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ترحببإ إسببتوجبيا  الببة التحبباور والتو ببيا  البب  قببدما ثثنببال اتولببة ال اجبيببة ل سببت را   -١
 إسبببتوجبيا  تاقبببا وقبببد. 20١6كببباجبول ال اناينببباير   ١9البببدورل اللبببامل امل قبببودة   جنيببب    

تو ية مت تأجياهبا خب ل  55وتقدم إستوجبيا هنا آرالها بلأل  تو ية. ١8١   االست را خ ل
 .20١6كاجبول ال انايناير   22فريق ال امل   اعتماد تقرير ال

نظاارت إسااتونيا فااي التوصاايات المدرجااة أ نااان المقدمااة أثناااء جلسااة الت اااور، وقااد  -2
 وهي ت ظى بتأييدها:

ت تزم إستوجبيا التصديق عاى االتفاقية الدولية حلماية مجيب  األخبصا   -٦-١٢٣ 
 جوهرية عاى التصديق عاى االتفاقية وتنفيذها.من االختفال القلرل. وال توجد ثل اعرتاضا  

تلببببت ر  إسببببتوجبيا باسببببتمرار التزاما ببببا الدوليببببة    -٢١-١٢٣ ؛-٢٠-١٢٣ 
جمببال حقببون انجبلببال  وتنلببر   التصببديق عاببى م اهببدا  حقببون انجبلببال البب  مل تصببب  ب ببد 

 فيها.  طرفا  
ت ببببال لاقببببيم تقببببوم إسببببتوجبيا باسببببتمرار بتحلببببي جبلامهببببا الت ايمبببب  ل م -٢٩-١٢٣ 

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  

لببببال  واتفاقيببببة حقببببون األخ قيبببة املنصببببو  عايهببببا   الدسببببتور  وانعبببب ل ال بببامل  حلقببببون انجب
 قبببيم حتبببرتم مدرسبببية ثقافبببة بنبببال امبببدارسنبغببب  لويالطفبببل  والوثبببائق األساسبببية ل حتببباد األورو . 

. و  إطببببار عمايببببة الببببت ام  تتصببببل حقببببون انجبلببببال بال فببببالا  انجبلببببال وحقببببون الدميقراطيببببة
االجتماعيببة واملدجبيببة  األساسببية ال ببابرة لامنبباها الدراسببية  ال فببالة القيميببة وال قافيببة  وال فببالة 

  وكفالة الوع  الذايت  وكفالة التوا ل(.
بالت بببببدي    عمببببب    -٣٧-١٢٣ ؛-٣٤-١٢٣ ؛-٣٣-١٢٣ ؛-٣٢-١٢٣ 

املنلمببببا     يلببببمل ت ريبببب 20١5اللببببارل منببببذ عببببام  قوبببببا  البببب  ثدخاببببا عاببببى القبببباجبول ال
باللببهن ملببدة ثبب    يتهببش جبلبباطها تببو ارت بباع جببرائم ي اقببإ عايهببا  انجراميببة املنلمببا  البب

سنوا   م ل جرميبة التحبريع عابى ال راهيبة االجتماعيبة   خب اش امللبدد  ثل ت برار اترميبة ثو 
منلمبببا  جبلبببال طببب ة(. وبالتببباج  فقبببد جرمبببا إاخلنتبببائا الذا  جرميبببة التحبببريع عابببى ال راهيبببة 

تمييبببز ثو جبلببباطها موجبببش تبببو ارت ببباع جرميبببة التحبببريع امللبببدد عابببى ال راهيبببة االجتماعيبببة ثو ال
ال ن  عاى ثسس منها ال برن  وكبذا االجبتمبال إىل م بل هبذه املنلمبة. ويتوا بل إدخبال ت بدي   

لتحريع عاى ال راهية االجتماعية من ثجل توسي  امللؤولية اتنائيبة اف ر  املقتضى الذل يعاى 
يبة إدخبال لتلمل احلاال  ال  ال تت رر فيها اترمية وال تتلبإ   جبتيهة خطب ة. وتتوا بل عما

