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       مقدمة    
                  لقـرار جملـس         ً وفقاً                                                              عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ           - ١

           كـانون     ٢٤                  يف الفترة من            العاشرة          ، دورته       ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٨          املؤرخ    ١ / ٥              حقوق اإلنسان   
                          إستونيا يف اجللسة اخلامـسة                            وجرى االستعراض املتعلق ب     .     ٢٠١١       فرباير   /       شباط  ٤           يناير إىل    /     الثاين

َ    وترأس وفَد     .     ٢٠١١       فرباير   /       شباط  ٢                  عشرة املعقودة يف                                            إستونيا أالر سترميان، األمـني العـام               
          عـشرة            الـسابعة             يف جلـسته              بإستونيا                                           واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق        .                لوزارة اخلارجية 

   .    ٢٠١١      فرباير  /      شباط ٤  يف         املعقودة 
    ٢١   يف     )                 اجملموعة الثالثيـة   (              رين التالية                    ختار جمموعة املقر                                وكان جملس حقوق اإلنسان قد ا       - ٢

   .                       إكوادور وبلجيكا وزامبيا  :                                     من أجل تيسري االستعراض املتعلق بإستونيا      ٢٠١٠      يونيه  /      حزيران
                                             ، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض        ١ / ٥                     من مرفق القرار       ١٥           للفقرة       ً وفقاً و  - ٣

    :                املتعلق بإستونيا
   ؛(A/HRC/WG.6/10/EST/1)   ) أ (  ١٥         للفقرة     ً وفقاً         خطي مقدم     عرض  /         تقرير وطين   ) أ (  
   ) ب (  ١٥                                                     ً                 جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة             ) ب (  

(A/HRC/WG.6/10/EST/2)؛   
  )  ج (  ١٥                                           ً                      موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة               ) ج (  

(A/HRC/WG.6/10/EST/3).   
                                                     ً                     تونيا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً أملانيـا                          وأحيلت إىل إس    - ٤

                                                                                             وبلجيكا واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفينيا والسويد وليتوانيـا واململكـة املتحـدة            
                                   وميكن االطالع على هذه األسئلة على        .                                                        لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا     

   .                    ستعراض الدوري الشامل                 الشبكة اخلارجية لال

                            موجز مداوالت عملية االستعراض  -   ً أوالً   

                                         عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -    ألف   
                           من أعضاء اجملتمع الدويل            ً   ملتزماً                                             ً         أشار الوفد إىل أن إستونيا كانت، وال تزال، عضواً          - ٥

                      عادهتا اسـتقالهلا يف                            يف األمم املتحدة، بعد اسـت                  ً  لعصبة األمم وعضواً      ً   مؤسساً            ً  بوصفها عضواً 
                                                                             ، وكذلك عن طريق مشاركتها يف أنشطة منظمات دولية وإقليمية تشتغل حبقوق                ١٩٩١     عام  

                                            من صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان حىت            ً   صكاً   ١١                         وقد انضمت إستونيا إىل       .       اإلنسان
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       علقـة                                                                                        قبل دخول دستورها حيز التنفيذ، مث انضمت إىل جل االتفاقات الدولية واإلقليمية املت            
   .           حبقوق اإلنسان

                                       الذي أعلن استقالل مجهورية إستونيا يف        "                         بيان مجيع شعوب إستونيا    "                 وقال الوفد إن      - ٦
             ُ             احلقوق اليت اعُترف هبـا        وهي                                     عن محاية حقوق األقليات اإلثنية،                  ً    يتضمن حكماً      ١٩١٨     عام  
                                                     وأشار إىل أن وجود جمتمع مدين قوي وملتـزم جـزء             .     ١٩٩١                         بعد االستقالل يف عام          ً أيضاً

                                                                                         أساسي من اإلجراءات اليت تتخذها إستونيا حلماية حقوق اإلنسان للجميع وتعزيزهـا، وأن             
   .                                حرية التعبري مهمة لتحقيق ذلك اهلدف

                                                             الوثيق مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمـم           ا                       وأشار الوفد إىل تعاوهن     - ٧
                                وجلنة القضاء على التمييـز                                                                       املتحدة، مبا فيه اعترافها باختصاص اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        

