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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والثالثون 

 2021أيار/مايو  3-14

المعلومات المقدمة من الجهات صااااااااحلة المأااااااال ة بشااااااا ن  موجز ورقات    
 *إستونيا

 تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  16/21و  5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
إلى عملية   (1)معلوما  مقدمة من وها  صاااااااااااح ة م اااااااااال ة  الدوري الشااااااااااامز  وهو موور لتمان  ور ا 

م ف  شكز موور تقيُّدًا بال د األ  ى لعدد الكلما    االستعراض الدوري الشامز، وُيقدَّ

 المعلومات المقدمة من الجهات صاحلة المأل ة -ثانياا  

 (3)الدولية ل قوق اإلنسانوالتعاون مع اآلليات والهيئات  (2)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

أوصااا المسااتشااارة المكلاة ببدارة بشاااون العدالة ب ن ت ااد ق إسااتونيا على التروتو و  اال تياري   -2
أيضاًا ب ن   1وأوصاا المساتشاارة والور ة المشاتر ة    (4)التااقية القضاا  على وميع أشاكا  التميير  اد المرأة 

  (5)تااقية حقوق الطاز المتعلق ببورا  تقديم التالغا ت د ق إستونيا على التروتو و  اال تياري ال

ا ليارًة إلى إسااااتونيا ف  حريران/يوني   -3 ، ر ر   2018وأد  ماو ااااة حقوق اإلنسااااان لمجلس أورًو
   ( 6) اللها على حقوق المرأة؛ وحقوق اإلنسان للمسنين؛ واستقال  الهياكز الوطنية ل قوق اإلنسان وفعاليتها

ة الالإنساااااااااانية أو المهينة ىريارة إلى إساااااااااتونيا ف   ية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقًو و اما اللجنة األورًو
ر ر   اللها بشااااااااااااااكز  األ على معاملة األشااااااااااااااواأل الم تجرين لد  الشاااااااااااااارطة و رو     2017عام  

  (7)االحتجال ف  مرافق االحتجال التابعة للشرطة والسجون 

__________ 

 ت رير رسم  ت در هذه الوثيقة من دون  *
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 (8) قوق اإلنساناإلطار الوطني ل -باء 

اعُتمد  ماسااسااة المسااتشااار)ة( المكلا)ة( ببدارة شاااون العدالة ف  الانة بألاب من  تز اللجنة الار ية   - 4
ا ىتعيين      ( 9) المعنية باالعتماد التابعة للت الا العالم  للماساااااساااااا  الوطنية ل قوق اإلنساااااان  ورحب مجلس أورًو

اإلنسااااان ف  إسااااتونيا ودعا الساااالطا  إلى    المسااااتشااااار)ة( المكلا)ة( ببدارة شاااااون العدالة ماسااااسااااًة وطنيًة ل قوق 
تعرير اسااااااااتقال  الماوض)ة( المعن )ة( بالمساااااااااواة ىين الجنسااااااااين والمساااااااااواة ف  المعاملة وليادة الموارد المتاحة  

وأفاد  و الة ال قوق األسااساية التابعة لالت اد األورًو  ب ن لد  إساتونيا ماساساة غير معتمدة تعمز     ( 10) ل /لها 
   ( 11) التعذيب  الو ائية الوطنية بمووب التروتو و  اال تياري التااقية مناهضة ىوصاها اآللية  

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة ب قوق اإلنساااانع مع مرا اة القانون اإلنسااااني الدولي   -جيم 
 الواجب التطبيق

 المسائل الشاملة -1 

(12)المساواة وعدم التميير   
 

أن تشااااريعا  مكاف ة التميير غير  اوية وأن تنايذها  ااااتيي  فالتميير  2تر  الور ة المشااااتر ة   -5
ولكن التميير  ًا،  على أسااااااااااا) الجنسااااااااااية )اإلثنية( أو العرق أو اللون م حور ف  وميع مناح  ال ياة تقري 

ًا  ا  العمز وفق على أسااااااااااا) الدين أو المعتقد أو العمر أو اإلعا ة أو الميز الجنساااااااااا  م حور فق  ف  مج
وأىرل  المسااااتشااااارة المكلاة ببدارة شاااااون العدالة أن التميير م حور فق      (13)لقانون المساااااواة ف  المعاملة

ب ن   2ف  ال اال  المت االة بالعمز )بما ف  كلا التدريب المهن (  وأوصااا المسااتشااارة والور ة المشااتر ة  
تعد   إسااااتونيا  انون المساااااواة ف  المعاملة ل حر التميير ف  وميع مجاال  المجتمع أيًا  ان السااااتب وتنا ذ  

  (14)التشريعا  القائمة لمكاف ة التميير 

ب ن التمويز ال كوم  لترامج ال كومة لت قيق المساااااواة ىين الجنسااااين  2وأفاد  الور ة المشااااتر ة   -6
اإل ااااافة إلى كلا، فقد  والمساااااواة ف  المعاملة ي تير القلق لما يشااااهده من تقل ا   تيرة على مر الساااانين  ًو

تتي ن أن تمويز ماساااااساااااة الماوض)ة( المعن )ة( بالمسااااااواة ىين الجنساااااين والمسااااااواة ف  المعاملة غير  ا   
حقوق  على التمويز األونت  لمشاااااااااااريع  ًا   تير ًا  ألدا  المهام المنوطة ىهذه الماسااااااااااسااااااااااة، حي  يعتمد اعتماد

اإلنساان والمسااواة ىين الجنساين  وأوصاا ب ن ترفع إساتونيا من حجم التمويز ال كوم  لترامج المسااواة ىين 
  (15)الجنسين والمساواة ف  المعاملة

ا ب ن   -7 وأفاد مكتب الماساساا  الديمقراطية وحقوق اإلنساان التابع لمنحمة األمن والتعاون ف  أورًو
مووهة إلى حد  تير  ال  المرحلة األولى من الجائ ة ن و األشااااااواأل  محاهر التع ااااااب والتميير  انا  

ر أنهم من درون من أصاااز  سااايوي  وأوصاااى المكتب ب ن تدين إساااتونيا أي شاااكز من أشاااكا    الذين ُيت اااوَّ
التميير وورائم الكراهياة وأن تمتنع عن أي ىياان أو عماز يرياد من أووا  الضااااااااااااااعا وأن تت قق من أن أي  

  (16)رو ة بستب حالة الطوارئ ال تُت وذ وال تطتَّق بشكز تمييري تداىير أو  يود ما

إلى أن ال كومة لم تقدم أي اسااااااااتعراض عام كي ملر  وشااااااااامز    2وأشااااااااار  الور ة المشااااااااتر ة   -8
للتداىير القانونية وغيرها من التداىير القائمة الت  يمكن أن تمير بشااكز م اشاار أو غير م اشاار على أسااا)  

  (17)هوية الجنسااااااانية  ونتيجة لذلا، حدثا بعه االنتهاكا  بمووب  رارا   ضااااااائيةالميز الجنساااااا  أو ال
أن عملية االعترا  ىنوع الجنس بالنساااااااا ة للمت ولين ونساااااااايًا عملية مًركة   2وأ ااااااااافا الور ة المشااااااااتر ة  

ترت    وي اااااااااااعب اساااااااااااتياا  الشااااااااااارو  الت  تنحمها ألن هذه التلييرا  ف  االعترا  القانون  ىنوع الجنس  
بالتد ال  الطتية الساااااااابقة وال تعتمد على تقرير الشاااااااوت لم ااااااايره  وأوصاااااااا الور ة ب ن تلي ر إساااااااتونيا  
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الشرو  الت  تنحم عملية االعترا  ىنوع الجنس با ز وانتْيها الطت  والقانون ، وأن تت قق من أن عملية 
  (18)االعترا  القانون  ىنوع الجنس تعتمد على تقرير الشوت لم يره

