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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

 الدورة الرابعة والعشرون
    2016كانون الثاين/يناير   18-29

 موووووعد ه دفوووو  مفو ووووية اامووووة المتقوووودة السووووامية لققوووووق اإلنسووووان و قووووا    

مون  5والفقورة  5/1اإلنسان )ج( من مر ق قرار مجلس حقوق 15 للفقرة
 16/21مر ق قرار المجلس 

  
 *إستونيا  

  
إىل  (1)هـــاا الترريـــر هـــو مـــو ا لدمةدومـــا  املردمـــة مـــة  ـــ     ـــا   ـــا  ة م ـــدحة  

هيكـــ  امل ـــاوج التو ي يـــة الةامـــة الـــ  اعتمـــدها عمديـــة اع ـــتةرار الـــدل و اليـــام  لهـــو يت ـــ  
. لع يتضـــمة الترريـــر ايـــة ج ات ال ل  ـــا  ن ـــر ال 17/119جمدـــق  رـــوا ايفنمـــان   مرـــر   

اقرتا ــا  مـــة  انـــ  ممو ـــية األمـــم املتحــدة المـــامية كرـــوا ايفنمـــان لع او  كـــم ال قـــرا  
ي هنايـــة الـــنع مرا ــــ  فيمـــا يت ـــ  ااوعــــاتا  ذـــدوة. لقـــد يةكــــر  ا ـــو ة من  يـــة    وا ــــ

املةدومــا  الــوا وة   الترريــر. كمــا م قــد  ايفمكــان ايفارــات عدــد الن ــو  األ ــدية ولن   يــ . 
خي ــــعب  مــــ  مرتضــــد اكــــااب فــــر  ممــــتر  يف ـــــ اما   16/21 لعمــــقر ارــــرا  ا دــــق

لتريــد املؤ مــة الوينيــة كرــوا ايفنمــان التااةــة لددللــة مو ــو  اع ــتةرار لاملةتمــدة انــاتر عدــد ا
الكامـــــ    ـــــاوج اـــــا يق. ل تـــــال عدـــــد املوقـــــ  اليـــــ كي لدممو ـــــية المـــــامية كرـــــوا ايفنمـــــان 
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   
 

 المعلومات ااساسية واإلطار -هلف 
 

 نطاق االلتدامات الدولية -1 
  او  ـــك مــة ال ـــكوة الدلليـــة ار إىل ان إ ـــتونيا ليمـــت يرفــ 1ا ــا   الو قـــة امليــرتكة  -1

لل ــإ إ ــتونيا  لال ــت هيــومة  ايــتق. (2)الــ   تنــالا عدــد ل ــد التحديــد  ــاع  انةــدا  ا نمــية
 1961ايــ ن ل ــ  األ ــميا  عــدةي ا نمــيةب لا ماقيــة عــا   1954االت ــديع عدــد ا ماقيــة عــا  

 .  (3)اي ن خمض  اع  انةدا  ا نمية لاع ماقية األل لاية اي ن ا نمية
 

 اإلطار الدستوري والتشريعي -2 
ونيا اعتمـــــد  قانونـــــار ع  ـــــت لكالـــــة اكرـــــوا األ ا ـــــية التااةـــــة لقحتـــــاو األل ل  ان إ ـــــت -2

ليكــر  ان املن مــا  حلــ  اككوميــة الةامدــة  .2014 ديــدار كمايــة الطمــ     يــرية الثــاين/نوفم  
  جمــاا  رــوا األيمــاا  ــاند  الرــانون ا ديــدب ف ــي  ــرإ فيــد خطــوة هامــة إىل األمــا   ــو  ايــة 

حلـ   كوميـة ان التيـري  ا ديـد شـد ايـك  حلـ   من مـا  ةعـد  لمـ  يلـكب  ا  روا األيمـاا.
ـــة  تضـــمة 33متنا ـــ  مـــة اكـــع   احل و ـــية لاكيـــاة األ ـــريةب ألن املـــاوة  املر ـــدية   كمـــار ةك 

 ـــاعة ولن إين مـــة  72ملـــدة   ـــ  إىل  منالـــديمـــ  مـــة  اخـــااع تمـــاعيض ل ـــ اط اليـــرية مـــة 
 .(4)احملكمة إيا اعتردلا ان الطم    خطر

 
 المؤسسي والبنية ااساسية لققوق اإلنسان وفدابير السياسة العامة اإلطار -3 

ـــــا كرـــــوا ايفنمـــــان )ممـــــور  رـــــوا ايفنمـــــان( ان -3 إ ـــــتونيا  ع ـــــض ممـــــور جمدـــــق ال لا
مؤ مـــة مةتمـــدة كد نـــة لينيـــة كرـــوا ايفنمـــان لـــدإ  نـــة التنمـــيع الدلليـــة لدمؤ مـــا    نيـــ  مل

لا ــا  إىل ان هيتــا  األمــم املتحــدة  م ــاوج اــا يق. الوينيــة لتةايــا ل ايــة  رــوا ايفنمــان   إيــا 
   .(5)ت اال  ممي إىل إنيات ها  املؤ مةار لاملن ما  حل  اككومية كروا ايفنمان قد وعت مرا  

مؤ مــــة لينيــــة كرــــوا ال  مــــمية ل ــــ   ممــــور  رــــوا ايفنمــــان إ ــــتونيا عدــــد إنيــــات  -4
إنيـــات هيتـــة ا تيـــا ية مةنيـــة مـــة خـــقا  ةكـــةعدـــد  ـــ ي  املثـــاا ل . مل ـــاوج اـــا يق متتثـــ  ايفنمـــان

 مر  طــــة ااملؤ مــــا  الوينيــــة لتةايــــا ل ايــــة  رــــوا ايفنمــــانل حبرــــوا ايفنمــــان الثدــــة متثــــيقر لا ــــةار 
 مان متثي  يتمـم االتةدويـةب او ـمد  ـريار ا ا ـيار لمـ  عمـ  املؤ مـا  الوينيـة كرـوا ايفنمـان 

 .(6)امةالية

لا ا   الد نـة األل لايـة ملكافحـة التةـاي  لاملةامدـة ال الةرواـة القإنمـانية ال امل ينـة ) نـة  -5
جمدـــق ال لاـــا ملكافحـــة التةـــاي ( إىل ان إ الـــة م ـــا  إ ـــافية كا ليـــة الوقائيـــة الوينيـــة إىل املمتيـــا  

إمكــان عيــ  الةــدمل مل  مــض  إىل ايــة   يــ ا   ن يميــة واخــ  املكتــ . لع و ــار عــة يلــكب ا ــ   ا
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املــــوامض امليــــا كة   امل ــــا  املتةدرــــة اــــ مض امل ــــامل الترديــــدو ال ا عمــــاا ا ليــــة الوقائيــــة الوينيــــة. 
لاقرت ـت  نــة جمدــق ال لاــا ملكافحـة التةــاي  إيــقت اععت ــا  يفنيـات ل ــدة ال إوا ة منم ــدة واخــ  

 .(7)يةمكت  املمتيا  الةدمل  توىل ممؤللية م ا  ا لية الوقائية الوين
ــــدخ   ــــمة م ــــا  املمتيــــا   -6 ــــ    ــــة الةامــــة ال لع ــــض ممــــور  رــــوا ايفنمــــان ان التوعي

او ــمد امــض امل ــامل املةــل ااأليمــاا ذــدلوة  ــدار. ل ــ   املمتيــا  الةــدمل االتةــالن مــ  اهليتــا  
يـة اـا األخرإ لاملن ما  حل  اككومية عدـد ييـاوة إاـراي مؤ مـة امـض امل ـامل املةـل ااأليمـاا لالتوع

 .(8)اض األيماا لا م و  عامةرب  ا   يلك األقديا  ايفثنية
ليكر ممور  روا ايفنمان ان املمـور املةـل ااملمـالاة اـض ا نمـض لاملمـالاة   املةامدـة  -7

)املمور املةـل ااملمـالاة اـض ا نمـض( ع يـااا يةـاين مـة نرـع   عـدو املـوامض ل  التمويـ  عدـد 
. لقـــــدمت  نـــــة الـــــوي ات التااةـــــة  دـــــق ال لاـــــا مق  ـــــة (9)وعيـــــة الوا ـــــةة لدمؤ مـــــة(الـــــرحلم مـــــة ال

. ل ث ممور  روا ايفنمان المـدطا  عدـد مـن  املمـور املةـل ااملمـالاة اـض ا نمـض (10)الاثدة
املـــوا و الكافيـــة لتمكـــض املؤ مـــة مـــة اوات لعيت ـــا امةاليـــة لا ـــترقلية. لين  ـــي ان يـــتمكة املمـــور 

ااملمـــالاة اــــض ا نمـــض مــــة اوات ول   ئيمـــي    ةايـــا ثرافــــة املمـــالاة   ا تمــــ  عـــة يريــــع  املةـــل
 .(11)التوعية ل ردمي امليو ة إىل المدطا  لإ رات حبوث ممتردة

