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مر ق قرار المجلس 21/16
إستونيا*
ــا ة م ــدحة( )1إىل
ــا
هــاا الترريــر هــو مــو ا لدمةدومــا املردمــة مــة ـ
عمديــة اع ــتةرار الــدل و الي ــام لهــو يت ـ هيك ـ امل ــاوج التو ي يــة الةامــة ال ـ اعتم ــدها
جمدــق رــوا ايفنمــان مرــر  .119/17لع يتضــمة الترريــر ايــة ج ات ال ل ــا ن ــر ال
اقرتا ــا مــة ان ـ ممو ــية األمــم املتحــدة المــامية كرــوا ايفنمــان لع او كــم ال ق ـرا
وا ـ ـي هناي ــة ال ــنع مرا ـ ـ
فيم ــا يت ـ ـ ااوع ــاتا ذ ــدوة .لق ــد يةك ــر ا ــو ة من ي ــة
املةدومــا الـوا وة الترريــر .كمــا م قــد ايفمكــان ايفارــات عدــد الن ــو األ ــدية ولن يـ .
لعم ـ ـقر ار ـ ـرا ا دـ ــق  21/16خي ـ ــعب م ـ ـ مرتضـ ــد اكـ ــااب فـ ــر ممـ ــتر يف ـ ـ اما
املؤ مــة الوينيــة كرــوا ايفنمــان التااةــة لددللــة مو ــو اع ــتةرار لاملةتمــدة انــاتر عدــد التريــد
الكام ـ ـ ـ ــاوج اـ ــا يق .ل تـ ــال عدـ ــد املوق ـ ـ الي ـ ـ كي لدممو ـ ــية المـ ــامية كرـ ــوا ايفنمـ ــان
الن و الكامدة الـ تضـمة عيـ املةدومـا الـوا وة .لقـد لعـي إعـداو هـاا الترريـر ول يـة
اع تةرار لالتطو ا ال دثت دك المرتة.

* مل حتر ها الوثيرة ق إ اهلا إىل ولائر الرتعة التحريرية ااألمم املتحدة.
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المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلقة
هلف -المعلومات ااساسية واإلطار
 -1نطاق االلتدامات الدولية
 -1ا ــا الو قــة امليــرتكة  1إىل ان إ ــتونيا ليمــت يرف ـار او ــك مــة ال ــكوة الدلليــة
ال ـ تنــالا عدــد ل ــد التحديــد ــاع انةــدا ا نمــية( .)2لال ــت هيــومة ايــتق لل ــإ إ ــتونيا
االت ــديع عدــد ا ماقيــة عــا  1954ايـ ن ل ـ األ ــميا عــدةي ا نمــيةب لا ماقيــة عــا 1961
اي ن خمض اع انةدا ا نمية لاع ماقية األل لاية اي ن ا نمية(.)3
 -2اإلطار الدستوري والتشريعي
 -2ع ـ ــت لكالـ ــة اكرـ ــوا األ ا ـ ــية التااةـ ــة لقحتـ ــاو األل ل ان إ ـ ــتونيا اعتمـ ــد قانون ـ ـار
يـرية الثــاين/نوفم  .2014ليكــر ان املن مــا حلـ اككوميــة الةامدــة
ديــدار كمايــة الطمـ
جمــاا رــوا األيمــاا ــاند الرــانون ا ديــدب ف ــي ــرإ فيــد خطــوة هامــة إىل األمــا ــو ايــة
روا األيمـاا .لمـ يلـكب ا عـدة من مـا حلـ كوميـة ان التيـري ا ديـد شـد ايـك حلـ
متنا ـ مــة اكــع احل و ــية لاكيــاة األ ـريةب ألن املــاوة  33تضــمة كم ـار ةكــة املر ــدية
اع تم ــاعيض ل ـ ـ اط الي ــرية م ــة اخ ــا يمـ ـ م ــة منال ــد مل ــدة ـ ـ إىل  72ــاعة ولن إين م ــة
خطر(.)4
احملكمة إيا اعتردلا ان الطم
 -3اإلطار المؤسسي والبنية ااساسية لققوق اإلنسان وفدابير السياسة العامة
 -3ع ـ ــض مم ـ ــور جمد ـ ــق ال لا ـ ــا كر ـ ــوا ايفنم ـ ــان (مم ـ ــور ر ـ ــوا ايفنم ـ ــان) ان إ ـ ــتونيا
مل ني ـ مؤ مــة مةتمــدة كد نــة لينيــة كرــوا ايفنمــان لــدإ نــة التنمــيع الدلليــة لدمؤ مــا
الوينيــة لتةايــا ل ايــة رــوا ايفنمــان إيــا م ــاوج اــا يق .لا ــا إىل ان هيتــا األمــم املتحــدة
لاملن ما حل اككومية كروا ايفنمان قد وعت مرا ار إىل إنيات ها املؤ مة ال مميت ا(.)5
 -4ل ـ ـ مم ــور ر ــوا ايفنم ــان إ ــتونيا عد ــد إني ــات ال م ــمية مؤ م ــة ليني ــة كر ــوا
ايفنم ــان متتث ـ مل ــاوج ا ــا يق .لعد ــد ـ ي املث ــاا ةك ــة م ــة خ ــقا إني ــات هيت ــة ا تي ــا ية مةني ــة
حبر ــوا ايفنم ــان الثد ــة متث ــيقر لا ــةار لمر ط ــة ااملؤ م ــا الويني ــة لتةاي ــا ل اي ــة ر ــوا ايفنم ــان
مان متثي يتمـم االتةدويـةب او ـمد ـريار ا ا ـيار لمـ عمـ املؤ مـا الوينيـة كرـوا ايفنمـان
امةالية(.)6
 -5لا ا الد نـة األل لايـة ملكافحـة التةـاي لاملةامدـة ال الةرواـة القإنمـانية ال امل ينـة ( نـة
جمدــق ال لاــا ملكافحــة التةــاي ) إىل ان إ الــة م ــا إ ــافية كا ليــة الوقائيــة الوينيــة إىل املمتيــا
الةــدمل مل مــض إىل ايــة ي ـ ا ن يميــة واخ ـ املكت ـ  .لعو ـار عــة يلــكب ا ـ اإمكــان عي ـ
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املـ ــوامض امليـ ــاكة امل ـ ــا املتةدرـ ــة ا ـ ـ مض امل ـ ــامل الترديـ ــدو ال ا عمـ ــاا ا ليـ ــة الوقائيـ ــة الوينيـ ــة.
لاقرت ـت نــة جمدــق ال لاــا ملكافحـة التةــاي إيــقت اععت ــا يفنيـات ل ــدة ال إوا ة منم ــدة واخـ
مكت املمتيا الةدمل توىل ممؤللية م ا ا لية الوقائية الوينية(.)7
 -6لع ــض مم ــور ر ــوا ايفنم ــان ان التوعي ــة الةام ــة ال ـ ـ ــدخ ــمة م ــا املمتي ــا
او ــمد امــض امل ــامل املةــل ااأليمــاا ذــدلوة ــدار .ل ـ املمتيــا الةــدمل االتةــالن م ـ اهليتــا
األخرإ لاملن ما حل اككومية عدـد ييـاوة إاـراي مؤ مـة امـض امل ـامل املةـل ااأليمـاا لالتوعيـة اـا
اض األيماا لا م و عامةرب ا يلك األقديا ايفثنية(.)8
 -7ليكر ممور روا ايفنمان ان املمـور املةـل ااملمـالاة اـض ا نمـض لاملمـالاة املةامدـة
(املمور املةـل ااملمـالاة اـض ا نمـض) ع يـااا يةـاين مـة نرـع عـدو املـوامض ل التمويـ عدـد
ال ـ ـرحلم مـ ــة الوعيـ ــة الوا ـ ــةة لدمؤ مـ ــة)( .)9لقـ ــدمت نـ ــة الـ ــوي ات التااةـ ــة دـ ــق ال لاـ ــا مق ـ ــة
الاثدة( .)10ل ث ممور روا ايفنمان المـدطا عدـد مـن املمـور املةـل ااملمـالاة اـض ا نمـض
امل ـوا و الكافي ــة لتمك ــض املؤ م ــة م ــة اوات لعيت ــا امةالي ــة لا ــترقلية .لين ــي ان ي ــتمكة املم ــور
املة ــل ااملم ــالاة ا ــض ا نم ــض م ــة اوات ول ئيم ــي ةاي ــا ثراف ــة املم ــالاة ا تمـ ـ ع ــة يري ــع
التوعية ل ردمي امليو ة إىل المدطا لإ رات حبوث ممتردة(.)11

