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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشامل املنش مبوجب قرار جملس ققسو
اإلنس سسا  1/5دورت سسر الرابع سسة والعشس سرين الفس س ة م سسن  18إىل  29ك سسانو الياا/ين سساير .2016
وجرى الستعراض املتعلق بإستونيا اجللسة الرابعة املعقسودة  19كسانو الياا/ينساير .2016
وترأس وفد إستونيا وزيرة الشؤو اخلارجية ،السيد مارينا كاجلورانسد .واعتمسد الفريسق العامسل التقريسر
املتعلق بإستونيا جلستر العاشرة املعقودة  22كانو الياا/يناير .2016
 -2و  12كسسانو الياا/ينسساير  ،2016اختسسار جملس ققسسو اإلنسسسا فريسسق املقسسررين التسسا
(اجملموعة اليالثية) لتيسري الستعراض املتعلق بإستونيا :بوروندي وقطر واململكة املتحسدة لييطانيسا
العظمى وآيرلندا الشمالية.
 -3وعمالا ب قكام الفقرة  15من مرفق القسرار  1/5والفقسرة  5مسن مرفسق قسرار اجمللس ،21/16
صدرت الوثائق التالية ألغراض الستعراض املتعلق بإستونيا:
(أ)

تقرير وطين/عرض خطي مقدم وفق ا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/24/EST/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدتر املفوضية السامية حلقو اإلنسا وفقس ا للفقسرة (15ب)
()A/HRC/WG.6/24/EST/2؛
(ج) مس س سسوجز أعدتس س سسر املفوضس س سسية السس س سسامية حلقس س سسو اإلنسس س سسا وفق س س س ا للفقس س سسرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/24/EST/3
 -4وأقيلت إىل إستونيا عن طريق اجملموعة اليالثية قائمة أسئلة أعدهتا سلف ا إسسبانيا وأملانيسا
وبلجيكا واجلمهورية التشيكية والسويد واملكسيك واململكة املتحدة والنرويج .وتتاح هذه األسسئلة
على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أشسسار الوفسسد إىل أ أولويسسات السياسسسة اخلارجيسسة للبلسسد تظسسل تشسسمل توسسسيع ف سساء ققسسو
اتفاقيسسات ققسسو
اإلنسسسا والدرقراطيسسة والرتقسساء بالقسسانو السسدو  .وإسسستونيا السسيت هسسي طسسر
اإلنسسسا الدوليسسة الرئيسسسية و معظسسم معاهسسدات ققسسو اإلنسسسا اإلقليميسسة ،توا سسب علسسى تقسسد
تقاريرها املتعلقة بتنفيذ هذه التفاقيات واملعاهدات.
 -6ول تسزال إسسستونيا ملتزمسسة ومايسسة وتعزيسسز ققسسو اإلنسسسا واحلريسسات األساسسسية علسسى الصسسعيدين
الوطين والدو  .وقد وجهت دعوة دائمة إىل املكلفس بوليسات إطسار اإلجسراءات اخلاصسة مسن أجسل
زيارة البلد .وستظل تو اهتماما خاصا ل ما اخنراط ومشاركة اجملتمع املدا عمل اجملل .
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 -7وقدم الوفد تقريرا عن مشساركة إسستونيا الفعالسة عمسل جملس ققسو اإلنسسا خسالل فس ة
ع سسويتها هسسذه ا يئسسة الف س ة  .2015-2013وتركسسز عمسسل إسسستونيا خسسالل ف س ة ع سسويتها
اجملل على ققو املسرأة والطفسل ومراعساة البعسد اجلنسساا قسالت النسزاع ومكافحسة اإلفسالت مسن
العقاب ومحاية ققسو السسكا األصسلي وقريسة التعبسري ،مبسا ىلسك علسى اإلن نست ،وعسدم التمييسز
ضد امليليات وامليلي ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري ا وية اجلنسانية وقاملي صفات اجلنس .
 -8وتعتسسي إسسستونيا السسستعراض السسدوري الشسسامل أداة فعالسسة لتعزيسسز ققسسو اإلنسسسا وتبسسادل
أف ل املمارسات .ولقد بذلت إستونيا منذ الستعراض األول املتعلق هبا عسام  2011جهسودا
منسسسقة لتنفيسسذ التوصسسيات والتعهسسدات الطوعيسسة .ونفسسذت إسسستونيا الغالبيسسة العظمسسى مسسن التوصسسيات
املقبولة وما زال القليل منها قيد التنفيذ.
 -9وخسسالل الف س ة املشسسمولة بسسالتقرير ،تعاونسست إسسستونيا بصسسورة مسسستمرة مسسع هيئسسات ققسسو
اإلنس سسا ل م سسم املتح سسدة .وتلق سست ع سسدة زي سسارات م سسن املق سسررين اخلاصس س جمللس س قق سسو اإلنس سسا
وقدمت تقارير دورية إىل جلنة الق اء على التمييز العنصري واللجنة املعنيسة بالق ساء علسى التمييسز
ضسسد املسرأة وجلنسسة ققسسو الطفسسل وجلنسسة مناه سسة التعسسذيب واللجنسسة املعنيسسة وقسسو األشس ا ىوي
اإلعاقة ،وقدمت أي ا وثيقتها األساسسية املشس كة عسام  .2015وعسالوة علسى ىلسك ،واصسلت
احلكومة احلوار والتشاور مع مميلي اجملتمع املدا بش مسائل ققو اإلنسا .
 -10وأعسسرب الوفسسد عسسن تقسسديره جلميسسع السسدول السسيت قسسدمت أسسسئلتها سسسلفا ،وواصسسل تقسسد بيانسسر
للسسرد علسسى تلسسك األسسسئلة .وتظسسل مس س لة محايسسة ققسسو أف سراد األقليسسات القوميسسة مسسن ب س أولويسسات
احلكومة .ويت لف سسكا إسستونيا مسن  190جنسسية ،وتشسكل األقليسات قسوا  31املائسة مسن
سكاهنا .ولقد لت إستونيا تنفذ براجمها الوطنية املتعلقة باإلدماج منذ عام  .2000ولقسد قسدد
الينس سسامج اجلديس سسد للف س س ة  ،2020-2014الس سسذي مبوضس سسع مبراعس سساة التطس سسورات اجلديس سسدة اجملتمس سسع
وعمليات الستعراض املنتظمة وآراء اخلياء ومميلي األقليات القومية ،ثالثة أهدا رئيسية تشمل
تقسسد السسدعم املسسستمر إىل األف سراد السسذين يقيمسسو البلسسد منسسذ ف س ة طويلسسة وينتمسسو إىل األقليسسات
القوميسسة مسسن أجسسل إدمسساجهم اجملتمسسع .ولقسسد تولسست وزارة اليقافسسة إىل جانسسب عسسدة وزارات أخسسرى
مسؤولية تنفيذ سياسة اإلدماج الوطنية مناقي خمتلفسة مسن احليساة .ووسسب الستقصساء املتعلسق
برصد اإلدماج الذي أمبجري عامي  2014و 2015أف ت جهود اإلدماج إىل نتائج إجيابية.
 -11وأبلسسا الوفسسد عسسن إطسسال قنسساة تلفزيونيسسة عامسسة جديسسدة باللغسسة الروسسسية تسسستهد اجلمهسسور
الناطق بالروسسية وهتسد إىل تقسد أخبسار موضسوعية عسن احليساة اليوميسة إسستونيا وإىل املسساعدة
إدمسساج السسسكا النسساطق بالروسسسية اجملتمسسع .وعسسالوة علسسى ىلسسك ،ترتئسسي اسس اتيجية اإلدمسساج
تقد دروس جمانية اللغة اإلستونية لكي يتحسن إتقا لغة الدولة صفو أفراد األقليات.
 -12وتتميل إقدى أولويسات احلكومسة احلسد مسن عسدد األشس ا السذين ليسست سم جنسسية
حمسسددة .وهتسسد التعسسديالت املدخلسسة علسسى قسسانو اجلنسسسية إىل تبسسسيط شسسروط احلصسسول علسسى اجلنسسسية
وتسسستهد علسسى وجسسر اخلصسسو املسسسن واملسسستفيدين مسسن احلمايسسة الدوليسسة وأطفسسال الوالسسدين السسذين
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ليسسست سسم جنسسسية حمسسددة .ولقسسد تراجسسع عسسدد األشس ا
اجلهود احلكومية املتواصلة.

السسذين ليسسست سسم جنسسسية حمسسددة بف سسل

 -13وتلتزم إستونيا بتشريعات الحتاد األورويب املتعلقسة بلسوائو وشسروط حتديسد وضسع الالجئس
وك س سسذا بت س سسوفري ال س سسمانات القانوني س سسة س سسم .و ه س سسذا الس س سسيا  ،ستت س سسمن التع س سسديالت القانوني س سسة
لعام  2016املزيد من تشريعات الحتاد األورويب.
 -14واختسسذت إسسستونيا خطسوات لتحسس سسرو عسسيج ملتمسسسي اللجسسوء .و عسسام ،2014
نمبقل مركز إليواء ملتمسي اللجوء إىل مكا جديسد أقسرب مسن األول إىل اخلسدمات العامسة مبسا فيهسا
املؤسسسسات التعليميسسة وسسسو العمسسل وخسسدمات الرعايسسة الصسسحية .واختسسذت إسسستونيا تسسدابري ل سسما
قصول أطفال املهاجرين اجلدد أو الالجئ أو ملتمسي اللجوء على التعليم املالئم .ولقد ثبتت
فعاليسسة برنسسامج تعلسسيم اللغسسة اإلسسستونية بسسالغمر؛ إى أ أطفسسال الالجئ س السسذي التحق سوا باملدرسسسة
عام  2015يتقنو اللغة اإلستونية بالفعل.
 -15واخت سسذت إس سستونيا خطس سوات لتعزي سسز التس سسامو والتن سسوع اليق سسا  ،وجرم سست التحس سري عل سسى
الكراهي سسة أو العن سسف أو التميي سسز .وم سسن املنتظ سسر إدخ سسال حتس سسينات إض سسافية عل سسى الق سسانو اجلن سسائي.
وباإلضافة إىل ىلك ،ما فتئت إستونيا تتصسدى سذه املسسائل مسن خسالل التعلسيم .ويشسمل برنسامج
التعليم العام للف ة  2019-2016أنشطة حمددة بش ققو اإلنسا  .كمسا ان سمت إسستونيا
إىل املبادرة اليت أطلقها جمل أوروبا بعنوا "مناه ة خطاب الكراهية".
 -16وأعس سسرب الوفس سسد عس سسن الت س سزام إسس سستونيا بتشس سسجيع املسس سساواة ب س س اجلنس س س  .ويظس سسل النهس سسوض
بس سساملرأة ووقوقهس سسا علس سسى قس سسدم املسس سساواة مس سسع غريهس سسا ضس سسمن أولويس سسات التعس سساو اإل س سسائي إلسس سستونيا.
واعتم سسدت احلكومس سسة خطس سسة العمس سسل اليانيس سسة للف س س ة  2019-2015املتعلقس سسة بتنفيس سسذ ق س سرار جمل س س
األمن  )2000(1325بش املرأة والسلم واألمن لتحس وضع املرأة مناطق النزاع.
 -17وتنك س سسب إس س سستونيا عل س سسى إع س سسداد خط س سسة عمله س سسا األوىل للفس س س ة  2023-2016بش س س س
سياسات املساواة ،مبا ىلسك املسساواة بس اجلنسس  ،مسن أجسل تشسجيع مشساركة املسرأة علسى قسدم
املساواة مع غريها صنع القرار على مجيع املستويات .ومن املنتظر تنظسيم جمموعسة مسن األنشسطة
جمالت شّت للحد من الفوار األجور .واختذت احلكومة تدابري خاصة من أجل التصدي
للقوالسسب النمطي سسة اجلنسسسانية باعتباره سسا س سسببا أساسسسيا انع سسدام املس سساواة علسسى وج سسر العم سسوم ،و
الفوار األجور ب اجلنس على وجر اخلصو  .وعلى سبيل امليال ،أمبطلقت محلسة توعيسة
عسسام  2013هبسسد التصسسدي للقوالسسب النمطيسسة اجلنسسسانية .ويتسسيو قسسانو املسسساواة ب س اجلنس س
ضسسمانات قانونيسسة ملعاملسسة الرجسسال والنسسساء علسسى قسسدم املسسساواة فيمسسا يتعلسسق بفسسر التعلسسيم املهسسين
والتسسدريب امله سسين .وت سسو احلكومسسة اهتمام سا خاص سا إىل كفالسسة تس سساوي ف سسر العمسسل ب س الرج سسال
ووسع نطا ولية مفتشسية العمسل لتشسمل التسدقيق تنفيسذ
والنساء مؤسسات التعليم العا  .مب
الشروط القانونية للمساواة األجور.
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 -18وتظسسل مسس لة مكافحسسة العنسسف املنسسز والعنسسف ضسسد املسرأة والجتسسار باألش س ا مسسن ب س
األولوي سسات .وهك سسذا تواص سسل احلكوم سسة تنظ سسيم أنش سسطة تش سسمل مح سسالت التوعي سسة وتنظ سسيم ت سسدريبات
وقلقات دراسية لفائدة أفراد الشرطة والنواب العام والق اة.
 -19وي سسنن ق سسانو الش س سراكة املدني سسة املس سسجلة ،ال سسذي دخ سسل قي سسز النف س ساى ك سسانو الي سساا/
يناير  ،2016على قانونية الشسراكة بس ش صس مسن اجلسن نفسسر .ومسن املزمسع اعتمساد اللسوائو
التنفيذية ىات الصلة عام .2016
 -20وأنشسسئت أمانسسة مظسساا ل طفسسال عسسام  2011وأوكلسست مهامهسسا إىل أمس املظسساا املعسسين
باحلقو واحلريات الدستورية .وشرعت إستونيا إنشاء آلية رصد مستقلة لتنفيذ أقكسام اتفاقيسة
ققسو األشس ا ىوي اإلعاقسة بمبعيسد أ أصسبحت طرفس ا فيهسا .واختسذت إسستونيا تسدابري إلصسالح
إطار الرعاية الجتماعية اخلا باألش ا ىوي اإلعاقة وغريهم من املست عف .
 -21ومسسا زالسست احلكومسسة تنظسسر إنشسساء مؤسسسسة وطنيسسة حلقسسو اإلنسسسا  .ومتمسسل أل تنشس
مؤسسة جديدة بالنظر إىل عدة أسسباب موضسوعية .فوليسة أمس املظساا املعسين بساحلقو واحلريسات
الدسسستورية ،وهسسو ال سذي ريسسل هيئسسة مسسستقلة خمولسسة تلقسسي الشسسكاوى ومراقبسسة تطبيسسق معسسايري ققسسو
اإلنسسسا الدوليسسة إسسستونيا ،تغطسسي معظسسم و سسائف هسسذه املؤسسسسة طبق س ا للمبسساد املتعلقسسة مبركسسز
املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية ققو اإلنسا (مباد باري ).