ب ن الدولة لم تعتر  بعُد ب قوق   2وويما يتعلق ىرواج المتليين/المتليا ، أفاد  الور ة المشاااتر ة   -9
األسااار الت  تت لا من متليين/متليا   و د صااادر  انون الشاااراكة المساااجلة، الذي يساااما ىتساااجيز عقد  ران 

يز القوانين األ ر ،  شاااااو اااااين من ناس الجنس، دون مشاااااروع  انون األمر التنايذي  ولذلا لم يتسااااان  تعد
متز  انون األساااااارة و انون تسااااااجيز إح ااااااا ا  األحوا  المدنية و انون سااااااجز السااااااكان  وأوصااااااا الور ة  

وأشاااااار  و الة     (19)ب ن تعتمد إساااااتونيا أحكامًا لتنايذ  انون المسااااااكنة لضااااامان إنااكه بالكامز 2المشاااااتر ة  
كمة العليا ف  إسااااااااتونيا أعلنا بطالن الجر  من ال قوق األساااااااااسااااااااية التابعة لالت اد األورًو  إلى أن الم 

 انون األوانب الذي يمنع منا ت ااااااااريا إ امة ما تة للشااااااار ا  المساااااااجلين من ناس الجنس من المواطنين  
اإلساتونيين  و د اساتند  الم كمة إلى ال ق األسااسا  ف  ال ياة األسارية، الذي ينطتق أيضاًا على الشار ا   

  (20)  التيش ف  إستونيا  عائلةمن ناس الجنس الذين يرغتون ف

 ال قوق المدنية والسياسية -2 

(21)ال ق ف  ال ياة وال رية واألمن الشو    
 

أشاااااار  و الة ال قوق األسااااااساااااية التابعة لالت اد األورًو  إلى أن لد  إساااااتونيا  وانين أو لوائا   -10
م تجر، وه  ثالثة أمتار مًرعة لكز شاااوت  ت دد المعايير الوطنية لمسااااحة الرنرانة الدنيا لكز ساااجين أو  

ف  الرنرانا  الاردية  ىيد أنها شاااااااادد  على أن  رو  االسااااااااتاادة من مرافق االساااااااات مام والما  السااااااااا ن  
اإل ااافة إلى كلا،   4-19تا  بالشاارو  المن ااوأل عليها ف  المادة   ال ية للسااجون  ًو من القواعد األورًو

تعلق بالا ااااز السااااليم ىين المرافق ال اااا ية، وأفاد  ب ن اآللية  أشااااار  الو الة إلى ووود مشاااااكز  طيرة ت
الو ائية الوطنية )المساتشاارة المعنية ببدارة شااون العدالة( ف  إساتونيا الححا ممارساة مرعجة لللاية تتمتز 

  (22)ف  عدم احترام   وصية النسا  ال وامز، حتى الالت  ف  حالة المواض

ية لمن -11 ة الالإنساااااااااااااانية أو المهينة، عقب ليارة  وأعًرا اللجنة األورًو ع التعذيب والمعاملة أو العقًو
، عن بالغ القلق إلا  الحرو  المادية المروعة الت  شاهدتها ف  دور االحتجال 2017إلى إستونيا ف  عام  

ف  بارنو وتالين وتارتو وفاللا، و ذلا ف  مر ر شاارطة تالين الشاارقية، وصاالر حجم بعه الرنالانا  الت   
منع اسااااااااتودام  شاااااااا وهد  ف  موتلا مرافق الشاااااااارطة  وأوصااااااااا اللجنة بمعالجة أوو  الق ااااااااور المادية ًو

الرنرانا  الت  تقز مساااااااحتها عن  مسااااااة أمتار مًرعة للمتيا  وأعًرا اللجنة ناسااااااها عن هواوس  طيرة 
بعااد  ألن األشااااااااااااااواااأل الم تجرين رهن الت قيق  تيرًا مااا يحلون ف  مراكر االحتجااال التااابعااة للشاااااااااااااارطااة 

االحتجال القانونية )ريتما يتم نقلهم إلى سااااااااجن( لمدة أسااااااااتوع إلى أًرعة أساااااااااىيع، ىز لعدة أشااااااااهر ف   فترة
  (23)ال اال  بعه

(24)إ امة العد ، بما ف  كلا اإلفال  من العقاب، وسيادة القانون   
 

ساااالطا و الة ال قوق األساااااسااااية التابعة لالت اد األورًو  الضااااو  على التداىير التشااااريتية الت    -12
عدة دو  أعضااا  من ىينها إسااتونيا لت سااين تنايذ األمر التوويه  المتعلق ب قوق    2018اعتمدتها ف  عام  

ية حتا إ  (EU/2012/29)الضاااااااااا ايا   سااااااااااتونيا  وتجساااااااااايده  وأشااااااااااار  الو الة إلى أن الماو ااااااااااية األورًو
على اساااااااتكما  عملية إدراج هذا األمر التوويه  ف    2019دو  أعضاااااااا  أ ر ( ف  تمول/يولي    )وتساااااااع

  (25)القانون الوطن 
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وويما يتعلق بقرينة الترا ة، أشاااااار  المساااااتشاااااارة المعنية ببدارة شااااااون العدالة إلى أن  يجول إىدا    -13
المووهة إلى شااااوت ما بالرغم من أن متدأ  رينة الترا ة مكرَّ)  الشااااكوع و عالم الجمهور بمضاااامون التهم  

ف   ز من الدسااااااااااااتور و انون اإلورا ا  الجنائية  وأوصااااااااااااا إسااااااااااااتونيا ب ن تكاز احترام  رينة الترا ة ف  
  (26)الممارسة العملية عندما توط  الدولة التواك إورا ا  أو تشرع ف  إورا ا  وعند إعالم الجمهور 

ق بالعدالة المرا ية لو ااااااوصااااااية لطاز، أشااااااار  و الة ال قوق األساااااااسااااااية التابعة لالت اد  وويما يتعل  - 14
ا  ُعد  ف  عام   ب ن    1وأفاد  الور ة المشااااااتر ة     ( 27) لتعرير حقوق الطاز   2019األورًو  إلى أن  انون العقًو

مو اًا/مو اة لشاااااااااااون   انون اإلورا ا  الجنائية ينت على أن الهينة الت  تتولى اإلورا ا  يمكن أن ُتشاااااااااارع  
حماية الطاز أو أ  ااائيًا اوتما يًا/أ  ااائية اوتما ية أو مدرسااًا/مدرسااة أو أ  ااائيًا ناسااانيًا/أ  ااائية ناسااانية  

ب ن تكاز إسااتونيا   2وأوصااا الور ة المشااتر ة     ( 28) ف  ولسااا  االسااتماع الت  يشااارع فيها الطاز ب ااات  شاااهداً 
   ( 29) العدد الكاف  من العاملين ف  مجا  حماية األطاا  أن يكون لد  وميع ال كوما  الم لية  

والححا مجموعة الدو  المناهضااااااة للاساااااااد )مجموعة الدو  المناهضااااااة للاساااااااد التابعة لمجلس   -15
ا( أن  ين ل  للساااااااااااالطا  أن تمضاااااااااااا   دمًا ف  تعرير وهودها ف  مجا  المنع، باسااااااااااااتهدا  الولرا    أورًو