  
 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء 

 
 ع ينط ع

  
مرا ووواة القوووانون الووودولي فنفيوووال االلتداموووات الدوليوووة المتعلقوووة بققووووق اإلنسوووان موووع  -عية 

 اإلنساني الواعب التطبيق
 

 المساواة و دم التمييد -1 
يكــر   نــة الــوي ات التااةــة  دــق ال لاــا ان قــانون املمــالاة   املةامدــة يــنع عدــد اكمايــة  -8

مـــة التمييـــا ععت ـــا ا  ا نمـــية لالةـــرا لالدـــون لالـــدية لاملةترـــدا  األخـــرإ لالمـــة لايفعاقـــة لامليـــ  
ي. لقــد لة ــةت اخت ا ــا  املمــور املةــل ااملمــالاة اــض ا نمــض لتيــم   ــكالإ التمييــا ا نمــ

 .(12)عدد ا اس  دك اععت ا ا 
لا ــاا جمدــق ال لاــا لممــور  رــوا ايفنمــان  الــة إ ــتونيا إىل الد نــة األل لايــة لدحرــوا  -9

 ــميا  يلو ايفعاقــة اع تماعيــة الــ  خدة ــت إىل انــد ع يو ــد  يــري  ملكافحــة التمييــا شمــي األ
. لا ــا  (13)لي طــي  ــرا ة قضــايا مثــ  ايف ــكان لالنرــ  لاع  ــاع  لاألنيــطة الثرافيــة لالرتفي يــة

ممـــور  رـــوا ايفنمـــان إىل اليـــواحل  الـــ  اعـــرا عن ـــا الثدـــو ا تمـــ  املـــدين ايـــ ن ق ـــو  قـــانون 
رــد  املمنــول ععت ــا ا  املمــالاة   املةامدــة عــة مــن  و  ــة مــة اكمايــة ععت ــا ا  ايفعاقــة اــنمق ال
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. ل ـــــدوض ممـــــور  رـــــوا ايفنمـــــان الضـــــوت عدـــــد  ـــــرل ة  ـــــد ث ـــــرا  اكمايـــــة (14)اعنتمـــــات ايفثـــــل
 .(15)ععت ا ا  ايفعاقة   التيريةا  املتةدرة ااملمالاة   املةامدة

لوعـا ممـور  رـوا ايفنمـان المــدطا  إىل ييـاوة التوعيـة االتيـريةا  املتةدرـة ااملمــالاة    -10
ـــ ة  اعنت ـــاس املتا ـــة   ال ـــاط المـــدطا  لا م ـــو ب االتةـــالن مـــ  املمـــور امل ةامدـــة لالتمييـــا ل ة

ل ـــدوض ممـــور  رـــوا . املةـــل ااملمـــالاة اـــض ا نمـــض لاملمتيـــا  الةـــدمل لمن مـــا  ا تمـــ  املـــدين
ة ايفنمـــان الضـــوت عدـــد  ـــرل ة حتمـــض عـــ  ال يانـــا  املتةدرـــة اـــالتمييا لالتيـــ ي  عدـــد ايفاـــق  عـــ

 ــاع  التمييــا لــدإ اهليتــا  املةنيــة االيــكالإ. ل ــيكون إعــداو ا ــرتا ي ية لينيــة ايــ ن املمــالاة 
 .(16)  املةامدة  طو ار يمتحع الرت ي 

لعدــد النحــو الــاو ا ــا  إليــد ممــور  رــوا ايفنمــانب يكــر  الد نــة األل لايــة لدحرــوا  -11
 .(17)الرحلم مة التداا  املتمياة لتضيير ااع تماعية ان الم وة   األ و  ع  ااا مر مةة عدد 

لا ايت  نـة الـوي ات التااةـة  دـق ال لاـا عدمـار اا ـتمرا  التنمـيض المـدق إيات األقديـا     -12
اةـــض ل ـــائض ايفعـــق ب لع  ـــيما عدـــد  ـــ كة ايفنرتنـــتب ل ـــا يرت ـــ  عديـــد مـــة جثـــا   ـــا ة عدـــد 

 ـــداا  لدحـــد مـــة  نمـــيض األقديـــا    ل ـــائض . لال ـــت إ ـــتونيا اا ـــاي (18)التما ـــك اع تمـــاعي
ايفعـــــق  مـــــ  اع ـــــرتا  الكامـــــ  كريـــــة التة ـــــ  ل ةايـــــا ل ـــــة األقديـــــا    ايفياعـــــة لل ـــــائض ايفعـــــق  
املط وعـــةب لع  ـــيما فيمـــا خيـــع األخ ـــا  املــــةةدوة ذديـــارب لل ـــ  ل ـــائ  اكثـــر مقتمـــة االتيـــال  مـــ  

 .(19)لإن كانت ميرتكة لدم تم  ا كمدد ةالثدي األقديا  لضمان مما ة إعقمية متنوع
لا ــــا   هيــــومة  ايــــتق لل ــــإ إىل اليــــواحل  الــــ  اعراــــت عن ــــا عــــدة جمموعــــا  كرــــوا  -13

ايفنمان   إ تونيا مة ان الرـانون ع يتضـمة  ـرا ةر امليـ  ا نمـي لاهلويـة ا نمـانية  ـمة الـدلاف  
  عــة  ــرائم الكراهيــة املر  طــة اامليــ  احمل ــو ة    ةريــمي  رةــة الكراهيــة لمــة عــد  ل ــوو إ  ــاتا

ا نمي لاهلوية ا نمانية. لال ت إ ـتونيا او ـ  لاعتمـاو  يـريةا   ةـرتس  ـرا ةر اـداف  الكراهيـة 
 .(20)عدد ا اس املي  ا نمي لاهلوية ا نمانية لاعت ا   ارفار ميد وار    رةة مة ا رائم

 
 القق  ي القياة والقرية واامن الشخصي -2 

ا ـــا    نـــة جمدـــق ال لاـــا ملكافحـــة التةـــاي  إىل ان قـــانون ال ـــحة الةرديـــة املـــنر  يـــنع  -14
عدد عـد  إوخـاا األ ـميا  حتـت الو ـاية   ممتيـمد األمـرار الةرديـة انـات عدـد موافرـة الو ـي 
ل ــد . لعدــد الــرحلم مــة ان  نــة جمدــق ال لاــا ملكافحــة التةــاي   ر ــ  اــاا التطــو ب فإهنــا يكــر  

مت ـوا  ط يـع الضـمانة الرانونيـة يايـا ايضـار    ـياا ول  الرعايـة اع تماعيـة ألن إيـدا  ان مة امل
األ ـــميا  املةـــوقض   مؤ مـــا  الرعايـــة اع تماعيـــة ولن  ط يـــع الضـــمانا  ايف رائيـــة املن ـــو  

 .(21)عدي ا   الرانون يةد  مو    دا
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يات  نميـا إ ـراتا  احملكمـة الراميـة لاعرات  نة جمدق ال لاـا ملكافحـة التةـاي  عـة قدر ـا إ -15
إىل جتديــد ايفقامـــة الرمــرية ليـــميع   وا  الرعايــة اع تماعيـــة  و ــ  إ ـــرات خطــي ولن ميـــا كة 

 .(22)اليميع املةل. لال ت ا ن يمتم  الرا ي ولمار إىل اليميع املةل
 ــد األيمــاا لا ــا   لكالــة اكرــوا األ ا ــية التااةــة لقحتــاو األل ل  إىل  ميــي الةنــمي  -16

ليكــــر ممــــور  رـــوا ايفنمــــان ان ايفيــــاات ا نمـــي ل يمــــاا لالةنــــمي لالتمــــدض    (23)  إ ـــتونيا
املــدا س مــا يالــت ميــاك  خطــ ة. لخدـةـع إىل ان مــة الضــرل و الــرو  ا ــو ة من  يــة ل ــا مة مــة 
ا ــ  الت ـــدو  ميـــ  ا ـــكاا الةنـــمي لايفيـــاات  ــد األيمـــااب  ـــا   يلـــك عدـــد  ـــ كة ايفنرتنـــت. 