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -22أدىل  73وفسسدا ببيانسسات خسسالل جلسسسة التحسساور .وتسسرد التوصسسيات املقدمسسة خسسالل جلسسسة
التحاور الفرع الياا من هذا التقرير.
 -23لقظ سست اجلمهوري سسة الدومينيكي سسة اجله سسود ال سسيت تب سسذ ا إس سستونيا س سسبيل الن سسمام إىل
اتفاقية ققو األش ا ىوي اإلعاقة وتعزيز ققو املرأة واملساواة ب اجلنس  ،وخباصسة وضسع
خطسسة عمسسل بش س احلسسد مسسن الف سوار األجسسور .وسسسلطت اجلمهوريسسة الدومينيكيسسة ال سسوء علسسى
السجو  .وقدمت توصيات.
اجلهود املبذولة لتحس الظرو
 -24وسلطت إكوادور ال وء على إنشاء مؤسسات ميل أمانة مظاا ل طفال وجملس املسساواة بس
اجلنس  .وتظل معاملة األقليسات علسى قسدم املسساواة مسع غريهسا مسن فئسات اجملتمسع تشسكل حتسدي ا .وأعربست
إكوادور عن قلقها إزاء قالة األش ا "الذين ليست م جنسية حمددة" .وقدمت توصيات.
 -25وأش سسادت مص سسر بالتص سسديق عل سسى اتفاقي سسة قق سسو األش س ا ىوي اإلعاق سسة واليوتوك سسول
الختيسساري لتفاقيسسة ققسسو الطفسسل بشس اشس امل األطفسسال املنازعسسات املسسسلحة ،وبإنشسساء أمانسسة
مظاا ل طفال ،ومبا يبذل من جهسود سسبيل الق ساء علسى الجتسار بالبشسر .وأعربست مصسر عسن
قلقها إزاء خطاب العنصرية وكره األجانب وسائط اإلعالم وعاا السياسة ،وإزاء وضسع الرومسا
وجس سرائم الكراهي سسة املرتكب سسة ب سسدافع العنصس سرية ،مب سسا ىل سسك ض سسد ملتمس سسي اللج سسوء قري سسة ف سساوو.
وقدمت مصر توصيات.
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 -26ولقظت فنلندا مع التقدير اخلطوات اليت تت ذها إستونيا ل ما ققو الطفسل ورقبست
بوضسسع اسس اتيجية وطنيسسة إلدمسساج الرومسسا .وشسسجعت إسسستونيا علسسى اعتمسساد تسسدابري تشسريعية وسياسسسات
لتوفري احلماية من التمييز على أساس امليل اجلنسي وا وية اجلنسانية .وقدمت فنلندا توصيات.
 -27وأقسساط املغسسرب علم سا باإلصسسالقات التش سريعية املتعلقسسة ب سساحلق ال سسما الجتم سساعي
واحلق مستوى معيشي مناسب ،وبالتقدم احملرز فيما يتعلق مبكافحة الجتسار بالبشسر .ولقس
املغسسرب م سسع التق سسدير اجله سسود السسيت تب سسذ ا إس سستونيا حلماي سسة ققسسو الطف سسل والت سسدابري املت سسذة لتعزي سسز
التعليم .وقدم املغرب توصيات.
املساواة ب اجلنس
 -28وأشسسادت جورجيسسا بان سسمام إسسستونيا إىل عسسدة اتفاقيسسات دوليسسة ومبسسا تبذلسسر مسسن جهسسود
سبيل ضما املساواة ب اجلنس وبإنشساء أمانسة مظساا ل طفسال واعتمساد قسانو حلمايسة الطفسل.
وشسسجعت جورجيسسا إسسستونيا علسسى امل سسي املمارسسسة املتميلسسة تقسسد تقسسارير نصسسف الفس ة بشس
متابعة الستعراض .وقدمت جورجيا توصيات.
 -29ورقبسست أملانيسسا باختسساى إسسستونيا عسسدة خط سوات لتنفيسسذ اإلصسسالقات السسيت تعهسسدت هبسسا
الستعراض السدوري الشسامل لعسام  ،2011ولقظست الوقست ىاتسر اسستمرار بعس التحسديات.
وقدمت أملانيا توصيات.
 -30ولقظت غانا مع التقدير اخلطوات السيت اختسذهتا إسستونيا إلنشساء مؤسسسة وطنيسة حلقسو
اإلنسا طبق ا ملباد باري  .وقدمت غانا توصيات.
 -31ورقبسست هنغاريسسا بتعسسديل قسسانو العقوبسسات السسذي أدرج تعريسسف الغتصسساب املسسست دم
اتفاقية مناه ة التعذيب وغريه مسن ضسروب املعاملسة أو العقوبسة القاسسية أو الالإنسسانية أو املهينسة.
وس س لت هنغاريسسا إسسستونيا عسسن التسسدابري اإلضسسافية املزمسسع اختاىهسسا ل سسما مكافحسسة الجتسسار بالبشسسر
بصورة فعالة .وقدمت هنغاريا توصيات.
 -32وأش سسادت آيس سسلندا جبه سسود إس سستونيا س سسبيل حتس س إدم سساج األقلي سسات اإلثني سسة واللغوي سسة.
وش سسجعت احلكوم سسة عل سسى تسس سريع جهوده سسا الرامي سسة إىل ض سسما إط سسار متس سسق حلماي سسة األشس س ا
املنتم إىل األقلية اللغوية الناطقة بالروسية .وقدمت آيسلندا توصيات.
 -33وأش سسادت إندونيس سسيا بإس سستونيا إلنش سسائها أمان سسة مظ سساا ل طف سسال وتعيينه سسا مفوضس سا معنيس سا
باملسسساواة ب س اجلنس س واملسسساواة املعاملسسة وإجرائهسسا حتسسسينات تش سريعية ميسسادين شسسّت تشسسمل
التعليم والجتار بالبشر .وقدمت إندونيسيا توصيات.
 -34وناش سسدت مجهوري سسة إيس سرا اإلس سسالمية احلكوم سسة إع سسداد اسس س اتيجية وطني سسة لتنفي سسذ اتفاقي سسة
ققسسو األشس ا ىوي اإلعاقسسة ،وأعربسست عسسن قلقهسسا إزاء التمييسسز ضسسد األقليسسات اإلثنيسسة والدينيسسة
واحملتجزين .وقدمت مجهورية إيرا اإلسالمية توصيات.
 -35وأقر العرا بان مام إستونيا إىل صكومل دولية خمتلفة حلقو اإلنسا ومبسا أداه مسن دور
مهم إبا ع ويتر جمل ققو اإلنسا  .وقدم العرا توصيات.
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 -36وقيت آيرلندا إستونيا على تنفيذ قانو الشراكة املدنية املسجلة تنفيسذا كسامالا والنظسر
التصسسديق عل سسى اليوتوك سسول الختي سساري لتفاقي سسة الق سساء علسسى مجي سسع أش سسكال التميي سسز ض سسد امل سرأة.
ورقبسست آيرلنسسدا بالتعسسديالت السسيت أمبدخلسست علسسى قسسانو اجلنسسسية ويسسسرت بعس شسسروط التجنسسي ،
غري أهنا تشارمل اللجنة املعنية باحلقو القتصادية والجتماعية واليقافية قلقها إزاء العوائق اللغوية
اليت تواجهها األقلية الناطقة بالروسية .وقدمت آيرلندا توصيات.
 -37ورقبسست إيطاليسسا بإنشسساء أمانسسة مظسساا األطفسسال وجملس املسسساواة بس اجلنسس وآليسسة رصسسد
مسس سستقلة خاضس سسعة للجنس سسة ققس سسو األش س س ا ىوي اإلعاقس سسة .وخلصس سست إيطاليس سسا إىل أ اعتمس سساد
"التصس سسويت اإللك س س وا" يشس سسكل أداة مهمس سسة جس سسدا ل س سسما إعمس سسال احلقس سسو ل خس سسارج الشس سسبكة
اإللك ونية فحسب وإ ا داخلها أي ا .وقدمت إيطاليا توصيات.
 -38ورقبسست لتفيسسا مبشسساركة إسسستونيا النشسسطة عمسسل جملس ققسسو اإلنسسسا  .كمسسا رقبسست،
باعتبارها مدافعا قويا عن التصديق العاملي على نظسام رومسا األساسسي للمحكمسة اجلنائيسة الدوليسة،
بدور إستونيا الريادي التوعية هبذه املس لة اجملل  .وقدمت لتفيا توصيات.
 -39وأقاطس سست ليبيس سسا علم س سا بس سسالتطورات اإلجيابيس سسة املسس سسجلة منس سسذ السس سستعراض األول املتعلس سسق
بإسسستونيا ،مبسسا ىلسسك توجيسسر دعسسوة دائمسسة إىل املكلف س بوليسسات إطسسار اإلجسراءات اخلاصسسة
اجملل س واعتم سساد اس س اتيجية ع سسام  2014بش س اإلدم سساج والتماس سسك الجتم سساعي الرامي سسة إىل أ
تكو مشاركة األقليات فعالة اجملتمع .وقدمت ليبيا توصيات.
 -40وأشسسادت ليتوانيسسا بإسسستونيا إلنشسسائها أمانسسة مظسساا األطفسسال وجملس املسسساواة بس اجلنسس
واعتمساد قسسانو محايسسة الطفسسل وتوقيسسع اتفاقيسسة جملس أوروبسا بشس منسسع ومكافحسسة العنسسف ضسسد املسرأة
والعنف املنز  .وقدمت ليتوانيا توصيات.
 -41وأقاطسست الص س علم سا بتصسسديق إسسستونيا علسسى اتفاقيسسة ققسسو األش س ا ىوي اإلعاقسسة
وغريهسسا مسسن الصسسكومل ،ووضسسعها خطسسة عمسسل ملنسسع العنسسف ،واعتمادهسسا قانونسا بشس محايسسة الطفسسل،
وتعزيزها اجلهود الرامية إىل مكافحة الجتار بالبشر .وقدمت الص توصيات.
 -42ورقبت املكسيك بإنشاء أمانة مظاا األطفال وجملس املسساواة بس اجلنسس  .وأشسادت
جبهس سسود إسس سستونيا الراميس سسة إىل ضس سسما تنفيس سسذ اتفاقيس سسة ققس سسو األش س س ا ىوي اإلعاقس سسة .وقس سسدمت
املكسيك توصيات.
 -43ورقسسب اجلبسسل األسسسود باعتمسساد قسسانو الش سراكة املدنيسسة املسسسجلة والقسسانو اجلديسسد حلمايسسة
الطفل .ولق أ إستونيا أقرت خطسة عمسل للحسد مسن الفسوار األجسور بس اجلنسس وطلسب
إىل الوفد تقد معلومات إضافية عن النتائج احملققة .وقدم اجلبل األسود توصيات.
 -44وأشادت فرنسا باعتماد قانو الشراكة املدنيسة املسسجلة واعتسيت ىلسك خطسوة إجيابيسة
اجتاه ضما ققو امليليات وامليلي ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري ا وية اجلنسانية.
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 -45وهن ت ناميبيا إسستونيا علسى إنشساء أمانسة مظساا األطفسال وجملس املسساواة بس اجلنسس .
وأقاطس سست ناميبيس سسا علم س سا باعتمس سساد خط س سسة تطس سسوير الرعاي س سسة الجتماعيس سسة للف س س ة ،2023-2016
وشجعت إسستونيا علسى مواصسلة اختساى التسدابري الراميسة إىل تنفيسذ خطسة عمسل للحسد مسن الفسوار
األجور ب اجلنس  .وقدمت ناميبيا توصيات.
 -46وأشادت هولندا بإسستونيا لعتمادهسا قسانو الشسراكة املدنيسة املسسجلة السذي رسنو احلمايسة
القانونية ل سر بصر النظر عسن تشسكيلتها .وأقاطست هولنسدا علمس ا أي س ا بسدور إسستونيا النشسط
جمال قرية اإلعالم واإلن نت .وقدمت هولندا توصيات.
 -47وأفاد الوفد ب إستونيا تواجهها حتديات متصلة بتدفق املهاجرين .و هسذا السسيا  ،تواصسل
احلكومسسة بسسذل جهودهسسا الراميسسة إىل التصسسدي للعنص سرية وكسسره األجانسسب اجملتمسسع .ولقسسد تبنسست بع س
الش صسسيات العامسسة ،مبسسا فيهسسا ال سرئي وأم س املظسساا املعسسين بسساحلقو واحلريسسات الدسسستورية ،موقف سا قوي سا
خسسالل املناقشسسة العامسسة السسيت دارت بش س مكافحسسة خط سساب الكراهيسسة وغسسريه مسسن أشسسكال التعبسسري ع سسن
العنص سرية وك سسره األجان سسب .وأف سست املناقش سسات العام سسة وقك سسم احملكم سسة األوروبي سسة حلق سسو اإلنس سسا
ق ية ديلفي ضد إستونيا إىل تعزيز إدرامل وسائط اإلعالم لدورها ومسؤولياهتا معاجلة املس لة.
 -48وعقد وزير العدل نقاشسات ومشساورات مسع السسلطات املعنيسة بتنفيسذ القسانو بغيسة التصسدي
للج سرائم املرتكبسسة بسسدافع الكراهيسسة علسسى تسسو فعسسال .وتسسدأب احلكومسسة علسسى حتس س نظسسام التعلسسيم مسسن
أجل التصدي لتجليات العنصرية وكره األجانب وبناء ثقافة ققو اإلنسا داخل اجملتمع.
 -49وعسسالوة علسسى ىل سسك ،تظسسل العديسسد م سسن السياسسسات والسسيامج وخط سسط العمسسل تركسسز عل سسى
مكافحة العنصرية وكره األجانب وإدماج املهاجرين .ويرتئي برنامج خا بش املهاجرين تقسد
ال س سسدعم إىل امله س سساجرين لالس س سستقرار البل س سسد .وتع س سساإل السس س س اتيجية اجلدي س سسدة املتعلق س سسة باإلدم س سساج
والتماسسسك الجتمسساعي واملعنونسسة "اإلدمسساج إسسستونيا  ،"2020مسس لة اإلدمسساج كعمليسسة معقسسدة،
مسع التشسديد علسى احلفساى علسى ا ويسة اإلثنيسسة وثقافسات األقليسات وضسما قصسول هسذه األقليسسات
على فر املشاركة احلياة العامة على قدم املساواة مع غريها.
 -50ويسسنن القسسانو علسسى قظسسر وجتسسر التح سري علسسى الكراهيسسة أو العنسسف أو التمييسسز علسسى
أسس خمتلفسسة .ولقسد كسسا وزيسر العسسدل منكبس ا علسسى صسياغة تعسسديالت قانونيسة ملزيسسد حتسس التشسريع
املتعلسسق بسساجلرائم املرتكبسسة بسسدافع الكراهيسسة والعنصسرية ،بطسسر منهسسا إدمسساج دوافسسع العنصسرية والكراهيسسة
ضمن الظرو املشددة .وترتئي التعديالت املدخلة على القانو اجلنسائي عسام  2015بالفعسل
معاقبة املنظمات اليت تشجع التمييز العنصري أو العنف.
السسجو  ،أبلسا الوفسد بس سرو عسيج احملتجسزين
 -51وردا على األسسئلة املتعلقسة بسالظرو
حتسسسنت تسسدرجيي ا بف سسل العمليسسة األخسسرية لبنسساء مرافسسق القتجسساز أو ترميمهسسا .فقسسد اسسستوفيت الشسسروط
السدنيا ملكسا العسسيج السسجن اجلديسسدين لفسريو وتسسارتو ،وبسدأ بنسساء مرافسق جديسسدة سسجن ومركسسز
اقتجاز تال  .وولول عام  ،2019ستكو كل السجو اليت هي من النموىج القد قسد أزيلست،
ومن مث ستكو كل السجو قد مبقدثت لستيفاء معايري رو العيج.
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 -52وحتظر التعديالت القانونية الكتظاى السجو وتنن علسى العسدد األقصسى للسسجناء
الذي ركن أ يتسع لر كسل سسجن .وقسد نمبزعست صسفة اجلررسة عسن جسرائم عديسدة وأضسفيت مرونسة
أكسسي علسسى شسسروط اإلف سراج بكفالسسة واإلف سراج حتسست املراقبسسة عسسام  .2015وهكسسذا تراجسسع عسسدد
السجناء بصورة بطيئة بف ل ما اختذتر احلكومة من تدابري حمددة األهدا  .وعالوة على ىلسك،
ت سسطلع احلكومسسة بإصسسالح نظسسام عدالسسة األقسسداّ للحسسد مسسن عسسدد القصسسر املوجسسودين نظ سسام
العدالة اجلنائية ،الذي كا ضئيالا بالفعل ،وضما وصول األقداّ إىل التعليم.
 -53ونصت التعديالت املدخلة عام  2012على القانو اجلنائي على جتسر كسل عناصسر
جرر سسة الجت سسار بالبش سسر احمل سسددة طبقس سا للق سسانو ال سسدو  .و ع سسام  ،2013اس سستمبكمل ق سسانو دع سسم
ال سسحايا ب قكسسام جديسسدة تتعلسسق ب سسحايا الجتسسار بالبشسسر واألطفسسال ضسسحايا العتسسداء اجلنسسسي.
وتسنن التعسديالت املدخلسسة عسام  2015علسى القسسانو اجلنسائي فسرض عقوبسسات أكيسر صسرامة
ق سسالت العن سسف املن سسز منه سسا ق سسالت أش سسكال العن سسف األخ سسرى .و ع سسام  ،2015ص سسدقت
إس سستونيا عل سسى اتفاقي سسة جمل س أوروب سسا بشس س مكافح سسة الجت سسار بالبش سسر .و ع سسام  ،2014وقع سست
إستونيا اتفاقية جمل أوروبا بش منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنز .
 -54وما زالت مسائل العنف املنز والعنف ضد املرأة والجتار بالبشر تندرج ضمن أولويسات
احلكوم سسة .وتش سسدد اس س س اتيجية بش س س من سسع العن سسف للف س س ة  2020-2015عل سسى التوعي سسة هب سسذه
املسائل .ونمبظمت عدة دورات تدريبية وقلقات دراسية لفائدة فئات جمتمعيسة ومهنيسة خمتلفسة ،مبسن
فيهسسا الق سساة والعسساملو وكسسالت إنفسساى القسسانو  .وباسسست دام تكنولوجيسسا املعلومسسات والتصسسال
اجلديدة نمبفذت مشاريع خمتلفة ملكافحة الجتار بالبشر.
 -55وأتيحت للنساء ضحايا العنف أماكن إيواء ممولة من الدولة ،وهي متتد على كل أراضي
إستونيا وتقدم املشورة النفسية والجتماعية والقانونية.
 -56وترمسسي األهسسدا اإل ائيسسة اجلديسسدة إلسسستونيا إىل النهسسوض برفسساه ونوعيسسة قيسساة األطف سسال
وأسسسرهم .واختسسذت إسسستونيا تسسدابري مسسن بينهسسا مسسنو بسسدلت سس ية للوالسسدين خسسالل األشسسهر اليمانيسسة
