــر2٠1٦ينـــاير كـــانون الثاين/

بـــــن فيمـــــا والتـــــدخس املبحـــــر، والتعـــــاون  ،علـــــ  الو ايـــــة وهـــــو يركـــــز بصـــــورة رعيســـــية. ةالبدنيـــــ وبـــــةالعق
 .وروفي خدمات فعالة مماية الطفس ،القطاعات

 
 لألطفال المستحقة الكفاف إعانةزيادة   

 الصـــعيدعلـــ  دد الحفـــال احملـــ قا مســـتو ألســـر يســـتند املقـــدمم قا امبلـــ  قعانـــة الحفـــال  -٧2
بالنســبة قا الُقّصــر الحفــال  مســتو اررفــ  ، 2٠1٥يف عــام و علــ  قجــم األســرة.  تو ــ الــو ا وي

نم متـــ ،2٠13قا مقـــدار مســـاو ملســـتو  كفـــال  ـــخ  وقيـــد أو أول فـــرد يف األســـرة. ومنـــذ عـــام 
( الــــــد رــــــدفعها الدولــــــة اســــــتحقا ات األســــــرة األخــــــر  باإل ــــــافة قا رــــــدف  امحومــــــات احملليــــــة و 

ـــة مـــن الدولـــةقتياةـــات اســـتحقا ات األســـرة القاعمـــة علـــ  ار الـــد لـــديها أ فـــال  قا األســـر واملمومل
يقــس دخلهــا عــن عتبــة الــدخس العرمــة للحصــول علــ  اســتحقا ات األســرة  الحفــال أو قعانــةيتلقــون 

 .(الدولة الد حتدد سنويا  يف ميزانية  القاعمة عل  ارقتياةات
 

 ر في قانون العقوباتص  الق  باألحكام المتعلقة   
ُقّصــر هـــ   ـــد األ فــال وا ـــراعم الــد يررحبهـــا الاملررحبــة ا ـــراعم أن  ـــانون العقوبــات  يقــرر -٧3

األقحــام املتعلقــة رــرد يف وــحوو أخــر   يف قــن ،إلةــراؤات ا ناعيــةةــراعم يُعا دــا عليهــا يوةــا ا
حمـــددة رتعلـــق  أقحامـــا    ـــانون العقوبـــات يف فـــروع خمتلفـــةيتضـــمن ودعـــم الضـــحايا. و  الطفـــسمايـــة ح
 ــد املررحبــة  ــراعم فرعــا  حمــددا  بمــ ن ا أيضــا  يتضــمن ر  ةــراعم  ــد رقريــر املصــي ا نســ ( و ّصــالقُ ب
ـــنر. ّصـــ ـــد األســـرة والقُ املررحبـــة ا راعم بـــ الفصـــس املتعلـــق يفر ّصـــالقُ  قعـــادة ر هيـــس مـــن قـــانون ال وميحم

بــإخعؤ ســبيس  أن رــ مر  ـور للمححمــة علــ  ســبيس املثــالف، و ايــة، أفضــس للُقّصـراةتمـاع ، ومــن س 
ةرميــــة ةناعيــــة،  هاررحابــــ عمــــره يقــــس عــــن نــــاين عمــــرة ســــنة و ــــتقذا كــــان  ا ــــاين قخــــعؤ  ممــــرو ا  

 .ارمتثال وأن روّ   ةزاؤات عند عدم رتعلق باملرا بةوالتزامات   رو ا  رفر   وأن
 

 الزواج لعقد 17-15بين  ما الذين تتراوح أعمارهم ص ردودة للق  المح هلية القانونيةاأل  
أهليـــــة  انونيـــــة ق ابيـــــة مقيـــــدة، ولـــــذل  ســـــنة  18أل ـــــخاا الـــــذين رقـــــس أعمـــــارهم عـــــن ل -٧4
 وســـ  نطـــا  ـــور للمححمـــة أن ر بيـــد أنـــهمعـــامعت  انونيـــة. الـــدخول يف  ُيســـمم  ـــم بوةـــه عـــام ر

قذا كــان ذلــ  يف مصــلحة علــ  األ ــس ســنة  1٥اإل ابيــة املقيمــدة لقاوــر يبلــ  عمــره األهليــة القانونيــة 
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أن يـدخس فيهـا يسمم بـذل ، مـ  حتديـد املعـامعت الـد  ـور للقاوـر  نضجهمستو  كان القاور و 
عمــره لمـخ  ر يقــس   ابيــةاألهليــة القانونيـة اإل أن روّسـ  نطــا ميحـن للمححمــة و . بصـورة مســتقلة

 .عقد الزواجلح  رممس العمر  سنة من 1٥عن 
ات  ــانون المــراكوحيريــر  عامــا  كحــد أدى. 18و ــد كرســت التمــريعات األقــدت عهــدا  ســن  -٧٥

 ذه المراكة.  القاور قبرام بصريم العبارة ة ةنسانيا  ايداحمل املسجملة
  

 االتجار بالبشر -زاي 
 

 التشريعات المتعلقة باالتجار بالبشر  
باإل ــافة قا األقحــام الــواردة و  ؛محافحــة ار ــار بالبمــربمــ ن  ا  خاوــ ا  يا  انونــقســتونمل رعتمــد  -٧٦

 ــــانون اإلةــــراؤات منصــــوا عليهــــا يف  أقحــــام ذات وــــلة بار ــــار بالبمــــرروةــــد يف  ــــانون العقوبــــات، 
خــــدمات دعــــم  أوــــبحت، 2٠13أبريس نيســــان/منــــذ و . و ــــوانن أخــــر  ــــانون دعــــم الضــــحايا و  ا ناعيــــة

يـــن فـــيهم  ـــحايا ار ـــار بالبمـــر، قا  أيضـــا   رقـــدمم عليهـــا يف  ـــانون دعـــم الضـــحايا الضـــحايا املنصـــوا
 األ فال. الضحايا من

 
 كافحة االتجارالمتعلقة بم والبرامج اإلنمائيةخطة ال  

 2٠٠9قــا عــام  و ــد نُفــذتمحافحــة ار ــار بالبمــر ققــد  أولويــات امحومــة. رمــحس  -٧٧
محافحــة ار ــار بالبمــر مــن ةهــود رنســيق  ةــر منــذ ذلــ  امــن، و  ؛ملحافحــة ار ــارقمناعيــة خطــة 
ورــويل هــذه . 2٠2٠-2٠1٥و 2٠14-2٠1٠ للف رــنمــن العنــ   اإلمناعيــة للحــدطــ  ارخــعل 

النســاؤ  -أ ــع  الفيــات املســتهدفة  للتهديــدات الــد رتعــر   ــا ارطــ  أعلــ  درةــة مــن ارهتمــام
 م ابطة فيما بينها.ما رحون  كثيا  عوامس ارطر الد  ل وأيضا   -واأل فال 

 املتعلقـــةعلومـــات رقـــدم املهـــذه املســـ لة، و بمـــ ن املنســـق الـــو ا  بـــدورورارة العـــدل ورضــطل   -٧8
مــــ  وراري المــــةون ارةتماعيــــة والداخليــــة،  هــــذه الــــورارة بمــــحس وثيــــقرتعــــاون و  (2 ار ــــار بالبمــــرب

 هــ  رقــّدمو  ،الو ايــةرتعلــق بأ لقــت ورارة ارارةيــة بــراما و ــد املنريمــات ةــي امحوميــة.  مــ  وكــذل 
واإلعـــادة قا  مـــورةوالعمـــس يف ارـــارج ورقـــدم املســـاعدة القنصـــلية  امل أو ـــاع العـــي املعلومـــات عـــن 

 عــن  ريــق ــحايا ار ـار بالبمــر قا  املقدمــة امحومـة ارــدمات ول ــحايا ار ــار. ومتــقا الـو ن( 
 املمــورةورارة المــةون ارةتماعيــة خــدمات ومتــول دة دعــم الضــحايا(. هييــة التــ من ارةتمــاع   وقــ

 .املمت لن بالب اؤأل خاا قا ا الد رقدم اراوة
 

 فرقة العمل المعنية بمكافحة االتجار بالبشر  
وهـــو مـــا  ـــري، يف مجلـــة  الـــدويل يف جمـــال محافحـــة ار ـــار بالبمـــر رعاواـــايا قســـتونرواوـــس  -٧9

والــد  ،(3 العمــس املعنيــة يحافحــة ار ــار بالبمــر التابعــة جمللــس دول حــر البلطيــق فر ــةق ــار أمــور، يف 
   .2٠14/2٠1٥ الف ة يا يفقستون ررأستها
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 بالبشر دخلت على قانون العقوبات فيما يتعلق باالتجارالتعديالت التي أ    
علـــــ   ـــــانون  الـــــد أُدخلـــــت وهريـــــةا التعـــــديعت نفـــــاذ  2٠13أبريس نيســـــان/ 28يف  بـــــدأ -8٠