ب 2014-2010ة التنميــة الراميــة إىل اكــد مــة الةنــمي لدمــرتة ل  ــ  ممــور  رــوا ايفنمــان  طــ
ل ــث عدــد  نميــاها االكامــ . لين  ــي إاــق  األيمــاا حبر ــم   اكمايــة مــة عيــ  ا ــكاا الةنــمي 

 .(24)لااملماعدة املتا ة هلم عندما يرةون  حايا لدةنمي
األيمـــاا  ليكـــر ممـــور  رـــوا ايفنمـــان ان األ كـــا  الـــ  حت ـــر الةنـــمي لاععتـــدات عدـــد -17

ةكــة مق  ت ــا   عــدة قــوانض. لمــ  يلــك ع  ــنع  دــك األ كــا  عدــد   ــر متما ــك ل ــري  
. ليكــر ممــور  رــوا ايفنمــان ان (25) ميــ  ا ــكاا الةرواــة ال دنيــة   كنــمي األ ــرة لاملؤ مــا 

 .(26)الكث  مة ال ال ض يتر دون الا  ة الةرواة ال دنية
ــــة اكرــــوا األ ا ــــية -18 التااةــــة لقحتــــاو األل ل  ان إ ــــتونيا  درــــت  و ــــيا   لع  ــــت لكال

. لوعـــا ممـــور  رـــوا (27)2011حب ـــر الةرواـــة ال دنيـــة خـــقا اع ـــتةرار الـــدل و اليـــام  لةـــا  
ايفنمــان إ ــتونيا إىل   ــر الةرـــاا ال ــدين ل يمــاا   عيــ  المـــياقا  مــة خــقا ا كــا  قانونيـــة 

دعمار حبمـق   ثريــمي ل وعيـة   ال ــاط ا م ــو   ـرشة. لين  ــي ان يكـون هــاا اك ـر التيــريةي مــ
 .(28) دعو إىل الرعاية األاوية ايفجيااية لالرتاية احلالية مة الةنمي

 
 إقامة العدل وسيادة القانون -3 

عدد النحو الـاو ا ـا  إليـد جمدـق ال لاـاب   ـ  ممـور  رـوا ايفنمـان االتـداا  املتميـاة  -19
ما  مـــيض   ـــو  احملكمـــة لحتديـــد  ـــ   انت ـــاس فيمـــا خيـــع لتحمـــض الد ـــوت إىل الةدالـــةب لع  ـــي

. لمــ  يلــكب ا ــا  املمــور إىل (29)التــ خ  املمــرط   ايف ــراتا  لإ ــقل ن ــا  املمــاعدة الرانونيــة
. ل ــث (30)ان التــ خ  املمــرط   ايف ــراتا  الرضــائية ع يــااا ييــك  عر ــة امــا  الد ــوت إىل الةدالــة

ـــة ا ديـــد فـــو ار مـــة ا ـــ   ـــمان مـــن  ممـــور  رـــوا ايفنمـــان عدـــد اعتمـــا و قـــانون ممـــؤللية الدلل
 ةويضـــا    قضـــايا احملـــاكم املتـــ خرة لمـــنوا  ولن  ـــ   ل يـــد. ل ـــ   ممـــور  رـــوا ايفنمـــان 
إ ــتونيا عدــد موا ــدة   ووهــا لتر ــ  متو ــض املــدة الــ   مــت رق ا ايف ــراتا ب لمــ  يلــك ين  ـــي 

 .(31)وة الةدالةاكر  اثنات الريا  االك عدد عد  املماس جبو 
لال ــت  نــة جمدــق ال لاــا ملكافحــة التةــاي  اــايق  عيــ  احملت ــاية لــدإ اليــرية عدــد  -20

. لال ـــت إ ـــتونيا (32) رـــوق م األ ا ـــية عدـــد اكمـــ  ل ـــد منـــا الدح ـــة األلىل لمـــد  م  ـــريت م
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ال  ــميع  ا ــاا املايــد مــة ا  ــد يفنمــاي  ــع ممــدو  اكريــة إنمــايار عمديــار كــامقر   إاــق  قريــ 
 .(33)جخر حبالت م منا الدح ة األلىل لمد   ريت م

لكــــر    نــــة جمدــــق ال لاــــا ملكافحــــة التةــــاي   و ــــيت ا او ــــ   ــــد هنــــائي ملما  ــــة إيــــوات  -21
 .(34)احملت اية عدد يمة التحريع لاحملكو  عدي م   مراكا اع ت اي لدإ اليرية

   ــــت  نــــة جمدــــق ال لاــــا ملكافحــــة لعدــــد النحــــو الــــاو ا ــــا  إليــــد جمدــــق ال لاــــاب فرــــد  -22
التةـــاي  اـــإحلقا اةـــض مراكـــا اع ت ـــاي لـــدإ اليـــرية الـــ  ع  رقـــد إىل املمـــتوإ املطدـــوا لفـــت  
مرافـع  ديــدة لكن ــا انترــد  اـرلس اع ت ــاي   اةــض مرافــع اليـريةب لع  ــيما مركــا اع ت ــاي 

إىل اكت ـــاد عـــدو ك ـــ  مـــة  . لا ـــا    نـــة جمدـــق ال لاـــا ملكافحـــة التةـــاي  ايضـــار (35)  هاامـــالو
 .(36)الاناانا      ة  الض

لال ـــت  نـــة جمدـــق ال لاـــا ملكافحـــة التةـــاي  إ ـــتونيا اايـــاوة اكـــد األو  لدحيـــا املةييـــي  -23
امتــا  مراةــة ل وا ــدة ا  ــوو الد لاــة الــ    ــاهلا ملةا ــة اعكت ــاد  4لكــ   ــ ض حبيــث ي ــ  إىل 

خا ـــة عدـــد التـــداا  حلـــ  اع ت اييـــة   المـــرتة الـــ   مـــ ع    المـــ ون مـــة خـــقا الرتكيـــا ا ـــمة
فــــرر الةرواــــة لييــــاوة ا ــــتميدا  اــــدائ  المــــ ة لاعتمــــاو  ــــداا  لتيمــــ  إعــــاوة إومــــا  األ ــــميا  

 .(37)احملرلمض مة  ريت م   ا تم 
عـــة ا ـــم ا ألن المـــدطا   2012لاعراـــت  نـــة جمدـــق ال لاـــا ملكافحـــة التةـــاي    عـــا   -24
 مـض المـرتة الر ـوإ املمكنـة لدمـ ة التـ ويق خمضـار   2007التو ية ال  قدمت ا   عـا   نما  مل

يومـــار  14ك ــ ار. لال ـــت اـــ ع  ت ـــالي المـــرتة الر ـــوإ لةرواــة اكـــ ق اعنمـــراوو عدـــد  رةـــة مةينـــة 
ليمضــ  ان  كــون اقــ  مــة يلــك. كمــا ين  ــي   ــر األ كــا  الت وي يــة التتااةيــة الــ   مضــي إىل فــرتة 

 .  (38) ق انمراوو متوا دة  ا يت الي المرتة الر وإ 
لا ــا    نــة جمدــق ال لاــا ملكافحــة التةــاي  إىل ان الكثــ  مــة المــ نات مل يكونــوا عدــد  -25

عدــــم او ــــوو  نــــة المــــ ون ال ا ليــــة الوقائيــــة الوينيــــة لإىل عــــد  ل ــــوو او مةدومــــا  عــــة ول  ــــا 
ة اا ـاي التـداا  القيمـة يف ايـة المـ نات ااملةدومـا  لم ام ما   مرافع اع ت ـاي. لال ـت الد نـ

 .(39)الضرل ية اد ة يم موهنا عة عي  جليا  اليكالإ لالر د احلا  ية املتا ة
 ا جمموعــة مةرــدة لقحتــاو األل ل  ان إ ــتونيا لــدي ليكــر  لكالــة اكرــوا األ ا ــية التااةــة -26

ــــة  ــــة إىل كمال ــــة الرامي ــــة. فإ ــــتونيا مــــة الضــــمانا  ايف رائي ــــإ راتا   نائي ــــض ا  ايــــة األيمــــاا املةني
. (40) ضـــمة  رـــدمي املمـــاعدة الرانونيـــة إىل عيـــ  األيمـــاا ا ـــرس الن ـــر عـــة ول هـــم   ايف ـــراتا 

ايــد اهنــا ا ــا   إىل ان إ ــتونيا مل  ضــ  مةــاي  وقيرــة لتحديــد امل ــدحة المضــدد لدطمــ  عدــد الــرحلم 
 .(41)لطم  المضدد   ايف راتا  املدنية لا نائيةمة اععرتاس قانونار  م و  م دحة ا

لال ـت  نـة جمدــق ال لاـا ملكافحـة التةــاي  اتةـدي  التيـريةا  يا  ال ــدة حبيـث  كمــ   -27
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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ة اضــمان اكضــو  ايفلاامــي لدمحــامي اثنــات ا ــت واا . لال ــت الد نــ(42)الو ــي اليــرعي ال الرــيم
 .(43)األ داث احملت اية لدإ اليرية لق ت ا  اا  كاام خمالما  اميطة

لال ــت  نــة جمدــق ال لاــا ملكافحــة التةــاي  اايــاوة خمــض اكــد األق ــد املمكــة ملةاق ــة  -28
ــــا  ــــة ليمضــــ  اع يت ــــالي ثقثــــة اي ــــداع م   يناانــــة   وي ي ــــكب جيــــ  األ ــــداث اإي . لإ ــــافة إىل يل

 ــــمان ا  ــــاا األ ــــداث عدــــد  ــــو منا ــــ  اــــا خرية يــــواا املــــدة الــــاو يمــــت رق ا  نميــــا هــــاا 
 .(44)ايف رات