عشر األوىل لإلجازة األبوية .غري أ املرأة هي اليت استفادت باألساس من هسذه الفرصسة املتاقسة.
وريسسل الرجسسال أقسسل مسسن  10املائسسة مسسن السسذين طلب سوا إجسسازة أبويسسة ،وهسسو مسسا يسسدل علسسى اسسستمرار
املواق سسف اجملتمعي سسة التقليدي سسة إزاء األدوار اجلنس سسانية .غ سسري أ احلكوم سسة اخت سسذت ت سسدابري ،وستواص سسل
اختاىها ،لتعزيز املساواة ب اجلنس .
 -57وأدخسسل القسسانو اجلديسسد حلمايسسة الطفسسل إصسسالق ا رئيسسسي ا فيمسسا يتعلسسق ومايسسة الطفسسل مسسن
خسسالل مسسنو مصسساط الطفسسل أربيسسة أكسسي وجعسسل الطفسسل ع سسوا متسسساويا مسسع غسسريه اجملتمسسع .وأكسسد
الوفسسد مسسن جديسسد التسزام إسسستونيا بإهنسساء العقوبسسة البدنيسسة وتشسسجيع الوالسسدين علسسى اسسست دام أسسساليب
إجيابية تربية أطفا م.
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 -58وقسسدمت إسسستونيا تقريره سسا األو إىل اللجنسسة املعنيسسة وق سسو األش س ا ىوي اإلعاق سسة
عام  .2015وسيع املفسوض املعسين باملسساواة بس اجلنسس واملعاملسة املتسساوية ر يسا لالضسطالع
مبه سسام آلي سسة الرص سسد املس سستقلة مبوج سسب التفاقي سسة .وكان سست احلكوم سسة منكب سسة عل سسى ض سسما وص سسول
األش س س ا ىوي اإلعاقس سسة علس سسى قس سسدم املسس سساواة مس سسع غس سسريهم إىل سس سسو العمس سسل وتس سسوفري اخلس سسدمات
الجتماعية اجملتمعية لتشجيع العيج املستقل صفو هؤلء األش ا  .كما سيساعد قانو
الرعاية الجتماعية لعام  2016الضطالع هبذا العمل.
 -59وشسسددت نيكسساراغوا علسسى التقسسدم السسذي أقرزتسسر إسسستونيا جمسسالت املسسساواة الجتماعيسسة
وققس سسو امل س سرأة وققس سسو العمس سسل .ورقبس سست باعتمس سساد الس س س اتيجية املتعلقس سسة باإلدمس سساج والتماسس سسك
الجتماعي .وقدمت نيكاراغوا توصيات.
 -60ولقظسست النسسرويج التحسسديات السسيت مسسا زال ست قائمسسة فيمسسا يتعلسسق بسسسكا البلسسد مسسن غسسري
اإلس سستوني  ،ل س سسيما فيم سسا يتعل سسق بظ سسروفهم الجتماعي سسة والقتص سسادية .ولقظ سست م سسع التق سسدير
التحسينات املتعلقة بإتاقة البث بالروسية والتعديالت اليت أمبدخلت على قانو اجلنسية وعاجلست
بع ا من مشاكل األش ا عدري اجلنسسية ،واعتمساد قسانو الشسراكة املدنيسة املسسجلة .وقسدمت
النرويج توصيات.
 -61وأفادت عما ب هنا استعرضت التقرير الوطين إلستونيا عن كيب .وقدمت توصيات.
 -62وأش سسادت باكس سستا بإس سستونيا لوض سسعها تشس سريع ا يع سسزز محاي سسة قق سسو اإلنس سسا وتص سسديقها عل سسى
صكومل ققو اإلنسا الدولية .وأعربت باكستا عسن تقسديرها خلطسة تطسوير الرعايسة اخلاصسة واسس اتيجية
اإلدماج الجتماعي والتعليم الشامل واس اتيجية إدماج الروما .وقدمت باكستا توصيات.
 -63وأش سسادت بنم سسا بالت سسدابري ال سسيت اخت سسذهتا إس سستونيا ملكافح سسة مجي سسع أش سسكال التميي سسز والجت سسار
باألش ا والعنف ضد املرأة .وأعربت عن ىهو ا إزاء تنامي ا جمات واألفعال اليت تقوم على
الكراهية والعنصرية وتستهد فئات سكانية معينة .وقدمت بنما توصيات.
 -64ولقظ سست الفلبس س م سسع التق سسدير التص سسديق عل سسى ع سسدة معاه سسدات دولي سسة وإقليمي سسة بشس س
ققسسو اإلنسسسا  ،مبسسا ىلسسك اتفاقيسسة ققسسو األش س ا ىوي اإلعاقسسة وبروتوكو سسا الختيسساري.
ورقبسست بإلغسساء عقوبسسة اإلعسسدام وأقسسرت بسياسسسات إسسستونيا وبراجمهسسا الراميسسة إىل مكافحسسة الجتسسار
باألش ا  .وقدمت الفلب توصيات.
 -65وأقسرت بولنسدا جبهسسود إسستونيا الراميسسة إىل التقيسد بالتوصسسيات املقبولسة السسستعراض األول
املتعلسسق هبسسا .وأعربسست بولنسسدا عسسن تقسسديرها اخلسسا للتسسدابري املت سسذة هبسسد وضسسع اإلطسسار املؤسسسسي
والقانوا حلماية األقليات الوطنية .وقدمت بولندا توصيات.
 -66ورقبست اليتغسال بان سمام إسستونيا منسسذ السستعراض األول املتعلسق هبسا إىل اتفاقيسة ققسسو
األش س ا ىوي اإلعاق سسة وبروتوكو سسا الختي سساري .وأشسسادت بإس سستونيا لنظره سسا إنش سساء مؤسس سسة
وطنية حلماية ققو اإلنسا  .وقدمت اليتغال توصيات.
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 -67ورقبت مجهوريسة كوريسا بالتصسديق علسى اتفاقيسة ققسو األشس ا ىوي اإلعاقسة وإنشساء
و يفسسة أمس مظسساا األطفسسال وجملس املسسساواة بس اجلنسس وسسسن قسسانو جديسسد حلمايسسة الطفسسل
عام  .2014وقدمت مجهورية كوريا توصيات.
 -68وأقاطسست مجهوريسسة مولسسدوفا باإلاسسازات السسيت قققتهسسا إسسستونيا فيمسسا يتعلسسق ب سسما قريسسة
التعبسسري واملسسساواة وققسسو امل سرأة والطفسسل واألقليسسات .ورقبسست بالتعسسديالت املدخلسسة علسسى القسسانو
اجلنسسائي ملواءمسسة تعريسسف التعسسذيب مسسع اتفاقيسسة مناه سسة التعسسذيب ،وشسسجعت إسسستونيا علسسى تقسسد
إعالنات مبوجب املادت  21و 22من هذه التفاقية .وقدمت مجهورية مولدوفا توصية.
 -69ورقبسست رومانيسسا بسياسسسة إسسستونيا الراميسسة إىل حتقيسسق التسواز املناسسسب بس ضسسما ققسسو
أفسراد األقليسسات اسسست دام لغاهتسسا مسسن جهسسة ،وضسسما املعرفسسة الشسساملة باللغسسة الر يسسة للدولسسة مسسن
جهة أخرى .وقدمت رومانيا توصيات.
 -70وأعسسرب الحتسساد الروسسسي عسسن قلقسسر إزاء النتهاكسسات املنهجيسسة حلسسق سسسكا األقليسسات
اسسست دام لغسستهم والسستعلم هب سا وحلقهسسم العمسسل ،وإزاء التمييسسز ضسسد الرعايسسا األجانسسب فيمسسا يتعلسسق
وقوقهم السياسية والقتصادية .وقدم الحتاد الروسي توصيات.
 -71وش سسجعت ص سربيا إس سستونيا عل سسى امل سسي تعزي سسز املؤسس سسات املس سستقلة حلق سسو اإلنس سسا
وإجس سراء مش سساورات واس سسعة م سسع اجملتم سسع امل سسدا فيم سسا يتعل سسق بتحسس س ق سسانو املس سساواة املعامل سسة.
وقدمت صربيا توصيات.
 -72ورقبسست سسسنغافورة بالتسسدابري الراميسسة إىل الق سساء علسسى العنسسف املنسسز والعنسسف ضسسد امل سرأة
وسلطت ال وء على أربية تنفيذ مبادرات من قبيل اإلجازة األبويسة املدفوعسة األجسر وخطسة العمسل
الرامية إىل احلد من الفوار األجور ب اجلنس  .وقدمت سنغافورة توصيات.
 -73وأش سسادت س سسلوفاكيا بإس سستونيا لتعزيزه سسا اإلط سسار الق سسانوا واملؤسس سسي املتعل سسق وق سسو اإلنس سسا
ورقبت باعتماد قانو اجلنسية وقانو محاية الطفل .ولقظت اجلهود املبذولة لتحسس محايسة الفئسات
املست عفة وإدماج ملتمسي اللجوء ،ولتحس نوعية قياة املسن  .وقدمت سلوفاكيا توصيات.
 -74وأش س سسادت س س سسلوفينيا باملب س سسادرات املتعلق س سسة و س سسق املش س سساركة احلي س سساة العام س سسة والسياس س سسية
وبالتصديق على اتفاقيسة ققسو األشس ا ىوي اإلعاقسة وبروتوكو سا الختيساري وبتبسسيط شسروط
احلصسسول علسسى اجلنسسسية بالنسسسبة إىل عسسدة فئسسات مسسن السسسكا  .ولقظ ست أ مسسن ش س الشسسروط
اللغويسسة الصسسارمة للحصسسول علسسى عمسسل القطسساع العسسام واخلسسا أ تشسسكل عائق س ا أمسسام أف سراد
األقليات .وقدمت سلوفينيا توصيات.
 -75وسلطت إسبانيا ال سوء علسى اعتمساد قسانو الشسراكة املدنيسة املسسجلة وإدخسال تعسديالت
علسسى قسسانو اجلنسسسية ،وهسسي أمسسور يسسسرت جوانسسب عديسسدة مسسن إجسراءات جتنسسي الرعايسسا األجانسسب.
وقدمت إسبانيا توصيات.
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 -76ورقب س سست الس س سسويد ب س سساجلهود الرامي س سسة إىل تقل س سسين ع س سسدد احملتجس س سزين الس س سسجو ومراك س سسز
القتجاز .وقد مبشيدت سجو جديدة وقديية ،لكن ل يزال مثسة جمسال لتحسس سرو اعتقسال
السجناء .وقدمت السويد توصية.
 -77ورقب ست طاجيكس سستا ب سساجلهود ال سسيت تب سسذ ا إس سستونيا ل سسما قق سسو الطف سسل واملس سسن .
وقدمت طاجيكستا توصيات.
 -78وشسسجعت مجهوريسسة مقسسدونيا اليوغوسسسالفية سسسابقا إسسستونيا علسسى تكييسسف جهودهسسا الراميسسة
إىل مكافحة العنف املنز والعنف ضد املرأة ،مبا ىلك إدخال تعديالت على قانو العقوبات
لتصسسنيف تلسسك األفعسسال علسسى أهنسسا ج سرائم حمسسددة .وطلبسست مجهوريسسة مقسسدونيا اليوغوسسسالفية سسسابق ا
معلومات عن عملية إنشاء مؤسسة وطنية حلقو اإلنسا  ،وقدمت توصية.
 -79ولقظت تركيا التعديالت اليت أدخلت على قانو اجلنسسية لتيسسري قصسول األشس ا
ع سسدري اجلنس سسية عل سسى اجلنس سسية اإلس سستونية .غ سسري أ تركي سسا أعرب سست ع سسن قلقه سسا إزاء الجت سساه املتزاي سسد
لتجليات العنصرية وكره األجانب وكره اإلسالم اجملتمع اإلستوا .وقدمت تركيا توصيات.
 -80وأشادت أوكرانيا بإصالح قانو العقوبات ،واعتماد اسس اتيجية اإلدمساج اجلديسدة ،والتصسديق
عل سسى اتفاقي سسة قق سسو األشس س ا ىوي اإلعاق سسة وبروتوكو سسا الختي سساري ،ووض سسع خط سسة تطس سوير الرعاي سسة
اخلاص سسة .ومثن سست موق سسف أوكراني سسا اإلجي سسايب إزاء القتياج سسات الجتماعي سسة واليقافي سسة ل قلي سسات القومي سسة،
مبا فيها اجملتمع األوكراا .وشجعت أوكرانيا إستونيا على امل ي بسذل جهودهسا الراميسة إىل أ تصسبو
طرف ا صكومل من بينها التفاقية الدولية حلماية مجيع األش ا من الختفاء القسري.
 -81ومثن سست اإلم سسارات العربي سسة املتح سسدة إنش سساء جمل س املس سساواة ب س اجلنس س واخت سساى الت سسدابري الالزم سسة
التعلسسيم .غسسري أهنسسا أعربسست عسسن
ملعاجلسسة الف سوار األجسسور ب س اجلنس س وتعزيسسز املسسساواة ب س اجلنس س
قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل وجود متييز ديين وعنصري وكره لإلسالم .وقدمت توصيات.
 -82ورقبسست اململكسسة املتحسسدة بالتقسسدم احملسسرز فيمسسا يتعلسسق بتنفيسسذ توصسسياهتا املقدمسسة إىل إسسستونيا
خالل الستعراض األول املتعلق هبا ،مبسا ىلسك التصسديق علسى اتفاقيسة ققسو األشس ا ىوي
اإلعاقسسة والعس ا القسسانوا بسساألزواج املؤلفسسة مسسن ش صس مسسن اجلسسن نفسسسر .وشسسجعت اململكسسة
املتحدة إستونيا على تنفيذ اس اتيجية اإلدماج تنفيذا تام ا .وقدمت توصيات.
 -83وأش سسار الوف سسد إىل أ التع سسديالت املدخل سسة عل سسى الدس سستور ع سسام  2015ق سسد خف سست
السن الدنيا للتصويت النت ابات احمللية إىل  16سنة .وتنظر احلكومة منو السسجناء قسق
املشاركة النت ابات.
 -84وبلا است دام نظم التصويت اإللك وا نسبة  30املائة انت ابات عسام .2015
وخ سسع نظ سسام "التص سسويت اإللك س س وا" للرص سسد والتحسس س بص سسورة متواص سسلة لكفال سسة اخلصوص سسية
والسرية .ولقد مبوضعت عدة تسدابري أمنيسة حلمايسة الطسابع السسري للبيانسات الش صسية .وتتساح سسبل
انتصا قانونية قال انتهامل السرية عند إدارة البيانات الش صية.
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 -85وىكسسر الوفسسد بس إسسستونيا مسسن أنشسسط البلسسدا املدافعسسة عسسن أمسسن الف سساء اإللكس وا وب هنسسا
أطلقسست عسسددا مسسن املبسسادرات الرئيسسسية ىات الصسسلة .وتسسست دم إسسستونيا قلسسولا تكنولوجيسسة حلمايسسة
البيانسسات الش صسسية داخسسل نظسسام املعلومسسات احلكسسومي .و عسسام  2015أجسسرى أكيسسر مسسن 150
مفتش ا معني ا وماية البيانات الش صسية عمليسات تفتسيج إطسار وليستهم املتميلسة الت كسد مسن
مدى التقيد بلوائو محاية البيانات الش صية .وعالوة على ىلسك ،أجسرت احلكومسة حتلسيالا معمقس ا
للس سوائو املوج سسودة ولتنفي سسذها عل سسى أرض الواق سسع م سسن أج سسل مزي سسد حتسس س مس سستوى محاي سسة البيان سسات
الش صية التصسالت .وتعتسزم إسستونيا التمييسز بفعاليسة أكسي بس خمتلسف السنهج واحلسالت السيت
ركن أ تست دم فيها البيانات احملستف هبسا ،وت سييق نطسا السست دام ،ووضسع أقكسام مالئمسة
مل تلف اجملالت ،مبا ىلك اإلجراءات اجلنائية واألمن القومي.
 -86ويسسنن الدس سستور عل سسى ق سسق مجي سسع األف سراد ،مب سسن ف سسيهم الس سسجناء ،مراجع سسة ق سسائية
قسسالت انتهسسامل ققسسو اإلنسسسا  .و هسسذا السسسيا  ،أمبدخلسست عسسدة حتسسسينات علسسى عمسسل اجلهسساز
الق ائي ،وقمبسلن متوسط مدة اإلجراءات الق ائية السنوات اليالّ األخسرية .ويتلقسى أع ساء
اجلهسساز الق سسائي تسسدريبا علسسى فقسسر ق سساء احملكمسسة األوروبيسسة حلقسسو اإلنسسسا  .وتسسنن التعسسديالت
املدخلسسة علسسى قسسانو مسسسؤولية احلكومسسة علسسى تعسسوي املت سسررين مسسن اإلج سراءات اجلنائيسسة املطولسسة.
وش س سسرعت إس س سستونيا ص س سسياغة تع س سسديالت قانوني س سسة ل س سسما تع س سسوي املت س سسررين م س سسن التس س س خري
اإلجراءات املدنية واإلدارية.
 -87وردا علسسى أسسسئلة بش س تعلسسيم لغسسات األقليسسات ،ىكسسر الوفسسد أ املسسدارس احلكوميسسة تقسسدم
التعليم بلغات خمتلفة ف الا عن اللغات الر ية للدولة .ويتساح التعلسيم بالروسسية املسدارس العامسة
واخلاصة مجيع املستويات .ووفقا للتشريع املعمول بر ،إىا كا عشرة أش ا على األقسل ممسن
مملو اجلنسية نفسها يقيمو بلدية حملية فإنر مق م التعلم بلغتهم األم.
 -88وإىا كا اختيار لغة التعلم التعليم األساسي يعود إىل املدرسة فإ تدري ما ل يقل
عن  60املائة من مناهج التعليم اليانوي العا يتم باللغة اإلستونية .وا د مسن هسذا الشسرط
هو تيسري إتقا السكا للغة اإلستونية وضما وصسول أفسراد األقليسات إىل التعلسيم العسا وسسو
العمسسل وك سسذا إدم سساجهم اجملتم سسع بص سسورة فعال سسة .والنتق سسال إىل اعتم سساد اإلس سستونية كلغ سسة ت سسدري
 60املائة من نظام التعليم حتقق تدرجييا ب عامي  2007و.2014
 -89وأش سسارت الختب سسارات احلكومي سسة وعملي سسات التقي سسيم ال سسذات امل سسدارس إىل ع سسدم تراج سسع
التحص سسيل األك سسادري بس سسبب ه سسذا التغ سسري وإىل حتس سسن املعرف سسة باللغ سسة اإلس سستونية .ويلق سسن التعل سسيم
بالروسية ست من املدارس اخلمس عشسرة األعلسى ترتيبس ا .وعسالوة علسى ىلسك ،ان سم أكيسر مسن
نصسسف املسسدارس املسسست دمة للروسسسية إىل برنسسامج تعلسسم اللغسسة بسسالغمر ،مبسسا ي سسمن إتقسسا طلبسسة تلسسك
