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 -١ترحببإ إسببتوجبيا الببة التحبباور والتو ببيا الب قببدما ثثنببال اتولببة ال اجبيببة ل سببت را
 ١9كب باجبول ال اناين بباير  .20١6وق ببد تاق ببا إس ببتوجبيا
ال ببدورل الل ببامل امل ق ببودة جنيب ب
خ ل االست را  ١8١تو ية .وتقدم إستوجبيا هنا آرالها بلأل  55تو ية مت تأجياهبا خب ل
 22كاجبول ال انايناير .20١6
اعتماد تقرير الفريق ال امل
 -2وقااد نظاارت إسااتونيا فااي التوصاايات المدرجااة أ نااان المقدمااة أثناااء جلسااة الت اااور،
وهي ت ظى بتأييدها:
 -٦-١٢٣ت تزم إستوجبيا التصديق عاى االتفاقية الدولية حلماية مجيب األخبصا
من االختفال القلرل .وال توجد ثل اعرتاضا جوهرية عاى التصديق عاى االتفاقية وتنفيذها.
-٢٠-١٢٣؛  -٢١-١٢٣تلب ببت ر إسب ببتوجبيا باسب ببتمرار التزاما ب ببا الدوليب ببة
جمببال حقببون انجبلببال وتنلببر التصببديق عاببى م اهببدا حقببون انجبلببال ال ب مل تصببب ب ببد
طرفا فيها.
 -٢٩-١٢٣تق ببوم إس ببتوجبيا باس ببتمرار بتحل ببي جبلامه ببا الت ايمب ب ل مت ببال لاق ببيم
األساسية لات ابيم والتصبدل لا نصبرية وكراهيبة األجاجببإ جبذورها وبنبال ثقافبة حقبون انجبلبال
اجملتم  .ويربز قاجبول املدارس األساسية واملدارس ال اجبوية ال ايا ثمهيبة القبيم الناخبعة عبن املبباد
األخ قي ببة املنص ببو عايه ببا الدس ببتور وانعب ب ل ال ببامل حلق ببون انجبل ببال واتفاقي ببة حق ببون
الطف ببل والوث ببائق األساس ببية ل حت بباد األورو  .وينبغب ب لام ببدارس بن ببال ثقاف ببة مدرس ببية حت ببرتم ق ببيم
الدميقراطي ببة وحقب ببون انجبلب ببال .و إطب ببار عمايب ببة ال ببت ام تتصب ببل حقب ببون انجبلب ببال بال فب ببالا
األساسببية ال ببابرة لامنبباها الدراسببية ال فببالة القيميببة وال قافيببة وال فببالة االجتماعيببة واملدجبيببة
وكفالة الوع الذايت وكفالة التوا ل). 
-٣٢-١٢٣؛ -٣٣-١٢٣؛ -٣٤-١٢٣؛  -٣٧-١٢٣عم ب ب بالت ب ببدي
ال ب ب ثدخا ببا عا ببى الق ب باجبول ال قوب ببا الل ببارل من ببذ ع ببام  20١5يل ببمل ت ري ب ب املنلم ببا
انجراميببة املنلمببا الب يتهببش جبلبباطها تببو ارت بباع جبرائم ي اقببإ عايهببا باللببهن ملببدة ثب
سنوا م ل جرميبة التحبريع عابى ال راهيبة االجتماعيبة خب اش امللبدد ثل ت برار اترميبة ثو
جرميببة التح بريع عاببى ال راهيببة ذا النتببائا اخلط ب ة) .وبالتبباج فقببد جرمببا إجبلببال منلمببا
جبلبباطها موجببش تببو ارت بباع جرميببة التح بريع امللببدد عاببى ال راهيببة االجتماعيببة ثو التمييببز ثو
ال ن عاى ثسس منها ال برن وكبذا االجبتمبال إىل م بل هبذه املنلمبة .ويتوا بل إدخبال ت بدي
عاى املقتضى الذل ي رف التحريع عاى ال راهية االجتماعية من ثجل توسي امللؤولية اتنائيبة
لتلمل احلاال ال ال تت رر فيها اترمية وال تتلبإ جبتيهة خطب ة .وتتوا بل عمايبة إدخبال
ت ببدي عاببى ق باجبول ال قوبببا ترم ب إىل اعتب ببار داف ب ال راهيببة ال نص برية ثو هببا مببن ثل بوال
ال راهية ظرفا ملددا مجي اترائم.