ار ـــار قحـــم منفصـــس بمـــ ن  قا  ـــانون العقوبـــات وُأ ـــي ار ـــار بالبمـــر. فيمـــا يتعلـــق العقوبـــات 
 بروروكول باليمو. مطابق لقواعدبالبمر 
التـــ ثي  ويتمثـــس هـــذا النـــوع مـــن ار ـــار يف. ألةـــرا  اســـت عل القاوـــرينار ـــار  و ـــد ُةـــرم -81

ةرميـة  ، أو ارسـتمرار يف اررحـا ،اررحـا  مملـه علـ  سـنة ةمن ناين عمـر  يقس عمرهعل   خ  
نمـوذج ك الريهـورأو  ،ةـي عاديـة أو ـاعأو العمـس يف  ـس  أو ار ـت ال بالب ـاؤ،التسول، أو ةناعية، 

 .قنتاج أو أداؤ عمس قباق  أو مثي للمهوة ا نسية يف  ثسأو 
صـــــادرة ي رــــ مرة أن ذات الصــــلة،  ــــور للمححمــــ وامــــارتيف قــــارت ار ــــار بالبمــــر و  -82

أهــدال  يف حتقيــق أيضــا   وينب ــ  أن يســهم ذلــ ةرميــة ةناعيــة.  عــن  ريــقألوــول املحتســبة ل موســعة
 محافحة ا رمية املنريمة ارطية.

  
 نو والالجئ ،نة، والمواط  دماجاألقليات القومية، واإل -حاء 

 
 لألقليات الثقافية ألنشطةلالدعم المالي   

لأل ليـات القوميـة ومـدارس األقـد وكـذل    معيـات الثقافيـةقا ايا الـدعم املـايل قسـتونرقدم  -83
لمـــبا   ية أو يف خميمـــاتقســتونخــارج نطـــا  املنـــاها الدراســية وداخـــس أســـر  يةســـتونتعلــيم الل ـــة اإلل

يــة  نمــطة رعاونبقعــعم و   وســاعب يا أيضــا  قســتونوحتــتفذ ية. ســتوناإل عــن صتلــ  رلقــوا رعلــيمهم بل ــة
 معلومات بل ات خمتلفة.رقدم 
مةسســـة و  ، هـــ والبحـــوت التعلـــيمورارة لـــ التابعـــةالمـــبا   وكالـــة ، أ لقـــت2٠1٥يف عـــام و  -84

التواوـــــس والتفـــــاهم  حســـــن ســـــبسلت (4 "اةتماعـــــات المـــــبا " ا  بعنـــــوانةديـــــد ا  ممـــــروع ،أرمخيـــــدس
ــــن املتبــــادل بــــن المــــبا   ــــ او  أعمــــارهم ب ــــس يا. قســــتونيف  ويقيمــــون ســــنة 1٦و 11الــــذين ر ويتمث

ـــة ال ـــر  األوســـ  نطا ـــا   ـــذا املمـــروع يف املمـــاركن لـــد  الـــوع  الثقـــايف وارنفتـــا  والتســـامم  رنمي
 موا ـي  هـذا املمـروع الـد رتنـاول أنمـطة ويقـوم المـبا  أنفسـهم بإعـداد و يـادةعـام.  وةهواجملتم  ب

 هامة.يعتبواا مثية لعهتمام أو 
 

 (Etnowebمشروع إيتنوويب )  
 عــــدد الثقافـــات املتعلـــق باملعلومــــاتالفضـــاؤ ا مـــاع  املت ممـــروع "قثــــراؤ 2٠14يف عـــام نـُّفـــذ  -8٥

املمــروع  و ــد وسمــ  هــذا. (٥ ""EtnoWeb"و "culture.eeالبــوابتن المــبحيتن " يا علــ قســتونالثقافيــة يف 
 مســتو  معــرفتهمورفــ  مــن  ،ياقســتونيف الــد يقــيم أفرادهــا ختلــ  ا نســيات ملجمــال التواوــس ا مــاع  

 مــن خــعلحتقيــق اررســا   و ــّج ، بالتــايل،، اراوــة با ماعــات املختلفــة نمــطة الثقافيــةاأللتقاليــد و با
رتـــيم ، 2٠1٠نمـــيت يف عـــام ، الـــد أُ لح ونيـــةاإل "Etnowebكمـــا أن بوابـــة "ارصـــارت عمليـــة.   قةـــراؤ
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اجملتمعــات احملليــة واملةسســات امحوميــة  املســتمدة مــناألخبــار  لع ــعع علــ فروــة للجهــات املعنيــة ال
المــــبح  علــــ   املو ــــ  هــــذا يفوميحــــن امصــــول ليزيــــة. حية والروســــية واإلنســــتوناإل يا بالل ــــاتقســــتونيف 
 والمــــــركاؤ يف املمــــــاري ،رقــــــدمل مق قــــــات، قا  والــــــدعواتاماليــــــة،  باملنافســــــات املتعلقــــــةعلومــــــات امل

 .واملو فنمارين ارست املتعلقة بارباؤومعلومات اررصال 
 

 استراتيجية اإلدماج  
 ناجميــةللفــ ة الب  لإلدمــاجاســ اريجية ةديــدة  علــ  وــياةةوافقــت امحومــة  ،2٠12يف اايــة عــام  -8٦

مهــا يف اجملتمــ  ورقيّ  اماوــلة الت ــياتيف امســبان  ور خــذ هــذه ارســ اريجية(. 2٠2٠-2٠14ا ديــدة  
 ،2٠13خــعل النصــ  األول مــن عــام و الروــد والدراســات ارستقصــاعية.  بارســتعانة بعمليــات ردرســهاو 

وحســـا الفيـــة  ـــخ .  1 3٠٠ يمـــاركة ياقســـتونيف منـــا ق خمتلفـــة مـــن  أفر ـــة عاملـــة منا مـــاتنريمـــت 
ونســقت ورارة الثقافـــة  ليزيــة.حالروســية أو اإلن أو يةســتوناإل املســتهدفة، كانــت ل ــة العمــس املســتخددمة هــ 

ممــــ كة بــــن الــــورارات ومعنيــــة  نــــة روةيهيــــة  الــــد أ ــــرفت علــــ  قدارتــــاســــ اريجية وــــياةة ار عمليــــة
 إلدمـــاجيف جمـــال ا رضـــم خـــباؤ وبـــاقثن خـــباؤأنمـــ ت اللجنـــة التوةيهيـــة  نـــة و . باســـ اريجية اإلدمـــاج

ذوي أوـــول مـــن أ ـــخاا  ور لفـــت هـــذه اللجنـــة بصـــورة رعيســـية، ب يـــة املســـاعدة يف عمليـــة الصـــياةة
خــــاا   ــــبح مو ــــ  وأُنمــــا ق ــــراو خمتلــــ  الفيــــات املســــتهدفة وأوــــحا  املصــــلحة.  ب يــــةمهــــاةرة 

ارســــ اريجية ورــــوفي املعلومــــات للجمهــــور.  عمليــــة قعــــدادلت طيــــة  (٦ ليزيــــةحية والروســــية واإلنســــتوناإلب
ملخصـــــات ميحـــــن ار ـــــعع علـــــ  بـــــوو. و  الفـــــيسعلـــــ   جمموعـــــات خمتلفـــــة وأنمـــــ  املمـــــاركون أيضـــــا  

   .(٧ اإلن نتملنا مات عل   بحة ا
" Lõimuv Eesti 2020والتماســــــ  ارةتمــــــاع  " لإلدمــــــاجديــــــدة ا  ارســــــ اريجيةورتنــــــاول  -8٧

ثقافــــة  ثنيـــة وعلـــ امفـــال علـــ  ا ويـــة اإل يُـــدعم فيهـــا  اهـــاتعمليـــة متعـــددة ارك مســـ لة اإلدمـــاج
واملمـــــاركة يف اميـــــاة  ويتـــــا  يف ق ارهـــــا  ـــــدر أكـــــب مـــــن رحـــــافة فـــــرا العـــــي  ثنيـــــةا ماعـــــات اإل
 متماســ  اةتماعيــا   قســتوين جمتمــ  يف ق ــاد دمــاجا ــدل العــام رســ اريجية اإلويتمثــس ارةتماعيــة. 
ـــــةمـــــن األفـــــراد  يمـــــارو فيـــــه القـــــيم ويتقـــــامسون  ممـــــاركة نمـــــطة املختلفـــــة ارلفيـــــات الل ويـــــة والثقافي
( ريــادة انفتــا  1 هــ   ا ــا ، و ة مســارات عمــس أوســ  نطســ اريجية رــدعم ثعثــوهــذه ارالدميقرا يــة. 