ت بببدي   عابببى قببباجبول ال قوببببا  ترمببب  إىل اعتببببار دافببب  ال راهيبببة ال نصبببرية ثو   هبببا مبببن ثلبببوال 
    مجي  اترائم. ملددا   ال راهية ظرفا  
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قباجبول ال قوببا . ودخابا  هذا املوضوع يلماش عابى تبو جيبد سبافا   -٤١-١٢٣ 
. 20١6الت بببدي   عابببى قببباجبول انجبببرالا  اتنائيبببة املت اقبببة امايبببة الضبببحايا حيبببز النفببباذ عبببام 

  حيببببز النفبببباذ اعتببببدال ملببببدَّدا   ودخببببل ت ببببديل لقبببباجبول ال قوبببببا   ي ببببرف ال نبببب  املنببببزج باعتببببباره
دن  والت بببذيإ  . ويبببنا قببباجبول ال قوببببا  عابببى جبببرائم م بببل التهديبببد  وانيبببذال البببب20١5 عبببام

لاتلبري ا   واال تصاع  وما إليها. وجيرل التحقيبق   حباال  ال نب  املنبزج واملضب  فيهبا وفقبا  
  اللارية.
 اعتببارا    و 20١6ولتحلي محايبة الضبحايا  سبيتم ت بديل قباجبول دعبم الضبحايا   عبام  

د املبرثة     سيهرل تبيبال خبدما  جديبدة لضبحايا ال نب  ضب20١7كاجبول ال انايناير   ١من 
وامللببورة القبباجبول. وتلببمل خدمببة دور إيببوال النلببال املمولببة مببن الدولببة اللبب ن املؤقببا املببأمول  

وإدارة القضايا  وامللورة القاجبوجبية والنفلية لانلال الب يت وق بن ضبحايا لا نب . خ ل األزما   
  القريإ.وت تزم إستوجبيا التصديق عاى اتفاقية اسطنبول جملاس ثوروبا   امللتقبل 

بالدسببتور  تتمتبب  األسببرة  البب  ت ببد ثساسببية لاحفببا  عاببى  ببو  عمبب    -٤٦-١٢٣ 
  األمة وال  تل ل ثساس اجملتم   اماية الدولة.

مجيببب  الفعبببا  جبببرأل األخبببذ  ميببب  التبببداب  ال زمبببة لضبببمال ملببباركة  -٤٧-١٢٣ 
ا  وواجببببا  مجيببب  تنطببببق حقبببون وحريبببو ملببباركة كامابببة   اللبببؤول اللياسبببية وال امبببة لابابببد. 

ين البدول عاى مواطين إستوجبيا ومواط عاى قدم امللاواةاألخصا   املنصو  عايها   الدستور  
  حمددل اتنلية   إستوجبيا.األجنبية واألخصا     

دماج   اجملتمببببب    إسبببببتوجبيا  االجبببببب تبببببالدماج وطنياجببببببفبببببذ  خطتبببببا جب   -٤٨-١٢٣ 
. و  هنايبببة 20١3-2008لافببرتة وخطببة االجبببدماج انسببتون  2007-2000 انسببتون لافببرتة

" وخطة تنفيذها 2020االجبدماج "اجبدماج إستوجبيا ل ام تنمية   ثقر  احل ومة خطة 20١4 عام
  .20١7-20١4لافرتة 

إىل مجاة ثمور منهبا احلفبا  عابى ثقافبة ولغبة  2020و دف خطة اجبدماج إستوجبيا ل ام  
 خمتا  فعا  اجملتم   وت زيز اهلوية املدجبية.تو وضمال زيادة التلام   األقايا  انثنية 

زيببادة اجبفتببات اجملتمبب  ك ببل  ‘١‘ وتببدعم خطببة التنميببة ث ثببة ملببارا  عمببل ثوسبب  هبب   
والبببدعم امللبببتمر لامقيمبببي البببدائمي ذول اخلافيبببة ‘ 2‘  جببببدماجوتقبببدو مواقببب  ثك بببر تأييبببدا ل 
  .ودعم ت ي  واجبدماج مهاجرين جددا  ‘ 3‘امل   اجملتم   األجنبية الذين مل يندجموا بال 