باء -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
ع ينط ع

عية -فنفيووال االلتدامووات الدوليووة المتعلقووة بققوووق اإلنسووان مووع مرا وواة القووانون الوودولي
اإلنساني الواعب التطبيق
 -1المساواة و دم التمييد
 -8يكــر نــة الــوي ات التااةــة دــق ال لاــا ان قــانون املمــالاة املةامدــة يــنع عدــد اكمايــة
مــة التمييــا ععت ــا ا ا نمــية لالةــرا لالدــون لالــدية لاملةترــدا األخــرإ لالمــة لايفعاقــة لاملي ـ
ا نم ـي .لقــد ةل ــةت اخت ا ــا املمــور املةــل ااملمــالاة اــض ا نمــض لتيــم ــكالإ التمييــا
عدد ا اس دك اععت ا ا (.)12
 -9لا ــاا جمدــق ال لاــا لممــور رــوا ايفنمــان الــة إ ــتونيا إىل الد نــة األل لايــة لدحرــوا
اع تماعيــة ال ـ خدة ــت إىل انــد ع يو ــد ي ـري ملكافحــة التمييــا شمــي األ ــميا يلو ايفعاقــة
لي طــي ـرا ة قضــايا مث ـ ايف ــكان لالنر ـ لاع ــاع لاألنيــطة الثرافيــة لالرتفي يــة( .)13لا ــا
مم ــور ر ــوا ايفنم ــان إىل اليـ ـواحل الـ ـ اع ــرا عن ــا الثد ــو ا تمـ ـ امل ــدين ايـ ـ ن ق ــو ق ــانون
املمــالاة املةامدــة عــة مــن و ــة مــة اكمايــة ععت ــا ا ايفعاقــة اــنمق الرــد املمنــول ععت ــا ا
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اعنتمـ ــات ايفثـ ــل( .)14ل ـ ـدوض ممـ ــور رـ ــوا ايفنمـ ــان الضـ ــوت عدـ ــد ـ ــرل ة ـ ــد ث ـ ـرا اكمايـ ــة
ععت ا ا ايفعاقة التيريةا املتةدرة ااملمالاة املةامدة(.)15
 -10لوعـا ممـور رـوا ايفنمـان المــدطا إىل ييـاوة التوعيـة االتيـريةا املتةدرـة ااملمــالاة
املةامد ــة لالتميي ــا ل ة ـة اعنت ــاس املتا ــة ال ــاط الم ــدطا لا م ــو ب االتة ــالن م ـ املم ــور
املةــل ااملمــالاة اــض ا نمــض لاملمتيــا الةــدمل لمن مــا ا تم ـ املــدين .ل ـدوض ممــور رــوا
ايفنمــان الضــوت عد ــد ــرل ة حتم ــض ع ـ ال يان ــا املتةدرــة ا ــالتمييا لالتي ـ ي عد ــد ايفاــق ع ـة
ــاع التمييــا لــدإ اهليتــا املةنيــة االيــكالإ .ل ــيكون إعــداو ا ـرتا ي ية لينيــة اي ـ ن املمــالاة
املةامدة طو ار يمتحع الرت ي (.)16
 -11لعدــد النحــو الــاو ا ــا إليــد ممــور رــوا ايفنمــانب يكــر الد نــة األل لايــة لدحرــوا
اع تماعية ان الم وة األ و ع ااا مر مةة عدد الرحلم مة التداا املتمياة لتضيير ا(.)17
 -12لا ايت نـة الـوي ات التااةـة دـق ال لاـا عدمـار اا ـتمرا التنمـيض المـدق إيات األقديـا
اة ــض ل ــائض ايفع ــق ب لع ــيما عد ــد ـ ـ كة ايفنرتن ــتب ل ــا يرت ـ ـ عدي ــد م ــة جث ــا ــا ة عد ــد
ل ــائض
التما ــك اع تم ــاعي( .)18لال ــت إ ــتونيا اا ــاي ــداا لدح ــد م ــة نم ــيض األقدي ــا
ايفياعـ ــة لل ـ ــائض ايفعـ ــق
ايفعـ ــق م ـ ـ اع ـ ـرتا الكام ـ ـ كريـ ــة التة ـ ـ ل ةايـ ــا ل ـ ــة األقديـ ــا
املط وع ــةب لع ــيما فيم ــا خي ــع األخ ــا امل ــةةدوة ذدي ـارب لل ـ ل ــائ اكث ــر مقتم ــة االتي ــال م ـ
الثدي األقديا لضمان مما ة إعقمية متنوعة لإن كانت ميرتكة لدم تم ا كمدد(.)19
 -13لا ــا هي ــومة اي ــتق لل ــإ إىل اليـ ـواحل الـ ـ اعرا ــت عن ــا ع ــدة جمموع ــا كر ــوا
ايفنمان إ تونيا مة ان الرـانون ع يتضـمة ـرا ةر امليـ ا نمـي لاهلويـة ا نمـانية ـمة الـدلاف
احمل ــو ة ةريــمي رةــة الكراهيــة لمــة عــد ل ــوو إ ــاتا عــة ـرائم الكراهيــة املر طــة ااملي ـ
ا نمي لاهلوية ا نمانية .لال ت إ ـتونيا او ـ لاعتمـاو يـريةا ةـرتس ـرا ةر اـداف الكراهيـة
رةة مة ا رائم(.)20
عدد ا اس املي ا نمي لاهلوية ا نمانية لاعت ا ارفار ميدوار
 -2القق ي القياة والقرية واامن الشخصي
ن ــة جمد ــق ال لا ــا ملكافح ــة التة ــاي إىل ان ق ــانون ال ــحة الةردي ــة امل ــنر ي ــنع
 -14ا ــا
عدد عـد إوخـاا األ ـميا حتـت الو ـاية ممتيـمد األمـرار الةرديـة انـات عدـد موافرـة الو ـي
ل ــد  .لعدــد الـرحلم مــة ان نــة جمدــق ال لاــا ملكافحــة التةــاي ر ـ اــاا التطــو ب فإهنــا يكــر
ان مة املمت ـوا ط يـع الضـمانة الرانونيـة يايـا ايضـار ـياا ول الرعايـة اع تماعيـة ألن إيـدا
األ ــميا املةــوقض مؤ مــا الرعايــة اع تماعيــة ولن ط يــع الضــمانا ايف رائيــة املن ــو
دا(.)21
عدي ا الرانون يةد مو
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 -15لاعرات نة جمدق ال لاـا ملكافحـة التةـاي عـة قدر ـا إيات نميـا إ ـراتا احملكمـة الراميـة
إىل جتديــد ايفقامــة الرم ـرية ليــميع وا الرعايــة اع تماعيــة و ـ إ ـرات خطــي ولن ميــاكة
اليميع املةل .لال ت ا ن يمتم الرا ي ولمار إىل اليميع املةل(.)22
 -16لا ــا لكالــة اكرــوا األ ا ــية التااةــة لقحتــاو األل ل إىل ميــي الةنــمي ــد األيمــاا
إ ــتونيا( )23ليك ــر مم ــور ر ــوا ايفنم ــان ان ايفي ــاات ا نم ــي ل يم ــاا لالةن ــمي لالتم ــدض
املــدا س مــا يالــت ميــاك خط ـ ة .لخدةــع إىل ان مــة الضــرل و الــرو ا ــو ة من يــة ل ــا مة مــة
ا ـ الت ــدو مي ـ ا ــكاا الةنــمي لايفيــاات ــد األيمــااب ــا يلــك عدــد ـ كة ايفنرتنــت.
ل ـ ممــور رــوا ايفنمــان ط ـة التنميــة الراميــة إىل اكــد مــة الةنــمي لدمــرتة 2014-2010ب
ل ــث عدــد نميــاها االكام ـ  .لين ــي إاــق األيمــاا حبر ــم اكمايــة مــة عي ـ ا ــكاا الةنــمي
لااملماعدة املتا ة هلم عندما يرةون حايا لدةنمي(.)24
 -17ليك ــر مم ــور ر ــوا ايفنم ــان ان األ ك ــا الـ ـ حت ــر الةن ــمي لاععت ــدات عد ــد األيم ــاا
ةكــة مق ت ــا عــدة ق ـوانض .لمـ يلــك ع ــنع دــك األ كــا عدــد ــر متما ــك ل ـري
مي ـ ا ــكاا الةرواــة ال دنيــة كنــمي األ ــرة لاملؤ مــا ( .)25ليكــر ممــور رــوا ايفنمــان ان
الكث مة ال ال ض يتر دون الا ة الةرواة ال دنية(.)26
 -18لع ــت لكال ــة اكر ــوا األ ا ــية التااة ــة لقحت ــاو األل ل ان إ ــتونيا در ــت و ــيا
حب ــر الةروا ــة ال دني ــة خــقا اع ــتةرار ال ــدل و الي ــام لةــا  .)27(2011لوع ــا مم ــور ر ــوا
ايفنمــان إ ــتونيا إىل ــر الةرــاا ال ــدين ل يمــاا عي ـ المــياقا مــة خــقا ا كــا قانونيــة
ـرشة .لين ــي ان يكـون هــاا اك ـر التيـريةي مـدعمار حبمـق ثريــمي ل وعيـة ال ــاط ا م ــو
دعو إىل الرعاية األاوية ايفجيااية لالرتاية احلالية مة الةنمي(.)28
 -3إقامة العدل وسيادة القانون
 -19عدد النحو الـاو ا ـا إليـد جمدـق ال لاـاب ـ ممـور رـوا ايفنمـان االتـداا املتميـاة
لتحمــض الد ــوت إىل الةدالــةب لع ــيما مــيض ــو احملكمــة لحتديــد ـ انت ــاس فيمــا خيــع
الت ـ خ املمــرط ايف ـراتا لإ ــقل ن ــا املمــاعدة الرانونيــة( .)29لمـ يلــكب ا ــا املمــور إىل
ان التـ خ املمــرط ايف ـراتا الرضــائية ع يـااا ييــك عر ــة امــا الد ــوت إىل الةدالــة( .)30ل ــث
مم ــور ر ــوا ايفنم ــان عد ــد اعتم ــاو ق ــانون مم ــؤللية الدلل ــة ا دي ــد ف ــو ار م ــة ا ـ ــمان م ــن
قضــايا احملــاكم املت ـ خرة لمــنوا ولن ـ ل يــد .ل ـ ممــور رــوا ايفنمــان
ةويضــا
إ ــتونيا عدــد موا ــدة ووهــا لتر ـ متو ــض املــدة ال ـ مــت رق ا ايف ـراتا ب لم ـ يلــك ين ــي
اكر اثنات الريا االك عدد عد املماس جبووة الةدالة(.)31
 -20لال ــت نــة جمدــق ال لاــا ملكافحــة التةــاي اــايق عي ـ احملت ـاية لــدإ اليــرية عدــد
ر ــوق م األ ا ــية عد ــد اكمـ ـ ل ــد من ــا الدح ــة األلىل لم ــد م ـ ـريت م( .)32لال ــت إ ــتونيا
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ا ــاا املايــد مــة ا ــد يفنمــاي ــع ممــدو اكريــة إنمــايار عمدي ـار كــامقر
جخر حبالت م منا الدح ة األلىل لمد ريت م(.)33