منــذ أمــد  ويــس  رقــدمل الــدعم املســتمر قا املقيمــن( 2  ؛ةيــدة لعنــدماجامل املوا ــ  ورمــحيساجملتمــ  
 ـــــدرة  رعزيـــــز ( املســــا ة يف3  ذوي األوــــول األةنبيـــــة الــــذين مل حيـــــرروا رقـــــدما  كبــــيا  يف ارنـــــدماج؛

 املهاةرين ا دد عل  التحي  وارندماج.
اإلنــــدماج، وهــــ  روــــد لســــادس دراســــة استقصــــاعية  2٠1٥-2٠14 يف الفــــ ة أةريــــتو ــــد  -88

 1 2٠٠وأُخــذت يف حــوت الدراســة ارستقصــاعية عينــات جممــوع اجمليبــن فيهــا . آخــر دراســة قــا اان
تعــددة الل ـــات املاملـــدارس  مـــ  جمموعــات رركيـــز بمــ نةريـــت مقــابعت باإل ـــافة قا ذلــ ، أُ و ؛ جميــا

 ختلفة.املنسيات ا للمبا  من  املتاقة وفرا العمس م اإلععستهعو روا
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الدراســـة ارستقصـــاعية فيمـــا يلـــ   رزايـــد معرفـــة املقيمـــن مـــن ةنســـيات  اســـتنتاةاتأهـــم  متثلـــتو  -89
 أعلـ  لــد مةسسـات الدولــة  ية ويعانيهـا الرمزيـة؛ واســتمرار وةـود درةـة مــن الثقـة يفســتونأخـر  بالل ـة اإل

المـــبا  مـــن ةنســـيات  لـــد الثقـــة  بيـــد أن درةـــة ؛ةنســـيات أخـــر  املنتمـــن قامنهـــا لـــد  ين ســـتوناإل
، أي أاــا أعلــ  مــن رلــ  املوةــودة ينســتونالمــبا  اإل رعــادل مثيلتهــا لــد مةسســات الدولــة  يفأخــر  

 ن بالروسية.و النا ق ين فيهماملسنن، لد  ةيس 
 

 لروسيةالمستخدمة لوسائط اإلعالم   
 رـويل هييـة البـ  ورارة الثقافـة أنلـ التابعـة ت ققـد  اللجـانا  قـ ،2٠14سبتمب أيلول/يف  -9٠

بالل ـة الروسـية مـن خـعل روسـي   ملسـ لة البـ املزيد مـن ارهتمـام  يةستونالعام اإلاإلذاع  والتلفزيوين 
 املقدمـــة األخبـــاريف و تهـــا المـــبحية بواب وعلـــ  ،(Radio4) الرابعـــة اإلذاعـــةالروســـية يف  ـــة اللبت طيـــة ال
وقا  دعـــم مةسســـ  بالروســـية حاةـــة قامهـــور النـــا ق ا الل ـــة الروســـية. وخلصـــت اللجنـــة قا أن ب

 .لب  اإلذاع  والتلفزيوينل من ةانا ا يية العامةاس اريجية  ويلة األةس  رؤية
أول  يةســـتونالعـــام اإلاإلذاعـــ  والتلفزيـــوين  هييـــة البـــ أ لقـــت ، 2٠1٥ســـبتمب أيلول/ 28يف و  -91

وهـذه القنـاة التلفزيونيـة ا ديـدة مسـتقلة وموةهـة  ."+ETVوهـ   نـاة "ل ـة الروسـية عامة بال ناة رلفزيونية 
بـــراما رتســـم بـــالتوارن وا ـــودة رقـــدمل  وتـــدل القنـــاة قامهـــور النـــا ق بالروســـية. ا  يف املقـــام األول قا

 وهــو مــا يســاعد علــ يا، قســتونميــ  فيــات اجملتمــ  يف   يــةاميــاة اليوميــة والثقاف منــاق  رعحــسالعاليــة و 
 .ستويناجملتم  اإل عنوافية  رقدمل وورة يضمنريادة قدماج السحان النا قن بالروسية و 

 
 م اللغاتتقديم الدعم لتعل    

رــــةدي ات والـــد م الل ـــتعلّ بــــ املتعلقـــة نمـــطةاأل التعلـــيم والبحـــوت بصــــورة منهجيـــةورارة رـــدعم  -92
رعزيـــــــز  ويســـــــع  منـــــــوذج سياســـــــة رعلـــــــيم الل ـــــــات قا. انـــــــدماج أكثـــــــر ارســـــــا ا  يف اجملتمـــــــ حتقيـــــــق  قا

يف امفـــال  الـــد ررةـــا ـــمانات دســـتورية لـــدعم األ ليـــات  وروةـــديا. قســـتوناإلوـــعقات ا اريـــة يف 
 .اوثقافته اعل  ل ته

 1 ففــ . يةســتونالــذي رضــطل  بــه مفتمــية الل ــة اإلعقــاي الدور الــقا قــد كبــي  و ــد رنــا   -93
والقـــوانن األخــــر  ذات العقوبــــات ، بــــدأ نفـــاذ رعــــديس أُدخـــس علــــ   ـــانون 2٠1٥ينـــاير كـــانون الثاين/

املفتمـن فـر  ةرامـات.  كـان يتعـن فيهـا علـ   ـرمل عـدد مـن امـارت الـد الصلة وهـو يقضـ  بإل ـاؤ
مفتمــــ  الل ــــات ويتعــــن علــــ  خمالفــــة قداريــــة. عــــدم قةــــادة ل ــــة الدولــــة بدرةــــة كافيــــة يمــــحس  مل يعــــدو 

يوةــا التعــديس مــنم القــدر الحــايف والــوا ع  مــن الو ــت لووــ  املطلــو  ركتســا  املســتو  الــعرم 
الــــدور  وهحــــذا، ارداد. 2٠1٥عقوبــــات يف عــــام  ةفــــر  أيــــومل رُ مهــــن معينــــة.  مــــن ل ــــة الدولــــة لمــــ س

 الطلبــات الــد ، أمــر البــت يف2٠1٥متور/يوليــه  1منــذ  الــذي رضــطل  بــه املفتمــية  فهــ  رتــوا،الــداعم 
قـــق املـــو فن يف  ومـــن س، فقـــد أوـــبم الل ـــة.يف رقـــدمل دورات  الـــد رريـــدالمـــركات اراوـــة  رقـــدمها

   محفور  بمحس أفضس. عاليةالودة ا ذات ارستفادة من دروس الل ة 
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ةـــي أن كل ـــة أ ليـــة.   فقــ  الروســـية بالل ـــة امصـــول علــ  التعلـــيم ، ميحـــنيف التعلــيم الرمســـ و  -94
يف   ثلــن  ـذه الل ــة 1٠ عنـد رلّقــ   لـا  ـا ر يقــس عـن ة ملزمـة بتقــدمل دروس بل ـة أم معيّنــةالبلديـ

ل ـات  فيهـا سدرم رـاألقـد  مـن مـدارس مدرسـة 2٠ حنـو ل الدولـة أيضـا  متـوّ و املدرسة أو البلدية احملليـة. 
 وثقافات خمتلفة يف عطلة ااية األسبوع.

ية ســـــتونقا مجيـــــ  النــــاةحن يف امتحـــــان مســــتويات الل ـــــة اإل رحـــــالي  دراســــة الل ـــــة ورُــــردّ  -9٥
 للمـــو فن لدراســة الل ــة دورات جمانيــة الدولــة أيضــا   ورتــيم. "1" و"ةــيم2" و"بــاؤ1" و"بــاؤ2"ألــ 

" يف 2للمســتويات مــن "وــفر" قا "ألــ  خيــارات الــتعلم اإللحــ وين ورتــا  باجملــان يف القطــاع العــام.
 (.www.keeleklikk.ee  ةالل تن الروسية أو اإلنحليزي

 
 واألقليات ،صندوق التأمين ضد البطالة  

ســو  العمــس لــدعم  مــن خــدمات خدمــة 2٠ ياقســتونيف وــندو  التــ من  ــد البطالــة يتــيم  -9٦
قا دمات ارــيقــدم الصــندو  وباســتخدام الــنها الفــردي، . هــذه الســو األ ــخاا الــذين يــدخلون 

ورو عارـــه اقتياةـــات المـــخ   حيـــدد، و مهارارـــه الل ويـــةةنســـيته أو كـــس  ـــخ  ب ـــل النريـــر عـــن 
، رقـدمل خـدمات سـو  العمـس ويضـ  الصـندو  يف ارعتبـار، عنـدسـو  العمـس.  فيما يتصـس بدخولـه

مــا لــد  الفــرد مــن رــدريا مهــا وخــبة عمليــة واقتياةــات والفــرا املتاقــة أمامــه. ورقــدم دروس يف 
ون وــعوبة يف امصــول علــ  عمــس بســبا افتقــارهم ية قا عمــعؤ الصــندو  الــذين  ــدســتونالل ــة اإل

قا مهــــارات هــــذه الل ــــة. ويقــــدم خــــباؤ استمــــاريون رــــابعون للصــــندو  املمــــورة بالل ــــة الروســــية قا 
 النــا قن فـــا، وهــو مـــا يحفــس قبعةهـــم باإلمحانيـــات املتاقــة أمـــامهم وارلتزامــات املفرو ـــة علـــيهم.