 
 القق  ي الخصوصية والدواج والقياة ااسرية -4 

يكــر  املن مــة الدلليــة كمايــة احل و ــية ان قــانون اع  ــاع  ايفلكــرتلين شــدو اليــرلط  -29
 و   ــا ملرــدمي احلــدما   ــوف  ايانــا  اع  ــاع  لدوكــاع  اككوميــة ل مــة لاملراق ــة الــ  ةكــة 

لحل هــا لمنح ـــا إمكانيـــة الو ـــوا إىل  ـــ كايا لق  ـــاع . لع ييـــرتط الرـــانون  ـــرا ة ان ي ـــد  
يدــــ  اك ــــوا عدــــد ايانــــا   مي ــــية مــــة احملكمــــة ال مــــة هيتــــة قضــــائية اخــــرإ. لفيمــــا خيــــع 

ييــرتط قــانون ايف ــراتا  ا نائيــة عــد  مراق ــة اع  ــاع  ايفلكرتلنيــة إع عنــدما التحريرــا  ا نائيــة 
 كون هناة  رل ة  تميـة لتحريـع اهـداس  تةدـع اـإ راتا   نائيـة. لين  ـي اك ـوا عدـد إين مـة 
ــــة  املــــدعي الةــــا    مر دــــة التحريــــع لمــــة احملكمــــة إيا كانــــت ايف ــــراتا  قــــد اد ــــت االمةــــ  مر د

 .(45)احملاكمة
ليكــر  املن مــة الدلليــة كمايــة احل و ــية ان املراق ـــة الــ  جتــرو خــا   نطــاا ايف ـــراتا   -30

ا نائيـة ع  يــرتط اك ــوا عدـد إين قضــائي ممــ ع. فرـانون املراق ــة النــاام ألنيـطة لكــاع  املراق ــة 
اتر عدـد ع ييرتط اك وا عدد إين ااملراق ة مة احملكمة. لعو ـار عـة يلـك   ـدا إ ـراتا  املراق ـة انـ

 .  (46)قرا   او  عة  ئيق لكالة املراق ة ال موامي  مسي خموا االك
 لالا  ــا  ل يا ــا  لرــوانض ا ــتةرار اــإ رات احل و ــية كمايــة الدلليــة املن مــة لال ـت -31

 ـــا يتميـــد مـــ  املةـــاي  الدلليـــة كرـــوا  احل و ـــيةب   اكـــع  ةايـــا اـــدس اع  ـــاع  عدـــد الرقااـــة
ك ـــوا عدـــد إين قضـــائي ممـــ ع أليـــة مراق ـــة لق  ـــاع   تـــداخ  مـــ  اكـــع   ا لا ـــرتاطايفنمـــان 
   .(47)احل و ية

لا الــــت املن مــــة الدلليــــة كمايــــة احل و ــــية إىل  رريــــر ييــــ  إىل  ــــواوث  تةدــــع اــــاألمة  -32
اكا ـــو    إ ـــتونيا اثـــا   قدرـــار عدـــد  ـــةيد  ايـــة احل و ـــيةب لع  ـــيما ان اهلياكـــ  األ ا ـــية 

يــةب مثــ  ان مــة اطاقــة اهلويــة اليمي ــية لال ــحة ايفلكرتلنيــة لالت ــويت ايفلكــرتلينب جتمــ  ايفلكرتلن
. لع  ــــت املن مــــة ان التريــــيم (48)ل ةــــاي كميــــة  ــــميمة  ــــدار مــــة ال يانــــا  اليمي ــــية اكما ــــة

األمــل لن ــا  الت ــويت ايفلكــرتلين   إ ــتونيا اا ــر ان   ــميمد ينطــوو عدــد ث ــرا  مثــ ة لد ــا  
ــــــا  (49)لد  مــــــا  ايفلكرتلنيــــــة لانــــــد عر ــــــة ــــــا  ايــــــة ال يان . لال ــــــت املن مــــــة اا ــــــتةرار ل ةاي
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ــــا  فيمــــا خيــــع ان مــــة كن ــــا   ــــة لد يان ــــة فةال ــــداا  امني ــــ  جتمة ــــا اككومــــة لا ــــاي   اليمي ــــية ال
 .(50)الت ويت ايفلكرتلين

طـاا يو ـ  ن 2014ليكر  هيـومة  ايـتق لل ـإ ان ال ملـان  ـة قانونـار لدمةا ـرة   عـا   -33
 رـــوا األيلا  لتيـــم  األ ـــميا  حلـــ  املتـــال ضب  ـــة فـــي م اليـــركات مـــة نمـــق ا ـــنق. ل و ـــ  
الرــــانون ا ديــــدب  ــــيكون  رــــدل  اليــــركات حلــــ  املتــــال ضب  ــــة فــــي م اليــــركات مــــة نمــــق ا ــــنقب 

  كةيـــ ية لاك ــوا عدـــد ا ـــتحراقا   كوميــة. ل ـــيتمكة اليـــركات املمــ دون مـــة   ـــل يالتمــ 
ئ م ال يولـــو يض. لال ـــت هيـــومة  ايـــتق لل ـــإ اضـــمان اع ـــطق  جبميـــ  األعمـــاا ايمـــاا عيـــرا

 .(51)2016التحض ية لتنميا قانون املةا رة عندما يدخ   يا النماي   كانون الثاين/يناير 
لفيمــا يتةدـــع االرعايـــة ال ديدـــة ل يمــاا احملـــرلمض مـــة  عايـــة الوالــديةب اكـــد ممـــور  رـــوا  -34

ا ـتةرار ن ـا    ـيع املـوا و لكـي يمـتو  اليـرلط الرانونيـة فيمـا خيـع الةـدو  ايفنمان اند ين  ـي
املنا ـــ  لدمـــوامض املـــؤهدض   عيـــ  ول  األيمـــاا. لين  ـــي  نميـــا  و ـــية املمتيـــا  الةـــدمل او ـــ  
 ـــد او  مـــة املةـــاي  لق تيا ـــا  األ ا ـــية ل يمـــاا. لين  ـــي ان  ضـــ  ال دـــديا  خططـــار فرويـــة 

و ـــ   يـــا كة األيمـــاا املةنيـــض ل مـــتةرر ا ـــو ة ول يـــة. ليدـــا  اـــاا املايـــد مـــة كـــ  يمـــ    كالـــة
ا  ــــوو لترــــدمي املمــــاعدة إىل األ ــــر اكا ــــنة لإعــــداو اليــــ اا عدــــد الةــــيإ ا ــــو ة ممــــتردة اةــــد 

 .  (52)م او يم ول  الرعاية
 

 القق  ي المشاركة  ي القياة العامة والسياسية -5 
الدةرراييــــة ل رــــوا ايفنمــــان التــــاا  ملن مــــة األمــــة لالتةــــالن   يكــــر مكتــــ  املؤ مــــا   -35

ال لاـــــا )مكتـــــ  املؤ مـــــا  الدةرراييـــــة ل رـــــوا ايفنمـــــان( ان إ ـــــتونيا ا ا ـــــت  ميـــــ  النـــــاخ ض 
املـؤهدض إمكانيـة الت ـويت عــة يريـع ايفنرتنـت   عيـ  اعنتميااــا  عدـد املمـتوإ الـويل لممــتوإ 

عــ  ايفنرتنــت يـةـدا  اكمــاتة ل ــا يتميــد مــ  ايفيــا  الرــانوين  . فالت ــويت2005ال دديــة منــا عــا  
عدد الـرحلم مـة إمكانيـة ا ـاي  ـداا  إ ـافية لتةايـا اليـمافية لاملمـاتلة   الةمديـة. لمنـا اعنتميااـا  

ب اعتةمـــــد  عـــــدة  ةـــــديق  ايـــــ ن الت ـــــويت عـــــ  ايفنرتنـــــتب  ـــــا   يلـــــك 2011ال ملانيـــــة لةـــــا  
ـــــة إىل مة ـــــ  املؤ مـــــا  التةـــــديق  الرامي ا ـــــة عـــــدو مـــــة التو ـــــيا  المـــــاارة ال ـــــاو ة عـــــة مكت

. لقـــد  مكتـــ  (53) ـــااا  نت ـــر  نميـــاها الدةرراييـــة ل رـــوا ايفنمـــانب ايـــد ان اةـــض التو ـــيا  ع
 .  (54)املؤ ما  الدةررايية ل روا ايفنمان عدوار مة التو يا    هاا احل و 

ييــة ل رــوا ايفنمــان اجتاهــار إجياايــار   ب ع ــض مكتــ  املؤ مــا  الدةررا2015ل  عــا   -36
 ـــدوة األ ـــااا مـــة خمتدـــمي اعنتمـــاتا  الميا ـــيةب متثـــ    إو ا  مر ـــحض ينتمـــون إىل األقديـــا  
الروميــــة عدــــد قــــوائم اكــــااب ل ر ــــيح م ليــــ   منا ــــ  اــــا ية   اةــــض اكــــاع ب ل   ضــــاعمي 