املسسدارس لإلسسستونية والروسسسية واإلنكليزيسسة .وأثبسست الينسسامج فعاليتسسر بالنسسسبة إىل أطفسسال املهسساجرين
والالجئ .
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 -90وتقدم إستونيا الدعم أي ا إىل الكبار لتعلم اإلسستونية مسن خسالل تعسوي النساجح
الختبسسارات اللغويسسة عسسن تكلفسسة السسدروس اللغويسسة .وتقسسدم الدولسسة دروس سا لغويسسة جمانيسسة للعسسامل
البلسسد منسسذ فس ة طويلسسة واملهسساجرين اجلسسدد .وفيمسسا يتعلسسق بشسسروط الياعسسة
القطسساع العسسام واملقيم س
اللغوي سسة املطلوب سسة بعس س الو سسائف ،ش سسدد الوف سسد عل سسى أ ه سسذا الش سسرط مبوض سسع ل سسما تق سسد
اخلسسدمات العامسسة واملعلومسسات باإلسسستونية .ويسرتبط شسسرط اللغسسة أي س ا بطبيعسسة العمسسل اخلاصسسة .وعلسسى
سبيل امليال ،تش ط من األطباء والصيدلي براعة لغوية أكي مما تش ط من مو في اخلدمات.
 -91وأكد الوفد تراجع السدور العقسايب ملفتشسية اللغسة اإلسستونية بصسورة كبسرية .وأمبلغسي كسانو
الياا/ينسساير  2015شسسرط فسسرض الغرامسسات بالنسسسبة إىل عسسدة فئسسات .وا يعسسد نقسسن إتقسسا اللغسسة
احلكوميسسة يعتسسي جنحسسة إداريسسة .وينبغسسي أ يسسسمو مفتشسسو اللغسسات بت صسسين مسسدة زمنيسسة عمليسسة
لتحس س مهسسارات املو سسف اللغويسسة .وأبسسدى املفتش سو املزيسسد مسسن املرونسسة وغالب س ا مسسا كسسانوا يقسسدمو
قلولا عملية قالت حمددة ل ما تقد اخلدمات باإلستونية.
 -92وترك سسز اسس س اتيجية اإلدم سساج اجلدي سسدة عل سسى اإلدم سساج الجتم سساعي القتص سسادي والتعليم سسي
واليقسسا والسياسسسي .ويمبنظسسر إىل اإلدمسساج علسسى أنسسر عمليسسة ثنائيسسة الجتسساه ومسسؤثرة اجملتمسسع برمتسسر.
وأنش س س اجملل س س الستشس سساري اليقس سسا ل قليس سسات القوميس سسة عس سسام  2008هبس سسد متييس سسل مصس سساط
األقليسسات داخسسل دوائسسر ص سسنع الق سرار .ويشسسجع اجملل س احلي سساة اليقافيسسة وأنشسسطة األقليسسات القومي سسة
ويشارمل تنفيذ سياسة اإلدماج.
 -93و عسسام  ،2015أنش س وزيسسر اليقافسسة اجملل س السسوطين إلدمسساج الرومسسا السسذي ضسسم وزارات
وقكومسسات حمليسسة خمتلفسسة وخ سياء ومميل س ملنظمسسات الرومسسا .ويس سسعى اجملل س إىل تشسسجيع احل سوار
وتيسريه ،وتعزيز التعاو  ،وإتاقة فرصة عقد مناقشات بش مسائل إدماج الروما.
الس س سسنوات
 -94وتراجع س سست مع س سسدلت البطال س سسة ص س سسفو اإلس س سستوني وغ س سسري اإلس س سستوني
األخس سسرية .كمس سسا تراجع س سست الف س سوار مع س سسدلت البطالس سسة ب س س اإلس س سستوني واألقليس سسات اإلثني س سسة
عسسام  .2015وتسسو احلكومسسة اهتمامسا خاصسا إىل تنميسسة منطقسسة إيسسدا  -فريومسسا قيسسث متيسسل األقليسسة
الناطقسسة بالروسسسية غالبيسسة السسسكا  .وترتئسسي الس س اتيجية اإلسسستونية للتنميسسة اإلقليميسسة وخطسسة عمسسل
مقاطعة إيدا  -فريو للف ة  2020-2015اختساى تسدابري ترمسي إىل حتسس سرو العسيج وتقويسة
اجملتمع املدا وتعزيز الفر القتصادية والتو يفية.
 -95وقيسست الوليسسات املتحسسدة األمريكيسسة إسسستونيا علسسى اختسساى خطسوات إضسسافية بغيسسة التصسسدي
لس س ىى والتميي سسز الل سسذين يس سستهدفا امليلي سسات وامليليس س ومزدوج سسي املي سسل اجلنس سسي ومغ سسايري ا وي سسة
اجلنس سسانية وق سساملي ص سسفات اجلنس س وامله سساجرين وملتمس سسي اللج سسوء والالجئ س وأف سراد األقلي سسات
اإلثنيسسة والدينيسسة .وأشسسادت الوليسسات املتحسسدة األمريكيسسة بإسسستونيا لبسسذ ا جهسسودا متواصسسلة سسسبيل
ال ويج جملتمع متسامو ومتكامل .وقدمت الوليات املتحدة األمريكية توصيات.
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 -96وشسسددت أوروغ سواي علسسى ان سسمام إسسستونيا إىل اتفاقيسسة ققسسو األش س ا ىوي اإلعاقسسة
وبروتوكو ا الختيساري ،واليوتوكسول الختيساري لتفاقيسة ققسو الطفسل بشس اشس امل األطفسال
املنازعات املسلحة .وأقاطت أوروغواي علما باجلهود السيت تبسذ ا إسستونيا إلنشساء مؤسسسة وطنيسة
حلقو اإلنسا طبق ا ملباد باري  .وقدمت أوروغواي توصيات.
 -97ولقظ سست أوزبكس سستا م سسع التقس سسدير اجله سسود املبذول سسة سس سسبيل تعزي سسز اإلط سسار القس سسانوا
واملؤسسي حلماية ققو اإلنسا وتعزيزها .وأقاطت علم ا بالشواغل امليسارة إزاء قسالت التمييسز
ال سسذي يس سستهد األقلي سسات وامله سساجرين والالجئ س س وإزاء خط سساب الكراهي سسة والتميي سسز اجلنس سساا.
وقدمت أوزبكستا توصيات.
 -98وأق سسرت أفغانس سستا بإص سسالح ق سسانو العقوب سسات وبك سسل الت سسدابري املت سسذة ملكافح سسة مجي سسع
أشكال العنسف .وأقاطست علمسا مسع التقسدير بينسامج التعلسيم العسام للفس ة  2019-2016السذي
يشمل التيقيف جمال ققو اإلنسا  .وقدمت أفغانستا توصية.
 -99وأشسسادت ألبانيسسا باحلكومسسة لوضسسعها خط سسة تط سوير الرعايسسة الجتماعيسسة للف س ة 2023-2016
واعتمسساد خطسسة تنميسسة جديسسدة ملنسسع العنسسف .وشسسجعت إسسستونيا علسسى إدخسسال حتسسسينات إضسسافية
جمال ققو اإلنسا  .وقدمت ألبانيا توصيات.
 -100ورقبت اجلزائر باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا إستونيا لتحس قالة ققو اإلنسا منسذ
الستعراض األول املتعلق هبا ،وبتصديقها على اتفاقية ققو األش ا ىوي اإلعاقة كما أوصست
بذلك اجلزائر ووفود كيرية أخرى خالل الستعراض السابق .وقدمت اجلزائر توصيات.
 -101ورقبسست األرجنت س بسساجلهود السسيت تبسسذ ا احلكومسسة جمسسال التعلسسيم وهن س ت إسسستونيا علسسى
إدمسساج موضسسوع ققسسو اإلنسسسا منسساهج التعلسسيم األساسسسي .وأشسسارت األرجنت س إىل اسسستمرار
التحديات ل سيما فيما يتعلق باألقليات .وقدمت األرجنت توصيات.
 -102وسسسلطت أرمينيسسا ال سسوء علسسى املشسسروع اجلديسسد الرامسسي إىل حتس س التواصسسل والتفسساهم ب س
الشس سسباب وأعربس سست عس سسن سس سسعادهتا ملعاجلس سسة مسس سسائل اإلدمس سساج اس س س اتيجية اإلدمس سساج والتماسس سسك
الجتماعي اجلديدة .وقدمت أرمينيا توصيات.
 -103وأشسادت أسس اليا بإسسستونيا لتنفيسسذها إصسسالقات كانست قسسد التزمست هبسسا خسسالل اسسستعراض
عسسام  2011املتعلسسق هبسسا ،مب سسا ىلسسك التصسسديق علسسى اتفاقي سسة ققسسو األش س ا ىوي اإلعاق سسة
وبروتوكو ا الختيساري ،واليوتوكسول الختيساري لتفاقيسة ققسو الطفسل بشس اشس امل األطفسال
املنازعات املسلحة .وأشادت باعتمساد قسانو التعسايج السذي يوسسع نطسا ققسو األزواج املرتبطسة
بعقسد قسرا ليشسمل األزواج غسري املرتبطسة بسر ،مبسسا ىلسك األزواج املؤلفسة مسن أشس ا مسن اجلسسن
نفسر .وقدمت أس اليا توصيات.
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 -104ولقظت أىربيجا أ بع هيئات معاهدات ققسو اإلنسسا أعربست عسن قلقهسا إزاء
املشاكل املرتبطة بالتمييز وكره األجانسب واملواقسف العنصسرية والتعسذيب وسسوء املعاملسة والسست دام
املفرط للقوة .وقدمت أىربيجا توصيات.
 -105وأشادت البحرين باجلهود اليت تبسذ ا إسستونيا لتنفيسذ التوصسيات املقدمسة السستعراض األول
املتعلسسق هبسسا ،غسسري أهنسسا تظسسل قلقسسة إزاء عسسدم إج سراء أي تعسسديل للقسسانو اجلنسسائي حلظسسر نشسساط املنظمسسات
العنصرية ونشر األفكار اليت تروج للتفو العرقي والكراهية العنصرية .وقدمت البحرين توصيات.
 -106ولقظسست بسسيالروس التسسدابري املت سسذة لتحسس وضسسع األقليسسات .وأشسسارت إىل التمييسسز
التعلسسيم والعمسسل بسسسبب القيسسود املفروضسسة ل س ويج لغسسة الدولسسة ،ودعسست إسسستونيا إىل إلغسساء كسسل ه سذه
القيسسود .ولقظسست بسسيالروس الوصسسم السسذي يسسستهد األقليسسات وخطسساب الكراهيسسة الصسسادر عسسن
السياسي  .وقدمت بيالورس توصيات.
 -107وهن ت بلجيكا إستونيا علسى اعتمادهسا خطسة عمسل لتنفيسذ قسرار جملس األمسن )2000(1325
والتصسسديق علسسى اتفاقيسسة ققسسو األش س ا ىوي اإلعاقسسة واليوتوكسسول الختيسساري لتفاقيسسة ققسسو الطفسسل
بش اشس امل األطفسال النزاعسات املسسلحة .غسري أ بلجيكسا سسلطت ال سوء علسى ضسرورة مواصسلة بسذل
اجلهود جمال مكافحة مجيع أشكال التمييز والعنصرية .وقدمت بلجيكا توصيات.
 -108وأطرت بوتسوانا على جهود إستونيا الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقساب وأشسادت
بالتصديق على تعديالت كامبال املتعلقسة بنظسام رومسا األساسسي للمحكمسة اجلنائيسة الدوليسة وعلسى
اليوتوكول الختياري لتفاقية ققسو الطفسل بشس اشس امل األطفسال املنازعسات املسسلحة .غسري
أ بوتسسوانا مسسا زالست قلقسسة إزاء التقسسارير السسيت تشسسري إىل الوصسسم املسسستمر لسسبع األقليسسات القوميسسة.
وقدمت بوتسوانا توصيات.
 -109وأعرب سست اليازي سسل ع سسن قلقه سسا إزاء أق سسداّ مرتبط سسة بع سسدم القس س ام املمك سسن ملب سسدأ ع سسدم
اإلعادة؛ وإزاء قانو التصالت اإللك ونية الذي يش ط على مقدمي اخلدمات تقسد البيانسات
إىل الوك سسالت احلكومي سسة؛ وإزاء التع سسديالت ال سسيت أدخل سست عل سسى ق سسانو اجلنس سسية وق سسد ل تش سسمل
األطفسال امل اوقسة أعمسارهم بس  15و 18سسنة .وقيسست إسستونيا علسى التصسديق علسى التفسساقيت
املتعلقت بانعدام اجلنسية .وقدمت اليازيل توصيات.
 -110ولقظت بلغاريسا أ إسستونيا باتست منسذ إجسراء السستعراض األول املتعلسق هبسا عسام 2011
طرف سا عسسدة صسسكومل دوليسسة حلقسسو اإلنسسسا دو إبسسداء أي حتفظسسات .وأعربسست بلغاريسسا عسسن تقسسديرها
إلنشاء و يفة أم مظاا األطفال وجمل املساواة ب اجلنس  .وقدمت بلغاريا توصيات.
 -111ورقبسست بورونسسدي مب تلسسف التسسدابري السسيت اختسسذهتا إسسستونيا حلمايسسة املسسساواة ب س اجلنس س .
وأشادت باعتمساد قسانو محايسة الطفسل وإنشساء أمانسة مظساا ل طفسال .ورقبست بورونسدي مب تلسف
التدابري املت ذة لتحس ققو اإلنسا للمسن  .وقدمت بوروندي توصية.
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 -112وأشسسادت كنسسدا بتصسسديق إسسستونيا علسسى اتفاقيسسة ققسسو األش س ا ىوي اإلعاقسسة ،وشسسجعت
على تنفيذ قانو الشراكة املدنية املسجلة تنفيذا تاما .ولقظت اعتمساد التعسديالت السيت أمبدخلست علسى
قانو اجلنسية وتسنن علسى مسنو اجلنسسية ل طفسال السذين ولسدوا مسن أبسوين عسدري اجلنسسية وا يتجساوزوا
سن اخلامسة عشرة ،وتبسيط الشروط اللغوية بالنسبة إىل املسن  .وقدمت كندا توصيات.
 -113وسلطت شيلي ال وء على اجلهود اليت تبذ ا إسستونيا لتعزيسز إطارهسا القسانوا واملؤسسسي
واعتمسساد ب سرامج وطنيسسة حلقسسو اإلنسسسا ميسسل خطسسة وطنيسسة ملنسسع العنسسف ضسسد امل سرأة وقسسانو محايسسة
الطفسسل والتعسسديالت املدخلسسة علسسى قسسانو العقوبسسات ملعاجلسسة مسس لة الجتسسار باألشس ا  .وقسسدمت
شيلي توصيات.
 -114وأقاط س سست ماليزي س سسا علمس س س ا باعتم س سساد ق س سسانو محاي س سسة الطف س سسل وخط س سسة بشس س س من س سسع العن س سسف
للف ة  ،2020-2015وبإنشاء أمانة مظاا األطفال .ولقظست ماليزيسا قبسول إسستونيا توصسياهتا
املقدمة الستعراض األول .وقدمت توصيات.
 -115وسسسلطت كوسسستاريكا ال سسوء علسسى إدمسساج التيقيسسف جمسسال ققسسو اإلنسسسا املنسساهج
الدراسسية وأعربسست عسن تقسسديرها للجهسسود املبذولسة لتحسس التشسريعات املتعلقسة مبكافحسسة التعسسذيب.
وأعربت عن قلقها إزاء اسستمرار العنسف اجلنسساا والعتسداءات اجلنسسية وكسذا اسستمرار الفسوار
األجور ب اجلنس  .وقدمت كوستاريكا توصيات.
 -116وأش سسادت كرواتي سسا باعتم سساد ق سسانو جدي سسد حلماي سسة الطف سسل ومبواص سسلة تعزي سسز محاي سسة قق سسو
الطفسسل .وأعربسست عسسن سسسعادهتا لوفسساء إسسستونيا بالتزامهسسا بسسسن قسسانو جديسسد مظسسر العقوبسسة البدنيسسة
صراقة .وقدمت كرواتيا توصيات.
 -117وسلطت كوبا ال وء على اجلهود اليت تبذ ا إستونيا لتحس مؤشراهتا املتعلقة باملسساواة
بس اجلنسس وققسسو املسرأة .ولقظسست أ عسسدة هيئسسات منشس ة مبوجسسب معاهسسدات األمسسم املتحسسدة
وعسسدة منظمسسات إقليميسسة ومنظمسسات غسسري قكوميسسة أعربسست عسسن قلقهسسا إزاء اسسستمرار انعسسدام املسسساواة
القتصادية وارتفاع معدلت البطالة والتمييز العمل الذي تعاا منر األقليات اإلثنية .وقسدمت
كوبا توصيات.
 -118وقدمت اجلمهورية التشيكية توصيات.
 -119وأطسسرت جيبسسوت علسسى جهسسود إسسستونيا لتنفيسسذ التوصسسيات املقدمسسة السسستعراض األول املتعلسسق
هبسسا ،وأعربسست عسسن سسسعادهتا لق سرار إدراج مس س لة ققسسو اإلنسسسا املنسساهج الدراسسسية .ودعسست جيبسسوت
إستونيا إىل تكييف جهودها الرامية إىل تعزيز ققو اإلنسا ومحايتها .وقدمت جيبوت توصيات.
 -120و اخلتام ،أعرب الوفد عن امتنانر جلميع الدول اليت شاركت املناقشة خسالل جلسسة
التحس سساور .وسس سستو احلكومس سسة الهتمس سسام الواجس سسب إىل كس سسل التعليقس سسات والتوصس سسيات ،وسس سستنفذ كس سسل
التوصيات اليت قبلتها إستونيا تنفيذا كامالا .وستصبو متابعسة السستعراض جسزءا أساسسيا مسن عمسل
املؤسسات الوطنية املعنية وماية ققو اإلنسا .
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 -121وأكد الوفد من جديد التزام إستونيا مبواصسلة تعزيسز ققسو اإلنسسا ومحايتهسا ،وأفساد بس
آليسسة الس ستعراض السسدوري الشسسامل تظسسل تشسسكل جسسزءا مفيسسدا مسسن هسسذا العمسسل .و إطسسار متابعسسة
الستعراض ،ستواصل إستونيا بذل جهودها الرامية إىل أ تصبو طرف ا سائر الصكومل الدوليسة
حلق سسو اإلنس سسا  ،مب سسا فيه سسا التفاقي سسة الدولي سسة حلماي سسة مجي سسع األش س ا م سسن الختف سساء القس سسري،
واتفاقيسسة جمل س أوروبسسا بش س منسسع ومكافحسسة العنسسف ضسسد املسرأة والعنسسف املنسسز  ،واتفاقيسسة مكافحسسة
التمييسز جمسال التعلسسيم .وسستعتمد إسسستونيا وتنفسذ خطسة عمسسل وتطسوير ميسسادين العمسل واحلمايسسة
الجتماعية واإلدماج واملساواة ب اجلنس وتكافؤ الفر للف ة .2023-2016