 .عند اللزوم ليزيةحاملمورة بالل ة اإلن أيضا   صندو يقدم الو 
 

 مبادرات إدماج أخرى  
ــــادة القــــدرة التنافســــية لســــحان  يف 2٠2٠-2٠14 للفــــ ة رســــهم خطــــة رنميــــة المــــبا  -9٧ ري
اســ اريجية الــتعلم و  ويف قدمــاج المــبا  ورــو يفهم.ختلفــة املثقافيــة ال ويــة و الل اتلفيــار ذوييا قســتون

رعلــــيم الل ــــة  برنــــاما واســــ اريجيةهــــ  ، 2٠2٠-2٠14 يا للفــــ ةقســــتونالــــد و ــــعتها  مـــد  اميــــاة
 فضـــع  عـــن، 2٠1٧-2٠11 للفـــ ة يةســـتونالل ـــة اإل وخطـــة رنميـــة ،2٠2٠-2٠14 بـــال مر للفـــ ة

الطــع  قصــول يف  ــمان ُرســهم مجيعــا   ،علــ  ارقتياةــات الفرديــة القاعمــة خــدمات ســو  العمــس
   عل  املعارل واملهارات التنافسية.ات الل وية والثقافية املختلفة لفيار ذويوالبال ن 

 غير المحددي الجنسيةحقوق األشخاص   
 .(8 ةـــي احملـــددي ا نســـيةيا عـــدد كبـــي مـــن األ ـــخاا قســـتون يوةـــد يف ألســـبا  رارديـــة، -98

ية عــن ســتوناكتســا  ا نســية اإل التمــجي  علــ  ويتمثــس أقــد األهــدال الرعيســية لسياســة الدولــة يف
رمــجي  مــن س ، و ةــي احملــددي ا نســيةعــدد األ ــخاا  قا أدى قــد مــنوالتقليــس  ريــق التجــنس، 

الدولـة باسـتمرار خطـوات و ـد اصـذت . ينقسـتونيصـبحوا مـوا نن علـ  أن  املقيمن منـذ أمـد  ويـس
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 ارمتحانــات، قيــدية، ورو ســتونالل ــة اإل رعلــمرحــالي   ، منهــا علــ  ســبيس املثــال ردهــذه العمليــة يســيلت
 ارمتحانات. األ خاا ذوي اإلعا ة ا زعية أو الحاملة من وقعفاؤ
 بعع ـــات منـــذ أمـــد  ويـــسيا قســـتونالـــذين يعيمـــون يف  ةـــي احملـــددي ا نســـيةاأل ـــخاا ويـــررب   -99
بــامقو  ارةتماعيــة وار تصــادية والثقافيــة.  ،ياقســتونعلــ   ــدم املســاواة مــ  مــوا ا  يا، ويتمتعــون،إســتونب

التصــويت يف ارنتخابــات احملليــة،  قذ يســتطيعون، عــدة ققــو  سياســيةمقيمــن الــداعمن لل وُرحفــس أيضــا  
. ية يف هــذا المــ نســتونر حيــق  ــم ال  ــم للبملــان وانتخــا  أعضــاعه نريــرا  قا ا ــ اد ا نســية اإل ولحــن

عيــات أيــة  يــود أخــر  علــ  قــق املمــاركة يف المــةون العامــة، يــا يف ذلــ  امــق يف رحــوين مج ور رُفــر 
البلــدان  الــد يتمتــ  فــا موا نــوقــو  بــنفس ام ةــي احملــددي ا نســيةن و ن الــداعمو املقيمــويتمتــ  . رحيــةةــي 
يف  يف التنقـــسواســـعة  ا   ـــم ققو ـــ وهـــو مـــا يحفـــساإل امـــة الطويلـــة األمـــد يف ارحتـــاد األوروي،  ذوو الثالثـــة

. وباإل ــافة قا ذلــ ، لــدان هــذا ارحتــاديف ب امصــول علــ  فــرا عمــسيف مجيــ  أحنــاؤ ارحتــاد األوروي و 
 ق الدخول دون ر  ية قا ارحتاد الروس .ح فهم يتمتعون

عـــدد األ ـــخاا ونتيجـــة  للسياســـة املســـتمرة الـــد رنتهجهـــا امحومـــة يف جمـــال اإلدمـــاج، اخنفـــل  -1٠٠
رواوـــــس . و 2٠1٥يف عـــــام  يف املاعـــــة ٦.3قا  2٠٠٧يف عـــــام  يف املاعـــــة 9مـــــن  ةـــــي احملـــــددي ا نســـــية
علــــ   لــــا امصــــول علــــ  احملتملــــن   ــــالل ا نســــية الراميــــة قا ريــــادة امــــافز لــــد امحومــــة ةهودهــــا 

 ومواوــــــلةأنمــــــطة قععميــــــة، رنريــــــيم و ، يةســــــتونجمانيــــــة لــــــتعلم الل ــــــة اإلتقــــــدمل دورات ب وذلــــــ  ا نســــــية
          ـــباد/منـــذ فعلـــ  ســـبيس املثـــال، و . مـــ  مقـــدم   لبـــات امصـــول علـــ  ا نســـيةالـــنها الفـــردي  اعتمـــاد
رضــطل  المــر ة وهييــة قــرس امــدود بــإبعا والــدي األ فــال ةــي احملــددي ا نســية قبعةــا   2٠٠8فبايــر 

 .أل فا مية ستونلحصول عل  ا نسية اإللإمحانية رقدمل  لا  خصيا  ب
 

  غير المحددي الجنسيةاألطفال والمسنون   
 13ذ يف نفــــــاقيــــــز ال تدخلــــــو  نســــــية ــــــانون ا  الــــــد أُدخلــــــت علــــــ  التعــــــديعتأعفــــــت  -1٠1
للحصــول علــ  ا نســية  سـنة و ــدموا  لبــا   ٦٥املســنن الــذين رتجــاور أعمــارهم  2٠1٥فباير  ـباد/

 ية.ستونامتحان الل ة اإل  رد ارختبار الحتاي يفية من ستوناإل
 2٠1٦ينــاير كــانون الثاين/ 1يف  نفــاذهويبــدأ  نســيةعلــ   ــانون ا أُدخــس رعــديس  يحفسســو  -1٠2

يف  املولـودينية عن  ريـق التجـنس مـن يـوم الـوردة  ميـ  األ فـال ستونا نسية اإل اكتسا امق يف 
 مخـس ملـدةيا قسـتونبمـحس  ـانوين يف  قذا كـان الوالـدان  ـد أ امـا لوالدين ةـي حمـددي ا نسـيةيا قستون

ار انعــدام ا نســية. ســتمر و ــ  قــد ر وهــو مــا سُيســهم يفســنوات علــ  األ ــس و ــت وردة الطفــس، 
 يف ةضون سنة واقدة. رفل هذه الفروة وحيق لوالدّي الطفس

   كـــانون الثـــاين/ 1يا  بـــس قســـتونيف  ســـنة وُولـــد 1٥الـــذي يقـــس عمـــره عـــن  القاوـــروحيصـــس  -1٠3
 2٠1٦ينــاير كــانون الثاين/ 1مــن  اعتبــارا  ية عــن  ريــق التجــنس ســتونعلــ  ا نســية اإل 2٠1٦ينــاير 

وردة   بـــسيا ملـــدة مخـــس ســـنوات علـــ  األ ـــس قســـتوناملقيمـــن يف  والديـــه مـــنأو أقـــد  والـــداهقذا كـــان 
وحيـق ه. وـ   ـانوين معمـول بـأي  علـ  أسـاس مـن موا نيهـا دولة أخر  ةأي رعتبهموقذا مل  ،الطفس

 يف ةضون سنة واقدة. رفل هذه الفروة لوالدي الطفس أيضا  
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 الروماجماعة   
ومتثــــس  .(9 الرومـــامجاعـــة اســـ اريجية و نيـــة إلدمــــاج عناوــــر ية ســـتونورارة الثقافـــة اإل مجّعـــت -1٠4
يا قســــتونيف ق ـــار سياســــات  السياســـارية املتخــــذةتــــدابي الجمموعـــة متحاملــــة مـــن ارســــ اريجية وثيقـــة 
يف مجيـــ  السياســــات وتــــدل ارســـ اريجية قا رعمــــيم دمـــا الرومــــا اإلدمــــاج ارةتمـــاع . ب املتعلقـــة
جمتمعـــات الرومـــا  يف أوســـادعلـــ  الفقـــر وارســـتبعاد ارةتمـــاع   رـــدر يا  قضـــاؤ ال الراميـــة قاالعامـــة 
 ، ور سيما يف جمارت التعليم والعمس والصحة واإلسحان.املهمممة