إاــق قري ـ ال ــميع

ن ــة جمد ــق ال لا ــا ملكافح ــة التة ــاي و ــيت ا او ـ ـ ــد هن ــائي ملما ــة إيـ ـوات
 -21لك ــر
()34
احملت اية عدد يمة التحريع لاحملكو عدي م مراكا اع ت اي لدإ اليرية .
 -22لعد ــد النح ــو ال ــاو ا ــا إلي ــد جمد ــق ال لا ــاب فر ــد ــت ن ــة جمد ــق ال لا ــا ملكافح ــة
التةــاي اــإحلقا اةــض مراكــا اع ت ــاي لــدإ اليــرية ال ـ ع رقــد إىل املمــتوإ املطدــوا لفــت
مرافـع ديــدة لكن ــا انترــد اـرلس اع ت ــاي اةــض مرافــع اليـريةب لع ــيما مركــا اع ت ــاي
نــة جمدــق ال لاــا ملكافحــة التةــاي ايض ـار إىل اكت ــاد عــدو ك ـ مــة
هاامــالو( .)35لا ــا
ة الض(.)36
الاناانا
 -23لال ــت نــة جمدــق ال لاــا ملكافحــة التةــاي إ ــتونيا اايــاوة اكــد األو لدحيــا املةييــي
لكـ ـ ض حبيــث ي ـ إىل  4امتــا مراةــة ل وا ــدة ا ــوو الد لاــة الـ ــاهلا ملةا ــة اعكت ــاد
الم ـ ون م ــة خ ــقا الرتكي ــا ا ــمة خا ــة عد ــد الت ــداا حل ـ اع ت ايي ــة الم ــرتة ال ـ م ـ ع
ف ــرر الةروا ــة ليي ــاوة ا ــتميدا ا ــدائ المـ ـ ة لاعتم ــاو ــداا لتيمـ ـ إع ــاوة إوم ــا األ ــميا
احملرلمض مة ريت م ا تم (.)37
عــا  2012عــة ا ــم ا ألن المــدطا
 -24لاعراــت نــة جمدــق ال لاــا ملكافحــة التةــاي
مل نما التو ية ال قدمت ا عـا  2007مـض المـرتة الر ـوإ املمكنـة لدمـ ة التـ ويق خمضـار
ك ـ ار .لال ــت ا ـ ع ت ــالي المــرتة الر ــوإ لةرواــة اك ـ ق اعنم ـراوو عدــد رةــة مةينــة  14يوم ـار
ليمضـ ان كــون اقـ مــة يلــك .كمــا ين ــي ــر األ كــا الت وي يــة التتااةيــة الـ مضــي إىل فــرتة
ق انمراوو متوا دة ا يت الي المرتة الر وإ(.)38
نــة جمدــق ال لاــا ملكافحــة التةــاي إىل ان الكث ـ مــة الم ـ نات مل يكون ـوا عدــد
 -25لا ــا
عد ــم او ــوو ن ــة المـ ـ ون ال ا لي ــة الوقائي ــة الويني ــة لإىل ع ــد ل ــوو او مةدوم ــا ع ــة ول ــا
لم ام ما مرافع اع ت ـاي .لال ـت الد نـة اا ـاي التـداا القيمـة يف ايـة المـ نات ااملةدومـا
الضرل ية اد ة يم موهنا عة عي جليا اليكالإ لالر د احلا ية املتا ة(.)39
 -26ليكــر لكالــة اكرــوا األ ا ــية التااةــة لقحتــاو األل ل ان إ ــتونيا لــدي ا جمموعــة مةرــدة
م ــة الض ــمانا ايف رائي ــة الرامي ــة إىل كمال ــة ايـ ــة األيم ــاا املةني ــض ا ــإ راتا نائي ــة .فإ ـ ــتونيا
ضــمة رــدمي املمــاعدة الرانونيــة إىل عي ـ األيمــاا ا ــرس الن ــر عــة ول هــم ايف ـراتا (.)40
ايــد اهنــا ا ــا إىل ان إ ــتونيا مل ضـ مةــاي وقيرــة لتحديــد امل ــدحة المضــدد لدطمـ عدــد الـرحلم
مة اععرتاس قانونار م و م دحة الطم المضدد ايف راتا املدنية لا نائية(.)41
 -27لال ـت نـة جمدــق ال لاـا ملكافحـة التةــاي اتةـدي التيـريةا يا ال ــدة حبيـث كمـ
ان كون اليرية مدامة لدإ ا ت اي قا ر يةيـت د اا كااـد رةـة اـ ن طـر عدـد المـو الوالـدية ال
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الو ــي اليــرعي ال الرــيم( .)42لال ــت الد نـة اضــمان اكضــو ايفلاامــي لدمحــامي اثنــات ا ــت واا
األ داث احملت اية لدإ اليرية لق ت ا اا كاام خمالما اميطة(.)43
 -28لال ــت نــة جمدــق ال لاــا ملكافحــة التةــاي اايــاوة خمــض اكــد األق ــد املمكــة ملةاق ــة
األ ــداث اإي ــداع م يناانـ ــة وي ي ــة ليمض ـ ـ اع يت ــالي ثقثـ ــة اي ــا  .لإ ـ ــافة إىل يل ــكب جي ـ ـ
ــمان ا ــاا األ ــداث عد ــد ــو منا ـ ـ ا ــا خرية ي ـ ـواا امل ــدة ال ــاو يم ــت رق ا نمي ــا ه ــاا
ايف رات(.)44
 -4القق ي الخصوصية والدواج والقياة ااسرية
 -29يكــر املن مــة الدلليــة كمايــة احل و ــية ان قــانون اع ــاع ايفلكــرتلين شــدو اليــرلط
ال ـ ةكــة و ــا ملرــدمي احلــدما ــوف ايانــا اع ــاع لدوكــاع اككوميــة ل مــة لاملراق ــة
لحل هــا لمنح ــا إمكانيــة الو ــوا إىل ـ كايا لق ــاع  .لع ييــرتط الرــانون ـرا ة ان ي ــد
يد ـ ـ اك ـ ــوا عدـ ــد ايانـ ــا مي ـ ــية مـ ــة احملكمـ ــة ال مـ ــة هيتـ ــة قضـ ــائية اخـ ــرإ .لفيمـ ــا خيـ ــع
التحريرــا ا نائيــة ييــرتط قــانون ايف ـراتا ا نائيــة عــد مراق ــة اع ــاع ايفلكرتلنيــة إع عنــدما
كون هناة رل ة تميـة لتحريـع اهـداس تةدـع اـإ راتا نائيـة .لين ـي اك ـوا عدـد إين مـة
امل ــدعي الة ــا مر د ــة التحري ــع لم ــة احملكم ــة إيا كان ــت ايف ـ ـراتا ق ــد اد ــت االمة ـ ـ مر د ــة
احملاكمة(.)45
 -30ليكــر املن مــة الدلليــة كمايــة احل و ــية ان املراق ــة ال ـ جتــرو خــا نطــاا ايف ـراتا
ا نائيـة ع يــرتط اك ــوا عدـد إين قضــائي ممـ ع .فرـانون املراق ــة النــاام ألنيـطة لكــاع املراق ــة
ع ييرتط اك وا عدد إين ااملراق ة مة احملكمة .لعو ـار عـة يلـك ـدا إ ـراتا املراق ـة انـاتر عدـد
قرا او عة ئيق لكالة املراق ة ال موامي مسي خموا االك(.)46
 -31لال ـت املن مــة الدلليــة كمايــة احل و ــية اــإ رات ا ــتةرار لرـوانض ل يا ــا لالا ــا
الرقااــة عدــد اع ــاع اــدس ةايــا اكــع احل و ــيةب ــا يتميــد م ـ املةــاي الدلليــة كرــوا
ايفنمــان لا ـرتاط اك ــوا عدــد إين قضــائي مم ـ ع أليــة مراق ــة لق ــاع تــداخ م ـ اكــع
احل و ية(.)47
 -32لا ال ــت املن م ــة الدللي ــة كماي ــة احل و ــية إىل رري ــر يي ـ ـ إىل ـ ـواوث تةد ــع ا ــاألمة
إ ــتونيا اث ــا قدرـ ـار عد ــد ــةيد اي ــة احل و ــيةب لع ــيما ان اهلياكـ ـ األ ا ــية
اكا ــو
ايفلكرتلنيــةب مث ـ ان مــة اطاقــة اهلويــة اليمي ــية لال ــحة ايفلكرتلنيــة لالت ــويت ايفلكــرتلينب جتم ـ
ل ة ــاي كمي ــة ــميمة ــدار م ــة ال يان ــا اليمي ــية اكما ــة( .)48لع ــت املن م ــة ان التري ــيم
األمــل لن ــا الت ــويت ايفلكــرتلين إ ــتونيا اا ــر ان ــميمد ينطــوو عدــد ث ـرا مث ـ ة لد ــا
لان ـ ــد عر ـ ــة لد م ـ ــا ايفلكرتلني ـ ــة( .)49لال ـ ــت املن م ـ ــة اا ـ ــتةرار ل ةاي ـ ــا اي ـ ــة ال يان ـ ــا