جبببرأل ضبببمال مركبببز وحقبببون األقايبببا  انثنيبببة والاغويبببة الوطنيبببة عابببى  -٥٠-١٢٣ 
اتبهبببة التلبببري ية والقضبببائية  وكبببذلي   جبهبببة اللياسبببة ال امبببة    الدسبببتور وسبببائر النصبببو  

 القاجبوجبية.
اسببتصدام الاغببة انسببتوجبية و  هببا مببن الاغببا     قبباجبول الاغببا يببنلم  -٥١-١٢٣ 

إسببتوجبيا. و  احل ومببا  ا ايببة حيببم ينتمبب  مببا ال يقببل عببن جبصبب  املقيمببي الببدائمي إىل ثقايببة 
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قوميبببة  لبببق ل بببل خبببصا الت امبببل مببب  الدولبببة وسببباطا  احل ومبببة ا ايبببة وتاقببب  البببردود بالاغبببة 
ن جبلبببة اجملموعببا  انثنيببة   املنطقببة  جيببوز انسببتوجبية ثو باغببة األقايببة القوميببة. وبغببع النلببر عبب

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 ابب   وكببذلي   الب  ببا  

ائق املقدمبببة باغبببا  األقايبببا  دول ترمجبببة. وتميببب  اخلارجيبببة نسبببتوجبيا. وقبببد تقببببل اللببباطا  الوثببب
البببوزارا  واللببباطا  احل وميبببة مواقببب  خبببب ية بالروسبببية وانجب ايزيبببة. و  اسبببتصدام الاغبببة  تأخبببذ 
احل ومبا  ا ايبة احتياجببا  األخبصا  املنتمببي إىل األقايبا  القوميببة   احللببال. و  املنبباطق 

إىل األقايبببببا  القوميبببببة  تقبببببدم امللبببببورة القاجبوجبيبببببة  ذا  النلببببببة ال اليبببببة مبببببن األخبببببصا  املنتمبببببي
تتببببات الروسببببية. وبانضببببافة إىل انسببببتوجبية والروسببببية  و   الاغببببةتاببببي وخببببدما  م تببببإ ال مالببببة ب

 بالاغة انجب ايزية   مجي  ثتال إستوجبيا. اخلدما  ال امة ثيضا  
لبببببهي  ال مالبببببة لاهميببببب . وتقبببببدم لت خا بببببا   تببببوج احل ومبببببة اهتمامبببببا   -٥٢-١٢٣ 

دد اسبببرتاتيهية االجببببدماج اخلبببدما  الببب  تبببدعم ال مالبببة ببببالاغتي انسبببتوجبية والروسبببية. وحتببب يببب مج
االجتمببباع  هبببدف خفبببع الفبببوارن   م بببدال  البطالبببة ببببي انسبببتوجبيي واملقيمبببي مبببن  والوئبببام

ثهبببداف وتبببداب  حمبببددة   ملبببروع خطبببة تطبببوير الرعايبببة. وهنبببا  تبببداب  تبببرد جنلبببيا  ثخبببرأل. و 
 فبب و - منصببو  عايهببا   اسببرتاتيهية إسببتوجبيا لاتنميببة انقايميببة وخطببة عمببل مقاط ببة إيببدال سببت مارا  

لت زيببز االقتصبباد وإجيبباد ثمبباكن عمببل وحتلببي البيعببة امل يلببية   مقاط ببة  2020-20١5لافببرتة 
فبب و. واسببتنادا إىل ر ببد االجبببدماج األخبب   فقببد ايففببع التمييببز   م ببال ال مببل عابببى  - إيببدا

 ١2 إىل 2008  املائبة عبام  37ي مبن لتل ر   ثوساط  ب  انسبتوجبياتنلية الذل ي  ثساس 
  .20١5  املائة فقط عام 

تغبب ا  إذا عايببش تدخل سببيوجببد التلببري  قيببد االسببت را  امللببتمر  و  -٥٣-١٢٣ 
  .اعترب ذلي ضروريا  

 :ها يلما  وفيما يلي التوصيات التي ال ت ظى بتأييد إستونيا وستجري اإلحاطة ب -3
بببالتوقي  والتصببديق عاببى  املت اقببة تنلببر إسببتوجبيا   التو ببية -٢-١٢٣ ؛-١-١٢٣ 