                                                   ووجهت إستونيا دعوة دائمـة إىل مجيـع املكلفـني            .                                   العنصري يف تلقي الشكاوى الفردية    
            مقـررين           عـدة                                                                    بواليات حقوق اإلنسان يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وتلقت زيارات من         

                                               عضوية جملس حقوق اإلنسان ألول مـرة كـي                      احلصول على                إستونيا إىل       وتسعى  .     خاصني
                وقال الوفد إن     .                                              اجلنسانية، وحرية التعبري، وسيادة القانون                          صوص يف حتقيق املساواة            تسهم باخل 

      كمـا                                                                                     إستونيا تعترب االستعراض الدوري الشامل عملية فريدة لتحسني حالة حقوق اإلنسان،            
   .                                      ّ   وشكر الوفد مجيع الدول اليت قدمت أسئلة مسّبقة  .                            فرصة لتبادل أفضل املمارسات    يتيح
                                                                إدماج األقليات القومية يف اجملتمع اإلستوين املتعـدد الثقافـات                            وأضاف الوفد أن      - ٨

                                                                       إثنية تدعمها الدولة جزء ال يتجزأ من التزامها حبمايـة حقـوق                ٢٦٠                     املكون من أكثر من     
              ، مبا فيهـا        ٢٠٠٠                                من برامج اإلدماج منذ عام           ً عدداً                    وقد نفذت إستونيا      .                 اإلنسان وتعزيزها 

  .                                                 وضع بالتعاون الوثيق مع ممثلي األقليات اإلثنية         ي     الذ      ٢٠١٣-    ٢٠١٠              األخري للفترة          ربنامج    ال
                                                                    تكافؤ الفرص وإشراك مجيع أفراد الشعب، بصرف النظر عن انتمائهم              هو                     ولب هذا الربنامج    

                                      وتتوىل وزارة الثقافة مسؤولية تنفيذ       .                                                        اإلثين، يف تنمية اجملتمع، مع التركيز على الشباب خاصة        
   .    ٢٠٠٩                الربنامج منذ عام 

                                         اليت جاء فيها، يف مجلة ما جاء، أن             ٢٠١٠                                  إىل التقارير اليت قدمها يف عام                     وأشار الوفد     - ٩
                           إملام املتحدثني بلغات أخرى        أن                                                              االتصاالت بني املقيمني من شىت االنتماءات اإلثنية قد زادت، و         

                                                                وأفاد الوفد بأن عدد األشخاص ذوي اجلنسيات غري احملـددة قـد              .                          باللغة اإلستونية قد حتسن   
                     ومضى الوفد يقول إن     .                   يف املائة اليوم    ٧                                   يف املائة يف التسعينات إىل حنو          ٣٠   ن                   اخنفض من أكثر م   

                                                                                          هؤالء األشخاص يتمتعون جبميع احلقوق السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،          
   .                                                                         وال ينقصهم سوى احلق يف التصويت يف االنتخابات الربملانية مقارنة باملواطنني اإلستونيني

                                                                                    تعزيز املساواة اجلنسانية، قال الوفد إن إستونيا اعتمدت خطة عمل وطنية لتنفيذ                 وعن    -  ١٠
           ، وتـشمل       ٢٠١٤-    ٢٠١٠                                          املتعلق باملرأة والسالم واألمن للفترة           ١٣٢٥                      قرار جملس األمن رقم     

                                                                                  تدابري إلذكاء الوعي وزيادة املعرفة باملنظور اجلنساين واحتياجات النساء يف جمـال                       هذه اخلطة   
                                                                              وأشار الوفد إىل استحداث منصب املفوض املعين باملساواة اجلنسانية واملساواة            .            فض املنازعات 
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                                                                                               يف املعاملة، وهو خبري مستقل وحمايد مهمته رصد التقيد بأحكام القانون، وتقدمي املـشورة إىل               
   .       التمييز         املتعلقة ب                                                         املؤسسات احلكومية بشأن تنفيذ التشريعات، وتلقي شكاوى األفراد 

    تدين                           ، ولفت االنتباه إىل أن          ٢٠٠٩                                      إىل نتائج الدراسة االستقصائية لعام                    وأشار الوفد     -  ١١
                                 بعض الشيء على مدى السنوات         حتسن             ، رغم أنه                                    وعي العام بالالمساواة اجلنسانية            مستوى ال 