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 -٤١-١٢٣هذا املوضوع يلماش عابى تبو جيبد سبافا قباجبول ال قوببا  .ودخابا
الت ببدي عاببى ق باجبول انج برالا اتنائيببة املت اقببة امايببة الضببحايا حيببز النفبباذ عببام .20١6
ودخ ببل ت ببديل لقب باجبول ال قوب ببا ي ببرف ال نب ب املن ببزج باعتب بباره اعت ببدال مل ببدَّدا حي ببز النف بباذ
عببام  .20١5ويببنا ق باجبول ال قوبببا عاببى ج برائم م ببل التهديببد وانيببذال الب بدن والت ببذيإ
واال تصاع وما إليها .وجيرل التحقيبق حباال ال نب املنبزج واملضب فيهبا وفقبا لاتلبري ا
اللارية.
ولتحلي محايبة الضبحايا سبيتم ت بديل قباجبول دعبم الضبحايا عبام  20١6واعتببارا
من  ١كاجبول ال انايناير  20١7سيهرل تبيبال خبدما جديبدة لضبحايا ال نب ضبد املبرثة
الق باجبول .وتلببمل خدمببة دور إي بوال النلببال املمولببة مببن الدولببة الل ب ن املؤقببا املببأمول وامللببورة
خ ل األزما وإدارة القضايا وامللورة القاجبوجبية والنفلية لانلال الب يت وق بن ضبحايا لا نب .
وت تزم إستوجبيا التصديق عاى اتفاقية اسطنبول جملاس ثوروبا امللتقبل القريإ.
 -٤٦-١٢٣عمب بالدسببتور تتمتب األسببرة الب ت ببد ثساسببية لاحفببا عاببى ببو
األمة وال تل ل ثساس اجملتم اماية الدولة.
 -٤٧-١٢٣جببرأل األخببذ مي ب التببداب ال زمببة لضببمال ملبباركة مجي ب الفعببا
مل بباركة كاما ببة الل ببؤول اللياس ببية وال ام ببة لابا ببد .وتنطب ببق حق ببون وحريب با وواجب ببا مجيب ب
األخصا املنصو عايها الدستور عاى قدم امللاواة عاى مواطين إستوجبيا ومواطين البدول
حمددل اتنلية إستوجبيا.
األجنبية واألخصا
 -٤٨-١٢٣جبف ب ببذ خطت ب ببا اجب ب بدماج وطنيت ب ببال إس ب ببتوجبيا االجب ب بدماج اجملتم ب ب
انسببتون لافببرتة  2007-2000وخطببة االجبببدماج انسببتون لافببرتة  .20١3-2008و هنايببة
عام  20١4ثقر احل ومة خطة تنمية االجبدماج "اجبدماج إستوجبيا ل ام  "2020وخطة تنفيذها
لافرتة .20١7-20١4
و دف خطة اجبدماج إستوجبيا ل ام  2020إىل مجاة ثمور منهبا احلفبا عابى ثقافبة ولغبة
األقايا انثنية وضمال زيادة التلام تو خمتا فعا اجملتم وت زيز اهلوية املدجبية.
وتببدعم خطببة التنميببة ث ثببة ملببارا عمببل ثوسب هب ‘ ‘١زيببادة اجبفتببات اجملتمب ك ببل
وتق ببدو مواق ب ثك ببر تأيي ببدا ل جب ببدماج ‘ ‘2وال ببدعم املل ببتمر لامقيم ببي ال ببدائمي ذول اخلافي ببة
األجنبية الذين مل يندجموا بال امل اجملتم ‘ ‘3ودعم ت ي واجبدماج مهاجرين جددا.