ن  والمساااااااااااولين ال كوميين، من وهة أولى، ومو ا  إنااك القانون، من وهة ثانية  وحسااااااااااب المجموعة، فب 
إساتونيا اعتمد   انون مكاف ة الاسااد  بطار تشاريع  شاامز لمنع الاسااد ىين وميع المسااولين ُيكمل   انون  
الودمة المدنية الواأل بالمو اين العموميين  وأشاااار  المجموعة إلى  ااارورة دعم هذه الولتية التشاااريتية  

  (30)نايذية العلياالقانونية ببصدار مدونة  واعد سلوع لألشواأل المكلاين بالو ائا الت

(31)ال ريا  األساسية وال ق ف  المشار ة ف  ال ياة العامة وال ياة السياسية  
 

ب ن المناخ السياس  أص ا أكتر عدائية تجاه المنحما  غير ال كومية    2أفاد  الور ة المشتر ة   -16
جلا عدة حواد   2019الت  تنشااااااااا  ف  مجا  الدفاع عن حقوق اإلنساااااااااان منذ انتوابا  عام   ، حي  ساااااااااُ

   وم ااوال  إلنهاا  تموياز المنحماا  غير ال كومياة الت  تنشاااااااااااااا  ف  مجاا  الادفااع عن حقوق اإلنسااااااااااااااان 
 إساتونيا ب ن تُنشاآ  ليا  تمويز مساتدامة للمنحما  غير ال كومية الت  تنشا  2وأوصاا الور ة المشاتر ة  

  (32)ف  مجا  الدفاع عن حقوق اإلنسان

إلى عدم ووود    2 الة ال قوق األسااااااساااااية التابعة لالت اد األورًو  والور ة المشاااااتر ة وأشاااااار  و  -17
 انون م دد ي حر أو يعر   ورائم الكراهية، وأفاد  ب ن  وانين إسااااااااتونيا ال تنت على أي دافع من دوافع  

ة ا  حكم   (33)الكراهية الت  يمكن أن تشااكز  رفًا مشااددًا للعقًو حر ال ه على  ي ًا  ويتضاامن  انون العقًو
ب ن تجر م إسااااااااتونيا  طاب   2الكراهية، ولكن هذا ال كم ال ُيسااااااااتودم إال نادرًا  وأوصااااااااا الور ة المشااااااااتر ة  

اة عناد   اا  تجعاز من ال ه على الكراهياة  رفاًا مشاااااااااااااااددًا للعقًو الكراهياة وتعتماد أحكااماًا ف   اانون العقًو
  (34) ارتكاب وريمة وتساهم ف  مكاف ة ال ه على الكراهية بشكز فعا

ب ن وميع الساااااااااااااجنا  واألشاااااااااااااواأل كوي اإلعا ة ُي رمون حقهم ف   2وتايد الور ة المشاااااااااااااتر ة   -18
ب ن تعد   إسااااااتونيا القوانين كا  ال اااااالة ب ي   2الت ااااااويا بمووب القانون  وأوصااااااا الور ة المشااااااتر ة  

ة إ ااوية ينت عليها ال كم   ال ينطتق ححر الت اويا إال على الساجنا  الذين ُيارض عليهم ال حر  عقًو
ال ااااادر ب قهم، وأن تعلن عدم  انونية ال كم الدسااااتوري الذي يجر د  ز شااااوت أعلنا م كمة  عدم أهليت   

  (35)القانونية من حق  ف  الت ويا

ساااااااالم ب ن الودمة العساااااااكرية إلرامية لجميع المواطنين  وأفاد  الهينة الدولية لضاااااااري ة الضااااااامير وال -19
سااانة ويحلون مشااامولين    16اإلساااتونيين الذ ور الذين يمل  عليهم القانون التساااجيز للودمة العساااكرية ف  سااان  

ًا  ىواوب الودمة االحتياطية حتى سن الستين  ويتدو أن ونود و  ا  االحتيا  يتلقون إشعارًا بااللت اق مجدد 
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تقع على    ز  مس ساانوا   وأوصااا الور ة ب ن تو ااا إسااتونيا أن التراما  االحتيا  الت ب اااو  الجيش  
  (36)المسل ة الجنود والض ا  الذين أدوا  دمة ىديلة لن تناَّذ ب ي حا  من األحوا  ف  صاو  القوا 

(37)ححر وميع أشكا  الرق   
 

أشااااااااااااااار فريق الوترا  المعن  بمكاف ة االتجار بال شاااااااااااااار التابع لالت اد األورًو  إلى أن وريمة  -20
وح  الاريق إسااااااااتونيا على أن     2012االتجار بال شاااااااار  د ُأدروا ف  القانون الجنائ  إلسااااااااتونيا ف  عام  

ب على ن و من القانون الجنائ  عن اااار بالعمز 133تضاااايي إلى تعريي االتجار بال شاااار ف  إطار المادة  
يعكس وميع بالوساااااااائزب المن اااااااوأل عليها ف  اتااقية مكاف ة االتجار بال شااااااار على الن و المالئم  وح  
الاريق الساااااااالطا  أيضااااااااًا على أن تت قق من أن العمز ف  مجا  مكاف ة االتجار على ال ااااااااعيد الوطن   

  (38)شر يندرج  من إطار شامز من  ال  اعتماد  طة عمز مكرسة لمكاف ة االتجار بال 

وأشاااااار المر ر األورًو  للقانون والعدالة إلى أن إساااااتونيا ت ولا من ىلد منشااااا  لالتجار بال شااااار   -21
عدد المكالما  الهاتتية الواردة     ال  دورة االساتعراض الدوري الشاامز الساابقة إلى ىلد مق اد ف   ز ترايد

شااواغز    1وأثار  الور ة المشااتر ة     (39)االوتماع ف  إطار الو  السااا ن المو اات ف  و الة الضاامان  
وشااااااادد المر ر األورًو  للقانون والعدالة على أن إساااااااتونيا لديها التداىير القانونية للمعاق ة على     (40)مماثلة

االتجار بال شااااااااااااار، غير أن هذه التداىير ال طائز من ورائها إكا لم يكن لد  دوائر الشااااااااااااارطة وأمن ال دود  
  (41)ريب الاللمْين لكشا حاال  االتجار بال شر و  اياهالموارد والتد

وأفاااد فريق الوترا  المعن  بمكاااف ااة االتجااار بااال شاااااااااااااار التااابع لالت اااد األورًو  باا ن اإلورا ا    -22
الرسامية إلساناد شاوت مر رح  ا ية من  ا ايا االتجار بال شار ف  إساتونيا ترت   باتا ت قيق ونائ  ف  

بال شاار أو ف  وريمة كا  صاالة، وأن ساالطا  إنااك القانون أو مكتب المدع  العام وحدهما  عملية االتجار  
ماهالن لال اااااطالع بالت قيق  وح  الاريق السااااالطا  على أن تكاز عدم ارت ا  هذه اإلورا ا  الرسااااامية  

ى  ىووود عناصاااااار إلث ا  االتجار أو وريمة كا  صاااااالة، وأن تنشااااااآ  لية إحالة وطنية رساااااامية للتعر  عل 
الضااا ايا المشااامولين بموتلا أنواع االساااتلال ، وت ديد أدوار ومسااااوليا  وميع الجها  الااعلة ال كومية  
وغير التابعة للدو   وح  أيضاًا السالطا  اإلساتونية على ت ساين عملية التعر  على  ا ايا االتجار ف  

  (42)بصاو  األطاا  والرعايا األوان

اف اة االتجاار باال شاااااااااااااار التاابع لالت ااد األورًو  عن القلق إلا   وأعرب فريق الوترا  المعن  بمكا -23
ا  المعلقة التنايذ ال اااادرة ف   ضاااايا تتعلق بجرائم االتجار بال شااار  وح   االرتااع النسااات  ف  عدد العقًو
الساااالطا  على أن تكاز الت قيق االساااات ا   ف  ورائم االتجار المرتك ة ف  إطار موتلا أنواع االسااااتلال   