النــايرض االد ــة الرل ــيةب  ــا   يلــك ا  ــوو الــ    ــاهلا األ ــااا لاملر ــحون لدو ــوا إىل النــاخ ض 
نيـــر املةدومـــا  عـــة اكمدـــة اعنتمياايـــة االد ـــة الرل ـــية. لمـــ  يلـــك يتضـــمة املوقـــ  اليـــ كي لد نـــة 
اعنتميااــا  الوينيــة مةدومــا  مم ــدة عــة اعنتميااــا  االد ــة ايف ــتونية ولن حل هــا مــ   ــوف  اةــض 
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ـــــة. لع ال التةديمـــــا  املتةدرـــــة االت ـــــويت املر ـــــدة إىل  تـــــ املةدومـــــا  الةامـــــة ايضـــــار االد ـــــة ايفنكدياي
النــاخ ض إ ــافة إىل املةدومـــا  املتا ــة   مراكــا اعقـــرتا  لاملةدومــا  املتــوفرة عـــة اعقــرتا  إع  االد ـــة 

نــــــت اــــــالد تض الرل ــــــية ايف ــــــتونية فرــــــض. ل ةتــــــال اةــــــض املةدومــــــا  املتةدرــــــة االت ــــــويت عــــــ  ايفنرت 
 .  (55)لايفنكدياية

كالـــة اكرـــوا األ ا ـــية التااةـــة لقحتـــاو األل ل  ان إ ـــتونيا قـــد ا ـــد   لـــدإ لع  ـــت ل  -37
 12الت ديع عدد اع ماقية الدللية لدرضات عدـد عيـ  ا ـكاا التمييـا الةن ـرو إعقنـار ايـ ن املـاوة 

 ةدــــة فيــــد ان إ ــــتونيا  ــــتنما املــــاوة لفرــــار لتيــــريةاياب الــــا يمــــم  امــــرر  رييــــدا  عدــــد اكــــع   
 .(56)ميا  احملرلمض مة األهدية الرانونية  ويت األ 

 
 القق  ي الضمان االعتما ي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق -6 

( 2010-2008ب افــــاو ممـــور  رــــوا ايفنمـــان ان األيمــــة اعقت ــــاوية )2013  عـــا   -38
 ــ ث   ــدق ل ــداا  التريــمي قــد افضــتا إىل ا  مــا  مةــدع  ال طالــة لالمرــر. لكــان ل يمــة اعقت ــاوية 

لد اية عدد األيمـاا لاليـ اا. لاعـرا ممـور  رـوا ايفنمـان عـة قدرـد إيات ا ثـا  الطويدـة األ ـ  
 .(57)ل يمة عدد  ةيدو المرر لاع ت ةاو اع تماعي

لكمـا ا ـا  ممـور  رـوا ايفنمـانب يكــر  الد نـة األل لايـة لدحرـوا اع تماعيـة ان اكــد  -39
 .  (58)ة لالت مض  د ال طالة لاملةاش التراعدو حل  كافيةاألو  ملمتويا  عقلا  ال طال

ل ــــ   ممــــور  رــــوا ايفنمــــان إ ــــتونيا عدــــد ل ــــ  لاعتمــــاو ا ــــرتا ي يا  لدحــــد مــــة  -40
ال طالـــةب  ــــا   يلـــك ال طالــــة املنتيــــرة اـــض اليــــ اا. ليدـــا  ا ــــاي  ــــداا  خا ـــة لدت ــــدو لد طالــــة 

 .(59)الطويدة األ  
األ ا ــــــــية التااةـــــــة لقحتــــــــاو األل ل  ان إ ـــــــتونيا اعتمــــــــد    ليكـــــــر  لكالــــــــة اكرـــــــوا  -41
 ــداا   يــريةية  رمــي إىل  ةــويض مــا قــد يتةــرر لــد املةــاش التراعــدو أل ــد الوالــدية  2012 عــا 

مـــة نر ـــان  ـــرات مرتضـــيا   نيـــتة األيمـــاا. لن ـــرار إىل ان مـــة األ  ـــ  ان   خـــا النمـــات إ ـــاية 
 .  (60)ان شمة هاا التدا  ا مة خا ة مةا ا  النماتاألمومة اكثر مة الر اا فمة املتوق  

ليكـــر ممـــور  رـــوا ايفنمـــان ان التحـــديا  الرئيمـــية املر  طـــة ايـــيميوخة المـــكان  تةدـــع  -42
اتيمــ  الرعايــة الطويدــة األ ــ  لكمايــة ن ــا  املةا ــا  التراعديــة لك ــا  المــة. لين  ــي إيــقت اهتمــا  

  رـــــدمي اكمايـــــة اع تماعيـــــة لالـــــدخ  الكـــــا  لك ـــــا  خـــــا  إىل ممـــــ لة املمـــــالاة اـــــض ا نمـــــض  
 .  (61)المة
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 القق  ي الصقة -7 
يكــر  املن مــة الدلليــة لدــدفا  عــة اكريــة )حتــالمي الــدفا  عــة اكريــة( ان مةــدا ايف  ــار  -43

  عدـــة امـــو ب ب قـــد ا مـــض اـــايراو   الةرـــد املا ـــيب حلـــ  انـــد ع يـــااا مر مةـــار. لال ـــت إ ـــتونيا
 .(62)إ راتا  حلمض ا  ما  مةدع  ايف  ار اا  ا  عدة

 
 ااشخاص ذوو اإل اقة -8 

  ـــ  ممـــور  رـــوا ايفنمـــان االت ـــديع عدـــد ا ماقيـــة األمـــم املتحـــدة كرـــوا األ ـــميا   -44
يلو ايفعاقــــةب لوعــــا إىل إعــــداو ا ــــرتا ي ية لينيــــة لتنميــــاها االتةــــالن الوثيــــع مــــ  األ ــــميا  يلو 

لين  ــــــي ان يكــــــون مــــــة اــــــض األهــــــداس يا  األللويــــــة إومــــــا   ايفعاقــــــة لاملن مــــــا  الــــــ  متــــــثد م.
األ ـــــميا  يلو ايفعاقـــــة   اكيـــــاة الةمديـــــة لإمكانيــــــة ل ـــــوهلم إىل جمموعـــــة كامدـــــة مـــــة المــــــر  
التةديميـــة. لين  ـــي ل ـــ  جليـــة ممـــتردة لر ـــد  نميـــا اع ماقيـــة  يـــا كة نيـــطة مـــة األ ـــميا  يلو 

 .  (63)ايفعاقة لمن مايم
ايفنمـــان ان عـــدو األ ـــميا  يلو ايفعاقـــة قـــد ا  مـــ  لايواو االتـــامل ليكـــر ممـــور  رـــوا  -45

عــــدو املطــــال ض اا ــــتحراقا  ايفعاقــــة لالة ــــا. لدــــة  ــــواحل   ــــوا مــــدإ ا ــــتدامة ن ــــا  الــــدعم. 
يــــااا إومــــا  األ ــــميا  يلو ايفعاقــــة    ــــوا الةمــــ  ييــــك  حتــــديار. لا ــــا  ممــــور  رــــوا  لع

ا عدـــــــد خـــــــدما  إعـــــــاوة الت هيـــــــ  لاحلـــــــدما  ايفنمـــــــان إىل ال ـــــــد الر ـــــــو    إمكانيـــــــة اك ـــــــو 
اع تماعيـة. فةـدو األ ـميا  الـاية يةييـون   مؤ مــا  الرعايـة مـنميمض لشتـا  مرـدمو الرعايــة 

 .(64)األ رية ل  ميا  يلو ايفعاقة إىل قد  اك  مة املماعدة لدتميميمي مة اع ات الرعاية
  إىل مةدومــا   ــو ي اــ ن الكثــ  لا ــا   لكالــة اكرــوا األ ا ــية التااةــة لقحتــاو األل ل  -46

 .(65)مة امل اينب مث  مراكا اليريةب حل  م ي ة لو وا األ ميا  يلو ايفعاقة
ليكـــر ممـــور  رـــوا ايفنمـــان انـــد يتةـــض إ ا ـــة اـــدائ  مدعومـــة ع ـــاي الرـــرا  ل  ـــميا   -47

ا ـتةرار ا ـتحراقا  الاية شتا ون إىل املمـاعدة   ا ـاي الرـرا ا  ال إاقحل ـا لنخـرية. لين  ـي 
ايفعاقـــة لالة ـــا لضـــمان  د يـــة ا تيا ـــا  اكمايـــة اع تماعيـــة لمتطد ـــا  اع ـــتدامة عدـــد املـــدإ 

 .(66)الطوي 
ليكــــر  لكالــــة اكرــــوا األ ا ــــية التااةــــة لقحتــــاو األل ل  ان ل ــــة ايف ــــا ة ا ــــ حت ل ــــة  -48