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اليمي ــية ال ـ ـ جتمة ــا اككوم ــة لا ــاي ــداا امني ــة فةال ــة لد يان ــا فيم ــا خي ــع ان م ــة كن ــا
الت ويت ايفلكرتلين(.)50
 -33ليكر هيـومة ايـتق لل ـإ ان ال ملـان ـة قانونـار لدمةا ـرة عـا  2014يو ـ نطـاا
رــوا األيلا لتيــم األ ــميا حل ـ املتــال ضب ــة فــي م اليــركات مــة نمــق ا ــنق .ل و ـ
الر ــانون ا دي ــدب ــيكون ر ــدل الي ــركات حلـ ـ املت ــال ضب ــة ف ــي م الي ــركات م ــة نم ــق ا ــنقب
التم ـ ي كةي ـ ية لاك ــوا عدــد ا ــتحراقا كوميــة .ل ــيتمكة اليــركات املم ـ دون مــة ــل
ايمــاا عي ـرائ م ال يولــو يض .لال ــت هيــومة ايــتق لل ــإ اضــمان اع ــطق جبمي ـ األعمــاا
التحض ية لتنميا قانون املةا رة عندما يدخ يا النماي كانون الثاين/يناير .)51(2016
 -34لفيمــا يتةدــع االرعايــة ال ديدــة ل يمــاا احملــرلمض مــة عايــة الوالــديةب اكــد ممــور رــوا
ـيع املـوا و لكـي يمـتو اليـرلط الرانونيـة فيمـا خيـع الةـدو
ايفنمان اند ين ـي ا ـتةرار ن ـا
املنا ـ لدمــوامض املــؤهدض عي ـ ول األيمــاا .لين ــي نميــا و ــية املمتيــا الةــدمل او ـ
ــد او م ــة املة ــاي لق تيا ــا األ ا ــية ل يم ــاا .لين ــي ان ض ـ ال د ــديا خطط ـار فروي ــة
كالــة ك ـ يم ـ و ـ يــاكة األيمــاا املةني ــض ل مــتةرر ا ــو ة ول يــة .ليد ــا اــاا املايــد م ــة
ا ــوو لتر ــدمي املم ــاعدة إىل األ ــر اكا ــنة لإع ــداو الي ـ ـ اا عد ــد الة ــيإ ا ــو ة مم ــتردة اة ــد
م او يم ول الرعاية(.)52
 -5القق ي المشاركة ي القياة العامة والسياسية
 -35يك ــر مكتـ ـ املؤ م ــا الدةررايي ــة ل ر ــوا ايفنم ــان الت ــاا ملن م ــة األم ــة لالتة ــالن
ال لاـ ــا (مكت ـ ـ املؤ مـ ــا الدةرراييـ ــة ل رـ ــوا ايفنمـ ــان) ان إ ـ ــتونيا ا ا ـ ــت مي ـ ـ النـ ــاخ ض
املـؤهدض إمكانيـة الت ـويت عــة يريـع ايفنرتنـت عيـ اعنتميااــا عدـد املمـتوإ الـويل لممــتوإ
ال دديــة منــا عــا  .2005فالت ــويت ع ـ ايفنرتنــت يـةـدا اكمــاتة ل ــا يتميــد م ـ ايفيــا الرــانوين
عدد الـرحلم مـة إمكانيـة ا ـاي ـداا إ ـافية لتةايـا اليـمافية لاملمـاتلة الةمديـة .لمنـا اعنتميااـا
ال ملانيـ ــة لةـ ــا 2011ب اعتةمـ ــد عـ ــدة ةـ ــديق اي ـ ـ ن الت ـ ــويت ع ـ ـ ايفنرتنـ ــتب ـ ــا يلـ ــك
التة ـ ــديق الرامي ـ ــة إىل مةا ـ ــة ع ـ ــدو م ـ ــة التو ـ ــيا الم ـ ــاارة ال ـ ــاو ة ع ـ ــة مكت ـ ـ املؤ م ـ ــا
الدةررايي ــة ل ر ــوا ايفنم ــانب اي ــد ان اة ــض التو ــيا ع ـااا نت ــر نمي ــاها( .)53لق ــد مكت ـ
هاا احل و (.)54
املؤ ما الدةررايية ل روا ايفنمان عدوار مة التو يا
 -36ل عــا 2015ب ع ــض مكتـ املؤ مــا الدةرراييــة ل رــوا ايفنمــان اجتاهـار إجياايـار
ــدوة األ ـااا م ــة خمتد ــمي اعنتم ــاتا الميا ــيةب متث ـ إو ا مر ــحض ينتم ــون إىل األقدي ــا
الرومي ــة عد ــد قـ ـوائم اك ــااب ل ر ــيح م ليـ ـ منا ـ ـ ا ــا ية اة ــض اك ــاع ب ل ض ــاعمي
ا ــوو الـ ــاهلا األ ـااا لاملر ــحون لدو ــوا إىل النــاخ ض النــايرض االد ــة الرل ــيةب ــا يلــك
نيــر املةدوم ــا ع ــة اكمد ــة اعنتميااي ــة االد ــة الرل ــية .لم ـ يل ــك يتض ــمة املوق ـ الي ـ كي لد ن ــة
اعنتميااــا الوينيــة مةدومــا مم ــدة عــة اعنتميااــا االد ــة ايف ــتونية ولن حل هــا مـ ــوف اةــض
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املةدوم ـ ــا الةام ـ ــة ايض ـ ـار االد ـ ــة ايفنكدياي ـ ــة .لع تـ ـ ـال التةديم ـ ــا املتةدر ـ ــة االت ـ ــويت املر ـ ــدة إىل
النــاخ ض إ ــافة إىل املةدومــا املتا ــة مراكــا اعق ـرتا لاملةدومــا املتــوفرة عــة اعق ـرتا إع االد ــة
ايف ـ ــتونية فر ـ ــض .لةت ـ ــال اة ـ ــض املةدوم ـ ــا املتةدر ـ ــة االت ـ ــويت عـ ـ ـ ايفنرتن ـ ــت ا ـ ــالد تض الرل ـ ــية
لايفنكدياية(.)55
 -37لع ــت لكالــة اكرــوا األ ا ــية التااةــة لقحتــاو األل ل ان إ ــتونيا قــد ا ــد لــدإ
الت ديع عدد اع ماقية الدللية لدرضات عدـد عيـ ا ـكاا التمييـا الةن ـرو إعقنـار ايـ ن املـاوة 12
ةد ــة في ــد ان إ ــتونيا ــتنما امل ــاوة لفر ـ ـار لتيـ ـريةاياب ال ــا يم ــم ام ــرر ريي ــدا عد ــد اك ــع
ويت األ ميا احملرلمض مة األهدية الرانونية(.)56
 -6القق ي الضمان االعتما ي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق
ع ــا 2013ب اف ــاو مم ــور ر ــوا ايفنم ــان ان األيم ــة اعقت ــاوية ()2010-2008
-38
ل ــداا التريــمي قــد افضــتا إىل ا مــا مةــدع ال طالــة لالمرــر .لكــان ل يمــة اعقت ــاوية ـ ث ــدق
لد اية عدد األيمـاا لاليـ اا .لاعـرا ممـور رـوا ايفنمـان عـة قدرـد إيات ا ثـا الطويدـة األ ـ
ل يمة عدد ةيدو المرر لاع ت ةاو اع تماعي(.)57
 -39لكمـا ا ـا ممـور رـوا ايفنمـانب يكــر الد نـة األل لايـة لدحرـوا اع تماعيـة ان اكــد
األو ملمتويا عقلا ال طالة لالت مض د ال طالة لاملةاش التراعدو حل كافية(.)58
 -40ل ـ ـ مم ــور ر ــوا ايفنم ــان إ ــتونيا عد ــد ل ـ ـ لاعتم ــاو ا ـ ـرتا ي يا لدح ــد م ــة
ال طال ــةب ــا يل ــك ال طال ــة املنتي ــرة ا ــض اليـ ـ اا .ليد ــا ا ــاي ــداا خا ــة لدت ــدو لد طال ــة
الطويدة األ (.)59
 -41ليك ـ ـ ــر لكال ـ ـ ــة اكر ـ ـ ــوا األ ا ـ ـ ــية التااة ـ ـ ــة لقحت ـ ـ ــاو األل ل ان إ ـ ـ ــتونيا اعتم ـ ـ ــد
عــا  2012ــداا ي ـريةية رمــي إىل ةــويض مــا قــد يتةــرر لــد املةــاش التراعــدو أل ــد الوالــدية
م ــة نر ــان ـ ـرات مرتض ــيا ني ــتة األيم ــاا .لن ـ ـرار إىل ان م ــة األ ـ ـ ان خ ــا النم ــات إ ــاية
األمومة اكثر مة الر اا فمة املتوق ان شمة هاا التدا ا مة خا ة مةا ا النمات(.)60
 -42ليكــر ممــور رــوا ايفنمــان ان التحــديا الرئيمــية املر طــة ايــيميوخة المــكان تةدــع
اتيمـ الرعايــة الطويدــة األ ـ لكمايــة ن ــا املةا ــا التراعديــة لك ــا المــة .لين ــي إيــقت اهتمــا
خـ ــا إىل مم ـ ـ لة املمـ ــالاة اـ ــض ا نمـ ــض رـ ــدمي اكمايـ ــة اع تماعيـ ــة لالـ ــدخ الكـ ــا لك ـ ــا
المة(.)61