ة مرتكتيهااا، عن طريق تطوير تاادريااب الماادعين العااامين والقضااااااااااااااااة المكلاين بااالت قيق وتعرير ومقااا اااااااااااااااا
تو ا اهم ف  هذا المجا ، وترويد و اال  إنااك القانون بالموارد واألدوا  الاللمة  واعتتر الاريق أن على  

ويي ف  أثنا  الت قيق  الساااالطا  أن تسااااتودم التداىير المتاحة اسااااتودامًا  اماًل ل ماية الضاااا ايا ولمنع التو
عدها   (43)و ال  اإلورا ا  القضائية ًو

، أعلى نساااا ة من  2016-2015سااااجلا إسااااتونيا  ال  فترة الساااانتين    ،1ووفقًا للور ة المشااااتر ة   -24
  وعلى غرار (ف  المائة  83)األطاا   ااااااااا ايا االتجار ىين وميع الدو  األعضاااااااااا  ف  االت اد األورًو   

الجرائم الجنسااية، فبن معحم ورائم االتجار بال شاار المتلغ عنها ف  إسااتونيا  د ارُتكتا  ااد  اصاارين  ورغم  
 يرة، فبن وميع الجرائم المتعلقة باالتجار باألطاا   أن عدد هذه الجرائم شهد انواا ًا  تيرًا ف  السنوا  األ

ب ن المرافق المالئمة لألطاا     1وأفاد  الور ة المشتر ة    (44)ه  ورائم كا  طتيعة ونسية  2019ف  عام  
المو اا ااة إلورا  المقاىال  مع األطاا  الضاا ايا أو الشااهود نادرًا ما ُتسااتودم ف  سااياق  ضااايا االتجار،  

سااانة  لد على كلا أن األطاا   ااا ايا االتجار الذين    14 ايا غال ًا ما تتجاول أعمارهم  ألن األطاا  الضااا
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سااانة ال يساااتايدون من  دما  أ  اااائيين ف  مجا  حماية الطاز أو علما  ناساااانيين   14تتجاول أعمارهم  
أو ممتلين  اانونيين، مماا يترل اتجااهاًا متيرًا للقلق يتمتاز ف  توفير حمااياة غير متكاافناة لألطااا  الاذين ترياد  

ن المسااعدة المتو ا ا   (45)سانة  14أعمارهم عن  ة المقدَّمة  وح  الاريق السالطا  اإلساتونية على أن ت سا 
  (46)لألطاا    ايا االتجار وتوف ر لهم فرصة حقيقية لالستاادة من  دما  الوصاية

إلى أن ممارسااااة ال لا  غير ممنوعة  انونًا ف  إسااااتونيا، وكلا على    1وأشااااار  الور ة المشااااتر ة   -25
ا  يجر م بعه األفعا  المت ااااااالة بال لا  ويعتتر المسااااااااعدة   على ال لا  وريمًة   الرغم من أن  انون العقًو

ا  مشااااددة عندما ُترتكب  ااااد أطاا   غير أن عرض الما  أو بعه المنافع   وال تسااااتت ع هذه الجرائم عقًو
ا     األ ر  على  اصاااااااااار مقاىز الجماع أو غيره من األفعا  الجنسااااااااااية فعز  م حور بمووب  انون العقًو

اإل افة إلى كلا، يندرج استلال  القاصرين ف  ال لا   من و   (47)رائم االتجار بالقاصرينًو

 ال قوق االقتأادية واالجتماعية والثقافية -3 

يلرم    2016أفاد  المساااااااتشاااااااارة المعنية ببدارة شااااااااون العدالة ب ن  انون الرعاية االوتما ية لعام   -26
ال كومااا  الم ليااة باا ن تكاااز العااديااد من الواادمااا  االوتمااا يااة  ومع كلااا، أشاااااااااااااااار  إلى أن العااديااد من 

ة و/أو تضاع حواور غير  انونية أمام الوصاو  إلى هذه  ال ك وما  الم لية ال تقدم وميع الودما  المطلًو
الودما   وأوصااااا المسااااتشااااارة ب ن تساااات د  إسااااتونيا عملية رصااااد وا اااا ة تكاز ترويد السااااكان بجميع 

 رياة  الوادماا  بطريقاة مجادياة، سااااااااااااااوا  أكااناا  ادماا  م لياة )تقادمهاا ال كوماا  الم لياة( أم  ادماا  مر 
يشاتر  أن يسااهم  ز فرد ف  دفع   وأشاار  المساتشاارة إلى أن النحام القانون  اإلساتون    (48))تقدمها الدولة(

قيمة بعه الودما  االوتما ية، وأفاد ، مع كلا، ب ن القواعد المعتمدة تجير ت ديد متلغ هذه المسااااااهمة  
على أسااااااااااااااا)  از حاالاة على حادة شااااااااااااااريطاة أن تا  اذ ال كوماا  الم لياة ف  االعت اار الحرو  الموتلاة   

ة وأن تت قق وأوصاااااا المساااااتشاااااارة إساااااتونيا ب ن تضاااااع  واعد ت كم نحا م الساااااداد التشاااااار   للم الغ المطلًو
  (49)أن هذه النحام يراع  الو ع اال ت ادي الموتلا للسكان من

(50)ال ق ف  العمز وف   رو  عمز عادلة ومواتية  
 

ية لل قوق االوتما ية إلى أن ال الة ف  إساااااااتونيا تتاق إلى حد  تير مع   -27  ل اااااااا اللجنة األورًو
  األورًو ، رغم ووود بعه التجاااولا ، ال ساااااااااااااايمااا ويمااا يتعلق ب حر عمااز األطاااا   الميتاااق االوتماااع

ساااانة، وححر اسااااتودام األطاا  ف  ساااان التعليم اإللرام ، والعمز الليل ، وليادة األور عن العمز    15 دون 
  (51)اإل اف ، وال ق ف  أور من ا، وال ق ف  المااو ة الجما ية

(52)ال ق ف  الضمان االوتماع   
 

أشااااار  المسااااتشااااارة المعنية ببدارة شاااااون العدالة إلى أن التقساااايم الط ق  االوتماع  القائم على   -28
اال ت اااااادي   ذ ف  االلدياد ف  إساااااتونيا وأن مساااااتو  المعاشاااااا  التقاعدية    -التروة والو اااااع االوتماع   

نيا ت اميم نحام المعاشاا   للساكان ال يكا  دائمًا لتجنب إفقار المسانين  وأوصاا المساتشاارة ب ن تعيد إساتو 
  (53)التقاعدية على ن و يقلز من  طر إفقار السكان ف  سن الشيوو ة

(54)ال ق ف  ال  ة  
 

ا  الت  تعترض ال  اااااو  على   -29 أشاااااار  المساااااتشاااااارة المعنية ببدارة شااااااون العدالة إلى ال اااااعًو
ا  ف  إطار النحام ال ال  القائم  الرعاية األولية بساااااتب نقت الممارساااااين العامين الراغتين ف  تقديم الودم

على القوائم وعلى الملكية، وال سيما ف  المناطق الريتية  وأ افا أن  ال يوود  طة عمز تض طها وداو   
لمنية وماشاااارا  مروتية وت حى بموارد من الميرانية لت ديد موتلا المعو ا  من أوز  اااامان ال  اااو   
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ى التااو  ف  نو ية الودما  ال ااا ية المساااداة حساااب على الرعاية ال ااا ية  وأشاااار  ناس الماساااساااة إل
المناطق وأفاد  ب ن بعه الودما  ال تتوفر ف  بعه الموا ع الجلراوية  وأوصاااااااااااا ب ن تعد   إساااااااااااتونيا  
تنحيم الرعاية ال اااا ية األولية ب ي  تضاااامن ال  ااااو  على الودما  بشااااكز معقو  ب اااار  النحر عن 