 -٥٠-١٢٣جببرأل ضببمال مركببز وحقببون األقاي ببا انثنيببة والاغويببة الوطنيببة عا ببى
اتبه ببة التل بري ية والقض ببائية وك ببذلي جبه ببة اللياس ببة ال ام ببة الدس ببتور وس ببائر النص ببو
القاجبوجبية.
 -٥١-١٢٣يببنلم قباجبول الاغببا اسببتصدام الاغببة انسببتوجبية و هببا مببن الاغببا
إسببتوجبيا .و احل ومببا ا ايببة حيببم ينتم ب مببا ال يقببل عببن جبص ب املقيمببي الببدائمي إىل ثقايببة
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قومي ببة ل ببق ل ببل خ ببصا الت ام ببل م ب الدول ببة وس بباطا احل وم ببة ا اي ببة وتاق ب ال ببردود بالاغ ببة
انسببتوجبية ثو باغببة األقايببة القوميببة .وبغببع النلببر ع بن جبلبببة اجملموعببا انثنيببة املنطقببة جيببوز
لألقايا انثنية مبوافقة متبادلة استصدام لغتها األم ثثنال االتصال اللفول م ساطا الدولبة
واحل ومببا ا ايببة وال اتببإ ال ببدل وحاجببإ ا مببة واملببرتجم ا ا ب وكببذلي الب ببا
اخلارجيببة نسببتوجبيا .وقببد تقبببل اللبباطا الوث بائق املقدمببة باغببا األقايببا دول ترمجببة .وتمي ب
الببوزارا واللبباطا احل وميببة مواق ب خببب ية بالروسببية وانجب ايزيببة .و اسببتصدام الاغببة تأخببذ
احل ومبا ا ايبة احتياجببا األخبصا املنتمببي إىل األقايبا القوميببة احللببال .و املنبباطق
ذا النلب بببة ال اليب ببة مب ببن األخب ببصا املنتمب ببي إىل األقايب ببا القوميب ببة تقب ببدم امللب ببورة القاجبوجبيب ببة
وخب ببدما م تب ببإ ال مالب ببة بتاب ببي الاغب ببة والروسب ببية .وبانضب ببافة إىل انسب ببتوجبية والروسب ببية تتب ببات
اخلدما ال امة ثيضا بالاغة انجب ايزية مجي ثتال إستوجبيا.
 -٥٢-١٢٣تب ببوج احل ومب ببة اهتمامب ببا خا ب ببا لتلب ببهي ال مالب ببة لاهمي ب ب  .وتقب ببدم
مجيب ب اخل ببدما الب ب ت ببدعم ال مال ببة ب ببالاغتي انس ببتوجبية والروس ببية .وحتب بدد اسب برتاتيهية االجب ببدماج
والوئببام االجتمبباع ه ببدف خفببع الف بوارن م ببدال البطال ببة بببي انس ببتوجبيي واملقيمببي م ببن
جنلببيا ثخببرأل .وتببرد ثهببداف وتببداب حمببددة ملببروع خطببة تطببوير الرعايببة .وهنببا تببداب
ل سببت مارا منصببو عايهببا اسبرتاتيهية إسببتوجبيا لاتنميببة انقايميببة وخطببة عمببل مقاط ببة إيببدا  -فب و
لافببرتة  2020-20١5لت زيببز االقتصبباد وإجيبباد ثمبباكن عمببل وحتلببي البيعببة امل يلببية مقاط ببة
إيببدا  -ف ب و .واسببتنادا إىل ر ببد االجبببدماج األخ ب فقببد ايففببع التمييببز م ببال ال مببل عاببى
ثساس اتنلية الذل يلتل ر ثوساط ب انسبتوجبيي مبن  37املائبة عبام  2008إىل ١2
املائة فقط عام .20١5
 -٥٣-١٢٣يوجببد التل بري قيببد االسببت را
اعترب ذلي ضروريا.