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -122نظرت إستونيا في التوصيات المقدمةة أثنةاء جلسةة التحةاور والمدرجةة أدنةا و ةي
تحظى بتأييد ا:
 1-122توقيةةا الوروتولةةوخ االرتيةةاري التفاقيةةة القجةةاء علةةى جميةةا أ ة اخ
التمييز ضد المرأة والتصديق عليه (ترليا)؛
 2-122ت ثيةةف جدود ةةا الراميةةة إلةةى التصةةديق علةةى الوروتولةةوخ االرتيةةاري
التفاقي ةةة القجة ةةاء علة ةةى جمية ةةا أ ة ة اخ التميي ةةز ضة ةةد الم ة ةرأة (جمدورية ةةة مقة ةةدونيا
اليوغوسالفية سابقا)؛
 3-122التصة ةةديق علة ةةى االتفاقية ةةة الدولية ةةة لحماية ةةة جمية ةةا ا ة ة ا مة ةةن
االرتفاء القسري (ا رجنتين)؛
 4-122توقي ةةا االتفاقي ةةة الدولي ةةة لحماي ةةة جمي ةةا ا ة ة ا
القسري والتصديق عليدا (عمان)؛
5-122
جميا ا

م ةةن االرتفة ةاء

ات ةةال التةةدابير الجةةرورية للتصةةديق علةةى االتفاقيةةة الدوليةةة لحمايةةة
ا من االرتفاء القسري (سلوفاليا)؛

 6-122النظر في التصديق على االتفاقيةة الدوليةة لحمايةة جميةا ا ة ا
من االرتفاء القسري (أوروغواي)؛
 7-122التصة ةةديق عل ة ةى االتفاقية ةةة الدولية ةةة لحماية ةةة جمية ةةا ا ة ة ا مة ةةن
االرتفةةاء القس ةةري والوروتولةةوخ االرتي ةةاري التفاقيةةة القج ةةاء علةةى جمي ةةا أ ة ة اخ
التمييز ضد المرأة (الورتغاخ)؛

__________

**
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 8-122النظر في التصديق على االتفاقيةة الدوليةة لحمايةة جميةا ا ة ا
من االرتفاء القسري والوروتولوخ االرتياري التفاقية القجاء علةى جميةا أ ة اخ
التمييز ضد المرأة واتفاقية م افحة التمييز في مجاخ التعليم (غانا)؛

ا مبحترر الستنتاجات والتوصيات.
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9-122