  ،                                                                      ً          وقد استعملت نتائج الدراسة لتقييم سياسة املساواة اجلنسانية املنتهجة حالياً           .              األربع املاضية 
   .                حيثما اقتضى احلال                  ووضع سياسات جديدة 

                                                                                 وأشار الوفد إىل عدد من اإلجراءات املتخذة ملكافحة العنف املرتيل، منها استعراض              -  ١٢
                ، وجترمي انتهاك    )    ٢٠١٤-    ٢٠١٠ (                                                             النتائج األوىل لتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من العنف          

                شر، مبا فيهـا                                                     إىل جهود إستونيا اجلارية ملكافحة االجتار بالب           ً أيضاً       وأشار    .                  أمر الزجر املؤقت  
                                                                                             أنشطة إذكاء الوعي املتعددة، وتوفري املأوى للضحايا وإعادة تأهيلهم، وذلك بالتعاون مـع             

   .                                           املنظمات النسائية وبدعم مايل متزايد من احلكومة
   إىل     ، و                                  وغريها من املنظمات غري احلكوميـة                               دور املنظمات النسوية                    أشار إىل تنامي   و  -  ١٣

ـ                        غري احلكومية، وكذلك                          بناء قدرات املنظمات     ل      كومة         دعم احل                   شاريع املـساواة               دعمهـا مل
                                      عن طريق برنامج يـشارك يف متويلـه              وذلك                                                اجلنسانية اليت تديرها املنظمات غري احلكومية،       

                              وأضاف الوفد أن املنظمات غري       .                                                           وزارة الشؤون االجتماعية ومعهد اجملتمع املفتوح يف إستونيا       
                                            يذها وإعداد التقارير الوطنية املوجهة إىل                                                       احلكومية تعمل هبمة لوضع السياسات والربامج وتنف      

                                                            وتعتزم إستونيا، عالوة على ذلك، أن جتعل من استعمال منتدى         .                         االستعراض الدوري الشامل  
                                                            ً       ال بد منه يف وضع أي مقترح حكومي، عن طريق جعل كل تـشريع علنيـاً       ً جزءاً         اإلنترنت  

   .     ً                      ً          ابتداًء من وضع املشروع وانتهاًء باعتماده
                                                                 لى أن انتشار استعمال احللول اإللكترونية يف مجيع اجملاالت حيـدث                         وشدد الوفد ع    -  ١٤

                                               َ                                     تغيريات هائلة يف اجملتمع، وأن مزايا العصر الرقمي حفَزت الناس، بقطع النظر عن انتمـاءاهتم   
   .                                          اإلثنية، إىل املشاركة بفعالية يف حوكمة إستونيا

                   ة وطنيـة حلقـوق                                                                 وأوضح الوفد، وهو يشري إىل التوصيات املتعلقة بإنشاء مؤسس          -  ١٥
                                     ً          وظيفة مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان طبقـاً                                           ً       اإلنسان، أن أمني احلقوق واملظامل يؤدي أصالً      

             فاسـتقالليته    .                                                 من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القـضائية     ً جزءاً                       ملبادئ باريس، ألنه ليس   
              سندة إليـه،                                                                                  منصوص عليها يف الدستور، وتكفلها إجراءات تعيينه وفصله، والوالية احملددة امل          

                                               وميارس األمني اختصاصات واسعة ملعاجلـة قـضايا          .                                       واملتطلبات املتعلقة باملوظفني وامليزانية   
                                                                        فباإلضافة إىل وظيفة أمني املظامل، يراقب دستورية التشريعات، وحيق لـه             .               احلقوق األساسية 

           الوقائيـة                 دور اآللية        ً أيضاً                             ويؤدي ديوان احلقوق واملظامل       .                                 إبداء رأيه يف أي مسودة مشروع     
   .                                                                       الوطنية املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب
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                                                                                    وقال الوفد إن إستونيا قدمت تقارير عدة عن تنفيذ املعاهـدات الدوليـة حلقـوق               -  ١٦
                                                                                       اإلنسان، وإن االستنتاجات والتوصيات املتعلقة بتلك التقارير ترمجت ورفعت إىل املؤسسات           