 
 وملتمسو اللجوء رعايا البلدان الثالثة  

 مركــــز، كــــان 2٠14وقــــا عــــام اللجــــوؤ.  ملتمســــ يا خطــــوات لتحســــن و ــــ  قســــتوناصــــذت  -1٠٥
، رعا ـدت 2٠13 عـام يفو  .فـيو - ملتمس  اللجوؤ يق  يف منطقة قيلوكا باري  التابعـة ملقا عـة قيـدا ق امة

 " Hoolekandeteenused ASمـــ   ــــركة خاوـــة هــــ   ـــركة "هوليحانديتينوســــيد  ورارة المـــةون ارةتماعيــــة
 التابعــةيف  ريــة فــاو  يقــ  مركــز اإل امــة أوــبم، 2٠14عــام  ومنــذاللجــوؤ.  لتمســ مليــواؤ لتــوفي خــدمات اإل

امصــول علــ  ارــدمات قمحانيــة  املو   الســابقبــ مقارنــةيف املو ــ  ا ديــد وحتســنت فــيو.  - رآنقا عــة مل
اللجـوؤ الـذين يعيمـون يف  ومُتـندم مللتمسـ العمـس وخـدمات الرعايـة الصـحية.  فـراالتعلـيم و  فيها العامة، يا

وحيصــلون علــ  األدويــة الــد يصــفها  ــم ، اجملانيــةالرعايــة الصــحية قمحانيــة امصــول علــ   هــذااإل امــة  مركــز
 الرعاية الصحية.أخصاعيو 
رعايــا البلــدان حتديــد مــد  أهليــة عــايي ي املتعلقــةتمــريعات ارحتــاد األوروي ل ياقســتونومتتثــس  -1٠٦

د لعةيـــن أو وقـــامل وبـــاملركزمـــن اممايـــة الدوليـــة،  لعســـتفادةعـــدمي  ا نســـية الالثالثـــة أو األ ـــخاا 
رعـديعت  وأُعـدتضـمون اممايـة املمنوقـة. ي، و الثانويـةةهلن للحصـول علـ  اممايـة املـلأل خاا 

 مـــن أةـــس قدمـــاجاألخـــر  ذات الصـــلة  وللصـــحوو القانونيـــة قـــانون مـــنم اممايـــة الدوليـــة لألةانـــال
عــــايي ارســــتقبال. يزيــــد مــــن رمــــريعات ارحتــــاد األوروي املتعلقــــة يــــنم وســــحا اممايــــة الدوليــــة و امل

 كمــا يحّملهــا  العةيــن بو ــ املتعلقــة  19٥1عــايي ارفا يــة عــام مرمــريعات ارحتــاد األوروي  ورةّكــد
 اررفا يات الدولية األخر  ذات الصلة.، فضع  عن 19٦٧بروروكول عام 

  
 األشخاص ذوو اإلعاقة والمسنون -طاء 

 
   اإلعاقة وبروتوكولها االختياريالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي   

علـــ  ارفا يـــة ققـــو  األ ـــخاا ذوي اإلعا ـــة وبروروكو ـــا  2٠12يا يف عـــام قســـتون ت وـــدّ  -1٠٧
املفــو  املعــا باملســاواة بــن ا نســن  عيــنلت التحضــيية األعمــال 2٠1٥ت يف عــام بــدأو ارختيــاري. 

التمــريعات وصصــي   قدخــال رعــديعت علــ  وهــو مــا  ــسآليــة روــد مســتقلة، ك واملســاواة يف املعاملــة
 .العرمة املوارد
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هــ  ةهــة التنســيق للمســاعس ، أوــبحت ورارة المــةون ارةتماعيــة علــ  اررفا يــة بعــد التصــديقو  -1٠8
عــــن رعمــــيم رنفيــــذ اررفا يــــة يف نطــــا  مســــةولياتا عــــن  يســــةوليةورارة ورضــــطل  كــــس اررفا يــــة. ب املتصــــلة
  ضايا اإلعا ة ورعزيز رنفيذ اررفا ية. قدماج

 
 خطة تنمية الرعاية الخاصة  

ـــــة اراوـــــة رنميـــــةتـــــدل خطـــــة  -1٠9 ـــــد ر طـــــ  الفـــــ ة الرعاي يف  اعُتمـــــدت  2٠2٠-2٠14 ال
علـ   ـدم املسـاواة مـ  ةـيهم،  ذوي ارقتياةـات الذهنيـة اراوـة،لـفـرا ال قا قراقة( 2٠14 عام

رنريــيم دور الرعايــة  ومواوــلة قعــادةعاليــة، الودة ا ــاوــة ذات اررعايــة ال نميــةور لتحقيــق قمحانــاتم،
 للمباد  املتعلقة بتحويس الرعاية قا خارج املةسسات. اراوة وفقا  

 
األشاااخاص الاااذين ضااامان الحماياااة االجتماعياااة لألشاااخاص ذوي اإلعاقاااة أو لاتفااااق تعااااون   

 صحيةلديهم مشاكل 
عمــرة منريمــة ارفــا  رعــاون لضــمان  اعــت اثنتــو ّ  ،2٠14م نوفمب عــارمــرين الثــاين/ 18 يف -11٠

وهـــو وـــحية،  األ ـــخاا الـــذين لـــديهم ممـــاكساممايـــة ارةتماعيـــة لأل ـــخاا ذوي اإلعا ـــة أو 
و اعيــة،  املتعلقــة باســتحدات قةــراؤاتاملبــاد  والتــدابي  وحيــدد اررفــا مجيــ  املنريمــات. أمــام مفتــو  

ارــدمات الداعمــة  رــوافرعزيــز وريــادة ور  ــس علــ  العمــس،تو يــ  للــذين لــديهم  ــدرة أوريــادة فــرا ال
قمحانيــــة  وريــــادةورعزيــــز  يهــــا،امصــــول عل وقمحانيــــة يف ســــو  العمــــس ويف جمــــال الرعايــــة ارةتماعيــــة

 امصول عل  التعليم وريادة الوع  العام.
 

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  
ــــ ، عمــــع  بالدســــتور -111 ــــ  األ ــــخاا ذووأمــــام القــــانون  يتســــاو  ا مي ــــنفس  ويتمت اإلعا ــــة ب

يا، يــا يف ذلــ  امــق قســتون ــخ  آخــر يف  الــد يتمتــ  فــا أيققــو  اإلنســان وامريــات األساســية 
 .ال ّ م لعنتخاباتيف التصويت وامق يف 

 مل يحـــنإذا فـــ. للتصـــويتيف التصـــويت عـــن  ريـــق بـــداعس عديـــدة   ارســـة امـــقضـــمن قمحانيـــة رُ و  -112
، ألســبا  أخــر أو  داعررــه بســبا قالتــه الصــحيةالتصــويت يف ه ق امتــ حمــس ال اعــا عــنالمــخ  يقــدور 

 لبــا  خطيــا  يطلــا فيــه التصــويت مســبقا  مــن املحــان خــعل فــ ة التصــويت املبحــر  فــإن بإمحانــه أن يقــدم
أو دار الرعايـــة أو املحـــان ةـــي املســـجمس كمحـــس ق امـــة المـــخ  املستمـــف   مثـــس فعليـــا   الـــذي يوةـــد فيـــه

عــا(. و ــا علــ  كــس  ــخ  يرةــا يف التصــويت مســبقا  مــن املحــان الــذي يوةــد فيــه أن يقــدم  لبــا  امل
 .للتصويت املبحراليوم األخي موعد أ صاه يف  خطيا  قا املحتا املسةول احملل 

يف يـــوم ارنتخابـــات  ارـــاا بـــه التصـــويت يف مركـــز ار ـــ اع مل يحـــن يقـــدور المـــخ قذا و  -113
أن يطلـا التصـويت يف منزلـه، وذلـ  قمـا  فـإن بإمحانـه، لسـبا وةيـه آخـرأو  يةقالته الصحبسبا 

ـــــه الطلـــــا و . بـــــ ن يقـــــدم  لبـــــا  خطيـــــا  أو عـــــن  ريـــــق ا ـــــار   لجنـــــةالعـــــن  ريـــــق ا ـــــار  قا املوةم
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فروــة  لحــس ناخــا أيضــا   ورتــا يف يــوم ارنتخــا .  أن يقــدممارنتخابــات ميحــن  املســةولة عــن احملليــة
 البملانيــة ويف انتخــا  أعضــاؤوارنتخابــات  البلديــة ارنتخابــات يفاإلن نــت  بعــ التصــويت قلح ونيــا  

خدمـة حتديـد أو  هويتـهباسـتخدام بطا ـة وميحن للناخـا أن يُـديل بصـوره مـن منزلـه لبملان األوروي. ا
ــــارات التصــــويت ــــد بطا ــــة الناخــــا يف ا ويــــة علــــ  ا ــــار  احملمــــول. وُرمــــر  خي كــــس قا   ررســــس ال