  نقز ف  متناو  الجميع من و لى مرافق الرعاية ال اااااااااا ية  مكان إ امة الشااااااااااوت، وأن تكاز توفير  دما
  (55)المقدمة، فضاًل عن توفير اإل امة ىتكلاة ميسورة للمر ى الوارويين

ب ن الم كمة العليا ف  إسااااتونيا ساااالطا    2وويما يتعلق بال اااا ة العقلية، أفاد  الور ة المشااااتر ة   -30
الضاااااو  على أوو    اااااور  طيرة ف  التشاااااريع المتعلق بالتا ف  العالج الناسااااا  القساااااري وف  إنااك هذا  

ب ن تسااات د  إساااتونيا ماهومًا وديدًا للرعاية الناساااية يو اااا شااارو     2التشاااريع  وأوصاااا الور ة المشاااتر ة  
  (56)يتعلق بالعالج القسري واإللرام تقييد ال قوق األساسية بمووب  رار  ضائ  

وشااااادد  المساااااتشاااااارة المعنية ببدارة شااااااون العدالة على أن  يجول للمريه أن ي كن ىو اااااع حد   -31
ل يات  )بمقتضااااااى وصااااااية( ف  سااااااياق تقديم  دما  الرعاية ال اااااا ية، غير أن هذه المساااااا لة غير منحمة 

ين ال اااااااااااا يين االطالع على الوصااااااااااااية بسااااااااااااهولة  وي  الكااية، وف  معحم ال اال  يتعذر على المهني بما
  (57)وسرعة  وأوصا ببعادة النحر ف   يتية التعاط  مع وصاية المريه ف  الممارسة العملية

(58)ال ق ف  التعليم  
 

إلى مشاااكلة األطاا  كوي االحتياوا  الواصاااة الذين يتر ون الدراساااة  تز    2أشاااار  الور ة المشاااتر ة  - 32
نيز التعليم األساااااساااا ، والشاااا اب الذين يحلون  ارج سااااوق العمز أو ماسااااسااااا  التعليم بعد التورج من المدار)  
األسااااااااساااااااية دون مواصااااااالة دراساااااااتهم أو ال  اااااااو  على التعليم المهن   وأ اااااااافا أن األطاا  كوي اإلعا ة ال  

ب ن    2ون وميعًا على مكان ف  رياض األطاا  وف  مدرسااااااة مكان اإل امة  وأوصااااااا الور ة المشااااااتر ة  ي  اااااال 
تو ااااات إساااااتونيا بشاااااكز منتحم الموارد الاللمة لتهينة ىينة تعليمية  منة تكاز النما  لجميع األطاا  والشااااا اب،  

   ( 59) اض األطاا  ف اعداً بمن فيهم كوو االحتياوا  الواصة، ف  وميع مستويا  التعليم اىتداً  من ري 

وأشااااااار  المسااااااتشااااااارة المعنية ببدارة شاااااااون العدالة إلى أن  على الرغم من أن القانون يقضاااااا  ىتوفير   - 33
 دما  مدر) تعليم  األ، وأ  ااااااااائ  عالج النطق، وطتيب ناسااااااااان ، ومًر  اوتماع ، فبن  دما  الدعم  

يا من أن المدار) توفر  دما  الدعم وفقًا  هذه غير متاحة ف  وميع المدار)  وأوصاااااااااااااا ب ن تت قق إساااااااااااااتون 
لالحتياوا  ال قيقية لألطاا ، وترفع التمويز المو اااات لودما  الدعم، وترصااااد نو ية هذه الودما  ب ااااورة  

   ( 60) است اقية، وتكاز تقديم دعم هيكل  )متز  رو  العمز( لأل  ائيين الذين يقدمون الودما  الاللمة 

ببدارة شاون العدالة الضو  على المشاكز القائمة ف  توفير التعليم لألطاا   وسلطا المستشارة المعنية  - 34
الذين يقيمون مع والديهم ف  إسااتونيا ىت شاايرة طويلة األوز دون تسااجيز مكان إ امتهم ف  سااجز سااكان إسااتونيا   

ساااية ومدار)  وأشاااار  إلى أن القانون النا م لماساااساااا  رعاية األطاا   تز سااان الدراساااة و انون المدار) األساااا 
المرحلاة التاانوية العلياا ال ُيلرمان ال كومة الم لياة ىتوفير التعليم لهاال  األطااا   وأوصاااااااااااااا ب ن تنحم إساااااااااااااتونياا  
بمووب القانون واوبح توفير التعليم لألطاا  المقيمين ف  إساتونيا بمقتضاى ت شايرة طويلة األوز، وأن تكمز، عند  

   ( 61) دة الطالب المقيمين غير المسجلين ف  سجز سكان إستونيا اال تضا ، تمويز ال كوما  الم لية لاائ 

 حقوق أشخاص م ددين أو فئات م ددة -4 

(62)المرأة   
 

ب ن الاجوة ف  األوور ىين الجنساااااااين ف  إساااااااتونيا ه  األعلى ف  االت اد    2أفاد  الور ة المشاااااااتر ة  - 35
ساانة  وأ ااافا    44و   35األورًو  وترداد عمقًا ف  صاااو  األ ليا  اإلثنية والنسااا  الالئ  تتراوم أعمارهن ىين 
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ىين    أن هناع ساااااات ًا   ر ياساااااار الاجوة ف  األوور، هو ووود دروة عالية ودًا من الا ااااااز   2الور ة المشااااااتر ة 
الجنساااااااين ف  ساااااااوق العمز، حي  ترتاع نسااااااا ة تمتيز المرأة ارتااعًا  تيرًا ف  القطاعا  المنواضاااااااة األور وف   

أن عدم توفير الرعاية اإللرامية لألطاا  دون    2المناصاااااب األدنى دا ز الماساااااساااااا   وك ر  الور ة المشاااااتر ة 
والميساااورة التكلاة ألفراد األسااارة اآل رين المعالين هما من أسااا اب  من العمر وعدم  ااية الرعاية المرنة    1,5 سااان 

ت اطا التقدم الو يا  للمرأة  وأوصاااا باساااتودام تداىير  اصاااة ما تة من أوز المضااا   دمًا ف  ت قيق المسااااواة  
اد األسااااارة الاعلية ىين الجنساااااين وليادة  يارا  الرعاية الجيدة والميساااااورة التكلاة لألطاا  ال ااااالار وغيرهم من أفر 

ا توصاااااااااااااية مماثلة     ( 63) المعالين  ية لل قوق االوتما ية إلى أن     ( 64) و دم مجلس أورًو و ل اااااااااااااا اللجنة األورًو
الو ااااااع ف  إسااااااتونيا ال يتاق مع الميتاق االوتماع  األورًو  على أسااااااا) عدم إعما  ال ق ف  المساااااااواة ف   

   ( 65) جوة ف  األوور ىين الجنسين األور على ن و فعا ،  ما يتتين كلا من استمرار ارتااع الا 

إلى أن إساااااااتونيا أحرل    2وويما يتعلق بالعنا الممار) على المرأة، أشاااااااار  الور ة المشاااااااتر ة   -36
تقدمًا مل و ًا ف  هذا المجا ، وال ساااايما ويما يتعلق بالودما  المتاحة للضاااا ايا  ىيد أنها أشااااار  إلى أن   