   .               يف وسائل اإلعالم ت  شر ُ ُن                             نفيذ وغريها من أصحاب املصلحة، و ت          املعنية بال
                                                                             وقد شرعت إستونيا يف التحضري للتصديق على عدة صكوك دولية حلقوق اإلنسان،              -  ١٧

                                                                                              منها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف التعلـيم،             
                                            االختفاء القسري، والربوتوكول االختيـاري                                                واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من     

   .          عات املسلحة ا                 شراك األطفال يف الرت إ             الطفل بشأن             التفاقية حقوق
                     احمللي، وقـال إنـه                  على املستوى              النقاش                     التفاعلي قد أثرى         احلوار      أن                واعترب الوفد     -  ١٨

   .                                             سيؤخذ يف احلسبان لدى وضع تشريعات وخطط عمل جديدة

                         د الدولة موضوع االستعراض    وردو         التفاعلي       احلوار   -    باء   
                                  ورحب عدد من الوفـود بـالعرض         .         التفاعلي                          ببيانات أثناء احلوار       ً وفداً    ٣٧     أدىل    -  ١٩

                                                         وأعربت وفود عدة عن عرفاهنا إلستونيا ألهنا قدمت أجوبة           .                                الشامل للتقرير الوطين إلستونيا   
   .                من هذا التقرير   ً نياً                                           وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف الفرع ثا  .                      خطية عن األسئلة املسبقة

  .                                                                                وقال االحتاد الروسي إن سياسة إستونيا يف جمال حقوق اإلنسان بـاءت بالفـشل               -  ٢٠
                                        فسبعة يف املائة من السكان املنتمني إىل         .                عدميي اجلنسية                           إستونيا هبا عدد كبري من               وأضاف أن   

      ومـن    .                          مـن حقـوقهم األساسـية             بالتايل                                                   األقلية الناطقة بالروسية عدميو اجلنسية حمرومون       
                                                                   تعاظم مظاهر النازية اجلديدة وكراهية األجانب، وحماوالت متجيـد              ً أيضاً                املشكالت الكبرية   

                                                 لسرايا تنظيم قوات احلماية املـسلحة يف اجلـيش                                                    املتواطئني مع النازية، والعروض العسكرية      
                                                                  مبشاركة أعضاء يف برملان إستونيا، وختريـب النـصب التذكاريـة،             ) Waffen-SS (        النازي  

           وقدم االحتاد   .                                                                  قدماء احملاربني يف احلرب الوطنية الكربى واهليئات اإلدارية السوفياتية              واضطهاد  
   .             الروسي توصيات

  .                                                                                  وأشارت الربازيل إىل قانون املساواة بني اجلنسني وقـانون املـساواة يف املعاملـة               -  ٢١
                                                                                    وأشارت إىل هواجس جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بشأن عدم وجود قانون حمدد عـن       

                              وشجعت إستونيا على أن تنظر       .          الروما   ضد               إزاء التمييز                          كما أعربت عن قلقها       .            العنف املرتيل 
                                                                                    بإجيابية إىل توصية جلنة مناهضة التعذيب خبصوص محاية حقوق عـدميي اجلنـسية وغـري               

                                                                                 ولفتت االنتباه إىل توصية مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن حرية تنقل              .        املواطنني
   .                    وقدمت الربازيل توصيات  .    جوء        طاليب الل

                                                      منصيب أمني احلقوق واملظامل واملفوض املعين باملـساواة                استحداث                ورحبت اجلزائر ب    -  ٢٢
  .                                                                           وأشارت إىل اعتماد خطط واستراتيجيات لتعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها             .         اجلنسانية

               واملالية األخرية                                                                               واستفسرت عن التدابري اليت اختذهتا احلكومة للحد من آثار األزمة االقتصادية            
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          ري املتخذة               عن التداب      ً أيضاً          واستفسرت    .                                                      على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
   .                   وقدمت اجلزائر توصيات  .                          النساء واألقليات اللغوية                 ملكافحة التمييز ضد

                                                                                       واستعلمت فنلندا عن التدابري املتخذة لضمان تنفيذ قانون املساواة يف املعاملة قـصد               -  ٢٣
                                                                                                    اية مجيع الناس من التمييز على أساس االنتماء القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو غريه                  مح