علــ  بطا ــة الناخــا أو علــ   ورتــا  معلومــات اررصــال املتعلقــة باللجنــة احملليــة لعنتخابــات. ناخــا
 .(1٠ للجنة الو نية لعنتخابات التاب  املو   اإللح وين

اإلعا ــة  واأل ــخاا ذو ويتمتــ  الدســتور قــق كــس  ــخ  يف اللجــوؤ قا احملــاكم.  حفــسيو  -114
بمــحس  وارلتزامــات اإلةراعيــة امقــو  ميحــنهم  ارســة مجيــ  قذحاملــة، الةراعيــة القانونيــة اإل باألهليــة

. ويـــن  القـــانون اإلةراعـــ  هـــذا امـــق بمـــحس وـــريم  ـــررت ققـــد  احملـــاكم رقييـــدمســـتقس، قر قذا 
أو أبحــــم أو  دعو  أوـــمّ الـــ أ ـــرال  ـــا، يف امـــارت الـــد يحـــون فيهـــا أقـــدأنـــه  علـــ  ســـتويناإل

 أو مـ ةم  ـفوي أو مـن خـعل مـ ةم كتابـة الـدعو أن يبلم  المخ  املعـا بسـي ، أبحم - أوم
ن سـلطات التحقيـق علـ  أاحملاكمـة. ويـن   ـانون اإلةـراؤات ا ناعيـة كـذل  قةـراؤات أثنـاؤ  حتريـري

ضـــمان التواوـــس الفعـــال مـــ  األ ـــخاا ذوي اإلعا ـــة. ويـــن  ب ونواحملـــاكم ملزمـــ واملـــدعن العـــامن
اإلعا ـــة  كانــت  الــدعو  ا ناعيــة قذا يــ  ةلســـاتيف مجحمــام  الــدفاع  وةــو  ممـــاركةالقــانون علــ  
رعـذر عليـه ذلـ  الـدفاع عـن نفسـه أو قذا ةـي  ـادر علـ   بدنية للمخ   عـس وـاقبهاالعقلية أو ال

 بسبا هذه اإلعا ة.
ـــةاإلةـــراؤات القضـــاعية  ويف قـــن أن -11٥  ـــور للمححمـــة أن فإنـــه ، كقاعـــدة عامـــة رحـــون علني

القاوــر أو أي  ــخ   مصــاح ة ســرية ألســبا  منهــا مراعــاةأو ا لســ  مر بــان رحــون اإلةــراؤاترــ
 من أةس مساع أ وال أو  هادة هذا المخ . وخاوة، العقلية أو الفحريةمن ذوي اإلعا ة 

 
 المسنون  

( 2٠13يف عــام  اعُتمــدت  2٠2٠-2٠13 للفــ ة نمــطةالمــيخوخة التــدل خطــة رنميــة  -11٦
. ومــن لأل ــخاا املســّننو ــمان ةــودة اميــاة ورحــافة الفــرا  وــديق للمســننجمتمــ   قا ق ــاد

يف ســــو  و  ،يف اجملتمــــ  املســــنن املخطــــ  لــــه اصــــاذ رــــدابي ورنفيــــذ أنمــــطة مــــن أةــــس ريــــادة ممــــاركة
وقيــــاتم صــــحتهم ب والنهــــو  ،عــــن اميــــاة العمليــــةر ــــاهم م مــــد  اميــــاة، وريــــادة والــــتعلّ  ،العمــــس
قا مبـــاد   ـــاملة   اجملـــارت السياســـارية األربعـــة  ـــذه ارطـــةورســـتند األهـــدال احملـــدمدة يف. اليوميـــة

المــيخوخة  الــد رــدعماملوا ــ  والقــيم واملمارســات رتعلــق بتهييــة بييــة قياريــة مواريــة للمســنن، وتييــة 
المــــــيخوخة النمــــــطة  يــــــا يف ذلــــــ  باملتعلقــــــة  وفهمهــــــم للمســــــاعسريــــــادة وعــــــ  النــــــاس و  ؛النمــــــطة

ـــق(؛ ودعـــم التعـــاون للمســـنن املتاقـــة ارقتياةـــات واملـــوارد والفـــرا  مـــن أةـــس ق ـــاد والنمـــاد املنسم
خطــة رنميــة  و ــ ل ك ســاس ارطــة أيضــا   ورفيــدقلــول مبتحــرة وناةحــة وحتقيــق األهــدال احملــددة. 

ة، قعــداد خطــة عمــس األخــي  ارطــةيف ق ــار  ،يوســيجر ، 2٠23-2٠1٦ ارةتماعيــة للفــ ة الرعايــة
   .مفصلة للسياسة املتعلقة باملسنن
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 وتدابير سوق العمل وإعانات األسر التقاعدية نظام المعاشات -ياء 
 

 مساعدة األشخاص العاجزين على العودة إلى العمل  
ريــادة املعــرو  ب يــة عمــس الالعجــز عــن قوــعقا  ملخطــ  يا قســتون أ لقــت ،2٠12يف عــام  -11٧
وامفــال علــ  القــدرة علــ   ،نو املو فــيواةههــا ، وامــد مــن املخــا ر الصــحية الــد القــوة العاملــةمــن 
 عن ريادة القدرة التنافسية للفيات املعر ة للخطر يف أسوا  العمس. فضع   ،ومن  البطالة ،العمس
ــــيم القــــدرة علــــ  العمــــس ويف ق ــــار هــــذا اإلوــــع ، فــــإن  -118  ورقــــدملدفــــ  ارســــتحقا ات و رقي

ن يعـــانون مـــن ممـــاكس الـــذيمســـاعدة األ ـــخاا ذوي اإلعا ـــة أو هـــ  أمـــور موةمهـــة حنـــو ارـــدمات 
العجـــز عـــن  رقيـــيم رقيـــيم القـــدرة علـــ  العمـــس حمـــس وســـيحسعـــودة قا ســـو  العمـــس. ال وـــحية علـــ 

 املبحــرة للعجــزقمحانيــات قعــادة الت هيــس يف املراقــس  وســيحون بإمحــان الفــرد ارســتفادة مــنالعمــس. 
 م خــدماتســتقدم  نــا األ ــرار الصــحية علــ  املــد  الطويــس. يف قــارت أخــر ، ب يــة عــن العمــس 

 .قا ةانا اصاذ ردابي التنمي قعادة الت هيس/التدريا 
مــن أةـــس خــدمات ســـو  العمــس النمــطة رــوفي  يف اإلوــع  ويتمثــس الــركن األساســ   ـــذا -119

 و ــد اُصــذتالعــودة قا ســو  العمــس.  علـ  علــ  العمــس األ ــخاا ذوي القــدرة املنخفضــةمسـاعدة 
 ، وهـــ  رتمثـــس يف علـــ  العمـــس ذوي القـــدرة املنخفضـــةةديـــدة لتلبيـــة اقتياةـــات األ ـــخاا  رـــدابي

عــن  ريــق بالعمــس، ورقــدمل املمــورة  املتصــلةوقعــادة الت هيــس  ،دعــم النقــسو ، التو يــ  احملمــ  املة ــت
 .اربة عل  ، ورقدمل املمورة القاعمةا ار  احملمول

 
 تحسين خدمات الرعاية االجتماعية  

قا  ســــيجر  رقســــيم هــــذه ارــــدماتقعــــادة الت هيــــس،  خــــدمات ــــمان ةــــودة مــــن أةــــس  -12٠
مـن رقـدمل هـذا التقسـيم وميّحـن الت هيـس ارةتمـاع . قعـادة الت هيـس املهـا و  اثنـن  ـا  قعـادة  سمن

ةــي القــادرين األ ــخاا حيصــس . و ريــادة الفعاليــةرــةدي قا و  خــدمات حُتــدد أهــدافها بمــحس أفضــس
الــد رــررب  بـــ  اقتمــال( رــو يفهم. وســيزداد  علــ  خــدمات قعــادة الت هيــس كامــسبمــحس   العمــس علــ 

األمــــر الــــذي ميّحــــن األ ــــخاا  امليزانيــــة اماليــــةامــــد األ صــــ   ــــذه ارــــدمات باملقارنــــة مــــ  قجــــم 
األ فــال سيحصــس و  املعنيــن مــن رلّقــ  ارــدمات الــد ســتقدم بعــد فــ ة انتريــار أ صــر ويقــدار أكــب.