 الربوتوكول االختيارل التفاقية حقون الطفل املت اق بإجرال تقدو الب  ا .
توجببببد التو ببببية بببببالتوقي  والتصببببديق عاببببى  -٥-١٢٣ ؛-٤-١٢٣ ؛-٣-١٢٣ 

اخلببا  ببباحلقون االقتصببادية واالجتماعيببة وال قافيببة الربوتوكببول االختيببارل املاحببق بال هببد الببدوج 
 . قيد النلر حاليا  

 ؛-١٢-١٢٣؛ -١١-١٢٣؛ -١٠-١٢٣؛ -٩-١٢٣؛ -٨-١٢٣؛ -٧-١٢٣ 
ال ت تببببزم إسببببتوجبيا التصببببديق عاببببى االتفاقيببببة الدوليببببة حلمايببببة  -١٤-١٢٣؛ -١٣-١٢٣

تضمن و . ١89لية رقم حقون مجي  ال مال املهاجرين وثفراد ثسرهم ثو اتفاقية منلمة ال مل الدو 
  .خرألسياسة اهلهرة املوحدة ل حتاد األورو  امللاواة   امل اماة ملواطين البادال األ
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؛ -١٨-١٢٣؛ -١٧-١٢٣؛ -١٦-١٢٣؛ -١٥-١٢٣؛ -١٣-١٢٣ 
احلماببة البب  ثطاقتهببا مفوضببية األمببم املتحببدة  تامببا   ح ومببة إسببتوجبيا تأييببدا   تؤيببد -١٩-١٢٣

للببؤول ال جعببي وثهببداف القضببال عاببى حبباال  اجب ببدام اتنلببية    ضببول ال قببد املقبببل. ومبب  
 ١96١وعبام  ١954ذلي  تبقبى إسبتوجبيا عابى موقفهبا احلباج ب بدم االجبضبمام إىل اتفباقي  عبام 

املقيمول  من احلقون ال  يتمت  هبا حاليا     الوقا احلاضر. فأح ام هاتي االتفاقيتي ثقل مشوال  
 ١954امها إىل اتفببباقي  عبببام   إسبببتوجبيا مبببن  ببب  حمبببددل اتنلبببية. وت تقبببد إسبببتوجبيا ثل اجبضبببم

  فوائد ذا  بال لألخصا     حمددل اتنلية.يقدم لن  ١96١ وعام
إقامبببببببة مؤسلبببببببا    تبببببببزم حاليبببببببا  ت  ال  -٢٤-١٢٣؛ -٢٣-١٢٣؛ -٢٢-١٢٣ 
مؤسلبة مفبو  امللباواة ببي اتنلبي وامللباواة   امل امابة مبن ثجبل ملباعدة ثجبلبعا و جديدة. 

  إىل جاهبدا   لب ى املفبو يالناس عابى محايبة حقبوقهم و نبإ ثل خب ل مبن ثخب ال التمييبز. و 
خرأل  إىل ضبمال عبدم م امابة النباس مبن خمتاب  فعبا  األقايبا  م امابة تفتقبر األ شجاجبإ مهام
  إىل امللاواة.
املبببوارد املصصصبببة ملفبببو  امللببباواة ببببي اتنلبببي وامللببباواة    ختضببب  -٢٥-١٢٣ 

امليزاجبيبة. وابتبدال  بلبأل امفاوضبا  اللبنويةلكفايتها لألجبلطة املقبررة    مدأل امل اماة  مبا   ذلي
  حصببل املفببو  عاببى مببوارد إضببافية مببن ثجببل دعببم ت مببيم مبببدث عببدم التمييببز 20١5مببن عببام 

دام الصبناديق اهلي ايبة ل حتباد األورو . وقبد خصصبا مبوارد ومراعاة املنلور اتنلبان   اسبتص
آليبببة الر بببد امللبببتقاة التفاقيبببة حقبببون األخبببصا  ذول واجببببا  إضبببافية لامفبببو  ل ضبببط ع ب

  انعاقة.
ال ت تبببزم إسبببتوجبيا اعتمببباد خطبببة عمبببل منفصببباة لتنفيبببذ مبببباد  األمبببم  -٢٦-١٢٣ 

نجبلبال  ببل تبدرج هبذه املبباد  باسبتمرار   املتحدة التوجيهية بلأل األعمال التهارية وحقون ا
    ذلي من اخلطط الوطنية والوثائق ذا  الصاة.