التصديق على اتفاقية م افحة التمييز في مجاخ التعليم (أوزب ستان)؛

 10-122النظر في التصةديق علةى اتفاقيةة م افحةة التمييةز فةي مجةاخ التعلةيم
(جمدورية لوريا)؛
 11-122قوةةوخ اتفاقيةةة م افحةةة التمييةةز فةةي مجةةاخ التعلةةيم والتصةةديق عليدةةا
(أفغانستان)؛
 12-122إعط ةةاء ا ولوي ةةة للتص ةةديق عل ةةى اتفاقي ةةة مجل ةةس أوروب ةةا بش ةةأن من ةةا
وم افح ةةة العن ةةف ض ةةد المة ةرأة والعن ةةف المنزل ةةي والوروتول ةةوخ االرتي ةةاري التفاقي ةةة
القجاء على جميا أ اخ التمييز ضد المرأة (إيطاليا)؛
 13-122التصةةديق علةةى اتفاقيةةة مجلةةس أوروبةةا بشةةأن منةةا وم افحةةة العنةةف
ضد المرأة والعنف المنزلي (الجول ا سود)؛
 14-122إتمة ةةال عملية ةةة التصة ةةديق علة ةةى اتفاقية ةةة مجلة ةةس أوروبة ةةا بشة ةةأن منة ةةا
وم افحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي "اتفاقية إسطنووخ" (ترليا)؛
 15-122إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان (العراق) (الجزائر)؛
16-122

إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان طوق ا لموادئ باريس ( نغاريا)؛

18-122
(بوروندي)؛

إنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة لحمايةةة حقةةوق اإلنسةةان طوقةا لموةةادئ بةةاريس

19-122
(جيووتي)؛

إنش ة ةةاء مؤسس ة ةةة وطني ة ةةة لحق ة ةةوق اإلنس ة ةةان طوقة ة ةا لمو ة ةةادئ ب ة ةةاريس

 17-122إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان بمةا يتما ةى تمامةا مةا موةادئ
باريس (أستراليا)؛

 20-122إنش ة ةةاء مؤسس ة ةةة وطني ة ةةة لحق ة ةةوق اإلنس ة ةةان وفقة ة ةا لمو ة ةةادئ ب ة ةةاريس
(بالستان) (بولندا) (ألربيجان)؛
 21-122إنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة لحمايةةة حقةةوق اإلنسةةان وفق ةا لموةةادئ بةةاريس
(بلغاريا) (الورتغاخ)؛
 22-122إنشة ةةاء أو تعية ةةين مؤسسة ةةة وطنية ةةة لحقة ةةوق اإلنسة ةةان طوق ة ةا لموة ةةادئ
باريس (ناميويا)؛
23-122

إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان (عمان)؛

 24-122مواص ةةلة النظ ةةر ف ةةي إنش ةةاء مؤسس ةةة وطني ةةة لحق ةةوق اإلنس ةةان طوقة ةا
لموادئ باريس (جورجيا)؛
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 25-122النظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان طوق ا لموادئ باريس
(جمدورية لوريا)؛
 26-122مواصةةلة بةةدخ جدود ةةا الراميةةة إل ةةى إنشةةاء مؤسس ةةة وطنيةةة لحق ةةوق
اإلنسان وفقا لموادئ باريس وبمشارلة تامة من المجتما المدني (إندونيسيا)؛

 27-122مواص ة ةةلة الجد ة ةةود الرامي ة ةةة إل ة ةةى إنش ة ةةاء مؤسس ة ةةة وطني ة ةةة لحق ة ةةوق
اإلنسان (ليويا)؛
 28-122القي ةةال ف ةةي أق ةةر وق ةةم مم ةةن بمنش ةةاء مؤسس ةةة وطني ةةة لحق ةةوق
اإلنسان وفقا لموادئ باريس (مصر)؛
29-122
(التفيا)؛

اإلسراع بمنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقة ا لموةادئ بةاريس

 30-122اإلسراع بمنشاء مؤسسة وطنية مسةتقلة وفعالةة لحقةوق اإلنسةان ومنحدةا
والية واسعة في مجاخ حقوق اإلنسان وللك وفقا لموادئ باريس (آيرلندا)؛

 31-122ات ال رطوات ملموسة إلنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفق ا
لموادئ باريس (ماليزيا)؛
 32-122ض ة ةةمان تمت ة ةةا أمان ة ةةة المظ ة ةةالم باالس ة ةةتقاللية التام ة ةةة وفقة ة ة ا لمو ة ةةادئ
باريس (ني اراغوا)؛
 33-122عة ةةدل ادرة ةةار أي جدة ةةد إلنشة ةةاء مؤسسة ةةة وطنية ةةة لحقة ةةوق اإلنسة ةةان
(الجمدورية الدوميني ية)؛
 34-122اإلسة ةراع بمنش ةةاء يت ةةة تتمت ةةا باالس ةةتقاللية التام ةةة والم ةةوارد المالي ةةة
ال افية وتملك القةدرة الالزمةة علةى الةدفاع عةن حقةوق اإلنسةان فةي إسةتونيا مثةل
مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان (لوستاري ا)؛
 35-122إللاء وعي عمول الناس بمحتوى التشةريعات الجديةدة وبمواصةفات
أمان ةةة المظ ةةالم ولل ةةك بالتع ةةاون م ةةا المنظم ةةات غي ةةر الح ومي ةةة وإلل ةةاء ال ةةوعي
بحقوق الطفل في نظةال التعلةيم وب اصةة فيمةا يتعلةق بحةاالت االعتةداء ومشةارلة
ا طفاخ في اإلجراءات المدنية والجنائية (ليتوانيا)؛
 36-122تزويةةد المفوضةةية المعنيةةة بالمسةةاواة بةةين الجنسةةين بةةالموارد ال افيةةة
ل ي تستطيا االضطالع بواليتدا بصورة فعالة ومستقلة (ناميويا)؛
 37-122ضمان ا تغاخ المفوضية المعنية بالمساواة بين الجنسين والمساواة
في المعاملة من رالخ تزويد ا بالموارد ال افية (فرنسا)؛
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 38-122إنش ةةاء آلي ةةة مس ةةتقلة معني ةةة برص ةةد اتفاقي ةةة حق ةةوق ا ة ة ا
اإلعاقة وتنفيد ا (فرنسا)؛

لوي

 39-122المجي في تنفيةد بةراما السياسةة العامةة الراميةة إلةى دعةم تنفيةد القةانون
الجديةةد لحمايةةة الطفةةل تنفيةةدا فعةةاالا وب اصةةة الترليةةز علةةى مسةةألتي المنةةا والتةةدرل
المو ر فيما يتعلق بحاالت االعتداء على ا طفاخ والعنف المنزلي (فنلندا)؛
40-122

مواصلة تعزيز جدود ا الرامية إلى حماية حقوق الطفل (جورجيا)؛

41-122
(رومانيا)؛

مواصةةلة اعتمةةاد التةةدابير الراميةةة إلةةى ضةةمان حمايةةة حقةةوق الطفةةل

42-122

مواصلة تنفيد قانون حماية الطفل (بالستان)؛

 43-122اعتم ةةاد رط ةةة تط ةةوير الرعاي ةةة االجتماعي ةةة للفت ةةرة 2023-2016
وفق ا لاللتزال المنصو عليه في الفقرة  143من تقرير ا الوطني (بنما)؛

 44-122إ ة ة ةرات المجتم ة ةةا الم ة ةةدني ف ة ةةي عملي ة ةةة متابع ة ةةة تنفي ة ةةد توص ة ةةيات
االستعراض الدوري الشامل (بولندا)؛
 45-122تحسةةين عمليةةة تقةةديمدا للتقةةارير إلةةى يتةةات المعا ةةدات وتعزيةةز
قدراتدا في د المجاخ (الصين)؛
 46-122المجةةي فةةي اعتمةةاد التةةدابير الراميةةة إلةةى ضةةمان إنشةةاء إطةةار ةةامل
لم افحة التمييز (رومانيا)؛

47-122

ت صيص الموارد الجرورية لتعزيز المساواة بين الجنسين (الوحرين)؛

 48-122تش ة ةةغيل/إنفال ا لي ة ةةات الوطني ة ةةة المعني ة ةةة بج ة ةةمان المس ة ةةاواة ب ة ةةين
الجنسين (طاجي ستان)؛
 49-122مواصةةلة الجدةةود المودولةةة فةةي سةةويل التةةرويا لثقافةةة المسةةاواة بةةين
الجنسين في المجتما من رالخ حمالت التوعية (المغر )؛
 50-122معالجةةة الفةةارق فةةي ا جةةر المةةدفوع للرجةةل والم ةرأة عةةن عمةةل لي
قيمة متساوية (مصر)؛
 51-122ات ةةال المزيةةد م ةةن التةةدابير الرامي ةةة إلةةى تس ةةاوي ا جةةور المدفوع ةةة
للرجاخ والنساء عن عمل لي قيمة متساوية (عمان)؛
52-122
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 53-122ات ةةال ت ةةدابير إلند ةةاء اس ةةت دال القوال ةةب لرس ةةم ص ةةورة نمطي ةةة ع ةةن
ا قليةةات وب اصةةة المسةةلمين فةةي المجتمةةا بةةالموازاة مةةا احت ةرال حري ةة التعويةةر
احتراما تاما (إيران (جمدورية  -اإلسالمية))؛
 54-122اعتمةةاد تةةدابير لتقيي ةةد اسةةت دال القوال ةةب لرسةةم ص ةةورة نمطيةةة ع ةةن
ا قلي ةةات ف ةةي وس ةةائت اإلع ةةالل وتش ةةجيا اس ةةت دال لغ ةةات ا قلي ةةات ف ةةي وس ةةائت
اإلعالل والصحافة (لوبا)؛
 55-122ات ال التدابير الالزمة لم افحة التمييز في العمل على أسةاس اللغةة
وا صل اإلثني والديني ومالحقة المتورطين فيه (إيران (جمدورية  -اإلسالمية))؛
 56-122إدانةةة التمييةةز علةةى أسةةاس ا صةةل اإلثنةةي واللغةةة فةةي العمةةل وات ةةال
تدابير فعالة لمالحقة المتورطين فيه (سلوفينيا)؛
 57-122ت ثيةةف الجدةةود المودولةةة فةةي سةةويل التصةةدي للفةةوارق االجتماعيةةة
واالقتصةادية وللتمييةز علةى أسةاس ا صةل اإلثنةي أو العةرق أو اللغةة وب اصةة فةي
مجالي التعليم والعمل (جمدورية لوريا)؛
 58-122مالحقة المتورطين في حاالت التمييز في العمل على أساس ا صل
اإلثني واللغة (آيسلندا)؛
 59-122تعزيةةز حصةةوخ ا قليةةات اإلثنيةةة والقوميةةة علةةى فةةر متسةةاوية مةةا
غير ا وال سيما في مجاخ التعليم والتدريب المدني والعمل (أوزب ستان)؛
 60-122م افحة التمييةز علةى أسةاس الجنسةية واالنتمةاء اإلثنةي أو الةديني
والميل الجنسي أو الدوية الجنسانية (الواليات المتحدة ا مري ية)؛
 61-122المجةةي فةةي الجدةةود التشةريعية الراميةةة إلةةى م افحةةة التحةري علةةى
ال را يةةة والعنةةف والتمييةةز العنصةةري علةةى أسةةاس الجنسةةية أو اإلثنيةةة أو اللغةةة أو
اللون أو الدين أو غير للك مةن ا سةس ومعالجةة م تلةف التحةديات والشةواغل
القائمة في دا الصدد (ليويا)؛
 62-122المجي في الجدود الرامية إلى م افحة التحري
العنصري وال سيما ضد الناطقين بلغات أررى (الم سيك)؛

العال على التمييز

 63-122تعزي ةةز ت ةةدابير التوعي ةةة بم افح ةةة التميي ةةز العنص ةةري ول ةةر ا جان ةةب
وب اصة عن طريق تجريم تصرفات مثل التحري على ال را ية (ا رجنتين)؛
 64-122تعزيةةز القةةوانين التةةي تحظةةر التمييةةز الةةديني والعرقةةي وتجةةرل رطةةا
ال را ية والتحري على ال را ية الدينية والعرقية (اإلمارات العربية المتحدة)؛

GE.16-05966

23

A/HRC/32/7

 65-122ات ةةال ت ةةدابير ملموسة ةةة لوق ةةف التحة ةري علة ةةى ال را ي ةةة والعنة ةةف
والتمييز عن طريق سن تشريعات ووضا سياسةات وبةراما تعةزز التسةامل والتفةا م
الثقافي والعرقي والديني (ماليزيا)؛
 66-122وضةةا تةةدابير فعالةةة للقجةةاء علةةى العنص ةرية ولةةر ا جانةةب بمةةا فةةي
للك رطا ال را ية (بوتسوانا)؛
 67-122من ةةا وم افح ةةة الويان ةةات وا فع ةةاخ الت ةةي تق ةةول عل ةةى ل ةةر ا جان ةةب
وتستددف المداجرين وملتمسي اللجوء والالجتين (ألربيجان)؛
 68-122تعزية ةةز قة ةةانون العقوبة ةةات باعتوة ةةار وسة ةةيلة فعالة ةةة لم افحة ةةة رطة ةةا
ال را ية (النرويا)؛
 69-122تص ةةنيف رط ةةا ال را ي ةةة الق ةةائم عل ةةى العنصة ةرية والتحة ةري
ال را ية لجريمتين يعاقب عليدما القانون الجنائي (االتحاد الروسي)؛
70-122