 خدمات رزيد من رحيفهم ارةتماع .عل  عل  العمس  القادرينن واأل خاا ةي و واملسن
دمات الرعايـــة ارةتماعيـــة الطوعيـــة املتعلقـــة  ـــاملبـــاد  التوةيهيـــة  2٠12يف عـــام  وأُعـــدت -121

قا هــذه  وكــذل  للمحتــاةنقــدم  ارــدمات حتســن رقــدمل ارــدمات ورــوفي املعلومــات ملمــن أةــس 
 2٠1٥يف كـانون األول/ديسـمب  مـد  ـانون الرعايـة ارةتماعيـة ا ديـداعتُ و هم. اردمات وأفـراد أسـر 

 خــدمات الرعايــةملتطلبــات امــد األدى  هــذا القــانون دد، وحيــ2٠1٦وســيدخس قيــز النفــاذ يف عــام 
 .حتسن ةودتا عل  املستو  احملل ، وسيةدي بالتايل قاامحومية  ارةتماعية
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 األشخاص العاطلون  
علــ  العــودة  األ ــخاا العــا لن ســاعدةســو  العمــس ملبمــ ن رــدابي اصــاذ يا قســتونس رواوــ -122

قلقــات  التوةيــه املهــا و املختلفــة ارســتفادة مــن خــدمات اإلر ــاد  وميحــن لألفــرادقا ســو  العمــس. 
وكــذل  مــن التــدابي الراميــة قا ، ورقــدمل املمــورة النفســية(، املعنيــة بالبحــ  عــن فــرا العمــسالعمــس 

 بــــدؤ ملســــاعدتم علــــ والتــــدريا( أو  التمــــرس علــــ  العمــــس،اكتســــا  املهــــارات   مســــاعدتم علــــ 
األ ـــخاا ةـــي القـــادرين علـــ  ملســـاعدة و (. قعانـــة بـــدؤ النمـــاد والتوةيـــه يف البدايـــةنمـــاد  ـــاري  

العمـــس أو ر طيـــة رحـــالي  املعـــدات وارـــدمات  أمـــاكنلتحييـــ  يُقـــّدم الـــدعم ، العمـــس بمـــحس كامـــس
 يقدم الدعم.يساعد عل  ر طية رحالي  العمس م   خ   مر الذياألاراوة، 

 
 األشخاص الضعفاء  

منــذ أمـد  ويــس علــ  الــدخول قا ســو  العمــس   املــوارد ملســاعدة المــبا  والعــا لن صصمـ -123
 ، فاعتبـارا  مـن مطلـ علـ  سـبيس املثـالو  ؛دعم املتقاعـدين املسـننلـرـدابي  و د اُصـذت. أو العودة قليه

الـــذين يبحثــون عـــن عمـــس ارســـتفادة مـــن خـــدمات  املســـنناملتقاعـــدين أوـــبم بإمحـــان  2٠1٥م عــا
يف  ر يمــــاركون بنمــــادأل ــــخاا الــــذين ر يعملــــون أو قا االتوةيــــه املهــــا ويُقــــّدم  ســــو  العمــــس،
 ُرســـتخدم ،2٠1٥منـــذ عـــام و ســـو  العمـــس.  قا انتقـــا م بسعســـة أكـــب يســـيرب يـــة ســـو  العمـــس 

 .لسحان قرمانا  لتقدمل مساعدات ةذاعية ق افية قا أكثر اارحتاد األوروي  وناديق
  

 التعليم -كاف 
 

 التعليم الشامل للجميع  
املســـتهدفات  (11 2٠2٠-2٠14 للفـــ ة م مـــد  اميـــاةلـــتعلّ ية لســـتونإلســـ اريجية اراحتـــدد  -124

األهـــدال الفرعيـــة لتتمثّـــس يف و ـــ  ُقـــّددت ، يف قـــن السياســـارية احملـــدمدة للتعلـــيم المـــامس للجميـــ 
املعلمــــن،  وقعــــداد، القوميــــةق ــــراو األ ليــــات و علــــ  الحفــــاؤة،   ــــامس للجميــــ   ــــاعم منهــــاج و ــــا

 .ورقدمل املمورة التعليمية
ـــالرّواد مـــن أةـــس رقـــدمل   ـــبحة بُـــد  يف ق ـــع  ،2٠14يف خريـــ  عـــام و  -12٥ ق ليميـــة ملـــا يســـم  ب

و ريبـــة مـــن رفيعـــة املســـتو   خـــدمات ممـــورة مهنيـــة هـــذه المـــبحة رقـــدملورتـــيم . املمـــورة التعليميـــة واملهنيـــة
 للتعميذ ذوي ارقتياةات التعليمية اراوة. خاوا   اهتماما   ه  رويلو  ،ياقستون الا يف  املنزل لحس

فــإن مســتو   ،لروــد ارنــدماج 2٠11 يا يف عــامقســتونللدراســة ارستقصــاعية الــد أةرتــا  وفقــا  و  -12٦
 2٠14يف عـــام و ـــد انتهـــت . لل ـــة الو نيـــة آخـــذ يف التحّســـن يةســـتونالنـــا قن باإلةـــي  املقيمـــنقرقـــان 
، 2٠14/2٠1٥واعتبـــارا  مـــن الســـنة الدراســـية . املـــدارس الثانويـــةية يف ســـتونارنتقـــال قا الل ـــة اإلعمليـــة 

يف ملقـــررة ا مـــن املـــواد اإلةباريـــة يف املاعـــة ٦٠ ية هـــ  ل ـــة التـــدريس ملـــا ر يقـــس عـــنســـتونأوـــبحت الل ـــة اإل
للمــدارس  ةالذاريــ اتمتحانــات الرمسيــة والتقييمــارنتــاعا وربــّن . الــد رعتمــد الروســية كل ــة رــدريساملــدارس 

 ية يتحّسن عاما  بعد عام.ستونوأن مستو  قةادة الل ة اإل مل ي اة  مستو  املعرفة األكادميية أن
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دريس تـالولحـن  األساسـية،يف املـدارس  قةباريـا   يةسـتونالل ـة اإلب التـدريس قا نتقالاروليس  -12٧
الــدعم  هــا حيرييــان بالــدعم عــن  ريــق عــدة رــدابي متخــذة علــ  مســتو  الدولــة مثــسمية ورعلّ ســتوناإلب

 قاليـــا   التعلــيم والبحــوتورارة ورــنريم املنـــاها الدراســية.  و ــ و  ،املعلمــن ورــدريا ،املــايل للمــدارس
ية يف ســتوندعم رعلــم اإلرــوير مــواد دراســية ر ميــة تطــب لألفحــار املتعلقــة علــ  مســتو  الدولــةمســابقة 

 مــ  بــن رعّلــم املو ــوع ورعلــم الل ــة، مــن أةــس ، و الــد رســتخدم الل ــة الروســية يف التــدريسدارس املــ
ية كل ـــة رـــدريس مـــن أةـــس مســـاعدة الطـــع  الـــذين ســـتوناســـتخدامها يف املـــدارس الـــد رســـتخدم اإل

مدرســــة  81يا قســــتون، روةــــد يف 2٠1٥/2٠1٦ ة ية. وخــــعل الفــــســــتونرحــــون ل ــــتهم األم ةــــي اإل
مـدارس رسـ   وروةـد، معـا  ية والروسـية سـتوناإل ري التدريس فيها بالل ـة الروسـية أو بـالل تن أساسية 

 ية باعتبارها ل ة الدولة. ستونية باستثناؤ ردريس الل ة اإلستونفق  ر ردرس أي مو وع باإل
قذ  ــاركت يف هــذا  - ية بـال مرســتونرعلـيم الل ــة اإل برنــاما ورـزداد علــ  نطــا  واسـ   ــعبية -128

. ورمــي الدراســات الــد رســتخدم الل ــة الروســية يف التــدريسمــن املــدارس  يف املاعــة ٥٠ رابــة  البنــاما
ون قا مســـتو  قةـــادة ال مر سيصـــلبـــ رعلـــيم الل ـــة برنـــاماالـــذين جنحـــوا يف أن الطـــع   قا املختلفـــة

 موا ي  أخر  كذل . وسينجحون يف -ليزية نحالروسية واإلية و ستوناإل - ثعت ل ات
ســــنة دراســــية واقــــدة يقــــدار  العاديــــة للدراســــة علــــ  متديــــد الفــــ ة ــــانون ا امعــــات ويــــن   -129

ية دراســـــة متعمقـــــة، ووفقـــــا  ســـــتون، وذلـــــ  قذا درســـــوا الل ـــــة اإليةســـــتوناإل ونر يتقنـــــ للطـــــع  الـــــذين
   هذا اجملال.للمرود الد قددها الورير املسةول عن 

 
 التثقيف في مجال حقوق اإلنسان  

، رمــحس ققــو  اواملــدارس الثانويــة العليـ األساسـية  املتعلــق باملــدارسسـتوينعمـع  بالقــانون اإل -13٠
اإلنســــان  يمــــا  أساســــية يف التعلــــيم العــــام. و ــــا علــــ  املــــدارس بنــــاؤ ثقافــــة مدرســــية حتــــ م القــــيم 