                                      عن التدابري املتخذة لتحقيق تكافؤ          ً أيضاً          واستعلمت    .                                          من املعتقدات أو اإلعاقة أو امليل اجلنسي      
                                                                                                الفرص أمام أطفال الروما من أجل تلقي تعليم جيد، وكذا اعتزام إستونيا حظـر العقوبـة                

   .                   وقدمت فنلندا توصيات  .        البدنية
                      للتثقيف يف جمال حقوق                                                               ورحبت مجهورية مولدوفا بالتزام احلكومة بالربنامج العاملي          -  ٢٤

                                                                                        اإلنسان، وأشارت إىل أن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان جزء مـن املنـاهج الدراسـية                
                     ذهلا إستونيا ملكافحة                                 والحظت بارتياح اجلهود اليت تب      .                                        األساسية يف التعليم االبتدائي والثانوي    

                                                                        أعربت عن قلقها إزاء حاالت بغاء األطفـال واسـتغالهلم يف املـواد                ها                   االجتار بالبشر، لكن  
               وقدمت مجهوريـة    .                                                              وأشارت إىل قضية املساواة يف متثيل النساء يف األجهزة الوطنية          .        اإلباحية

   .              مولدوفا توصيات
                   وأشاد مبا تبذلـه      .             اج يف اجملتمع                                                   ورحب املغرب باألولوية اليت توليها احلكومة لالندم        -  ٢٥

                          ورحب بالتزام إستونيا حبقوق   .                                                         إستونيا من جهود العتماد تدابري لتحقيق املساواة بني اجلنسني    
                                                                                          اإلنسان والعمل اإلنساين، وهو ما تبينه باخلصوص التربعات اليت قدمتها إىل العديـد مـن               

   .                 وقدم املغرب توصيات  .         الصناديق
                                                         اإلجيابية املتخذة يف جمال املساواة بني اجلنسني واملساواة يف                                  ورحبت بلجيكا بالتدابري      -  ٢٦

           واستفـسرت    .                           تفتقر إىل هنج شامل ومتسق                                              لكنها أشارت بقلق إىل أن تلك التدابري          .        املعاملة
                                                                                            عما إذا كان مثة خطة عمل وطنية ترمي إىل تقليص أوجه الالمساواة اجلنسانية وإذكاء وعي               

  .                                                         املتخذة لتقليص فارق األجـور بـني الرجـال والنـساء                                            الناس يف هذا املضمار، والتدابري      
             ضد املثلـيني                                                                                     واستعلمت بلجيكا عن التدابري املتخذة لتعزيز احترام التنوع، ومكافحة التمييز           

   .                   وقدمت بلجيكا توصيات  .         واملثليات
                               التارخيية، واعتربت وضع إسـتونيا                                         ليتوانيا إهنا تشارك إستونيا نفس التجربة      وقالت  -  ٢٧
  .      ً   عظيمـاً        ً   إجنـازاً   ،    ً   عامـاً    ٢٠           قصرية مدهتا                                 اية حقوق اإلنسان وتعزيزها، يف فترة  حلم      ً نظاماً

               باالجتاه العام             جيب االعتراف    لكنه       هتمام،               إىل املزيد من اال     حباجة       جماالت     وجود   إىل       أشارت و
   .                    النهوض حبقوق اإلنسان      مواصلة                                للسياسات واملمارسات الذي يهدف إىل 

                                                     ها بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بواسطة التثقيـف                                        وأشادت تايلند بإستونيا اللتزام     -  ٢٨
  يف                                                                               ورحبت بدخول قانون املساواة يف املعاملة حيز التنفيذ، وأعربت عن أملـها               .         والتدريب
                                                       بالدعوة الدائمة املوجهة إىل مجيع املكلفني بإجراءات            ً علماً                وأحاطت تايلند     .      ً   تاماً   ً ذاً            تنفيذه تنفي 
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                                                ليت وردت من املقرر اخلاص املعين ببيع األطفـال                                                 خاصة، واستعلمت عن متابعة التوصيات ا     
   .                   وقدمت تايلند توصيات  .                                   واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية

                    وأولياء أمـرهم                 ً    املعاقني عقلياً            مفادها أن                                                   وأعربت سلوفينيا عن قلقها إزاء التقارير اليت          -  ٢٩
            والتـهم         ضـدهم                 ائية املتخـذة                 اإلجراءات اجلن        معرفة              من احلق يف           حرمون       ً     ُ   غالباً ما يُ             القانونيني  

                                        أطفال الروما مبدارس متخصصة خاصـة                                          وأشارت سلوفينيا إىل استمرار إحلاق      .          هة إليهم     املوج
                                            وحيرم األشخاص مسلوبو األهلية القانونية من حـق    .                                        باألطفال املعاقني، رغم أهنم ليسوا معاقني    

   .                 سلوفينيا توصيات     وقدمت  .                                 استحقاقات العجز غري كافية ومتدنية /      معاشات       كما أن          التصويت، 
                                                                                     وأشادت كندا بإستونيا اللتزامها مبكافحة االجتار بالبشر ولتوقيعها اتفاقيـة جملـس              -  ٣٠

                                      ورحبت جبهودها لتحسني إدماج املهاجرين       .                                             أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر     
         اعتمـاد                                                                          والحظت بإجيابية اجلهود املبذولة يف سبيل منع العنف العائلي عن طريق              .        والالجئني

                                               بتوقيع إستونيا اتفاقية حقوق األشخاص ذوي           ً أيضاً       ورحبت     ".                            خطة العمل للحد من العنف     "
   .                 وقدمت كندا توصيات  .                                           اإلعاقة، وشجعتها على التصديق عليها وتنفيذها

                                                                                         وأعربت بولندا عن تقديرها للتدابري اليت اختذهتا إستونيا لتطـوير بنيتـها التحتيـة                -  ٣١
   .                   وقدمت بولندا توصيات  .               ال حقوق اإلنسان                      املؤسسية والقانونية يف جم

                   تعزيز ومحاية حقوق    ل                                          جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية                            وأشارت غانا إىل أن       -  ٣٢
              ورحبت باخلطوات   .                                                   من مؤسسات إستونيا املعنية حبماية حقوق اإلنسان                   ً    ن مل تعتمد أياً        اإلنسا

                               القلق الذي يـساور جلنـة                نتباه إىل                                                            اليت خطتها إستونيا ملعاجلة قضية التمييز، لكنها لفتت اال        
           واستحـسنت    .                                                                                القضاء على التمييز ضد املرأة إزاء التأخري يف إنشاء جملس املساواة اجلنسانية           

   .                                                         غانا يف اخلتام تعهد إستونيا بتأمني محاية األطفال، وقدمت توصيات
     ديدة                                                                               وأعربت اجلمهورية التشيكية عن قلقها بشأن االدعاءات املتعلقة بالقسوة الـش            -  ٣٣

                    وقـدمت اجلمهوريـة      .                                                                      اليت يتعامل هبا موظفو إنفاذ القوانني وإفراطهم يف استخدام القـوة          
   .               التشيكية توصيات

                                     ا الشمالية إستونيا علـى كفالـة                                                       وشجعت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلند       -  ٣٤
  .                    والرعاية الصحية                                                                                 التنفيذ الكامل لقانون املساواة يف املعاملة يف جماالت العمل والتعليم والسجون          

                                                                                    من املعلومات عن مساواة املعاقني يف احلقوق والتمييز على أساس العرق أو امليل                   املزيد       وطلبت  
                                                                               وشجعت إستونيا على توسيع نطاق العمل ومتويل أمني احلقوق واملظـامل واملفـوض               .      اجلنسي

   .        توصيات                   وقدمت اململكة املتحدة  .                                          املعين باملساواة اجلنسانية واملساواة يف املعاملة
                                                                                 وقال الوفد إن إستونيا شرعت يف االستعدادات للتصديق علـى اتفاقيـة حقـوق                -  ٣٥

                   اري التفاقية حقوق                                                                      األشخاص ذوي اإلعاقة، وإهنا تنظر يف التصديق على الربوتوكول االختي         
                                                        ات املسلحة، واتفاقية اليونسكو ملكافحـة التمييـز يف              الرتاع                راك األطفال يف                   الطفل بشأن إش  