GE.15-19395

9/18

A/HRC/WG.6/24/EST/3

 -7القق ي الصقة
 -43يكــر املن مــة الدلليــة لدــدفا عــة اكريــة (حتــالمي الــدفا عــة اكريــة) ان مةــدا ايف ــار
ق ــد ا م ــض ا ــايراو الةر ــد املا ــيب حلـ ـ ان ــد ع يـ ـااا مر مة ـار .لال ــت إ ــتونياب عد ــة ام ــو ب
اا ا عدة إ راتا حلمض ا ما مةدع ايف ار(.)62
 -8ااشخاص ذوو اإل اقة
ـ ممــور رــوا ايفنمــان االت ــديع عدــد ا ماقيــة األمــم املتحــدة كرــوا األ ــميا
-44
يلو ايفعاق ــةب لوع ــا إىل إع ــداو ا ـ ـرتا ي ية ليني ــة لتنمي ــاها االتة ــالن الوثي ــع مـ ـ األ ــميا يلو
ايفعاق ـ ــة لاملن م ـ ــا الـ ـ ـ مت ـ ــثد م .لين ـ ــي ان يك ـ ــون م ـ ــة ا ـ ــض األه ـ ــداس يا األللوي ـ ــة إوم ـ ــا
األ ـ ــميا يلو ايفعاق ـ ــة اكي ـ ــاة الةمدي ـ ــة لإمكاني ـ ــة ل ـ ـ ـوهلم إىل جمموع ـ ــة كامد ـ ــة م ـ ــة الم ـ ــر
التةديمي ــة .لين ــي ل ـ جلي ــة مم ــتردة لر ــد نمي ــا اع ماقي ــة ي ــاكة ني ــطة م ــة األ ــميا يلو
ايفعاقة لمن مايم(.)63
 -45ليكــر ممــور رــوا ايفنمــان ان عــدو األ ــميا يلو ايفعاقــة قــد ا م ـ لايواو االتــامل
ع ــدو املط ــال ض اا ــتحراقا ايفعاق ــة لالة ــا .لد ــة ـ ـواحل ــوا م ــدإ ا ــتدامة ن ــا ال ــدعم.
ــوا الةمـ ـ يي ــك حت ــديار .لا ــا مم ــور ر ــوا
لع يـ ـااا إوم ــا األ ــميا يلو ايفعاق ــة
ايفنمـ ـ ــان إىل ال ـ ـ ــد الر ـ ـ ــو إمكانيـ ـ ــة اك ـ ـ ــوا عدـ ـ ــد خـ ـ ــدما إعـ ـ ــاوة الت هي ـ ـ ـ لاحلـ ـ ــدما
اع تماعيـة .فةـدو األ ـميا الـاية يةييـون مؤ مــا الرعايـة مـنميمض لشتـا مرـدمو الرعايــة
األ رية ل ميا يلو ايفعاقة إىل قد اك مة املماعدة لدتميميمي مة اع ات الرعاية(.)64
 -46لا ــا لكالــة اكرــوا األ ا ــية التااةــة لقحتــاو األل ل إىل مةدومــا
مة امل اينب مث مراكا اليريةب حل م ي ة لو وا األ ميا يلو ايفعاقة(.)65

ــو ي ا ـ ن الكث ـ

 -47ليكــر ممــور رــوا ايفنمــان انــد يتةــض إ ا ــة اــدائ مدعومــة ع ــاي الر ـرا ل ــميا
الاية شتا ون إىل املمـاعدة ا ـاي الرـرا ا ال إاقحل ـا لنخـرية .لين ـي ا ـتةرار ا ـتحراقا
ايفعاق ــة لالة ــا لض ــمان د ي ــة ا تيا ــا اكماي ــة اع تماعي ــة لمتطد ــا اع ــتدامة عد ــد امل ــدإ
الطوي (.)66
 -48ليك ــر لكال ــة اكر ــوا األ ا ــية التااة ــة لقحت ــاو األل ل ان ل ــة ايف ــا ة ا ـ ـ حت ل ــة
مسية مةرتفار اا اةد الت ديع عدد ا ماقية روا األ ميا يلو ايفعاقة(.)67
 -9ااقليات
 -49ا اا ممور رـوا ايفنمـان إىل ةـداو عـا  2011ميـ ار إىل ان ـكان إ ـتونيا يتـ لمون
مــة  192جمموعــة إثنيــة خمتدمــة .لمــة اــض ه ــا ا موعــا ب هنــاة مــا نم ـ تد  68.7املائــة م ــة
ايفثنيــة ايف ــتونية ل 24.8املائــة مــة الــرلس( .)68لاعــرا ممــور رــوا ايفنمــان عــة قدرــد إيات
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الم ــوة اع تماعيــة اعقت ــاوية الـ يــاا امــدها اــض األقديــا ايفثنيــة لحلال يــة المــكانب لهــي ف ــوة
ايواو ا مــاعار اعرــاا األيمــة اعقت ــاوية .لالــا ي ةــث عدــد الردــع ا ــمة خا ــة ا ــتمرا هــا
موس الي اا(.)69
الم وة
 -50ليكــر ممــور رــوا ايفنمــان ان ا ــد ا ـ اا الم ــوة اع تماعيــة اعقت ــاوية هيكدــيب
فاألقديــا ايفثنيــة ةم ـ حلال ـار قطــا األ ــو املتدنيــة لهنــاة اةةــد إقديمــي لدتمــال ايض ـار يــث
دــم مةــدع ال طالــة لخمــاير المرــر اعدــد ممــتويايا عــاوةر املنطرــة اليــمالية اليــرقية الـ يــك
األقديا ايفثنية حلال ية كاهنا(.)70
-51
لاحلــا
اكــاع
يري