-3

امللببتمر وس بتدخل عايببش تغ ب ا إذا

وفيما يلي التوصيات التي ال ت ظى بتأييد إستونيا وستجري اإلحاطة بها يلما:

-١-١٢٣؛  -٢-١٢٣تنلببر إسببتوجبيا التو ببية املت اقببة بببالتوقي والتصببديق عاببى
الربوتوكول االختيارل التفاقية حقون الطفل املت اق بإجرال تقدو الب ا .
-٣-١٢٣؛ -٤-١٢٣؛  -٥-١٢٣توج ببد التو ببية ب ببالتوقي والتص ببديق عا ببى
الربوتوكببول االختيببارل املاحببق بال هببد الببدوج اخلببا ببباحلقون االقتصببادية واالجتماعيببة وال قافيببة
قيد النلر حاليا.
-٧-١٢٣؛ -٨-١٢٣؛ -٩-١٢٣؛ -١٠-١٢٣؛ -١١-١٢٣؛ -١٢-١٢٣؛
-١٣-١٢٣؛  -١٤-١٢٣ال ت ت ببزم إس ببتوجبيا التص ببديق عا ببى االتفاقي ببة الدولي ببة حلماي ببة
حقون مجي ال مال املهاجرين وثفراد ثسرهم ثو اتفاقية منلمة ال مل الدولية رقم  .١89وتضمن
سياسة اهلهرة املوحدة ل حتاد األورو امللاواة امل اماة ملواطين البادال األخرأل.
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-١٣-١٢٣؛ -١٥-١٢٣؛ -١٦-١٢٣؛ -١٧-١٢٣؛ -١٨-١٢٣؛
 -١٩-١٢٣تؤيببد ح ومببة إسببتوجبيا تأييببدا تامببا احلماببة ال ب ثطاقتهببا مفوضببية األمببم املتحببدة
للببؤول ال جعببي وثهببداف القضببال عاببى حبباال اجب ببدام اتنلببية ضببول ال قببد املقبببل .وم ب
ذلي تبقبى إسبتوجبيا عابى موقفهبا احلباج ب بدم االجبضبمام إىل اتفباقي عبام  ١954وعبام ١96١
الوقا احلاضر .فأح ام هاتي االتفاقيتي ثقل مشوال من احلقون ال يتمت هبا حاليا املقيمول
إس ببتوجبيا م ببن ب حم ببددل اتنل ببية .وت تق ببد إس ببتوجبيا ثل اجبض ببمامها إىل اتف بباقي ع ببام ١954
حمددل اتنلية.
وعام  ١96١لن يقدم فوائد ذا بال لألخصا
-٢٢-١٢٣؛ -٢٣-١٢٣؛  -٢٤-١٢٣ال ت ت ب ب ببزم حالي ب ب ببا إقام ب ب ببة مؤسل ب ب ببا
جديدة .وثجبلبعا مؤسلبة مفبو امللباواة ببي اتنلبي وامللباواة امل امابة مبن ثجبل ملباعدة
الناس عابى محايبة حقبوقهم و نبإ ثل خب ل مبن ثخب ال التمييبز .ويلب ى املفبو جاهبدا إىل
جاجبإ مهامش األخرأل إىل ضبمال عبدم م امابة النباس مبن خمتاب فعبا األقايبا م امابة تفتقبر
إىل امللاواة.
 -٢٥-١٢٣ختض ب امل بوارد املصصصببة ملفببو امللبباواة بببي اتنلببي وامللبباواة
امل اماة مبا ذلي مدأل كفايتها لألجبلطة املقبررة لامفاوضبا اللبنوية بلبأل امليزاجبيبة .وابتبدال
مببن عببام  20١5حصببل املفببو عاببى م بوارد إضببافية مببن ثجببل دعببم ت مببيم مبببدث عببدم التمييببز
ومراعاة املنلور اتنلبان اسبتصدام الصبناديق اهلي ايبة ل حتباد األورو  .وقبد خصصبا مبوارد
إضببافية لامفببو ل ضببط ع بواجبببا آليببة الر ببد امللببتقاة التفاقيببة حقببون األخببصا ذول
انعاقة.