 .(67)ايفعاقةاا اةد الت ديع عدد ا ماقية  روا األ ميا  يلو ار  مسية مةرتف
 

 ااقليات -9 
ميـ ار إىل ان  ـكان إ ـتونيا يتـ لمون  2011ا اا ممور  رـوا ايفنمـان إىل  ةـداو عـا   -49
  املائـــة مـــة  68.7جمموعـــة إثنيـــة خمتدمـــة. لمـــة اـــض هـــا  ا موعـــا ب هنـــاة مـــا نمـــ تد  192مـــة 

يفنمـــان عـــة قدرـــد إيات . لاعـــرا ممـــور  رـــوا ا(68)  املائـــة مـــة الـــرلس 24.8ايفثنيـــة ايف ـــتونية ل
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الم ــوة اع تماعيــة اعقت ــاوية الــ  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  

 .(69)الم وة    موس الي اا
ا ـــ اا الم ـــوة اع تماعيـــة اعقت ـــاوية هيكدـــيب ليكـــر ممـــور  رـــوا ايفنمـــان ان ا ـــد  -50

فاألقديـــا  ايفثنيـــة  ةمـــ  حلال ـــار   قطـــا  األ ـــو  املتدنيـــة لهنـــاة اةةـــد إقديمـــي لدتمـــال  ايضـــار  يـــث 
  دــم مةــدع  ال طالــة لخمــاير المرــر اعدــد ممــتويايا عــاوةر   املنطرــة اليــمالية اليــرقية الــ   يــك  

 .(70)األقديا  ايفثنية حلال ية  كاهنا
ــــة ال ــــا مة لدةمــــ    الرطــــاعض الةــــا   -51 ليكــــر ممــــور  رــــوا ايفنمــــان ان اليــــرلط الد وي

لاحلـــا  الـــ   ضـــ  ملراق ـــة مديريـــة  متـــيإ الد ـــا  جتحـــمي ايضـــار حبـــع األقديـــا  ايفثنيـــة. ل  اةـــض 
اكــاع  يمــتميد  ا اــاا الةمــ   ــرلط الد ــة عدــد  ــو ا ــد  ــرامة مــة  دــك املن ــو  عدي ــا   

 .(71) ةب ما يمضي إىل التمييا ايفثل يري  الد
ليكــر   نــة الــوي ات التااةــة  دــق ال لاــا ان مةــدا ال طالــة اــض المتــة ايفثنيــة حلــ  ايف ــتونية  -52

ع يــااا مر مةــار نمــ يار ااملرا نــة امتــة ايف ــتونيض. لهنــاة   ــو ا   ــائدة اــض ايفثنيــا  حلــ  ايف ــتونية 
 ـــتونية هـــم األفضـــ  ا ـــرس الن ـــر عـــة مـــؤهقيم ال قـــد ايم مماوهـــا ان املر ـــحض مـــة ايفثنيـــة ايف

. ليكر  هيومة  ايتق لل إ ان افـراو ا ماعـة النايرـة االد ـة الرل ـية يـدعون منـا لقـت (72)الد وية
ـت  اـا لـرفض  يوي   ةر  م لدتمييا   التوايـمي لكثـ ار مـا اة ـ  إىل  ـرط الد ـة ايف ـتونية كا يةـة شة

د منــد لدح ــوا عدــد لاــائمي   الرطــاعض الةــا  لاحلــا   ــ    املنــايع اــ  ــوايم م ف ــو  ــرط ع
 .(73)ال   تميا اكثافة النايرض االد ة الرل ية في ا

لال ت من مة هيومة  ايتق لل إ إ ـتونيا اإوانـة التمييـا عدـد ا ـاس املنيـ  ايفثـل لالد ـة  -53
. ل ــــث ممــــور  رــــوا ايفنمــــان (74)  الةمــــ  لا ــــاي  ــــداا  فةالــــة لدمرا ــــاة    دــــك اكــــاع 

إ ـــتونيا عدـــد ل ـــ  ل نميـــا  ـــداا  إجياايـــة لدت ـــدو لد طالـــة الطويدـــة األ ـــ  لاع ـــت ةاو اع تمـــاعي 
 .(75)ل قديا  ايفثنية

ليكـــر  هيـــومة  ايـــتق لل ـــإ ان الد ـــة هـــي اليـــاحل  األ ا ـــي   جمـــاا  رـــوا ايفنمـــان  -54
يتةدـع اإمكانيـة اك ـوا عدـد الةمـ  لالتةدـيم لالد ـوت ل قدية النايرة االد ة الرل يةب لع  ـيما فيمـا 

 .  (76)إىل احملاكم. ف ةض الميا ا  لاملما  ا  احلا ة االد ة ايف تونية متيياية
ملرا ةــة  2011لال ــحت  نــة الــوي ات التااةــة  دــق ال لاــا ان قــانون الد ــة عةــد ا   عــا   -55

 اعرــاا عــدو مــة التةــديق  المــاارة. لمل جتــر لحتــديث لــوائ  الد ــة الــ  ا ــ حت اكثــر  ةريــدار  
او ميـــال ة  ـــامدة مـــ  الثدـــي األقديـــا . ليكـــر  الد نـــة ان التو ـــيا  الدلليـــة لتحريـــع املايـــد مـــة 
التواين    ةايـا ل ـة الدللـة لالضـمان الكامـ  لدحرـوا الد ويـة ل  ـميا  الـاية ينتمـون إىل اقديـا  

 نــة ان اكـد األق ــد ع ــتميدا  ل ـة األقديــة   التةامــ  قوميـة مل  ؤخــا اةــض اععت ـا . لع  ــت الد
 .(77)  املائة لهو يط ع ولن مرلنة 50م  المدطا  احملدية ع يااا عند 
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ل ط يــع عمديــا   ةلال ــت هيــومة  ايــتق لل ــإ اإهنــات امل ــا  الةراايــة ملديريــة  متــيإ الد ــ -56
لااملثــ ب . (78)ب مثــ   يمــ   ةدــم الد ــةانــاتة مــة ا ــ  التيــ ي  عدــد  طــوير الد ــة ايف ــتونية لنيــرها

إيات اهلـــدس امليـــرل  املتمثـــ     ال ـــت  نـــة الـــوي ات التااةـــة  دـــق ال لاـــا اا  ـــا  هنـــ  اكثـــر  واينـــار 
  الـــتكدم اد ـــت م الن ـــور اد ـــة الدللـــة مـــ   ـــمان  رـــوا األ ـــميا  املنتمـــض إىل اقديـــا  قوميـــة 

عدــد األ ــالي  الةراايــة فيمــا يتةدــع اتنميــا  اكــوافا يا ــة   اكيــاة الةامــةب ل مضــي   لا ــتميدام ا
ليكــر انــد ين  ــي  ــوخي اةــض املرلنــة . لقــد  ممــور  رــوا ايفنمــان  و ــية الاثدــة. (79)قــانون الد ــة

 .(80)   ط يع اليرلط الد ويةب م  مراعاة املوق  ا  را  لقطا  الةم  املةل
لتة ــ  إىل ان احلطــة الــ  يــدس إىل  ةــ  لا ــا   الد نــة األل لايــة ملناهضــة الةن ــرية لا -57

الد ـة ايف ــتونية ل ــة التةدــيم األ ا ــية   عيــ  املــدا س الثانويــة الةديــا عقــت مرالمــة ك ــ ة مــة  ــرشة 
مــة المــكان. لاعراــت الد نــة عــة  او ممــاو  انــد ين  ــي عمــ  املايــد يفقنــا  ا ماعــة النايرــة االد ــة 

 .(81)اعندما  لليق الالاان الرل ية ا ن ايف قل يرمي إىل  ةايا
ليكـــر  هيـــومة  ايـــتق لل ـــإ انـــد ع ةكـــة   املـــدا س الثانويـــة املمولـــة  كوميـــار ان  ايـــد  -58

ل  املنـــايع الـــ  يتحـــدث .   املائـــة 40 نمـــ ة  رـــدمي عيـــ  الـــدل ا  الد ا ـــية االد ـــة الرل ـــية عـــة
 كنـض مــة حلـ  النـايرض االد ـة الرل ــيةباحلد يـة  ـكاهنا االد ـة الرل ـية ليرــ  في ـا عـدو املد  ـض املتم

  ــ   عدالــة هــا  الميا ــا  مو ــ   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 

 .(82)ام م اةض املوا ي 
ة الـــــوي ات التااةـــــة  دـــــق ال لاـــــا انـــــد عدـــــد الـــــرحلم مـــــة ان لإ ـــــافة إىل يلـــــكب يكـــــر   نـــــ -59

ا ــــرتا ي ية ايفومــــا   ــــدمت ا  يــــة التةدــــيم كــــ واة لتومــــا ب لا ــــا   إىل ا يــــة التنــــو  الثرــــا    
املنـــاه  الد ا ـــيةب ع  و ـــد عنا ـــر كافيـــة متةـــدوة الثرافـــا    املنـــاه  الد ا ـــية لالكتـــ  املد  ـــية 