ليك ــر مم ــور ر ــوا ايفنم ــان ان الي ــرلط الد وي ــة ال ــا مة لدةم ـ ـ الرط ــاعض الة ــا
ال ـ ض ـ ملراق ــة مديريــة متــيإ الد ــا جتحــمي ايض ـار حبــع األقديــا ايفثنيــة .ل اةــض
يمــتميد ا اــاا الةم ـ ــرلط الد ــة عدــد ــو ا ــد ـرامة مــة دــك املن ــو عدي ــا
الد ةب ما يمضي إىل التمييا ايفثل(.)71

 -52ليكــر نــة الــوي ات التااةــة دــق ال لاــا ان مةــدا ال طالــة اــض المتــة ايفثنيــة حلـ ايف ــتونية
ع يـااا مر مةـار نمـ يار ااملرا نــة امتــة ايف ــتونيض .لهنــاة ــو ا ــائدة اــض ايفثنيــا حلـ ايف ــتونية
مماوه ــا ان املر ــحض م ــة ايفثني ــة ايف ــتونية ه ــم األفض ـ ا ــرس الن ــر ع ــة م ــؤهقيم ال ق ــد ايم
الد وية( .)72ليكر هيومة ايتق لل إ ان افـراو ا ماعـة النايرـة االد ـة الرل ـية يـدعون منـا لقـت
يوي ةر م لدتمييا التوايـمي لكثـ ار مـا اة ـ إىل ـرط الد ـة ايف ـتونية كا يةـة ةشـت اـا لـرفض
املنــايع
ـ
ــوايم م ف ــو ــرط ع اـد منــد لدح ــوا عدــد لاــائمي الرطــاعض الةــا لاحلــا
ال تميا اكثافة النايرض االد ة الرل ية في ا(.)73
 -53لال ت من مة هيومة ايتق لل إ إ ـتونيا اإوانـة التمييـا عدـد ا ـاس املنيـ ايفثـل لالد ـة
الةمـ ـ لا ــاي ــداا فةال ــة لدمرا ــاة د ــك اك ــاع ( .)74ل ــث مم ــور ر ــوا ايفنم ــان
إ ــتونيا عدــد ل ـ ل نميــا ــداا إجياايــة لدت ــدو لد طالــة الطويدــة األ ـ لاع ــت ةاو اع تمــاعي
ل قديا ايفثنية(.)75
 -54ليكــر هيــومة اي ــتق لل ــإ ان الد ــة ه ــي اليــاحل األ ا ــي جم ــاا رــوا ايفنم ــان
ل قدية النايرة االد ة الرل يةب لع ـيما فيمـا يتةدـع اإمكانيـة اك ـوا عدـد الةمـ لالتةدـيم لالد ـوت
إىل احملاكم .ف ةض الميا ا لاملما ا احلا ة االد ة ايف تونية متيياية(.)76
 -55لال ــحت نــة الــوي ات التااةــة دــق ال لاــا ان قــانون الد ــة عةــدا عــا  2011ملرا ةــة
لحتــديث ل ـوائ الد ــة ال ـ ا ـ حت اكثــر ةريــدار اعرــاا عــدو مــة التةــديق المــاارة .لمل جتــر
او ميــال ة ــامدة م ـ الثد ــي األقديــا  .ليك ــر الد ن ــة ان التو ــيا الدللي ــة لتحريــع املاي ــد م ــة
التواين ةايـا ل ـة الدللـة لالضـمان الكامـ لدحرـوا الد ويـة ل ـميا الـاية ينتمـون إىل اقديـا
قوميـة مل ؤخــا اةــض اععت ـا  .لع ــت الد نــة ان اكـد األق ــد ع ــتميدا ل ـة األقديــة التةامـ
م المدطا احملدية ع يااا عند  50املائة لهو يط ع ولن مرلنة(.)77
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 -56لال ــت هيــومة ايــتق لل ــإ اإهنــات امل ــا الةراايــة ملديريــة متــيإ الد ـة ل ط يــع عمديــا
انــاتة مــة ا ـ التي ـ ي عدــد طــوير الد ــة ايف ــتونية لنيــرهاب مث ـ يم ـ ةدــم الد ــة( .)78لااملث ـ ب
ال ــت ن ــة ال ــوي ات التااة ــة د ــق ال لا ــا اا ــا هنـ ـ اكث ــر واينـ ـار إيات اهل ــدس املي ــرل املتمثـ ـ
الن ــور اد ــة الدللــة م ـ ــمان رــوا األ ــميا املنتم ــض إىل اقديــا قوميــة الــتكدم اد ــت م
لا ــتميدام ا اكيــاة الةامــةب ل مضــي يا ــة اك ـوافا عدــد األ ــالي الةراايــة فيمــا يتةدــع اتنميــا
قــانون الد ــة( .)79لقــد ممــور رــوا ايفنمــان و ــية الاثدــة .ليكــر انــد ين ــي ــوخي اةــض املرلنــة
ط يع اليرلط الد ويةب م مراعاة املوق ا را لقطا الةم املةل(.)80
 -57لا ــا الد نــة األل لايــة ملناهضــة الةن ـرية لالتة ـ إىل ان احلطــة الـ يــدس إىل ة ـ
الد ـة ايف ــتونية ل ــة التةدــيم األ ا ــية عيـ املــدا س الثانويــة الةديــا عقــت مرالمــة ك ـ ة مــة ــرشة
مــة المــكان .لاعراــت الد نــة عــة او ممــاو انــد ين ــي عمـ املايــد يفقنــا ا ماعــة النايرــة االد ــة
الرل ية ا ن ايف قل يرمي إىل ةايا اعندما لليق الالاان(.)81
 -58ليك ــر هي ــومة اي ــتق لل ــإ ان ــد ع ةك ــة امل ــدا س الثانوي ــة املمول ــة كوميـ ـار ان اي ــد
نم ـ ة ر ــدمي عي ـ ال ــدل ا الد ا ــية االد ــة الرل ــية ع ــة  40املائ ــة .ل املن ــايع ال ـ يتح ــدث
احلد يـة ـكاهنا االد ـة الرل ـية ليرـ في ـا عـدو املد ـض املتمكنـض مــة حلـ النـايرض االد ـة الرل ــيةب
ـ عدالــة هــا الميا ــا مو ـ ــك .لا ــا هيــومة ايــتق لل ــإ إىل اليــكالإ املتةدرــة
اةــد درــي يــقا ايفثنيــة الرل ــية التةدــيم الكــا ألن ممــتوإ إ رــان الد ــة ايف ــتونية ع يمــم هلــم
ام م اةض املوا ي (.)82
 -59لإ ـ ــافة إىل يل ـ ــكب يك ـ ــر ن ـ ـة ال ـ ــوي ات التااة ـ ــة
ا ـ ـرتا ي ية ايفوم ــا ــدمت ا ي ــة التةد ــيم كـ ـ واة لتوم ــا
املنــاه الد ا ــيةب ع و ــد عنا ــر كافيــة متةــدوة الثرافــا
لاني ـ ــطة لتوم ـ ــا امل ـ ــدا س رك ـ ــا عد ـ ــد ةاي ـ ــا م ـ ــا ا
ايف تونيض(.)83

دـ ــق ال لا ـ ــا ان ـ ــد عد ـ ــد ال ـ ـرحلم م ـ ــة ان
ب لا ــا إىل ا ي ــة التن ــو الثر ــا
املنــاه الد ا ــية لالكت ـ املد ــية
الد ـ ــة ايف ـ ــتونية ل ـ ــدإ الط ـ ــقا حلـ ـ ـ