 -٢٦-١٢٣ال ت ت ببزم إس ببتوجبيا اعتم بباد خط ببة عم ببل منفص بباة لتنفي ببذ مب بباد األم ببم
املتحدة التوجيهية بلأل األعمال التهارية وحقون انجبلبال ببل تبدرج هبذه املبباد باسبتمرار
ذلي من اخلطط الوطنية والوثائق ذا الصاة.
 -٢٧-١٢٣تتضمن خطة تنميبة االجببدماج ل بام " 2020اجببدماج إسبتوجبيا" ووثبائق
ثخرأل مؤخرا تت اق اقون انجبلال ثيضا.
 -٢٨-١٢٣توض القواعد الب حتلبر التمييبز مبوجبإ قباجبول وطبين .وإذا اجبته با
حقون خصا بلبإ التمييز فاش احلق تقدو خ وأل إىل تنة املنازعا ال مالية ثو مفبو
امللاواة بي اتنلي وامللاواة امل اماة ثو خ وأل إىل ا مة.
ويبنا قباجبول الاغببة عابى املتطاببا األساسببية لا فبالة الاغويبة ب ببع الوظبائ وهببو
ما خيدم املصاحل ال امة فقط كفالة إتاحة اخلدما وامل اوما ال امة) بالاغة انستوجبية .وجرأل
وضب ب املتطاب ببا الاغوي ببة لا م ببل بت بباول مب ب منلم ببا ثرب بباع ال م ببل ومبراع بباة لامتطاب ببا الب ب
تفرضببها امل بباي املهنيببة .كمببا ثل املتطابببا متوافقببة م ب الطبباب الف ا ب لا مببل وحالببة اسببت مال
الاغة .وال تفر املتطابا الاغوية ثو تطبق عاى ال امل عاى ثساس اتنلية ثو الاغة األم.
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-٣٠-١٢٣؛  -٣١-١٢٣تؤي ببد إس ببتوجبيا هنه ببا ثوسب ب م افح ببة الت ص ببإ
وال ي تزم حاليا وض ثل اسرتاتيهيا منفصاة مل افحة ال نصرية .وتدعم خطبة التنميبة "اجببدماج
إسببتوجبيا ل ببام  "2020الت ببدد ال قببا لامهتمب وتقببوم عاببى الدسببتور انسببتون الببذل لببدد هببدفا
يتم ببل ضببمال احلفببا عاببى الل ب إ انسببتون ولغتببش وثقافتببش وحببق كببل فببرد احلفببا عاببى
هويتببش انثنيببة .وال جيببوز التمييببز ضببد ثحببد عاببى ثسبباس اتنلببية ثو ال ببرن ثو الاببول ثو اتببنس ثو
الاغ ببة ثو األ ببل ثو ال ببدين ثو اآلرال اللياس ببية ثو ه ببا ثو الوضب ب املت ا ببق باملا ي ببة ثو املرك ببز
االجتمبباع ثو عاببى ثسببس ثخببرأل .ويببنلعم امللبباواة امل اماببة عاببى تببو ثك ببر حتديببدا ق باجبول
امللاواة امل اماة الذل للر التمييز بي األفراد عاى ثسباس اتنلبية األ بل انثبين) ثو ال برن
ثو الاول ثو الدين ثو امل تقدا األخرأل ثو اللن ثو انعاقة ثو امليل اتنل .
-٣٥-١٢٣
 -٣٦-١٢٣امللبتويا املطاوبببة نجببادة الاغبة م قولببة ومتوافقبة مب امل بباي الدوليببة
حلقون انجبلال.