"اجببدماج إسبتوجبيا" ووثبائق  2020االجببدماج ل بام نميبة تتضمن خطة ت -٢٧-١٢٣ 
 . ثيضا   ثخرأل مؤخرا  تت اق اقون انجبلال

اجبته با القواعد الب  حتلبر التمييبز مبوجبإ قباجبول وطبين. وإذا وض  ت -٢٨-١٢٣ 
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  

ط  كفالة إتاحة اخلدما  وامل اوما   ال امة( بالاغة انستوجبية. وجرأل ما خيدم املصاحل ال امة فق
وضببب  املتطاببببا  الاغويبببة لا مبببل بت ببباول مببب  منلمبببا  ثربببباع ال مبببل ومبراعببباة لامتطاببببا  الببب  
تفرضبببها امل ببباي  املهنيبببة. كمبببا ثل املتطاببببا  متوافقبببة مببب  الطببباب  الف اببب  لا مبببل وحالبببة اسبببت مال 

 با  الاغوية ثو تطبق عاى ال امل عاى ثساس اتنلية ثو الاغة األم.الاغة. وال تفر  املتطا
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ثوسبببب    م افحببببة الت صببببإ  تؤيببببد إسببببتوجبيا هنهببببا   -٣١-١٢٣؛ -٣٠-١٢٣ 
وض  ثل اسرتاتيهيا  منفصاة مل افحة ال نصرية. وتدعم خطبة التنميبة "اجببدماج   تزم حاليا  ي   وال

 ا  الت ببدد ال قببا  لامهتمبب  وتقببوم عاببى الدسببتور انسببتون الببذل لببدد هببدف "2020إسببتوجبيا ل ببام 
تم ببل   ضببمال احلفببا  عاببى اللبب إ انسببتون ولغتببش وثقافتببش وحببق كببل فببرد   احلفببا  عاببى ي

هويتببش انثنيببة. وال جيببوز التمييببز ضببد ثحببد عاببى ثسبباس اتنلببية ثو ال ببرن ثو الاببول ثو اتببنس ثو 
ثو اآلرال اللياسببببية ثو   هببببا  ثو الوضبببب  املت اببببق باملا يببببة ثو املركببببز  الاغببببة ثو األ ببببل ثو الببببدين 

 قببباجبول   االجتمببباع   ثو عابببى ثسبببس ثخبببرأل. ويبببنلعم امللببباواة   امل امابببة عابببى تبببو ثك بببر حتديبببدا  
امللاواة   امل اماة الذل للر التمييز بي األفراد عاى ثسباس اتنلبية  األ بل انثبين( ثو ال برن 

 لدين ثو امل تقدا  األخرأل ثو اللن ثو انعاقة ثو امليل اتنل .ثو الاول ثو ا
 ٣٥-١٢٣-  
مل بباي  الدوليببة ا ة مب فقبباو ومتامللبتويا  املطاوبببة نجببادة الاغبة م قولببة  -٣٦-١٢٣ 

  حلقون انجبلال.
الدور ال قا  ملفتلية الاغة انستوجبية وجيرل استبدالش بدور داعم بصورة  وقد تراج  ك  ا   
  ببدث جبفباذ ت بديل ث دخبل عابى قباجبول ال قوببا  وقبواجبي 20١5كباجبول ال اناينباير   ١ ففب  ثكرب.

ثخببرأل ذا   بباة تلببقط الصببفة اترميببة عببن عببدد مببن احلبباال  البب  كببال يت ببي عاببى املفتلببي 
 عاببى ويت ببي .إداريببة خمالفببة كافيببة بدرجببة الدولببة لغببة إجببادة عببدم ي ببد ومل فببر   رامببا  فيهببا.