 -60لال ـ ــت من مـ ــة هيـ ــومة ايـ ــتق لل ـ ــإ إ ـ ــتونيا اا ـ ــتةرار يا ـ ــايا املتةدرـ ــة االد ـ ــة
املــدا س الثانويــة لاملةاهــد ايفعداويــة ل ــمان ان يكــون التقميــا حل ـ ايف ــتونيض عدــد ا ــتةداو ــا
لقلتح ــاا ا ــالتةديم االد ــة ايف ــتونية ق ـ ـ ا ــاي خط ـ ـوا لتحوي ـ ـ ه ــؤعت التقمي ــا لمدا ـ ـ م إىل
التةدـ ــيم االد ـ ــة ايف ـ ــتونية( .)84لال ـ ــت ن ـ ــة الـ ــوي ات اتنمي ـ ــا عمدي ـ ــة اعنتر ـ ــاا الت ـ ــد جيي إىل الد ـ ــة
ايف ــتونية كد ــة ئيمــية لدتةدــيم مــدا س الد ــة الرل ــية الثانويــة م ـ إيــقت اععت ــا لنوعيــة التةدــيم
املرـد اــالد تض ايف ــتونية لالرل ــية .لال ــت اتو ــي نطــاا الــدل ا التد ي يــة املتا ــة لدمةدمــضب ــا
يلك التد ي املتةدع االتةديم الثنائي لاملتةدو الثرافا (.)85
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 -61ليكـ ــر نـ ــة الـ ــوي ات التااةـ ــة دـ ــق ال لاـ ــا ان إ ـ ــتونيا كم ـ ـ إو ا املايـ ــد مـ ــة الةنا ـ ــر
املنــاه الد ا ــية ل و ـ نطــاا المــر املتا ــة لدتةدــيم الثنــائي مــة ا ـ
امليــرتكة اــض الثراف ـا
يياوة فر التوا فيما اض ا ماعا مة ايفثنية ايف تونية لاألخرإ حل ايف تونية(.)86
 -62لال ــت نــة الــوي ات التااةــة دــق ال لاــا اتو ــي نطــاا ا ليــا اع تيــا ية ل ــميا
املنتم ــض إىل اقدي ــا قومي ــة خ ــا ا ــاا الثر ــا ل ــمان إ ـ ـراة الثد ــي األقدي ــا امةالي ــة عيـ ـ
عمديـ ــا ا ـ ــاي الر ـ ـرا ا يا ال ـ ــدة ال ـ ـ قـ ــد يكـ ــون هلـ ــا لق ـ ـ عدـ ــي م ل ـ ــمان ـ ـ ث هم عدي ـ ــا
ايك فاع (.)87
 -63لا ـ ــا الو ق ـ ــة املي ـ ــرتكة  1إىل ان ن ـ ــا ا نم ـ ــية إ ـ ــتونيا اة ـ ــد نيد ـ ــا اع ـ ــترقا
إيــا الن ــا
عــا  1991افضــد إىل الــة مــة انةــدا ا نمــية لا ــةة النطــاا (يةةــرس األ ــميا
الرــانوين ايف ــتوين ك ــميا حل ـ ذــدوو ا نمــية)( )88اــض املريمــض مــة الة ــد المــوفيا لا ــمة
ئيمية األ ميا مة ايفثنية الرل ية(.)89
ـ ــاع
ــو
 -64لع ــت هي ــومة اي ــتق لل ــإ ان اككومـ ــة و عد ــد اعنتر ــاوا
انةـدا ا نمـية ميـ ة إىل متتـ األقديـة النايرـة االرل ـية حبرـوا اكـ مـة املريمـض عـدةي ا نمــية
ادـ ــدان اخـ ــرإ .ليكـ ــر ان إ ـ ــتونيا رـ ــد ايـ ــة اك ـ ـ مـ ــة اكمايـ ــة املن ـ ــو عدي ـ ــا ا ماقيـ ــة
عــا  1954ايـ ن ل ـ األ ــميا عــدةي ا نمــية عدــد الـرحلم مــة ان عــدةي ا نمــية إ ــتونيا
ع يتمتةون ااكروا نمم ا ال يتمتـ اـا املواينـون .ف ـم يتمتةـون اإقامـة وائمـة لةكـن م المـمر إىل
احلــا لالةــووة اوثيرــة اهلويــة اليمي ــية ل ــميا حل ـ ذــدوو ا نمــية لشــع هلــم اك ــوا عدــد
ا تحراقا الرعاية اع تماعية اككومية لهلم اكع التمثي الرن دي ايف توين احلا (.)90
 -65لم يلـكب ا ـا هيـومة ايـتق لل ـإ إىل اهنـم ع يمـتطيةون ـ عـدو مـة امل ـةب مـة
اين ــا لا ــائمي احلدم ــة املدني ــة لالي ــرية لا م ــا ة لحل ه ــاب ال ان ي ـ ـ حوا م ــدعض ع ــامض لقض ــاة
لكت ــاا ع ــدا لم ــا إىل يل ــك( .)91لا ــا مكتـ ـ املؤ م ــا الدةررايي ــة ل ر ــوا ايفنم ــان إىل ان
األ ـ ــميا حل ـ ـ ذـ ــدوو ا نمـ ــية هلـ ــم ـ ــع الت ـ ــويت اعنتميااـ ــا احملديـ ــة للكـ ــة ع شـ ــع هلـ ــم
الت ـ ــويت ال الرت ـ ـ لقنتمياا ـ ــا ال ملاني ـ ــة( .)92لةك ـ ــن م املي ـ ــاكة اني ـ ــطة األ ـ ـااا ل ر ـ ــدمي
الت عــا ل ـااا ال املر ــحض لكــة ع شــع هلــم اعنضــما إىل ا ـااا يا ــية عد ـد ال ـرحلم مــة
و ــية مكتـ ـ املؤ م ــا الدةررايي ــة ل ر ــوا ايفنم ــان( .)93لخد ــت هي ــومة اي ــتق لل ــإ إىل
ان املريم ـ ــض ع ـ ــدةي ا نم ـ ــية ع يتمتة ـ ــون حبرـ ـ ــوا يا ـ ــية كامد ـ ــة .لق ـ ــدمت الو ق ـ ــة امليـ ـ ــرتكة 1
مق ا الاثدة(.)94
 -66ليكر نة الـوي ات التااةـة دـق ال لاـا ان عـدو األ ـميا احملـرلمض مـة ا نمـية ا مـض
كثـ ارب حلـ ان هنـاة را ةـار املةـدا ايفعـامل المـنوو لدت نـيق( .)95ليكـر الد نـة انـد اة ـ إىل
عــد يمــر ــموس جمانيــة االد ــة ايف ــتونية لدتحض ـ عمتح ــان ا نمــية كم ـ ه ــا مــة ا ـ اا
ا مار مةدا الت نق اض ال ال ضب لع يما ك ا المة(.)96
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 -67لع ــض مكت ـ املؤ مــا الدةرراييــة ل رــوا ايفنمــان ان نم ـ ة األ ــميا حل ـ ذــدوو
ا نمــية قــد اد ــت  6.5املائــة مــة المــكان منــا  1ـ اط/ف اير  .2014ف ـ حلد يت م ينتمــون إىل
األقديا الرومية(.)97
 -68لع ـ ــت الو ق ـ ــة امليـ ـ ــرتكة  1ان إ ـ ــتونيا ق دـ ـ ــت و ـ ــية اع ـ ـ ــتةرار ال ـ ــدل و اليـ ـ ــام
ق ـم  85-77املردم ــة ع ــا  2011يفجي ــاو ـ ل ــميا ع ــدةي ا نم ــية لمن ـ ني ــوت ه ــا
املمـتر ( .)98ليكــر ان إ ـتونيا ا ــا خطـوا ك ـ ة منـا عــا  2011ملنـ ــدلث
اكـاع
ــاع ديــدة مــة انةــدا ا نمــية كمــا ا ــا اةــض التــداا الراميــة إىل حتمــض إمكانيــة اك ــوا
عدد ا نمية فيما خيع األ ميا عدةي ا نمية اليار(.)99
 -69ل ه ـ ــاا احل ـ ــو ب ا ـ ــا من م ـ ــة هي ـ ــومة اي ـ ــتق لل ـ ــإ إىل ان إ ـ ــتونيا ع ـ ــدلت
عــا  2015قــانون ا نمــية لت مــيض ــرلط الت ــنق فيمــا خيــع عــدة فتــا مــة األ ــميا ب ــة
ف ــي م األيم ــاا( .)100لق ــدمت الو ق ــة املي ــرتكة  1مق ــة الاثد ــة( .)101ليك ــر مكتـ ـ املؤ م ــا