وقد تراج ك ا الدور ال قا ملفتلية الاغة انستوجبية وجيرل استبدالش بدور داعم بصورة
ثكرب .ففب  ١كباجبول ال اناينباير  20١5ببدث جبفباذ ت بديل ثدخبل عابى قباجبول ال قوببا وقبواجبي
بباة تلببقط الصببفة اترميببة عببن عببدد مببن احلبباال ال ب كببال يت ببي عاببى املفتلببي
ثخببرأل ذا
فببر رامببا فيهببا .ومل ي ببد عببدم إجببادة لغببة الدولببة بدرجببة كافيببة خمالفببة إداريببة .ويت ببي عاببى
مفتل الاغة من قبدر كباف وواق ب مبن الوقبا قبرار فبر اكتلباع ملبتوأل لغبة الدولبة
عام .20١5 
ي ول الزما للغل مهنة م ينة .ومل تفر ثية عقوبا
واملفتلية مرجبة ممارستها وتتي ضمال امللتوأل ال زم لغة الدولة داخل مؤسلة ثو
ملببروع ببارل ثيضببا بواس بطة وسببائل تنليميببة بببدال مببن االست اضببة عببن اللببصا .ف اببى سبببيل
امل ال ترافق الطبيإ الذل ال جييد الاغة انستوجبية بصورة كافية ممرضة مزدوجة الاغة و املتهر
جيرل توجيبش ال ميبل البذل يتحبد الاغبة انسبتوجبية إىل عامبل مبي با ي برف انسبتوجبية ومبا إىل
ذلي.
-٣٨-١٢٣
-٣٩-١٢٣؛  -٤٠-١٢٣دخببل قباجبول اللبراكا امللببهاة حيببز النف باذ ١
كباجبول ال اناينبباير  .20١6وي ب الربملبال عاببى هيبز القبواجبي التنفيذيبة ال زمببة .وتبببذل وزارة
ال ببدل ك ببل م ببا وسب ب ها لتيل ب تطبي ببق قب باجبول الل براكا املل ببهاة إىل ح ببي اعتم بباد القب بواجبي
التنفيذية.
 -٤٢-١٢٣ال ت ببرأل إس ببتوجبيا ثل س بببإ ي ببدعو إىل اعتم بباد قب باجبول منفص ببل بل ببأل
اال ار بالبلر .و عام  20١2ثدخاا ت دي عاى قاجبول ال قوبا ت بعرف اال بار بالبلبر
و ببرم مجي ب عنا ببره وفقببا لام بباي الدوليببة واألوروبيببة .وتلببمل ال ئحببة اتديببدة ت ريفببا موس ب ا
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ملفهوم اال ار باألخصا وتنا عاى اللهن لفرتة تصل إىل سب سنوا بالنلبة هلذه اترمية
وما يصل إىل  ١5سنة حالة وجود ظروف التلديد .كما توجد لوائ وعقوبا حمددة بلبأل
تقدو الدعم ل ار بالبلر والقوادة وامللاعدة عاى البغال واال ار بالبلر من ثجل اسبتغ ل
القصر.
ودخاببا الت ببدي املت اقببة امايببة الضببحايا ق باجبول انج برالا اتنائيببة حيببز النفبباذ
ع ببام  20١6وج ببرأل اس ببت مال قب باجبول دع ببم الض ببحايا ع ببام  20١3بف ببرع إض ببا ل ببدد ض ببحايا
اال ار بالبلر ويبنا عابى خبدما لفائبد م .ويبنا قباجبول األجاجببإ عابى مبن تصباري إقامبة
مؤقتة لألجاجبإ الذين يبدول است دادا لات اول انجرالا اتنائية.
 -٤٣-١٢٣وفقا لدستور إستوجبيا لبق التصبويا ألل مبواطن إسبتون بابا ال امنبة
علببرة مببن ال مببر .وال ي تببرب مببؤه لاتصببويا إال امل بواطن انسببتون الببذل باببا ال امنببة علببرة مببن
ال مببر والببذل مل ت اببن حم مببة عببدم ثهايتببش القاجبوجبيببة .ويببنا دسببتور إسببتوجبيا عاببى ج بواز تقييببد
املل بباركة االجبتصاب ببا مبوج ببإ الق باجبول حال ببة امل بواطني انس ببتوجبيي ال ببذين ثداجب ببتهم حم م ببة
والذين يقضول عقوبة مؤسلة عقابية.
 -٤٤-١٢٣جر موالمة قباجبول انجبرالا اتنائيبة مب امل باي الدوليبة واألوروبيبة
حلقون انجبلال وال يتوق إدخال مزيد من الت دي .