ملبتوأل   لغبة الدولبة  اكتلباع فبر  قبرار   الوقبا مبن وواق ب  كباف قبدر من  الاغة مفتل 
  .20١5 عام   عقوبا  ثية ت فر  ومل للغل مهنة م ينة. ي ول الزما  
مؤسلة ثو داخل واملفتلية مرجبة   ممارستها وتتي  ضمال امللتوأل ال زم   لغة الدولة  

مببن االست اضببة عببن اللببصا. ف اببى سبببيل  طة وسببائل تنليميببة بببدال  سبببوا ملببروع  ببارل ثيضببا  
    و  املتهرةاغمزدوجة الكافية ممرضة بصورة  الاغة انستوجبية يد امل ال  ترافق الطبيإ الذل ال جي

جيرل توجيبش ال ميبل البذل يتحبد  الاغبة انسبتوجبية إىل عامبل مبي با  ي برف انسبتوجبية  ومبا إىل 
  .ذلي

 ٣٨-١٢٣- 
  ١ذ   ادخببل قبباجبول اللببراكا  امللببهاة حيببز النفبب -٤٠-١٢٣؛ -٣٩-١٢٣ 

ال عاببى  هيبز القببواجبي التنفيذيبة ال زمببة. وتبببذل وزارة وي  ب  الربملبب .20١6كباجبول ال اناينبباير 
ال بببدل كبببل مبببا   وسببب ها لتيلببب  تطبيبببق قببباجبول اللبببراكا  امللبببهاة إىل حبببي اعتمببباد القبببواجبي 

 التنفيذية. 
سبببتوجبيا ثل سببببإ يبببدعو إىل اعتمببباد قببباجبول منفصبببل بلبببأل ال تبببرأل إ -٤٢-١٢٣ 

ف اال بار بالبلبر   ثدخاا ت دي   عاى قاجبول ال قوبا  ت برع 20١2اال ار بالبلر. و  عام 
 موسببب ا   لام ببباي  الدوليبببة واألوروبيبببة. وتلبببمل ال ئحبببة اتديبببدة ت ريفبببا   و بببرم مجيببب  عنا بببره وفقبببا  
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للهن لفرتة تصل إىل سب  سنوا  بالنلبة هلذه اترمية  ملفهوم اال ار باألخصا  وتنا عاى ا
 بلبأل  حالة وجود ظروف التلديد. كما توجد لوائ  وعقوبا  حمددة  سنة ١5وما يصل إىل 

تقدو الدعم ل  ار بالبلر  والقوادة  وامللاعدة عاى البغال  واال ار بالبلر من ثجل اسبتغ ل 
 القصر.
قبباجبول انجببرالا  اتنائيببة حيببز النفبباذ ا   امايببة الضببحاياملت اقببة ودخاببا الت ببدي    
بفبببرع إضبببا  لبببدد ضبببحايا  20١3وجبببرأل اسبببت مال قببباجبول دعبببم الضبببحايا عبببام  20١6عبببام 

تصباري  إقامبة مبن  اال ار بالبلر ويبنا عابى خبدما  لفائبد م. ويبنا قباجبول األجاجببإ عابى 
 الا  اتنائية. لات اول   انجر الذين يبدول است دادا  مؤقتة لألجاجبإ

  لبق التصبويا ألل مبواطن إسبتون بابا ال امنبة الدستور إستوجبي وفقا   -٤٣-١٢٣ 
لاتصببويا إال املببواطن انسببتون الببذل باببا ال امنببة علببرة مببن  مببؤه    ي تببرب علببرة مببن ال مببر. وال

عابببى جبببواز تقييبببد  اعبببدم ثهايتبببش القاجبوجبيبببة. ويبببنا دسبببتور إسبببتوجبيمل ت ابببن حم مبببة  ال مبببر والبببذل
امللببباركة   االجبتصاببببا  مبوجبببإ القببباجبول   حالبببة املبببواطني انسبببتوجبيي البببذين ثداجببببتهم حم مبببة 

  والذين يقضول عقوبة   مؤسلة عقابية.
جر  موالمة قباجبول انجبرالا  اتنائيبة مب  امل باي  الدوليبة واألوروبيبة  -٤٤-١٢٣ 