الدةررايي ــة ل ر ــوا ايفنم ــان ان ة ــدي ع ــا  2015ي ــنع عد ــد إعم ــات األ ــميا ال ــاية اي ــد
اعما هم عة  65عامار مـة امتحـان الد ـة املكتـوا .ل المـااع كـان هـاا اككـم ع ينط ـع إع عدـد
األ ميا املولووية ق  1كانون الثاين/يناير .)102(1930
 -70لإ ــافة إىل يل ــك لعدـ ــد النح ــو الـ ــاو ال ــحد مكت ـ ـ املؤ مـ ــا الدةررايي ــة ل رـ ــوا
ايفنمــانب اعت ــا ار مــة  1كــانون الثاين/ينــاير  2016ــيتدرد األيمــاا املولــوولن إ ــتونيا مــة ااــوية
حل ـ ذــدوو ا نمــية لاأليمــاا الــاية هــم ولن احلاممــة عيــرة مــة الةمــر ا نمــية ايف ــتونية ع ــة
يريـ ـ ــع الت ـ ـ ــنق ولن ان يرـ ـ ــد الوالـ ـ ــدان يد ـ ـ ـار لدح ـ ـ ــوا عدي ـ ـ ــا( .)103لقـ ـ ــدمت هيـ ـ ــومة ايـ ـ ــتق
لل إ( )104لالو قة امليرتكة  )105(1مق ا الاثدة.
 -71لمـ يلــك ا ــا هيــومة ايــتق لل ــإ إىل ان التةــديق ع نط ــع عدــد األيمــاا الــاية
ـ ـرتالل اعم ــا هم ا ــض  16ل 18عامـ ـار ال عد ــد املول ــووية خ ــا ال د ــد ملريم ــض ع ــدةي ا نم ــية
إ ـ ــتونيا( .)106لخد ـ ــت الو قـ ــة امليـ ــرتكة  1إىل انـ ــد ع ـ ـااا هنـ ــاة اةـ ــض الةيـ ــوا التي ـ ـريةا
لاملما ــا لان اةــض األيمــاا ع ياالــون يتةر ــون حلطــر ان ي ـ حوا عــدةي ا نمــية عدــد ال ـرحلم
مة التطو ا ايفجيااية(.)107
 -72ليك ــر مكتـ ـ املؤ م ــا الدةررايي ــة ل ر ــوا ايفنم ــان ان ل ـ ـ ة جت ــنق األ ــميا حلـ ـ
ذــدوو ا نمــية ع ـااا اطيتــة( .)108لاينــت هيــومة ايــتق لل ــإ ان ــرلط الد ــة ـ التحــدو
األكـ ـ لدت ــنق ام ــا ك ــا الم ــة الن ــايرض االد ــة الرل ــية ال ــاية درـ ـوا ةد ــيم م االرل ــية لحلال ـ ـار
مــا ةكــن م ــدار امــو يــايم اليوميــة ولن ا ــتميدا الد ــة ايف ــتونية .ل منطرــة إيــدا  -ف ـ ل ال ـ
ةت ـ اكثــر املنــايع كثافــة ااأل ــميا النــايرض االد ــة الرل ــيةب يــتكدم اكثــر مــة  80املائــة مــة
المـ ــكان االد ـ ــة الرل ـ ــية .لع يمـ ــتميد املريمـ ــون الد ـ ــة ايف ـ ــتونية إع قدـ ــيقر خـ ــا نطـ ــاا عمديـ ــة
الت نق الا ييكك مدإ عدالة رلط الد ة ل رل يا لدمريمض منا امد يوي (.)109
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 -73ليكــر هيــومة ايــتق لل ــإ ان ــرلط الت ــنق األخــرإ ال ـ درــي ــةواا اقت ــاوية
عد ــد كاه ـ ـ األقدي ــا الرل ــية احملرلم ــة اقت ــاويار ي ــم ــرلط ال ــدخ ل كدم ــة ر ــدمي الطد ـ ـ .
ف ــموس الد ــة القيم ــة لدتحضـ ـ لقخت ــا ليم ــت جماني ــة .لةك ــة ايفعم ــات م ــة ك ــاليمي الت ــنق
لدمريم ــض ال ــاية ش ــع هل ــم ر ــدمي يد ـ ـ الت ــنق حلـ ـ ان ــد مل يتض ـ ـ م ــدإ إ اي ــة املةني ــض ا ــاا
احليــا ( .)110لع ــت الو قــة امليــرتكة  1ان ــرط اك ــوا عدــد وخ ـ وائــم مل خيض ـ لدتةــديق
الرانونيــة األخـ ة ل ــي ييــك عر ــة امــا إمكانيــة اك ــوا عدــد ا نمــية ل مــوية ــاع انةــدا
ا نمية(.)111
 -74لخد ــت الو قــة امليــرتكة  1إىل ان إ ــتونيا مل ــمي االتاامايــا الدلليــة فيمــا يتةدــع اــاكع
ا نمية عدـد الـرحلم مـة ايف ـق ا األخـ ة ا ـديرة االرت يـ ( .)112ليكـر هيـومة ايـتق لل ـإ
انــد ع اــد مــة إ ـرات املايــد مــة ايف ــق ا ل وييــد ايف اوة الميا ــية لو ـ ــد كــاع انةــدا
ا نم ــية( .)113لال ــد مكت ـ املؤ م ــا الدةررايي ــة ل ر ــوا ايفنم ــان إ ــتونيا وا ــدة ووه ــا
ليياوة مةدع الت نق اض جمموعة ع ااا ك ة مة األ ميا حل ذدوو ا نمية(.)114
 -75لال ــت هيــومة ايــتق لل ــإ اتةــدي قــانون ا نمــية م ـ إيــقت اععت ــا لتقامــة الطويدــة
األ ـ إ ــتونيا لد ال يــة الة مــد مــة حل ـ امل ـواينض لخمــض ــرط الد ــة إىل اكــد األو مي ـ
األ ــميا الــاية عا ـوا إ ــتونيا لمــرتة يويدــة مــة الــامة ق ـ اهنيــا احتــاو ا م و يــا اع ـرتاكية
المــوفيا ية لإل ــات ــرط الد ــة لدح ــوا عدــد ا نمــية فيمــا خيــع عي ـ األ ــميا حل ـ امل ـواينض
املول ــووية ق ـ ـ ع ــا  1940ل م ــوية ال ــة األيم ــاا ال ــاية ـ ـرتالل اعم ــا هم ا ــض  16ل 18عام ـ ـار
املولــووية خــا ال دــد ملريمــض عــدةي ا نمــية إ ــتونيا( .)115لقــدمت الو قــة امليــرتكة  1و ــيا
الاثدة(.)116
 -76لال ــت الو قــة امليــرتكة  1او ـ إ ـرات لتحديــد ــاع انةــدا ا نمــية مــة ا ـ ــمان
ر ــدمي اكماي ــة إىل األ ــميا ع ــدةي ا نم ــية ال ــاية ع ةك ــة م ــوية ال ــاع م اـ ـ الت ــداا
املتةدرة ااأل ميا حل احملدوو ا نمية(.)117
 -10المهاعرون والالعئون وملتمسو اللجوء
يا ــة م مــطة لق تــض لع متــن
 -77يكــر هيــومة ايــتق لل ــإ ان إ ــتونيا ع ـااا نــت
الد وت إع ل ضـ عيـرا مـة مدتممـي الد ـوت ـنويار .لا ـا هيـومة ايـتق لل ـإ إىل مةدومـا
ميــد ااكت ــاد مرافــع لمراكــا ا ت ــاي مدتممــي الد ــوت .لإ ــافة إىل يلــك يوا ــد مدتممــو الد ــوت
عر ا ك ة دري وعم خدما الرتعة إىل ل ت م اثنات مرااق حتديد مة الق (.)118
 -78لال ــت هي ــومة اي ــتق لل ــإ إ ــتونيا ا ــإ رات حتم ــينا ل فـ ـ مم ــتوإ مراف ــع اع ت ــاي
لمراكــا إيـوات مدتممــي الد ــوت لتمــاوو املايــد مــة اعكت ــاد ل ــمان اــرلس مةييــية عئرــة لق تــض
لمدتممــي الد ــوت لكمالــة درــي عي ـ مدتممــي الد ــوت خــدما الرتعــة إىل ل ــايم األ انــات عدــد
يد م مرااق حتديد مة الق (.)119
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