عل ةةى

سن قوانين وات ال تدابير مناسوة لتجريم رطا ال را ية (عمان)؛

 71-122متابعة جرائم "رطا ال را ية" بصةرامة ألوةر ال مةن رةالخ التنديةد
باالنتدالة ةةات فحسة ةةب وإنمة ةةا أيج ة ةا بة ةةالتحقيق فيدة ةةا ومالحقة ةةة المتة ةةورطين فيدة ةةا
ومعاقوتدم بصورة متسقة (ألمانيا)؛
 72-122تعةةديل القةةانون الجنةةائي ل ةةي يةةنص صةراحة علةةى معاقوةةة المنظمةةات
التي توث ا ف ار العنصرية ورطا ال را ية (بلجي ا)؛
 73-122تنفيد برنامجدا "التنوع وسيلة إثراء" من أجةل تعزيةز إدمةاأل ا ة ا
الم تلفةةين مةةن حيةةث ا صةةل أو الجنسةةية أو الةةدين أو الجةةنس أو الميةةل الجنسةةي
والتحلي بالتسامل إزاء م (الممل ة المتحدة لوريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 74-122بةةدء نقةةاأ بشةةأن المسةةائل المتعلقةةة بةةالتنوع اإلثنةةي والثقةةافي بدةةدف
تعزيةةز التسةةامل إزاء م تلةةف التوجدةةات الثقافيةةة والدينيةةة والجنسةةية فةةي المجتمةةا
اإلستوني (ألمانيا)؛
 75-122ات ةةال رطةةوات إضةةافية لتعزيةةز التسةةامل والتنةةوع الثقةةافي واإلدمةةاأل
على الصعيدين القطري والدولي (أرمينيا)؛
 76-122وضة ةةا تة ةةدابير لتعزية ةةز التسة ةةامل تجة ةةا التنة ةةوع اإلثنة ةةي والة ةةديني فة ةةي
المجتما (الواليات المتحدة ا مري ية)؛
 77-122تصةةميم وتنفيةةد حمةةالت توعيةةة عامةةة وب ةراما تثقيفيةةة بغةةرض تعزيةةز
التنوع واإلدماأل وفي الوقم لاته م افحة العنصرية ولر ا جانب (لندا)؛
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 78-122إص ةةالر برامجد ةةا التعليمي ةةة والتدريوي ةةة بم ةةا فيد ةةا تل ةةك الت ةةي تس ةةتددف
العاملين في وسائت اإلعالل والموظفين ا منيين ل ةي تسةا م ةد الوةراما بصةورة ألوةر
في تعزيز التسامل بين م تلف الجنسيات والمجموعات اإلثنية والدينية (بلجي ا)؛
 79-122تنقةيل تشةريعاتدا وممارسةتدا القانونيةةة لتطويةةق عقوبةات مشةةددة علةةى
الج ةرائم التةةي ترت ةةب علةةى أسةةاس الميةةل الجنسةةي والدويةةة الجنسةةانية باعتوار ةةا
مقترنةا بظرف مشدد (فنلندا)؛
 80-122وضا واعتماد تشريعات تجرل صراحة ال را يةة القائمةة علةى أسةاس
الميةةل الجنسةةي والدويةةة الجنسةةانية وتعتوةةر ةةدا ا سةةاس ظرف ة ا مشةةددا فةةي ةةد
الحالة (بلغاريا)؛
 81-122وضا واعتماد تشريعات تجرل صراحة ال را يةة القائمةة علةى أسةاس
الميةةل الجنسةةي والدويةةة الجنسةةانية وتعتوةةر ةةدا ا سةةاس ظرف ة ا مشةةددا فةةي ةةد
الحالة (سلوفينيا)؛
 82-122إجة ةراء تحقيق ةةات ةةاملة ف ةةي جمي ةةا أعم ةةاخ العن ةةف ض ةةد ا قلي ةةات
اإلثنيةةة والعرقيةةة والفتةةات المستجةةعفة بم ةن فيدةةا المثليةةات والمثليةةون ومزدوجةةو
الميةةل الجنسةةي ومغةةايرو الدويةةة الجنسةةانية وحةةاملو صةةفات الجنسةةين ومالحقةةة
المتورطين فيدةا وسةن تشةريا بشةأن جةرائم ال را يةة القائمةة علةى الميةل الجنسةي
أو الدوية الجنسانية (لندا)؛
 83-122تعةةديل قةةانون العقوبةةات إلدراأل تعريةةف بشةةأن التعةةديب يتما ةةى مةةا
اتفاقية منا جةة التعةديب وإجةراء تحقيقةات مسةتقلة وسةريعة فةي جميةا ادعةاءات
التعديب وسوء المعاملة (مصر)؛
 84-122التحقيةق فةي جميةةا ادعةاءات التعةديب وسةةوء المعاملةة واالسةةت دال
المفةةرل للقةةوة مةةن جانةةب مةةوظفي إنفةةال القةةانون ومحالمةةة المتةةورطين فةةي تلةةك
ا عماخ (ألربيجان)؛
 85-122تعزيز القانون الجنائي والديالةل المنشةأة لم افحةة العنةف والتمييةز ضةد
المرأة وب اصة مفوضية المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة (بلجي ا)؛
 86-122م افح ةةة ظ ةةا رة العن ةةف المنزل ةةي بصة ةرامة ألو ةةر وال س ةةيما العن ةةف
ضةةد ا طفةةاخ بطةةرق مندةةا اعتمةةاد إطةةار تش ةريعي متسةةق وواضةةل يحظةةر العقوبةةة
الودنية ( نغاريا)؛
 87-122مواصةةلة جدود ةةا الحسةةنة الراميةةة إلةةى التصةةدي للعنةةف ضةةد الم ةرأة
والعنةةف المنزلةةي وب اصةةة عةةن طريةةق التصةةديق علةةى اتفاقيةةة مجلةةس أوروبةةا بشةةأن
منا وم افحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (التفيا)؛
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 88-122مواصلة إعطاء ا ولوية لجدود ا الرامية إلى منةا العنةف ضةد المةرأة
والتص ةةدي ل ةةه والعم ةةل م ةةا الجد ةةات المعني ةةة عل ةةى تعزي ةةز النظ ةةال ال ةةوطني ل ةةدعم
الجحايا (سنغافورة)؛
89-122

ات ال التدابير التشريعية الجرورية لتجريم العنف المنزلي (بنما)؛

 90-122تعزيةةز جدةةود الوقايةةة بطةةرق مندةةا وضةةا تةةدابير تش ةريعية ترمةةي إلةةى
م افحةةة العنةةف المنزلةةي وضةةمان اسةةتفادة جميةةا المدنيةةين العةةاملين مةةا ضةةحايا
العنف المنزلي من تدريب منتظم و امل (الجمدورية التشي ية)؛
 91-122زيادة الجدود الرامية إلةى منةا العنةف الجنسةاني واالعتةداء الجنسةي
ومعاقوة المتورطين فيدما (لوستاري ا)؛
 92-122تعزيز آليات لشف حاالت العنف المنزلي والتحقيق فيدةا وتةدريب
موظفي إنفال القانون على التعامل ما د الحاالت وتنفيد أح ةال ال طةة الوطنيةة
لمنا العنف للفترة  2020-2015تنفيدا لامالا (جمدورية مولدوفا)؛

 93-122تة ةةوفير التموية ةةل ال ة ةةافي للمؤسسة ةةة الجدية ةةدة المعنية ةةة بالمسة ةةاواة بة ةةين
الجنسةةين وتعزيةةز دور ةةا مةةن رةةالخ حمةةالت التوعيةةة العامةةة وتحسةةين جمةةا الويانةةات
بشأن المساواة بين الجنسين والعنف المنزلي والعنف ضد المرأة والطفل (ليتوانيا)؛

 94-122المج ةةي ف ةةي تنظ ةةيم حم ةةالت توعي ةةة واس ةةعة بغ ةةرض من ةةا وم افح ةةة
العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (إيطاليا)؛
 95-122المجي في تنظيم حمةالت إعالميةة عامةة ترمةي إلةى م افحةة العنةف
المنزلي وال سيما العنف ضد المرأة (الم سيك)؛
 96-122ات ةةال التةةدابير الجةةرورية لمنةةا الحةةاالت المحتملةةة للعقوبةةة الودنيةةة
ضد ا طفاخ في الويم وفي سائر ا مالن (الم سيك)؛
 97-122مواص ةةلة ب ةةدخ الجد ةةود الرامي ةةة إل ةةى من ةةا العن ةةف ض ةةد ا طف ةةاخ ف ةةي
الم ةةدارس وف ةةي غير ةةا م ةةن المؤسس ةةات المس ةةتقولة لعطف ةةاخ وإل ةةى ض ةةمان وع ةةي
ا طف ةةاخ بحقد ةةم ف ةةي الحص ةةوخ عل ةةى الحماي ةةة م ةةن جمي ةةا أ ة ة اخ العن ةةف وف ةةي
االستفادة من المساعدة في حاخ تعرضدم للعنف (لرواتيا)؛
98-122

تعزيز تدابير م افحة االتجار بالوشر (ألربيجان)؛

 99-122م افحة االتجار بالوشر (جيووتي)؛
 100-122ات ةال تةدابير إضةافية لمنةا االتجةةار بالوشةر وتعزيةز حمايةة الجةةحايا
ومنحدم سول الجور (صربيا)؛
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 101-122ات ةةال تةةدابير فعالةةة لمنةةا حةةاالت االتجةةار بالوشةةر غ ةراض الوغةةاء
القسري والس رة والتحقيق فيدا (االتحاد الروسي)؛
 102-122ت ثيةةف الجدةةود الراميةةة إلةةى التحقيةةق فةةي ج ةرائم االتجةةار ومالحقةةة
المتةةورطين فيدةةا وإدانةةتدم بموجةةب المةةادة  133مةةن قةةانون العقوبةةات (الواليةةات
المتحدة ا مري ية)؛
 103-122ات ة ةةال تة ةةدابير إضة ةةافية لمنة ةةا االتجة ةةار با ة ة ا والتحقية ةةق مة ةةا
الم ةةدنوين ومالحق ةةتدم وتق ةةديم ال ةةدعم الفع ةةاخ والجو ةةر إل ةةى الج ةةحايا وت ثي ةةف
الجدود الرامية إلى التوعية باالتجار بالوشر (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 104-122ات ال تدابير ترمي إلى تحسين الوصوخ إلى العدالة (العراق)؛
 105-122ضةةمان اطةةالع جميةةا ا ة ا الةةدين تحتجةةز م الشةةرطة اطالع ةا تام ةا
على حقوقدم ا ساسية مند اللحظة ا ولى لسلب حريتدم (جمدورية إيران اإلسالمية)؛
 106-122مواصةةلة الجدةةود الراميةةة إلةةى الحةةد مةةن االلتظةةاا وات ةةال إجةراءات
لتحسين الظروف العامة في السجون ومرالز االحتجاز (السويد)؛
 107-122مواصةةلة العمةةل عل ةةى تحسةةين ظةةروف االحتج ةةاز ومعالجةةة مشة ة لة
االلتظاا في السجون (جورجيا)؛
 108-122مج ةةاعفة جدود ةةا بد ةةدف وض ةةا رط ةةة تط ةةوير الرعاي ةةة االجتماعي ةةة
للفترة  2023-2016مةا التشةديد بصةورة راصةة علةى حمايةة حقةوق المسةنين
وتعزيز ا (سنغافورة)؛
 109-122تعزيةةز فةةر الوصةةوخ إلةةى التعلةةيم وال سةةيما بالنسةةوة إلةةى ا قليةةات
(الجمدورية الدوميني ية)؛
 110-122مواص ةةلة تنفي ةةد الوة ةراما الرامي ةةة إل ةةى تش ةةجيا التعل ةةيم ف ةةي ص ةةفوف
الشوا وتحفيز م (ني اراغوا)؛
 111-122م افح ةةة التس ةةر المدرس ةةي وزي ةةادة ع ةةدد الطلو ةةة ال ةةدين ي مل ةةون
التعليم الثانوي (الوحرين)؛
 112-122اعتمة ةةاد تة ةةدابير محة ةةددة ا ة ةةداف مة ةةن أجة ةةل التصة ةةدي للتسة ةةر
المدرسي (جيووتي)؛
 113-122اعتمة ة ةةاد ب ة ة ةراما ومشة ة ةةاريا بشة ة ةةأن منة ة ةةا اإلبة ة ةةادة الجماعية ة ةةة وج ة ة ةرائم
الحةةر والج ةرائم ضةةد اإلنسةةانية وللةةك فةةي إطةةار مشةةروع التثقيةةف فةةي مجةةاخ حقةةوق
اإلنسان (أرمينيا)؛
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 114-122تعزيز إعمةاخ حةق لةل فةرد فةي المشةارلة فةي الحيةاة الثقافيةة بطةرق
مندا ضمان تيسةير الوصةوخ إلةى السةلا الثقافيةة وب اصةة لفائةدة الفتةات وا فةراد
المحرومين والمدمشين (ألوانيا)؛
 115-122تعزيةةز التةةدابير المت ةةدة لفائةةدة ا ة ا
الحصوخ على وظائف مناسوة (الوحرين)؛