ق ــار عمليــة الــتعّلم، رــررب  ققــو  اإلنســان بالحفــاؤات األساســية الدميقرا يــة وققــو  اإلنســان. ويف 
 مثـــس رلــــ  املتعلقـــة بــــالقيم والثقافـــة؛ وارةتماعيــــة واملدنيـــة؛ والــــوع  بالـــذات؛ وكفــــاؤات التواوــــس( 

 املو حة يف ا زؤ العام من املناها الدراسية الو نية.
م القــيم واإلملــام باألساســيات ويمــّحس التثقيــ  يف جمــال ققــو  اإلنســان، فيمــا يتصــس بتعلــي -131

 وهــو ةــزؤ  2٠19-2٠1٦اإلععميــة والتفحــي النقــدي، أقــد أهــدال برنــاما التعلــيم العــام للفــ ة 
(. ووفقــا   ــذا البنــاما، ســيجري، 2٠2٠ية للــتعّلم مــد  اميــاة قــا عــام ســتونمــن ارســ اريجية اإل

مو ــوعا  ممــ كا  مــن  ن باعتبــاره، قعــداد مفهــوم للتثقيــ  يف جمــال ققــو  اإلنســا2٠1٧حلــول عــام 
 .ستوينيف النريام التعليم  اإل املناها الدراسيةموا ي  
ورارة التعلـــــيم والبحـــــوت باســـــتمرار مـــــ  املنريمـــــات ةـــــي امحوميـــــة املعنيـــــة حقـــــو  ورتعـــــاون  -132

بالتعــاون مــ  معهــد ققــو  اإلنســان، الــدليس الصــادر ، يةســتون، ُنمــر باإل2٠14اإلنســان. ويف عــام 
. ونريّــم أيضـــا  رـــدريا للمـــدر بن يف جمــال ققـــو  اإلنســـانالمـــبا  بمــ ن رثقيـــ  لـــس أوروبـــا عــن جم

 بم ن التثقي  يف جمال ققو  اإلنسان.
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. ورقـــــدم ية للعلـــــوم األمنيـــــةســـــتوناألكادمييـــــة اإل وأُدرةـــــت أيضـــــا  ققـــــو  اإلنســـــان يف منـــــاها -133
 التعلــيم املهــا والتعلــيم التطبيقــ  لطلبــة األكادمييــة رعليمــا  بمــ ن األمــن الــداخل  علــ  ثعثــة مســتويات 

الدراســــات العليــــا واملاةســــتي( مــــن أةــــس مــــو ف  وأفــــراد المــــر ة، والســــجون، واإلنقــــاذ، والضــــراعا، 
وا مــارو. ورقــدمم خــدمات الــتعّلم مــد  اميــاة قا مجيــ  الفيــات املســتهدفة. وحتريــ  ققــو  اإلنســان 

 لسجون  داعرة السجون(. ة ومو ف  اباهتمام خاا يف مناها ردريا المر 
، نريمــت يف رــالن أكادمييــة وــيفية ق ليميــة لــدول البلطيــق، بالتعــاون 2٠1٥يف آ /أةســطس و  -134

 مقـــو  اإلنســـان. ســـتوينية، واملعهـــد اإلســـتوناألوروي، وورارة التعلـــيم اإل مركـــز ِفرةعنـــدمـــ  جملـــس أوروبـــا و 
ويــات الو نيــة واإل ليميــة، اجــا   مــ  علــ  نطــا  ورعتمــد هــذه األكادمييــة، الــد ُكيّفــت لتــتعؤم مــ  األول

املــدارس مجيعــا  بــن ققــو  اإلنســان واملوا دنــة الدميقرا يــة ورــدريس التــاري . وستســتفيد البلــدان الثعثــة الــد 
 معهـــا مـــا  ممـــ و مـــن هـــذا البنـــاما الـــذي يســـاعد جمتمعاتـــا املتعـــددة الثقافـــات علـــ  قراقـــة فضـــاؤ 

 عاون.للحوار ورعزيز ثقافة الت
  

 اإلنجازات وأوجه القصور -اً رابع 
يا كثــيا  مــن قســتون ــهدت  ،2٠11منــذ ا ولــة األوا لعســتعرا  الــدوري المــامس يف عــام  -13٥

مـــن بينهــــا قوـــع   ــــانون العقوبـــات قوـــعقا  أساســــيا  واصـــاذ خطــــوات قامســـة ملحافحــــة التطـــورات 
ار تصــادية الصــعبة، فــإن ا رميــة يف رراةــ  العنــ ، يــا فيــه العنــ  املنــزيل. وعلــ  الــرةم مــن الريــرول 

، ســـتنرير امحومــة يف قدخـــال رعـــديعت علـــ  2٠1٦وعــدد الســـجناؤ يـــنخفل باســتمرار. ويف عـــام 
 ــانون العقوبــات فيمــا يتعلــق بتمــويه األعضــاؤ التناســلية األنثويــة، والتحــر ، والــزواج القســري، وقريــر 

  راؤ اردمات ا نسية من  حايا ار ار بالبمر.
 أُنميت مةسسة أمن املريامل املعا باأل فال؛ ويضطل  املستمار العديل يهامها.و  -13٦
ية ســـتونالتعـــديس الـــذي أُدخـــس علـــ   ـــانون ا نســـية امـــق يف اكتســـا  ا نســـية اإل وســـيحفس -13٧

ــــودين يف  ــــق التجــــنس لأل فــــال املول ــــذل  فهــــو قســــتونعــــن  ري ــــدين ةــــي حمــــددي ا نســــية، ول يا لوال
 .انعدام ا نسيةقارت ستمرار قد ر و   سُيسهم يف

يا  رفــا  يف ارفا يــة ققــو  األ ــخاا ذوي اإلعا ــة وهــ  رقــوم بإنمــاؤ آليــة قســتونأوــبحت و  -138
رود مستقلة لتنفيذ اررفا ية. و د اصـذت أيضـا  خطـوات قامسـة إلوـع  ق ـار الرعايـة ارةتماعيـة 

أخــر . وربــوأت القضــية ا امــة املتمثلــة يف  للفيــات ارةتماعيــة الــد رعــاين مــن اإلعا ــة ومــن وــعوبات
رــــوفي الرعايــــة املععمــــة لــــذوي اإلعا ــــة واملســــنن واأل فــــال محــــان الصــــدارة يف اهتمامــــات اجملتمــــ  
وســتبق  يف بــةرة ارهتمــام. واإلوــع  املتعلــق بتعزيــز القــدرة علــ  العمــس يركــز علــ  التو يــ  وعلــ  

 القدرة عل  التحي .
خطـــــوات لتعزيـــــز التســـــامم والتنـــــوع الثقـــــايف وارنـــــدماج. ويمـــــحس  ـــــانون  ياقســـــتونو ـــــد اصـــــذت  -139

المراكات املسجملة ععمة فار ة يف هـذا الصـدد. ومـ  ذلـ ، فـع يـزال يوةـد الحثـي  ـا ينب ـ  فعلـه إل ـاد 
 لد  السحان. ويمحس النقا  واإل راو أدارن هامتن يف هذا املضمار. مو   أكثر رساحما  
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اررفا يــة الدوليــة ممايــة مجيــ  األ ــخاا يا ةهودهــا الراميــة قا ارنضــمام قا قســتونستواوــس  -14٠
 .من ارختفاؤ القسري

ارفا يـــة جملـــس أوروبـــا بمـــ ن منـــ  ومحافحـــة  يا ارطـــوات العرمـــة للتصـــديق علـــ قســـتونســـتتخذ و  -141
 .ل(اسطنبو  ارفا ية  العن   د املرأة والعن  املنزيل

يا ارطــوات العرمــة لعنضــمام قا ارفا يــة منريمــة األمــم املتحــدة لل بيــة والعلــم قســتونســتتخذ و  -142
 والثقافة  اليونسحو( املتعلقة يحافحة التمييز يف جمال التعليم.

يا ورنفــذ خطــة قمناعيــة وخطــة عمــس يف جمــارت العمالــة واممايــة ارةتماعيــة قســتونوســتعتمد  -143
   .2٠23-2٠1٦بن ا نسن ورحافة الفرا للسنوات واإلدماج واملساواة 

Notes 

1 See at http://oiguskantsler.ee/en/annual-report-ill-treatment. 
2 See the websites at http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/teemalehed/inimkaubandus and 

(http://www.sm.ee/et/inimkaubandus-ja-prostitutsioon), respectively. 
3 http://www.cbss.org/safe-secure-region/tfthb/ 
4 http://euroopa.noored.ee/rahastus/noortekohtumised 
5 http://www.etnoweb.ee/ 
6 www.integratsioon.ee 
7 www.etnoweb.ee/arutelud and www.integratsioon.ee 
8 On citizenship issues, see: http://estonia.eu/about-estonia/society/citizenship.html. 
9 The set of policy measures for Roma integration in Estonia, available online: 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_estonia_strategy_en.pdf. 
10 www.vvk.ee 
11 See: https://hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf 
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