 ركـــــا عدــــــد  ةايــــــا م ـــــا ا  الد ــــــة ايف ــــــتونية لـــــدإ الطــــــقا حلــــــ  لانيـــــطة لتومــــــا    املــــــدا س 
 .(83)ايف تونيض

لال ــــت من مــــة هيـــــومة  ايــــتق لل ـــــإ إ ــــتونيا اا ــــتةرار  يا ـــــايا املتةدرــــة االد ـــــة    -60
املــدا س الثانويــة لاملةاهـــد ايفعداويــة ل ـــمان ان يكــون التقميــا حلـــ  ايف ــتونيض عدـــد ا ــتةداو  ـــا  

الد ــــة ايف ــــتونية ق ــــ  ا ــــاي خطــــوا  لتحويــــ  هــــؤعت التقميــــا لمدا  ــــ م إىل لقلتحــــاا اــــالتةديم ا
. لال ـــــت  نـــــة الـــــوي ات اتنميـــــا عمديـــــة اعنترـــــاا التـــــد جيي إىل الد ـــــة (84)التةدـــــيم االد ـــــة ايف ـــــتونية

ايف ـــتونية كد ـــة  ئيمـــية لدتةدـــيم   مـــدا س الد ـــة الرل ـــية الثانويـــة مـــ  إيـــقت اععت ـــا  لنوعيـــة التةدـــيم 
د  اــالد تض ايف ــتونية لالرل ــية. لال ــت اتو ــي  نطــاا الــدل ا  التد ي يــة املتا ــة لدمةدمــضب  ــا املرــ

 .(85)  يلك التد ي  املتةدع االتةديم الثنائي لاملتةدو الثرافا 
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ليكــــر   نــــة الــــوي ات التااةــــة  دــــق ال لاــــا ان إ ــــتونيا  كمــــ  إو ا  املايــــد مــــة الةنا ــــر  -61
ا    املنــاه  الد ا ــية ل و ــ  نطــاا المــر  املتا ــة لدتةدــيم الثنــائي مــة ا ــ  امليــرتكة اــض الثرافــ

 .(86)يياوة فر  التوا   فيما اض ا ماعا  مة ايفثنية ايف تونية لاألخرإ حل  ايف تونية
لال ــت  نـــة الـــوي ات التااةـــة  دـــق ال لاــا اتو ـــي  نطـــاا ا ليـــا  اع تيـــا ية ل  ـــميا   -62

اقديــــا  قوميـــة خــــا   ا ـــاا الثرــــا  ل ـــمان إ ــــراة الثدـــي األقديــــا  امةاليـــة   عيــــ  املنتمـــض إىل 
عمديـــــا  ا ـــــاي الرـــــرا ا  يا  ال ـــــدة الـــــ  قـــــد يكـــــون هلـــــا لقـــــ  عدـــــي م ل ـــــمان  ـــــ ث هم عدي ـــــا 

 .  (87)فاع  ايك 
إىل ان ن ـــــا  ا نمـــــية   إ ـــــتونيا اةـــــد نيد ـــــا اع ـــــترقا    1لا ـــــا   الو قـــــة امليـــــرتكة  -63
افضــد إىل  الــة مــة انةــدا  ا نمــية لا ــةة النطــاا )يةةــرس األ ــميا    إيــا  الن ــا   1991  عــا

اـــض املريمـــض مـــة الة ـــد المـــوفيا  لا ـــمة  (88)الرـــانوين ايف ـــتوين ك  ـــميا  حلـــ  ذـــدوو ا نمـــية(
 .(89) ئيمية األ ميا  مة ايفثنية الرل ية

ــــتق لل ــــإ ان اككومــــة  و  عدــــد اع -64 ــــومة  اي نترــــاوا    ــــو   ــــاع  لع  ــــت هي
انةـدا  ا نمـية ميـ ة إىل متتـ  األقديـة النايرـة االرل ـية حبرـوا اكـ  مـة املريمـض عـدةي ا نمــية   
ادـــــدان اخـــــرإ. ليكـــــر  ان إ ـــــتونيا  رـــــد   ايـــــة اكـــــ  مـــــة اكمايـــــة املن ـــــو  عدي ـــــا   ا ماقيـــــة 

ي ا نمــية   إ ــتونيا ايــ ن ل ــ  األ ــميا  عــدةي ا نمــية عدــد الــرحلم مــة ان عــدة 1954 عــا 
ع يتمتةون ااكروا نمم ا ال  يتمتـ  اـا املواينـون. ف ـم يتمتةـون اإقامـة وائمـة لةكـن م المـمر إىل 
احلـــا   لالةـــووة اوثيرـــة اهلويـــة اليمي ـــية ل  ـــميا  حلـــ  ذـــدوو ا نمـــية لشـــع هلـــم اك ـــوا عدـــد 

 .(90)  الرن دي ايف توين   احلا  ا تحراقا  الرعاية اع تماعية اككومية لهلم اكع   التمثي
لم  يلـكب ا ـا   هيـومة  ايـتق لل ـإ إىل اهنـم ع يمـتطيةون  ـ   عـدو مـة امل ـةب مـة  -65

اين ــــا لاــــائمي احلدمــــة املدنيــــة لاليــــرية لا مــــا ة لحل هــــاب ال ان ي ــــ حوا مــــدعض عــــامض لقضــــاة 
رــــوا ايفنمــــان إىل ان . لا ــــا  مكتــــ  املؤ مــــا  الدةرراييــــة ل (91)لكتــــاا عــــدا لمــــا إىل يلــــك

األ ــــميا  حلــــ  ذــــدوو ا نمــــية هلــــم  ــــع الت ــــويت   اعنتميااــــا  احملديــــة للكــــة ع شــــع هلــــم 
ـــــا  ال ملانيـــــة . لةكـــــن م امليـــــا كة   انيـــــطة األ ـــــااا ل رـــــدمي (92)الت ـــــويت ال الرت ـــــ  لقنتمياا

د الـــرحلم مـــة الت عـــا  ل  ـــااا ال املر ـــحض لكـــة ع شـــع هلـــم اعنضـــما  إىل ا ـــااا  يا ـــية عدـــ
. لخد ــــت هيـــومة  ايـــتق لل ــــإ إىل (93) و ـــية مكتـــ  املؤ مـــا  الدةرراييــــة ل رـــوا ايفنمـــان

ــــــدمت الو قــــــة امليــــــرتكة  ان ــــــة. لق  1املريمــــــض عــــــدةي ا نمــــــية ع يتمتةــــــون حبرــــــوا  يا ــــــية كامد
 .(94)مق  ا  الاثدة

ض مـة ا نمـية ا مـض  ليكر   نة الـوي ات التااةـة  دـق ال لاـا ان عـدو األ ـميا  احملـرلم -66
. ليكـر  الد نـة انـد اة ــ  إىل (95)  املةـدا ايفعـامل المـنوو لدت نـيقار كثـ ارب حلـ  ان هنـاة  را ةـ

عـــد   يمـــر  ـــموس جمانيـــة االد ـــة ايف ـــتونية لدتحضـــ  عمتحـــان ا نمـــية كمـــ   هـــا  مـــة ا ـــ اا 
 .(96)ا مار مةدا الت نق اض ال ال ضب لع  يما ك ا  المة
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لع ــض مكتــ  املؤ مــا  الدةرراييــة ل رــوا ايفنمــان ان نمــ ة األ ــميا  حلــ  ذــدوو  -67
. فــ حلد يت م ينتمــون إىل 2014 ــ اط/ف اير  1  املائــة مــة المــكان منــا  6.5ا نمــية قــد اد ــت 
 .(97)األقديا  الرومية

ــــــدل و اليــــــام   1لع  ــــــت الو قــــــة امليــــــرتكة  -68 ان إ ــــــتونيا ق دــــــت  و ــــــية اع ــــــتةرار ال
يفجيـــاو  ـــ  ل  ـــميا  عـــدةي ا نمـــية لمنـــ  نيـــوت هـــا   2011املردمـــة   عـــا   85-77 م قـــ

ملنـ   ــدلث  2011. ليكــر  ان إ ـتونيا ا ــا  خطـوا  ك ــ ة منـا عــا  (98)اكـاع    املمـتر  
 ــاع   ديــدة مــة انةــدا  ا نمــية كمــا ا ــا  اةــض التــداا  الراميــة إىل حتمــض إمكانيــة اك ــوا 

 .(99)يما خيع األ ميا  عدةي ا نمية  اليار عدد ا نمية ف
ـــــإ إىل ان إ ـــــتونيا عـــــد لت    -69 ـــــومة  ايـــــتق لل  ل  هـــــاا احل ـــــو ب ا ـــــا   من مـــــة هي
قــانون ا نمـــية لت مــيض  ـــرلط الت ــنق فيمـــا خيــع عـــدة فتــا  مـــة األ ــميا ب  ـــة  2015 عــا 