                                                                                  ضاف أن إستونيا قد تنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء              وأ  .        التعليم
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                                                                                                على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، لكنها مل تنظر بعد يف التصديق على االتفاقية الدوليـة                
                                                                                 حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وامليثاق األورويب بشأن اللغات اإلقليمية 

                                             امللحق باالتفاقية األوروبية حلماية حقـوق         ١٢                                 قليات، وال على الربوتوكول رقم               ولغات األ 
   .                      اإلنسان واحلريات األساسية

                                                                                 وخبصوص إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، قال الوفد إن إستونيا تعترب واليـة               -  ٣٦
           مؤسـسة           إنشاء         تعتزم              لذا، فإهنا ال    .                                                      أمني احلقوق واملظامل تتقيد إىل حد بعيد مببادئ باريس        

                                                                                      وطنية حلقوق اإلنسان، لكنها مستعدة لتوسيع نطاق والية األمني حبيث تستويف مجيع مبادئ             
                                                                                     ومضى الوفد يقول إن إستونيا مل تنظر يف إنشاء وظيفة أمني مظامل معين باألقليـات                 .      باريس

        اواة يف                                                                                      القومية ألن يف إمكان أمني احلقوق واملظامل أو املفوض املعين باملساواة اجلنسانية واملس            
   .               األقليات القومية                            ملة أن يتوىل قضية التمييز ضد     املعا
          ففي حالة    .                                                                   ووجهت إستونيا دعوة إىل مجيع املقيمني الدائمني كي يصبحوا مواطنني           -  ٣٧

                                            ما خيتار الوالدان اجلنـسية اإلسـتونية                                                         ً       األطفال، حتترم إستونيا حرية اختيار الوالدين، وغالباً      
   .                   ألوالدهم حديثي الوالدة

ّ                                                                             عّرج الوفد على قضية عضوية غري املواطنني يف األحزاب الـسياسية فأوضـح أن               و  -  ٣٨  
               لذا، يـستحيل     .                                                                        الدستور ينص على أن ممارسة السلطة السياسية حق للمواطنني دون غريهم          

                              أن حيصل غري املـواطنني علـى        ب  ُ     وُينصح    .                                        غري املواطنني حق العضوية يف حزب سياسي           منح  
   .        سياسية                              اجلنسية كي يصبحوا أعضاء يف أحزاب

                   االقتـصادية الـيت      -                                                                    والحظت ماليزيا بارتياح تركيز إستونيا على التنمية االجتماعيـة          -  ٣٩
                                والحظت التزام إستونيا بالنهوض      .                                تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      من           احلكومة      متكني          أسهمت يف   

        النساء،                               عن فارق األجور بني الرجال و                         اليت أجرهتا احلكومة                                        حبقوق املرأة، وتساءلت عن الدراسة      
   .                    وقدمت ماليزيا توصيات  .                                              واإلجراءات املعتزم اختاذها يف املستقبل يف هذا الصدد

                                                                                   وأشارت الدامنرك إىل الشواغل اليت عربت عنها جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة              -  ٤٠
ّ                                  فشكرت إستونيا على أهنا حتدثت باستفاضة عن التدابري املتخذة، وسّرها اعتـزام إسـتونيا                                                                        

                              وأشارت الدامنرك إىل قلق جلنة       .                                                  ها لتحقيق املساواة الفعلية بني النساء والرجال                  مواصلة جهود 
                                                                                             مناهضة التعذيب بشأن إفراط موظفي إنفاذ القوانني يف استعمال القوة، واستعلمت عن تدابري             

                                                             وشجعت الدامنرك إستونيا على اختاذ املزيد مـن التـدابري حلـل          .                             املتابعة اليت اختذهتا إستونيا   
   .                                                          دام اجلنسية والقيود املفروضة على لغة األقلية الناطقة بالروسية         مشكلة انع

           وتعاوهنا      ٢٠١٣-    ٢٠٠٨                                                              وأشادت أملانيا بإستونيا لوضعها استراتيجية اإلدماج للفترة          -  ٤١
                                                                                            مع االحتاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا على معاجلة قضية األقليـة الناطقـة               