 -٤٥-١٢٣ت تببزم إسببتوجبيا م اتببة هببذه امللببألة امللببتقبل القريببإ .وقببد جببرأل
سبافا ت بديل قباجبول انجبرالا اتنائيبة مببن ثجبل إ ب ت إجبرالا املراقببة عاببى ثل يبدخل حيببز
النفاذ اعتبارا من عام .20١5
 -٤٩-١٢٣تل ب ب َّ ل هيع ببا احل ببم ال ببذايت ا اي ببة م ببن خ ب ب ل عماي ببة دميقراطي ببة
ال مي ن ثل تؤثر عايها اللاطا من خ ل احلصا ثو ذلي.
 -٥٤-١٢٣يتم ل موق إستوجبيا ثجبش ال مي ن فر اتنلية عابى ثل خبصا
وثل ل ببل خببصا احلببق اختيببار جنلببيتش .و اللببنوا األخ ب ة جبفببذ احل ومببة انسببتوجبية
تداب خىت لزيادة اهتمبام األخبصا ب حمبددل اتنلبية بتقبدو طابإ اتنلبية انسبتوجبية .وقبد
اعتمد عدة ت بدي تلبري ية عابى مبر اللبني لتيلب إجبرالا التهنبيس وال سبيما بالنلببة
لألطفال وامللني.
 -٥٥-١٢٣تلرتخب ببد إج ب برالا احلمايب ببة الدوليب ببة مب ببن جاجبب ببإ اجملاب ببس انسب ببتون
لال ببرطة وح ببرس احل ببدود باالتفاقي ببا الدولي ببة وتل بري ا االحت بباد األورو والتل بري ا الوطني ببة
فض ب ع ببن التو ببيا واملب بباد التوجيهي ببة لام ت ببإ األورو ل ببدعم الاه ببول واملفوض ببية الل ببامية
للؤول ال جعي.
ومي ببن تق ببدو طاب ببا الاه ببول إىل مل ببؤوج ح ببرس احل ببدود ثل جبقط ببة حدودي ببة عا ببى
حببدود الدولببة انسببتوجبية إذا مل ت ببن لألجنببو تأخب ة دخببول بباحلة وال وثببائق سبفر وال تصبري
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إقامة إستون .وجيهز مجي طاببا احلمايبة الدوليبة اجملابس انسبتون لالبرطة وحبرس احلبدود عابى
ثس بباس ك ببل حال ببة عا ببى ح ببدة وبطريق ببة موض ببوعية وحماي ببدة .وت ف ببل ملق ببدم الطاب ببا إم اجبي ببة
احلصول عاى امللاعدة القاجبوجبية والرتمجة التحريرية بأسرع وقا مم ن.
وينلر اجملاس انستون لالرطة وحرس احلدود مدأل ضرورة كبل قضبية احتهباز عابى
حببدة ومب با ياببزم مببن دقببة ول ببن مببدأل ضببرورة وتناسببإ احتهبباز ماتمل ب الاهببول خيض ب لتقيببيم
حم مة .وي ول احتهباز طبالو الاهبول مبربرا احلباال الب ال مي بن فيهبا تطبيبق تبداب الر بد
ب فب ببالة وال ب ب ي ب ببول فيهب ببا االحتهب بباز بب ببالنلر إىل ظب ببروف هامب ببة م ئمب ببا وضب ببروريا ومتناسب بببا
فيما يت اق بذلي اللصا.
وتتطابق اللروف مركز االحتهباز مب م باي الاهنبة األوروبيبة ملنب الت بذيإ وامل امابة
ثو ال قوب ببة ال إجبل باجبية ثو املهين ببة وم ب ل بوائ توجي ببش االحت بباد األورو رق ببم  .2008/115/ECوه ب
حتبا املراقبببة امللببتمرة لاملتلبار ال ببدج والصببايإ األمحبر انسببتون ومفتوحببة لازيبارا الب تقببوم
هبا املنلما الدولية امل نية.
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