ة إل ث ا  الجريمة ف  حاال  االعتدا  الجنساااا ، وأن الم اكم غال ًا  ي ااااعب  تيرًا اسااااتياا  الشاااارو  المطلًو
ين إكراه  ًا  ما ت اااادر أحكام ا  يمير ىين االغت اااااب ًو موااة ف  هذه القضااااايا  وأ ااااافا أن  انون العقًو

ا  أ ا ف  ال الة األ يرة    شاااااااااااااوت على الجماع أو فعز   ر كي طتيعة ونساااااااااااااية، حي  تنطتق عقًو
ا  ب ي  يشااامز تعريي االغت ااااب أي أفعا     2وأوصاااا الور ة المشاااتر ة   ب ن تعد    إساااتونيا  انون العقًو

، على الن و المن اااااااوأل علي  ف  اتااقية اساااااااطنتو  ا أيضاااااااًا    (66)ونساااااااية دون تراضا ودعا مجلس أورًو
إساااااااتونيا إلى أن تكاز الت قيق الاعا  ف  أعما  العنا  اااااااد المرأة ومقا ااااااااة مرتكتيها، بمواصااااااالة تدريب  

اك القانون والمو اين القضاائيين، وتعرير المسااعدة القانونية المقدمة للضا ايا، والنحر ف  إنشاا   مو ا  إنا
  (67)أفر ة متو  ة من المدعين العامين والقضاة لمعالجة هذه القضايا

(68)األطاا   
 

رفاه  إلى أوو  عدم المسااااااااواة ىين المناطق ف  إساااااااتونيا الت  تجعز   2أشاااااااار  الور ة المشاااااااتر ة   -37
األساار المتيشااية و درتها على التعامز مع األطاا  مرت طًة ىنوع األساارة المتيشااية ومكان اإل امة  وأوصااا  
إساااااااتونيا ب ن تساااااااعى لل د من أوو  التااو  ىين المناطق وتعرير التعاون ف  مجاال  ال ااااااا ة والودما   

  (69)عن مكان إ امة الطاز االوتما ية والتعليم لضمان توافر  دما  دعم ويدة لألطاا ، بله النحر 

وأشاااااااااار  المساااااااااتشاااااااااارة المعنية ببدارة شااااااااااون العدالة إلى ارتااع عدد األطاا  المودعين مراكر  -38
ال ضاانة بساتب انا اا  الوالدين  و الا إن على السالطا  أن تتيا للوالدين فرصاًا أكتر الساتودام  دما   

وأوصاا ب ن تقدم إساتونيا إلى الوالدين معلوما  ومشاورة بشا ن  المشاورة والوسااطة  تز اللجو  إلى الم كمة   
مسائز ال ضانة وفرأل المشورة المتاحة، وت سن توافر  دما  المشورة األسرية و دما  الوساطة، فضاًل  

وأوصا الور ة     (70)عن ترويد الم اكم وال كوما  الم لية بمعلوما  عن مقدم  الودما  وفرأل التمويز
   ( 71)ب ن تكاز إستونيا توفير موتلا  دما  المشورة والتوفيق والعالج لألسر الت  لديها أطاا   2المشتر ة  

إلى أن إسااااااتونيا تاتقر  1وويما يتعلق باالسااااااتلال  الجنساااااا  لألطاا ، أشااااااار  الور ة المشااااااتر ة   -39
تقييمًا على    ب ن تجري إساتونيا  1المشاتر ة  يتدو إلى ب و  متعمقة ف  هذا المو اوع  وأوصاا الور ة   ويما

صاااااااعيد التلد بشااااااا ن نطاق و  اااااااائت وميع محاهر االساااااااتلال  الجنسااااااا  لألطاا  لو اااااااع ساااااااياساااااااا  
واسااااااااتراتيجيا   ائمة على األدلة وأن تنحر ف  إنشااااااااا   لية مو اااااااا ااااااااة لجمع ىيانا  م ااااااااناة عن هذه  

م ددة إلنها  االستلال  الجنس  لألطاا   االعتدا ا   وأوصا أيضًا ب ن تعتمد إستونيا  طة عمز وطنية  
أو على األ ااز لضاااااااااااااامااان إدماااج وميع محاااهر هااذا النوع من االعتاادا  ف   ط  العمااز الوطنيااة المقتلااة  

ب ن تكاز إساااتونيا تلق  وميع المهن كا  ال ااالة،   1وأوصاااا الور ة المشاااتر ة     (72)المتعلقة ب قوق الطاز
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ة واأل  اائيين االوتماعيين، تدري ًا  اويًا بشا ن المساائز المت الة  متز مو ا  إنااك القانون ومو ا  العدال
ب ن تعد   إساااااتونيا  انون دعم الضااااا ايا    1وأوصاااااا الور ة المشاااااتر ة     (73)باالساااااتلال  الجنسااااا  لألطاا 

  (74)لضمان ح و  األطاا    ايا االستلال  الجنس  على تعويضا   اوية

إلى أن تساااعة فق  من شااار ا  الساااار    1وف  مجا  الساااار والساااياحة، أشاااار  الور ة المشاااتر ة   -40
والرحال  السااااااااااياحية الت  تنشاااااااااا  ف  إسااااااااااتونيا  د و عا على مدونة  واعد الساااااااااالوع ل ماية األطاا  من 

  االساااااتلال  الجنسااااا  ف  الساااااار والساااااياحة  ولم تو ع على المدونة أي من الشااااار ا  الت  يوود مقرها ف
ب ن تعتمد ال كومة أحكامًا  انونية م ددة لتجريم االسااااااااتلال    1وأوصااااااااا الور ة المشااااااااتر ة     (75)إسااااااااتونيا

  (76)الجنس  لألطاا  ف  السار والسياحة

من  انون    1سانة بمووب المادة    18ب ن ال د األدنى لسان الرواج هو    1وأفاد  الور ة المشاتر ة   -41
سااانة للسااامام    15األسااارة  ومع كلا، يجول للم اكم بتوسااايع نطاق األهلية القانونية النشاااطةب لألطاا  فوق  

لهم بالرواج  وشاااادد  المنحمة على أن  ف  حين أن  انون األساااارة ال ي دد الشاااارو  الت  يتعين اسااااتياا ها  
دن  ينت على أنا  يجول توساااااااااااااايع نطااق  القاانون الما لك  تجير الم كماة هاذا الرواج، فابن الجر  العاام من

ساانة أو أكتر إكا  ان كلا ف  م اال ة القاصاار ومتى    15األهلية القانونية النشااطة للطاز ال الغ من العمر  
ب ن  ف  حين أن القانون اإلساتون  ال ي انا    1وأفاد  الور ة المشاتر ة     (77)كان مساتو  نموه يساما ىذلا

ذاتها، فبن  انون االتجار بالقاصاااااااااارين يتضاااااااااامن حكمًا يعتتر الرواج  الرواج القسااااااااااري للطاز وريمة  ائمًة ى
د الساااان القانون  للرواج ف    1وأوصااااا الور ة المشااااتر ة     (78)القسااااري للطاز وريمًة منا اااالة   18ب ن ُي دَّ

أيضاااًا ب ن تلير إساااتونيا  انون األسااارة ب ي  ُي دَّد   2وأوصاااا الور ة المشاااتر ة    (79)سااانة دون أي اساااتتنا 
  (80)سنة 18القانون  للرواج ف   السن

ااا  ي اادد ساااااااااااااان الر اااااااااااااااا بممااارساااااااااااااااة الجنس    1وأفاااد  الور ااة المشااااااااااااااتر ااة   -42 باا ن  ااانون العقًو
ساااااااانة؛ لذا فبن الجماع أو غير كلا من األفعا  كا  الطتيعة الجنسااااااااية مع    14األحدا ( ف   )اغت اااااااااب