  حلقون انجبلال  وال يتوق  إدخال مزيد من الت دي  .
ت تبببزم إسبببتوجبيا م اتبببة هبببذه امللبببألة   امللبببتقبل القريبببإ. وقبببد جبببرأل  -٤٥-١٢٣ 
ت بديل قبباجبول انجبرالا  اتنائيبة مببن ثجبل إ بب ت إجبرالا  املراقببة  عاببى ثل يبدخل حيببز  سبافا  

  .20١5من عام  النفاذ اعتبارا  
طيببببة ل هيعببببا  احل ببببم الببببذايت ا ايببببة مببببن خبببب ل عمايببببة دميقرالبببب َّ ت   -٤٩-١٢٣ 

  تؤثر عايها اللاطا  من خ ل احلصا ثو    ذلي. مي ن ثل ال
يتم ل موق  إستوجبيا   ثجبش ال مي ن فر  اتنلية عابى ثل خبصا  -٥٤-١٢٣ 

وثل ل ببل خبببصا احلببق   اختيبببار جنلببيتش. و  اللبببنوا  األخبب ة  جبفبببذ  احل ومببة انسبببتوجبية 
نلبية انسبتوجبية. وقبد طابإ اتتقبدو لزيادة اهتمبام األخبصا   ب  حمبددل اتنلبية بخىت تداب  

اعتمد  عدة ت بدي   تلبري ية عابى مبر اللبني لتيلب  إجبرالا  التهنبيس  وال سبيما بالنلببة 
  لألطفال وامللني.

تلرتخبببببد إجبببببرالا  احلمايبببببة الدوليبببببة مبببببن جاجببببببإ اجملابببببس انسبببببتون  -٥٥-١٢٣ 
ري ا  الوطنيبببة  لالبببرطة وحبببرس احلبببدود باالتفاقيبببا  الدوليبببة وتلبببري ا  االحتببباد األورو  والتلببب

عبببن التو بببيا  واملبببباد  التوجيهيبببة لام تبببإ األورو  لبببدعم الاهبببول واملفوضبببية اللبببامية  فضببب   
  للؤول ال جعي.

ومي بببن تقبببدو طاببببا  الاهبببول إىل ملبببؤوج حبببرس احلبببدود   ثل جبقطبببة حدوديبببة عابببى  
فر وال تصببري  حببدود الدولببة انسببتوجبية  إذا مل ت ببن لألجنببو تأخبب ة دخببول  بباحلة وال وثببائق سبب
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إقامة إستون. وجيهز مجي  طاببا  احلمايبة الدوليبة اجملابس انسبتون لالبرطة وحبرس احلبدود عابى 
ثسببباس كببببل حالببببة عاببببى حببببدة وبطريقببببة موضببببوعية وحمايببببدة. وت فببببل ملقببببدم  الطابببببا  إم اجبيببببة 

  احلصول عاى امللاعدة القاجبوجبية والرتمجة التحريرية بأسرع وقا مم ن.
كبل قضبية احتهباز عابى   ستون لالرطة وحرس احلدود   مدأل ضرورةاس انوينلر اجمل 
دقببة  ول ببن مببدأل ضببرورة وتناسببإ احتهبباز ماتملبب  الاهببول خيضبب  لتقيببيم ا ياببزم مببن حببدة ومببب

  احلباال  الب  ال مي بن فيهبا تطبيبق تبداب  الر بد  حم مة. وي ول احتهباز طبالو الاهبول مبربرا  
 ومتناسبببببا   وضببببروريا   ظببببروف هامببببة  م ئمببببا  بببببالنلر إىل   االحتهببببازفيهببببا ي ببببول البببب   فببببالة و ب

  يت اق بذلي اللصا. فيما
وتتطابق اللروف   مركز االحتهباز مب  م باي  الاهنبة األوروبيبة ملنب  الت بذيإ وامل امابة  

. وهببب  EC/2008/115 ثو ال قوببببة ال إجبلببباجبية ثو املهينبببة ومببب  لبببوائ  توجيبببش االحتببباد األورو  رقبببم
حتبا املراقبببة امللببتمرة لاملتلبار ال ببدج والصببايإ األمحبر انسببتون ومفتوحببة لازيبارا  البب  تقببوم 

  هبا املنلما  الدولية امل نية.
    