لوي اإلعاقةةة مةةن أجةةل

 116-122القيةةال بالتشةةاور مةةا ا ة ا لوي اإلعاقةةة بمعةةداد اسةةتراتيجية
وطنية لتعزيز حقوق ا ا لوي اإلعاقةة واحترامدةا تمشةيا مةا اتفاقيةة حقةوق
ا ة ة ا لوي اإلعاق ةةة وتعزي ةةز الت ةةدابير الرامي ةةة إل ةةى حماي ةةة ا ة ة ا لوي
اإلعاقة ةةة بطة ةةرق مندة ةةا تعزية ةةز قة ةةانون المسة ةةاواة فة ةةي المعاملة ةةة فة ةةي ة ةةدا السة ةةياق
(الجمدورية التشي ية)؛
 117-122مواص ةةلة الجد ةةود الرامي ةةة إل ةةى م افح ةةة التميي ةةز ض ةةد أفة ةراد ا قلي ةةة
الناطقة بالروسية (فرنسا)؛
 118-122إتاحة إم انية وصوخ أطفاخ الرومةا إلةى التعلةيم الجيةد فةي المةدارس
العادية (الورتغاخ)؛
 119-122تقيةةيم الوضةةا العةةال لجماعةةة الرومةةا واعتمةةاد اسةةتراتيجية ةةاملة بغيةةة
التصدي للتمييز وغير من المشالل التي تواجددا الجماعة (ألوانيا)؛
 120-122ت ثية ةةف الجدة ةةود الرامية ةةة إلة ةةى التصة ةةدي للعقوة ةةات التة ةةي تواجددة ةةا
ا قليات فيما يتعلق بالعمل وا جور على أساس الوراعة في اللغة (النرويا)؛
 121-122توسيا نطاق ا ليةات الراميةة إلةى لفالةة التشةاور مةا أفةراد ا قليةات
القومية وضمان مشارلة ممثلي د ا قليات بصورة فعالة في صنا القرارات التي
تدمدا (لوبا)؛
 122-122االستمرار في تعزيز براما إدمةاأل ا قليةات القوميةة لجةمان حقوقدةا
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ( يلي)؛
 123-122مواصة ةةلة جدود ة ةةا المودولة ةةة فة ةةي سة ةةويل زية ةةادة وصة ةةوخ المدة ةةاجرين
وغير م من المستجعفين إلى الصحة والتعليم وغير مةا مةن ال ةدمات االجتماعيةة
في ظل تزايد عدد المداجرين الوافدين على أوروبا (الفلوين)؛
 124-122العمةةل بنشةةال علةةى الحةةد مةةن عةةدد عةةديمي الجنسةةية المقيمةةين فةةي
الولد (آيسلندا)؛
 125-122مواص ةةلة الجد ةةود الرامي ةةة إل ةةى الح ةةد م ةةن انع ةةدال الجنس ةةية وتيس ةةير
حصوخ ا ا المقيمين في إستونيا مند فترة طويلة على الجنسية (النرويا)؛
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 126-122المجي في تعزيز معايير ا وفق ا ح ال اتفاقيات الالجتين ال سيما
فيمةةا يتعلةةق بمعةةايير مةةن بيندةةا إجةراءات التمةةاس اللجةةوء وعةةدل اإلعةةادة والحصةةوخ
على المشورة القانونية ( يلي).
 -123وسة ةةتدرس إسة ةةتونيا التوصة ةةيات التالية ةةة وسة ةةتقدل ردودا عليدة ةةا فة ةةي وقة ةةم مناسة ةةب
ال يتجاوز موعد الدورة الثانية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان في حزيران/يونيه :2016
 1-123التصةةديق علةةى الوروتولةةوخ االرتيةةاري التفاقيةةة حقةةوق الطفةةل المتعلةةق
بمجراء تقديم الوالغات (الجول ا سود) (فرنسا) (الجمدورية التشي ية) (الورتغاخ)؛
 2-123النظ ةةر ف ةةي التص ةةديق عل ةةى الوروتول ةةوخ االرتي ةةاري التفاقي ةةة حق ةةوق
الطفل المتعلق بمجراء تقديم الوالغات (سلوفاليا)؛
 3-123التصديق على الوروتولوخ االرتياري الملحق بالعدد الدولي ال ةا
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (فرنسا) (إسوانيا) (الورتغاخ)؛
 4-123النظ ةةر ف ةةي التص ةةديق عل ةةى الوروتول ةةوخ االرتي ةةاري الملح ةةق بالعد ةةد
الدولي ال ا بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (غانا)؛
التص ةةديق دون إب ةةداء تحفظ ةةات عل ةةى الوروتول ةةوخ االرتي ةةاري الملح ةةق
5-123
بالعدةد الةةدولي ال ةةا بةالحقوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةة واإلقةرار بارتصةةا
اللجنة فيما يتعلق بمجراءات التحقيق واالتصاالت فيما بين الدوخ (بلغاريا)؛
 6-123التصة ةةديق علة ةةى االتفاقية ةةة الدولية ةةة لحماية ةةة جمية ةةا ا ة ة ا مة ةةن
االرتفةةاء القسةةري واإلقةرار بارتصةةا اللجنةةة المعنيةةة بحةةاالت االرتفةةاء القسةةري
(وفق ا للمادتين  31و 32من دا الصك) (فرنسا)؛
 7-123التصة ةةديق علة ةةى االتفاقية ةةة الدولية ةةة لحماية ةةة حقة ةةوق جمية ةةا العمة ةةاخ
المداجرين وأفراد أسر م (مصر) (ألربيجان)؛
 8-123التصة ةةديق علة ةةى االتفاقية ةةة الدولية ةةة لحماية ةةة حقة ةةوق جمية ةةا العمة ةةاخ
المداجرين وأفراد أسر م لما أوصي بدلك في السابق (الجزائر)؛
 9-123توقيةةا االتفاقي ةةة الدولي ةةة لحماي ةةة حقةةوق جمي ةةا العم ةةاخ المد ةةاجرين
وأفراد أسر م والتصديق عليدا (ترليا)؛
 10-123النظةةر فةةي التصةةديق علةةى االتفاقيةةة الدوليةةة لحمايةةة حقةةوق جميةةا
العماخ المداجرين وأفراد أسر م (إندونيسيا)؛
 11-123المجةي نحةو التصةديق علةى االتفاقيةة الدوليةة لحمايةة حقةوق جميةةا
العماخ المداجرين وأفراد أسر م ( يلي)؛
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 12-123النظر في التصديق على االتفاقيةة الدوليةة لحمايةة حقةوق جميةا العمةاخ
المداجرين وأفراد أسر م واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 189الفلوين)؛
 13-123التصةةديق عل ةةى صة ة وت دولي ةةة م ةةن بيند ةةا االتفاقي ةةة الدولي ةةة لحماي ةةة
حقة ةةوق جمية ةةا العمة ةةاخ المدة ةةاجرين وأف ة ةراد أسة ةةر م واالتفاقية ةةة المتعلقة ةةة بوضة ةةا
ا ة ا عةةديمي الجنسةةية ومواصةةلة جدود ةةا الراميةةة إلةةى إضةةفاء طةةابا قةةانوني
علةى وضةةا ا ة ا الةةدين ليسةةم لدةةم "جنسةةية محةةددة" بمةةا ي فةةل حقدةةم فةةي
الحصوخ على جنسية (إلوادور)؛
 14-123النظةةر فةةي التصةةديق علةةى االتفاقيةةة الدوليةةة لحمايةةة حقةةوق جميةةا
العماخ المداجرين وأفراد أسر م (غانا) (أوروغواي)؛
 15-123النظ ة ة ةةر ف ة ة ةةي التص ة ة ةةديق عل ة ة ةةى اتفاقي ة ة ةةة ع ة ة ةةال  1954بش ة ة ةةأن وض ة ة ةةا
ا ة ة ا عة ةةديمي الجنسة ةةية واتفاقية ةةة عة ةةال  1961بشة ةةأن رف ة ة حة ةةاالت انعة ةةدال
الجنسية (أوروغواي)؛
 16-123االنجةةمال إلةةى اتفاقيةةة عةةال  1954بشةةأن وضةةا ا ة ا عةةديمي
الجنسةةية واتفاقيةةة عةةال  1961بشةةأن رف ة حةةاالت انعةةدال الجنسةةية وضةةمان
تنفيد رول الوراعة في اللغة للحصوخ على العمل تنفيةدا نزيدةا وموضةوعيا وتعزيةز
حقوق ا قليات اإلثنية واللغوية وحمايتدا بصورة نشطة (آيرلندا)؛
 17-123التصةةديق علةةى اتفاقيةةة عةةال  1954بشةةأن وضةةا ا ة ا عةةديمي
الجنسية واتفاقية عال  1961بشأن رف حاالت انعدال الجنسية (بنما) (أستراليا)؛
 18-123التصديق علةى اتفاقيةة عةال  1954بشةأن وضةا ا ة ا
الجنسية (إسوانيا)؛

عةديمي

 19-123النظر في التصةديق علةى اتفاقيةة عةال  1961بشةأن رفة
انعدال الجنسية (لرواتيا)؛

حةاالت

20-123

مواصلة الجدود الرامية إلى التصديق على االتفاقيات الدولية (المغر )؛

 21-123ت ثيةةف جدود ةةا الراميةةة إلةةى التصةةديق علةةى معا ةةدات أرةةرى مةةن
معا دات حقوق اإلنسان الدولية التي ليسم طرفا فيدا بع ُد (الفلوين)؛

 22-123مواصةلة الجدةةود الراميةةة إلةةى إنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان
وفقة ةا للمع ةةايير الدولي ةةة و ةةو م ةةا يس ةةا م ف ةةي إع ةةداد رط ةةة عم ةةل بش ةةأن الرعاي ةةة
االجتماعيةةة تجةةمن إدمةةاأل جميةةا الس ة ان وت ةةافؤ الفةةر فيمةةا بيةةندم مةةا إيةةالء
ا تمال را إلى ا قليات (إلوادور)؛
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 23-123إنشاء يتة (أمانة مظالم أو مفوضية أو ما ةابه للةك) ت ةون بمثابةة
مؤسسة بارزة لحماية حقوق ا قليات والمداجرين (ألمانيا)؛
 24-123إنشاء وظيفة أمين مظالم معني بقجايا ا قليات القومية لما أوصي
بدلك في السابق (االتحاد الروسي)؛
 25-123القي ةةال عل ةةى س ةةويل ا ولوي ةةة بزي ةةادة الم ةةوارد الم صص ةةة للمف ةةوض
المعني بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة (النرويا)؛
 26-123اعتمةةاد رطةةة عمةةل وطنيةةة لتنفيةةد موةةادئ ا مةةم المتحةةدة التوجيديةةة
بشأن ا عماخ التجارية وحقوق اإلنسان ( ولندا)؛
 27-123وضا مؤ رات وطنية لحقوق اإلنسةان عمةالا بةاقترار مفوضةية ا مةم
المتح ةةدة الس ةةامية لحق ةةوق اإلنس ةةان باعتوار ةةا وس ةةيلة تس ةةمل بتقي ةةيم السياس ةةات
الوطنية المتعلقة بحقوق اإلنسان تقييما ألثر دقة واتساقا (الورتغاخ)؛
 28-123وقةةف التمييةةز فةةي مجةةاخ العمةةل علةةى أسةةاس ا صةةل اإلثنةةي واللغةةة
واعتماد تدابير فعالة لمحالمة المدنوين (االتحاد الروسي)؛

 29-123دعةةم اعتمةةاد التةةدابير اإلعالميةةة والتعليميةةة الالزمةةة لتعزيةةز التسةةامل
العرقةةي واإلثنةةي والةةديني دعم ةا لةةامالا مةةا التشةةديد علةةى العناصةةر التةةي ةةي نتةةاأل
التطور التاري ي الطويعي للولد (طاجي ستان)؛
 30-123وضا استراتيجية املة لم افحةة العنصةرية والتمييةز العنصةري ولةر
ا جانب وغير للك من أ اخ التعصب (بنما)؛
 31-123وضةةا اسةةتراتيجية ةةاملة لمعالجةةة تجليةةات العنصةرية ولةةر ا جانةةب
ولر اإلسالل وب اصة لمنا ا فعاخ المرت وة بدافا لر ا جانب (ترليا)؛
32-123
(أوزب ستان)؛

حظة ةةر المنظمة ةةات التة ةةي تشة ةةجا التميية ةةز العنصة ةةري وتحة ةةرض علية ةةه

 33-123حظةةر المنظمةةات التةةي تشةةجا التمييةةز العنصةةري وال را يةةة وتحةةرض
عليدما (االتحاد الروسي)؛
 34-123تعديل قانون العقوبات لحظر المنظمات العنصرية وإقرار المسةؤولية
الجنائي ةةة ع ةةن رط ةةا ال را ي ةةة لي المحت ةةوى العنص ةةري وع ةةن التحة ةري عل ةةى
ال را ية (بيالروس)؛
 35-123وقة ةةف مشة ةةارلة أف ة ةراد القة ةةوات المسة ةةلحة اإلسة ةةتونية فيمة ةةا يسة ةةمى
باحتفة ةةاالت الة ةةدلرى السة ةةنوية لتمجية ةةد الجنة ةةود السة ةةابقين فة ةةي "قة ةةوات الحماية ةةة
المسلحة" وا ا المتعاونين ما النازيين (االتحاد الروسي)؛
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 36-123مراجعةةة السياسةةات اللغويةةة التمييزيةةة بمةةا فةةي للةةك أنشةةطة مفتشةةية
اللغ ةةات الت ةةي تس ةةتددف با س ةةاس مدرسة ةةي الم ةةدارس وري ةةاض ا طف ةةاخ الناطقة ةةة
بالروسية (االتحاد الروسي)؛
 37-123تطويق الظروف المشددة في الجرائم المرت وة بدافا ال را يةة ولةدا
منةةا وتجة ةريم المنظم ةةات العنص ةرية ورط ةةا ال را ي ةةة والتح ةري عل ةةى ال را ي ةةة
وا ف ار القائمة على التفوق العرقي وال را ية (مصر)؛
38-123

إقرار الزواأل بين

صين من الجنس نفسه في القانون (إسوانيا)؛

 39-123لفالة اعتماد التشريا الالزل لجةمان درةوخ قةانون الشةرالة المدنيةة
المسجلة حيز النفال (الممل ة المتحدة لوريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 40-123اعتمةاد التشةريعات الالزمةة لتنفيةةد قةانون الشةرالة المدنيةة المسةةجلة
وضمان تنفيد بال امل ( ولندا)؛
 41-123ت ثي ةةف الجد ةةود الرامي ةةة إل ةةى التص ةةدي لجمي ةةا أ ة ة اخ العن ةةف ض ةةد
المرأة من رالخ سن قوانين محددة تحظر العنةف المنزلةي والجنسةي بمةا فةي للةك
العنةةف دارةةل ا زواأل والتحقيةةق فةةي جميةةا ادعةةاءات العنةةف ومالحقةةة المةةدنوين
وضمان حماية الجحايا ووصولدم إلى ال دمات الطوية والقانونية (لندا)؛
 42-123اعتمةةاد قةةانون جديةةد لحظةةر االتجةةار بالوشةةر وتعزيةةز حمايةةة الجةةحايا
(الوحرين)؛
43-123

احترال حق جميا السجناء في التصويم (لندا)؛

 44-123النظة ةةر فة ةةي إتاحة ةةة ضة ةةمانات إضة ةةافية لعقلية ةةات فة ةةي نظة ةةال العدالة ةةة
الجنائية أي ضمانات بشأن الحق في است دال إحدى لغات ا قليات في جميا
مراحل اإلجراءات الجنائية (صربيا)؛
 45-123مراجع ةةة قة ةةوانين وسياس ةةات وممارسة ةةات رص ةةد االتصة ةةاالت بغة ةةرض
احترال الحق في ال صوصية وفق ا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان (الورازيل)؛
46-123

حماية ا سرة باعتوار ا الوحدة الطويعية وا ساسية للمجتما (مصر)؛

 47-123ات ةةال تةةدابير لجةةمان مشةةارلة لةةل الجماع ةةات مشةةارلة لاملةةة ف ةةي
الشؤون السياسية والعامة للولد (بوتسوانا)؛
 48-123المج ةةي ف ةةي تعزي ةةز وتنفي ةةد برامجد ةةا المتعلق ةةة باإلدم ةةاأل االجتم ةةاعي
لجع ةةل مش ةةارلة الم ةةواطنين ألث ةةر نش ةةاط ا وب اص ةةة مش ةةارلة ا قلي ةةات أو الفت ةةات
المدمشة (ني اراغوا)؛
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 49-123ضة ةةمان تمثية ةةل الجماعة ةةات اإلسة ةةتونية وغية ةةر اإلسة ةةتونية علة ةةى قة ةةدل
المساواة في يتات الح م الداتي المحلي (االتحاد الروسي)؛
 50-123المجة ةةي فة ةةي تثوية ةةم الوضة ةةا القة ةةانوني لعقلية ةةات اإلثنية ةةة واللغوية ةةة
القومي ةةة وض ةةمان حقوقد ةةا عل ةةى الص ةةعيد التشة ةريعي والقج ةةائي ول ةةدا عل ةةى ص ةةعيد
السياسة العامة (الصين)؛
 51-123منل لغات ا قليات الوضا الةدي تسةتحقه وإتاحةة الظةروف الالزمةة
لي ال ت شى ا قليات التعرض للتمييز (بيالروس)؛
 52-123االض ةةطالع بالتزاماتد ةةا بموج ةةب العد ةةد ال ةةدولي ال ةةا ب ةةالحقوق
االقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة ل ةةي تتمتةا ا قليةة اللغويةةة الروسةية تمتعةا لةةامالا
بحقدا في ت افؤ الفر في سوق العمل (آيسلندا)؛
 53-123المج ةةي ف ةةي اإلص ةةالحات الرامي ةةة إل ةةى تحس ةةين التشة ةريعات المتعلق ةةة
بالمواطنة والجنسية من رالخ تقليص ت لفةة اإلجةراءات ورفة المسةتوى المطلةو
في ارتوار اللغة لي يقابل الحد ا دنى من المعارف الالزل امتاللدا (أوروغواي)؛
 54-123مةةنل الجنسةةية لجميةةا ا طفةةاخ القصةةر عةةديمي الجنسةةية بصةةرف
النظر عن سندم أو حالة والديدم أو جنسيتدم (إسوانيا)؛
 55-123تفادي احتجةاز ملتمسةي اللجةوء وضةمان تمةتعدم جميعة ا بةالحق فةي
إيداع طلوات التماس اللجوء في النقال الحدودية ومناطق العوور (الورازيل).
 -124جميا االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في دا التقريةر تع ةس موقةف الدولةة
(ال ةةدوخ) الت ةةي ق ةةدمتدا و/أو الدول ةةة موض ةةوع االس ةةتعراض بش ةةأندا .وال ينوغ ةةي تأوي ةةل ةةد
االستنتاجات و/أو التوصيات على أندا قد حظيم بتأييد الفريق العامل ل ل.
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