اإل اافة إلى كلا، ال يوود   14طاز دون سان   سانة يعا ب عليها بالساجن لمدة ت از إلى  مس سانوا   ًو
وأشااااار  الور ة     (81)حكم ف  القانون اإلسااااتون  ينت على إعاا  المتقاًرين ف  الساااان ويما يتعلق بالجماع

ا  يمنع أي أفعا  من  تيز عرض اللقا  بطاز أو    1ة  المشاااااااااااتر  أيضاااااااااااًا إلى أن  ف  حين أن  انون العقًو
االتااق على اللقا  ب  أو القيام ب ي عمز ت ضايرًا للقا  بطاز للرض ارتكاب وريمة ونساية، فبن ال كم كا  

ساانة،   18و 14ىين   ، أما بالنساا ة لألطاا  الذين تتراوم أعمارهم14ال االة يشاامز وميع األطاا  دون ساان 
ب ن هذا ينطتق أيضاااًا   1وتايد الور ة المشاااتر ة     (82)من هم غير  ادرين على إدراع المو ا فال يشااامز إال

  (83)على تسليم أو عرض أو إتاحة م ناا  إباحية أو نسخ منها لألطاا 

ال ينت على تعريي للمواد المتعلقة    إلى أن التشااااااااااريع اإلسااااااااااتون   1وأشااااااااااار  الور ة المشااااااااااتر ة   -43
باالعتدا  الجنساااا  على األطاا ، األمر الذي يترع غمو ااااًا بشاااا ن ما يشااااكز وريمًة  وعالوة على كلا، فبن  
األفعا  الم حورة المتعلقة بمواد االعتدا  الجنسااا  على األطاا  ال تشااامز صاااراحة وميع الجرائم المرتك ة ف   

ب ن تعتمد إسااااتونيا تعرياًا للمواد المتعلقة باالعتدا  الجنساااا  على    1المشااااتر ة  ىينة إلكترونية  وأوصااااا الور ة  
  (84)األطاا  من التروتو و  اال تياري التااقية حقوق الطاز بش ن ىيع  (ج)2األطاا  بما يتماشى مع المادة  

إلى تدهور ال  ة العقلية وليادة االكتناب ىين أطاا  المدار) وأوصا    2وأشار  الور ة المشتر ة   -44
ب ن تواصااااز إسااااتونيا تعرير توافر  دما  ال اااا ة العقلية ووودتها، وال ساااايما أ  ااااائي  طب ناس األطاا ،  
وأن توساااااااع نطاق توافر  دما  الدعم ف  المدار)، مع  ااااااامان تدريب وميع المهنيين العاملين مع األطاا   

أيضاااًا ب ن تعد   إساااتونيا    2 اويًا على التعر  على مشااااكز ال ااا ة العقلية  وأوصاااا الور ة المشاااتر ة  تدري ًا  
وأن تتذ  وهودًا    انون ال اا ة العقلية ب ي  يمكن للقاصاار أن يلج  إلى طتيب ناسااان  دون إكن من الوالدين

  (85)مساعدةلو ع حد لوصم األطاا  الذين يعانون من مشاكز ال  ة العقلية ويلتمسون ال
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  1وويما يتعلق ببمكانية ال  اااااو  على  دما  التعاف  و عادة اإلدماج، أفاد  الور ة المشاااااتر ة   -45
ب ن الوصاو  إلى  دما  دعم الضا ايا مكاو  لألطاا  الضا ايا بمووب  انون دعم الضا ايا، الذي ير ر 

ا  الجنسااا   وينت القانون  ىوو   األ على  ااا ايا االتجار بال شااار والقاصااارين الذين يتعر اااون لالعتد
على أن تتام للضااا ايا إمكانية ال  اااو  على الساااكن، والطعام، والودما  ال ااا ية، والمسااااعدة الناساااية،  
و دما  الترومة الت ريرية والترومة الشااوية، وغير كلا من الودما  الاللمة إلعادة ت هيز الضا ايا ىدنيًا  

ا ثالثة دور لألطاا  يديرها مجلس الضااااامان االوتماع  ف  وناسااااايًا واوتما يًا  وأ اااااافا أن إساااااتونيا لديه
ب ن توفر إستونيا العدد الكاف  من المالوآ الواصة باألطاا    ايا    1إستونيا  وأوصا الور ة المشتر ة 

االساااتلال  الجنسااا ، وتمولها على الن و الواوب وترودها بمو اين مدًرين تدري ًا ويدًا و ادرين على تقديم  
  (86)ملة )ناسانية، و انونية، وطتية، وغيرها( دما  متكا

(87)األشواأل كوو اإلعا ة  
 

ب ن تعريي باإلعا ةب أ ااااااااايق نطا ًا ف  التشاااااااااريعا  الوطنية مقارنًة    2أفاد  الور ة المشاااااااااتر ة   -46
اإلعا ة مع  بالتعريي الوارد ف  اتااقية حقوق األشااااواأل كوي اإلعا ة  وأوصااااا ب ن ُتوائم إسااااتونيا تعريي 

أيضاااااااااًا إلى عدم ووود نحام رصاااااااااد فعا  يتيا  2وأشاااااااااار  الور ة المشاااااااااتر ة     (88)نت االتااقية المذ ورة
ا   للسلطا  الم لية تقديم المساعدة الكاوية ل ماية حقوق األشواأل كوي اإلعا ة، وال م ادئ توويهية تو   

  (89)للمستشتيا   يتية عالج المر ى كوي اإلعا ة

وأشااااااار  و الة ال قوق األساااااااسااااااية التابعة لالت اد األورًو  إلى أن إسااااااتونيا أنشاااااا   فر ة عمز  -47
معنية ببتاحة إمكانية الوصاااااااااااااو  تت لا من عدة هينا  تابعة للدولة لتقديم توصااااااااااااايا  شااااااااااااااملة ف  مجا  

فر ة ومن المقرر أن ت ااادر    2035الساااياساااا  العامة ىهد  ت قيق إمكانية الوصاااو  الكامز ب لو  عام  
2021العمز تقريرها ف  تمول/يولي   

وأشاااااار  المساااااتشاااااارة المعنية ببدارة شااااااون العدالة إلى أن النحام     (90)
الذي يضمن اإلعما  الكامز ل قوق األشواأل كوي اإلعا ة ف  إستونيا لم ُينشح  بعد بشكز  امز  وشدد   

كوي اإلعا ة ف  ال  ااااااو  على  على أن  انون المساااااااواة ف  المعاملة ال ي حر التميير  ااااااد األشااااااواأل  
الوادماا  وترويادهم باالسااااااااااااالع المتااحاة لعااماة الناا)، بماا ف  كلاا الساااااااااااااكن  ونتيجاة لاذلاا، ال يجاد األشاااااااااااااوااأل  

اإلعا ة أساااسااًا  انونيًا يسااتندون إلي  لمكاف ة التميير الذي يمارساا  عليهم مقدمو الودما  )من القطاع   كوو
على الرغم من اعتماد  انون التنا  الجديد وو ااااااع بعه   الماسااااااسااااااة ناسااااااها أيضااااااًا ب ن   الواأل(  وأفاد 

ف  المائة من المدار) ف  تالين غير مهي ة لتسااهيز وصااو  كوي اإلعا ة   75االسااتراتيجيا  الم لية، فبن  
ب ن ت ساااااااان إسااااااااتونيا فرأل ح ااااااااو  األشااااااااواأل كوي اإلعا ة    2وأوصااااااااا الور ة المشااااااااتر ة     (91)إليها
  (92)السكن االوتماع السكن، بما ف  كلا  على