كــــر مكتــــ  املؤ مــــا  . لي (101)مق  ــــة الاثدــــة 1. لقــــدمت الو قــــة امليــــرتكة (100)فــــي م األيمــــاا
ــــاية  ايــــد  2015الدةرراييــــة ل رــــوا ايفنمــــان ان  ةــــدي  عــــا   ــــنع عدــــد إعمــــات األ ــــميا  ال ي

عامار مـة امتحـان الد ـة املكتـوا. ل  المـااع كـان هـاا اككـم ع ينط ـع إع عدـد  65اعما هم عة 
 .  (102)1930كانون الثاين/يناير   1األ ميا  املولووية ق   

ــــك ل  -70 ــــة ل رــــوا لإ ــــافة إىل يل عدــــد النحــــو الــــاو ال ــــحد مكتــــ  املؤ مــــا  الدةررايي
 ــيتدرد األيمــاا املولــوولن   إ ــتونيا مــة ااــوية  2016كــانون الثاين/ينــاير   1ايفنمــانب اعت ــا ار مــة 

حلـــ  ذـــدوو ا نمـــية لاأليمـــاا الـــاية هـــم ولن احلاممـــة عيـــرة مـــة الةمـــر ا نمـــية ايف ـــتونية عـــة 
. لقــــــدمت هيــــــومة  ايــــــتق (103)لــــــدان يد ــــــار لدح ــــــوا عدي ــــــايريــــــع الت ــــــنق ولن ان يرــــــد  الوا

 مق  ا  الاثدة.  (105)1لالو قة امليرتكة  (104)لل إ
لمــ  يلــك ا ــا   هيــومة  ايــتق لل ــإ إىل ان التةــديق  ع  نط ــع عدــد األيمــاا الــاية  -71

مــــية   عامــــار ال عدــــد املولــــووية خــــا   ال دــــد ملريمــــض عــــدةي ا ن 18ل 16 ــــرتالل اعمــــا هم اــــض 
إىل انـــــد ع  ـــــااا هنـــــاة اةـــــض الةيـــــوا   التيـــــريةا   1. لخد ـــــت الو قـــــة امليـــــرتكة (106)إ ـــــتونيا

لاملما  ــا  لان اةــض األيمــاا ع ياالــون يتةر ــون حلطــر ان ي ــ حوا عــدةي ا نمــية عدــد الــرحلم 
 .  (107)مة التطو ا  ايفجيااية

 ــــ ة جتــــنق األ ــــميا  حلــــ  ليكــــر مكتــــ  املؤ مــــا  الدةرراييــــة ل رــــوا ايفنمــــان ان ل  -72
. لاي نـــت هيـــومة  ايـــتق لل ـــإ ان  ـــرلط الد ـــة   ـــ  التحـــدو (108)ذـــدوو ا نمـــية ع  ـــااا اطيتـــة

األكـــ  لدت ـــنق امـــا  ك ـــا  المـــة النـــايرض االد ـــة الرل ـــية الـــاية  درـــوا  ةدـــيم م االرل ـــية لحلال ـــار 
فــ ل الــ   - ة. ل  منطرــة إيــداةكــن م  ــدار امــو   يــايم اليوميــة ولن ا ــتميدا  الد ــة ايف ــتوني مــا

  املائــة مــة  80 ةتــ  اكثــر املنــايع كثافــة ااأل ــميا  النــايرض االد ــة الرل ــيةب يــتكدم اكثــر مــة 
المـــــكان االد ـــــة الرل ـــــية. لع يمـــــتميد  املريمـــــون الد ـــــة ايف ـــــتونية إع قدـــــيقر خـــــا   نطـــــاا عمديـــــة 

 .  (109)مريمض منا امد يوي الت نق الا ييكك   مدإ عدالة  رلط الد ة ل رل يا لد
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ليكــر  هيـــومة  ايــتق لل ـــإ ان  ـــرلط الت ــنق األخـــرإ الـــ   درــي  ـــةواا  اقت ـــاوية  -73
عدــــد كاهــــ  األقديــــا  الرل ــــية احملرلمــــة اقت ــــاويار  يــــم   ــــرلط الــــدخ  ل كدمــــة  رــــدمي الطدــــ . 

ـــة. لةكـــة ايفعمـــات مـــة  كـــاليمي الت ـــنق  ف ـــموس الد ـــة القيمـــة لدتحضـــ  لقخت ـــا  ليمـــت جماني
لدمريمــــض الــــاية شــــع هلــــم  رــــدمي يدــــ  الت ــــنق حلــــ  انــــد مل يتضــــ  مــــدإ إ ايــــة املةنيــــض اــــاا 

ان  ــرط اك ــوا عدــد وخــ  وائــم مل خيضــ  لدتةــديق   1. لع  ــت الو قــة امليــرتكة (110)احليــا 
 الرانونيــة األخــ ة ل ــي   ييــك  عر ــة امــا  إمكانيــة اك ــوا عدــد ا نمــية ل مــوية  ــاع  انةــدا 

 .  (111)ا نمية
إىل ان إ ــتونيا مل  ــمي  االتاامايــا الدلليــة فيمــا يتةدــع اــاكع    1لخد ــت الو قــة امليــرتكة  -74

. ليكـر  هيـومة  ايـتق لل ـإ (112)ا نمية عدـد الـرحلم مـة ايف ـق ا  األخـ ة ا ـديرة االرت يـ 
 ـــ   ـــد كـــاع  انةـــدا  انـــد ع اـــد مـــة إ ـــرات املايـــد مـــة ايف ـــق ا  ل وييـــد ايف اوة الميا ـــية لو 

. لال ـــد مكتـــ  املؤ مـــا  الدةرراييـــة ل رـــوا ايفنمـــان إ ـــتونيا  وا ـــدة   ووهـــا (113)ا نمـــية
 .  (114)ليياوة مةدع  الت نق اض جمموعة ع  ااا ك  ة مة األ ميا  حل  ذدوو ا نمية

مـــة الطويدـــة لال ـــت هيـــومة  ايـــتق لل ـــإ اتةـــدي  قـــانون ا نمـــية مـــ  إيـــقت اععت ـــا  لتقا -75
األ ـــ    إ ـــتونيا لد ال يـــة الة مـــد مـــة حلـــ  املـــواينض لخمـــض  ـــرط الد ـــة إىل اكـــد األو   ميـــ  
األ ــميا  الــاية عا ــوا   إ ــتونيا لمــرتة يويدــة مــة الــامة ق ــ  اهنيــا  احتــاو ا م و يــا  اع ــرتاكية 

  حلـــ  املـــواينض المـــوفيا ية لإل ـــات  ـــرط الد ـــة لدح ـــوا عدـــد ا نمـــية فيمـــا خيـــع عيـــ  األ ـــميا
ار عامــــ 18ل 16ل مــــوية  الــــة األيمــــاا الــــاية  ــــرتالل اعمــــا هم اــــض  1940املولــــووية ق ــــ  عــــا  

 و ــيا   1. لقــدمت الو قــة امليــرتكة (115)املولــووية خــا   ال دــد ملريمــض عــدةي ا نمــية   إ ــتونيا
 .  (116)الاثدة
او ــ  إ ــرات لتحديــد  ــاع  انةــدا  ا نمــية مــة ا ــ   ــمان  1لال ــت الو قــة امليــرتكة  -76

 رــــدمي اكمايــــة إىل األ ــــميا  عــــدةي ا نمــــية الــــاية ع ةكــــة  مــــوية ال ــــاع م   اــــ  التــــداا  
 .  (117)املتةدرة ااأل ميا  حل  احملدوو ا نمية

 
 المهاعرون والالعئون وملتمسو اللجوء -10 

هيـــومة  ايـــتق لل ـــإ ان إ ـــتونيا ع  ــااا  نـــت    يا ـــة م مـــطة لق تـــض لع متـــن  يكــر   -77
. لا ـا   هيـومة  ايـتق لل ـإ إىل مةدومـا  الد وت إع ل ضـ  عيـرا  مـة مدتممـي الد ـوت  ـنويار 

لإ ــافة إىل يلــك يوا ــد مدتممــو الد ــوت .  ميــد ااكت ــاد مرافــع لمراكــا ا ت ــاي مدتممــي الد ــوت
 .  (118)وعم خدما  الرتعة إىل ل ت م اثنات مرااق  حتديد  مة الق   عر ا  ك  ة    دري

لال ـــت هيـــومة  ايـــتق لل ـــإ إ ـــتونيا اـــإ رات حتمـــينا  ل فـــ  ممـــتوإ مرافـــع اع ت ـــاي  -78
لمراكــا إيــوات مدتممــي الد ــوت لتمــاوو املايــد مــة اعكت ــاد ل ــمان اــرلس مةييــية عئرــة لق تــض 

يـــ  مدتممـــي الد ـــوت خـــدما  الرتعـــة إىل ل ـــايم األ  انـــات عدـــد لمدتممـــي الد ـــوت لكمالـــة  درـــي ع
 .  (119)يد  م   مرااق  حتديد  مة الق  
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