ا   -48 وأوصااى مكتب الماسااسااا  الديمقراطية وحقوق اإلنسااان التابع لمنحمة األمن والتعاون ف  أورًو
ىتذ  مريد من الجهود من وانب السااااااااااااالطا  التلدية واالنتواىية لتيساااااااااااااير عملية ت اااااااااااااويا األشاااااااااااااواأل  

  (93)اإلعا ة كوي

المعنية ببدارة شااااااون العدالة إلى أن  يمكن التنقز  وويما يتعلق ىوساااااائز النقز، أفاد  المساااااتشاااااارة   -49
على إرادة  ًا  بسهولة عتر ش كة القطارا ، على عكس وسائز النقز األ ر  الت  يتو ا الوصو  إليها أساس

السلطا  الم لية و/أو مراكر النقز العام اإل ليمية ووعيها  وأشار  إلى أن  انون النقز العام ال ينت على  
اإل ااااافة إلى كلا، ال يوود نحام يكاز   واعد م ددة بشاااا  ن تيسااااير ر وب ال افال  أو وسااااائز النقز األ ر   ًو

   ( 95) شواغز مماثلة   2وأثار  الور ة المشتر ة      ( 94) الت سين التدريج  إلمكانية الوصو  إلى وسائز النقز 

وويما يتعلق بال  اااو  على المعلوما ، أشاااار  المساااتشاااارة المعنية ببدارة شااااون العدالة إلى أن   -50
الو اااااع ي ع  على االنرعاج ألن السااااالطا  الم لية ال توفر  دما  من  تيز الموا ع الشااااا كية الت  يمكن 
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دة  لألشاااااواأل كوي اإلعا ة الوصاااااو  إليها، وألن األشاااااواأل كوي اإلعا ة الذين يساااااتودمون أوهر  ة مسااااااع 
رامجياا   ااصااااااااااااااة  اد ال يسااااااااااااااتايادون من مراياا ال كوماة اإللكترونياة والوادماا  اإللكترونياة للتاااعاز مع   ًو

إلى عدم ووود معايير بشاااااا ن  يتية تقديم  دما  الترومة الاورية   2وأشااااااار  الور ة المشااااااتر ة     (96)الدولة
ب ن   2هذه الودما   وأوصااااااااا الور ة المشااااااااتر ة   توافر ىللة اإلشااااااااارة، و لى التااوتا  اإل ليمية الكتيرة ف  

  (97)تكاز إستونيا ح و  األشواأل  عا  السمع على الترومة الشاوية ىللة اإلشارة

(98)األ ليا  والشعوب األصلية  
 

ا الدو  األعضاااا ، بما فيها إساااتونيا، إلى أن تت قق  -51 دعا ماو اااة حقوق اإلنساااان لمجلس أورًو
الساياساا  الللوية تساتوعب التنوع، وت م  حقوق األ ليا ، وتساهم ف  تهدئة التوترا   وأكد  على  من أن  

 اارورة مكاف ة التميير القائم على أسااا) الللة، وأشااار  إلى تقرير عن إسااتونيا  دمت  اللجنة االسااتشااارية 
األ المنتمين إلى أ ليا   لالتااقية اإلطارية بشاااااا ن األ ليا  القومية وشااااااجتا وي  انعدام فرأل تقلد األشااااااو

اإلساتونية  وأكد  الماو اة أيضاًا   و ائا عامة بساتب الشارو  المارطة ف  ال ارامة المتعلقة ببتقان الللة
واعتمد  لجنة الولرا  التابعة لالت اد األورًو   رارًا     (99)على أهمية إتاحة فرأل  اوية لتعلم الللة الرسمية

تمين إلى أ ليا   ومية إمكانية حقيقية الساااتودام للتهم الواصاااة  يوصااا  ب ن تكاز إساااتونيا لألشاااواأل المن
ف  المائة من   60ف  العال ا  مع الساالطا  الم لية، وأن ترصااد تنايذ الشاار  الذي يقضاا  ىتدريس نساا ة  

م التعليم بالللة الروسية   (100)المواد الدراسية بالللة االستونية ف  المدار) التانوية حي  يقدَّ

ا   وأوصااى مكتب -52 الماسااسااا  الديمقراطية وحقوق اإلنسااان التابع لمنحمة األمن والتعاون ف  أورًو
ب ن تعرل السلطا  اإلستونية وهودها الرامية إلى تعرير مشار ة األشواأل المنتمين إلى أ ليا   ومية ف  

سااااياتهمب ال ياة العامة والسااااياسااااية، وتتوذ  طوا  لريادة معد  التجنيس ىين األشااااواأل بغير المعروفة ون
  (101)كيما يتسنى لهم ممارسة حق اال تراع بالكامز

وأشااااااااار  المسااااااااتشااااااااارة المعنية ببدارة شاااااااااون العدالة إلى أن مدار) ورياض األطاا  الواصااااااااة   -53
باألطاا  الناطقين بالللة الروساااااية واألطاا  الناطقين بالللة اإلساااااتونية ال ترا  تعمز ون ًا إلى ونب، لكنها  

مشااكز ف  الماساساا  التعليمية الت  تدر ) بالللة الروساية بشاكز رئيسا ، األمر الذي  أكد  ووود بعه ال
 د ياثر على حق األطاا  ف  التعليم  وأوصااااااااا ب ن تكاز إسااااااااتونيا ح ااااااااو  أطاا  المدار) الت  تدر )  

  (102)بالللة الروسية بشكز رئيس  على فرأل تعليمية وو يتية متكافنة

(103)والالونون وملتمسو اللجو  والمشردون دا لياً المهاورون   
 

إلى أن السااياسااة الت  تت عها إسااتونيا تقي د بشاادة ىرامج إعادة التوطين    2أشااار  الور ة المشااتر ة   -54
شااااااااااااااو ااااااااااااااًا، لكنها   80وأفاد  ب ن ال كومة  د وافقاا، ف  إطار  طاة الهجرة التاانياة، على إعادة توطين  

اإل اااافة إلى  2019لم تعد تقتز، منذ عام  اساااتقتلا سااا عة أشاااواأل فق ، و  ، ح ااا اااًا إلرامية لالونين  ًو
كلا، ما اناكا سااااالطا  إساااااتونيا تارض غراما  مالية على طالت  اللجو  بساااااتب عتورهم ال دود ب اااااورة  

ب ن تشارع إستونيا ف  ىرامج نقز ملتمس  اللجو  و عادة توطينهم    2غير  انونية  وأوصا الور ة المشتر ة  
 ا عن فرض غراما  مالية على طالت  اللجو  بساتب عتورهم ال دود ب اورة غير  انونية، وتكاز وأن تتو 

ن فرأل ح اااو  ملتمسااا   لهم إمكانية الوصاااو  الاوري إلى نحام اللجو  عند نقا  العتور ال دودية، وت سااا 
  (104)اللجو  على المساعدة القانونية
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(105)األشواأل عديمو الجنسية  
 

ا  رارًا   - 55 بشاااا ن تنايذ االتااقية    ( CM/ResCMN(2016)15) أصاااادر  لجنة الولرا  التابعة لمجلس أورًو
األشاااااواأل   اإلطارية ل ماية األ ليا  القومية، وأوصاااااا إساااااتونيا بمواصااااالة الجهود الرامية إلى ليادة  اه عدد 

   ( 106) الجنسية  لة على ال ي ملون ونسية من  ال  تيسير ح و  المقيمين ف  التلد منذ فترة طوي الذين  
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