                ورحبت أملانيـا     .                                         وضيح الذي قدمه عن تنفيذ االستراتيجية                           وشكرت الوفد على الت     .         بالروسية
                  من التفاصـيل         املزيد                                   سيما قانون دعم الضحايا، وطلبت                                          بالسياسة الشاملة بشأن االجتار، ال    
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           أصـحاب         إطـالع                                                                        املبادئ التوجيهية والدليل اللذين صدرا يف هذا املضمار، واقترحت             عن
   . ت                  وقدمت أملانيا توصيا  .         عليهما             املصلحة املهتمني

                                                                                       ودعمت النرويج اإلجراءات املتخذة لتعزيز إتقان اللغة اإلستونية من قبل غري الناطقني              -  ٤٢
                   منـصب املفـوض            استحداث                                                             وأشارت النرويج بإجيابية إىل سن قانون املساواة اجلنسانية و          .   هبا

                ية والبـشرية                                       غري أهنا أشارت إىل قلة املوارد املال        .                                               املعين باملساواة اجلنسانية واملساواة يف املعاملة     
      ً أيضاً                 وأشارت النرويج     .                                                          لالضطالع بفعالية باملسؤوليات املنصوص عليها يف القانون             املخصصة

   .                    وقدمت النرويج توصيات  .                                                      إىل أنه ال يوجد يف إستونيا قانون حمدد ملكافحة االجتار بالبشر
       واة يف                                  باملساواة اجلنـسانية واملـسا           ً   معنياً                                      ً     وأشادت هولندا بإستونيا لتعيينها مفوضاً      -  ٤٣

  .                                                                                                املعاملة، لكنها أشارت إىل قلة املوارد املتاحة له، إضافة إىل استمرار الالمساواة اجلنـسانية             
  .                                                                                            ورحبت بقرار احلكومة إدراج منع التمييز بسبب امليل اجلنسي يف قانون املساواة يف املعاملة             

                 األقلية الناطقـة                                                       باجلهود املبذولة إلدماج األقليات يف اجملتمع اإلستوين، خاصة      ً علماً        وأحاطت  
   .                   وقدمت هولندا توصيات  .         بالروسية

                 ورحبـت جبهودهـا     .                                                               واعترفت إسبانيا بالتزام إستونيا حبماية حقوق أقلياهتا القومية      -  ٤٤
                                                              سيما خطة احلد من العنف، وكذلك اجلهود الرامية إىل مكافحة                                     ملكافحة العنف اجلنساين، ال   

                                    واستفسرت عن أساليب اإلشراف الـيت        .  ي                                                التمييز على أساس اهلوية اجلنسانية وامليل اجلنس      
                                 عن التدابري املتخذة خلفض عدد          ً أيضاً          واستفسرت     ".                التفتيش اللغوي  "   ب                         تأخذ هبا اهليئة املكلفة     

   .                    وقدمت إسبانيا توصيات  .            عدميي اجلنسية
                                                                                  وأشارت فرنسا إىل اعتزام إستونيا االنضمام إىل اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي                -  ٤٥

                                                      احملتمل أن تعترض اإلسراع يف التصديق علـى هـذا                     اليت من        لعقبات                        اإلعاقة، واستعلمت عن ا   
                                إىل أن عـدميي اجلنـسية           ً   أيـضاً                وأشارت فرنسا     .     ٢٠٠٧                                    الصك الذي وقعته إستونيا يف عام       

                                                                                       يف املائة من السكان، واستفسرت عن التدابري املتخذة لتشجيع هؤالء النـاس الـذي                ٨       ميثلون  
   .                  وقدمت فرنسا توصيات  .                        صول على اجلنسية اإلستونية                                  يقيمون بصفة دائمة يف إستونيا على احل

                                                 قراطيـة عقـب اسـتعادة اسـتقالهلا يف                                                        وأثنت تركيا على حتول إستونيا إىل الدمي        -  ٤٦
         أن ينفذ     يف                                                                       وأعربت عن تقديرها لقانون املساواة يف املعاملة اجلديد وعن أملها             .     ١٩٩١     عام  
                                          وشجعت تركيا إستونيا على مواصلة عمليـة       .     انية                        نب قانون املساواة اجلنس    ا        إىل ج       ً   تاماً       ً تنفيذاً

                ورحبـت جبهـود      .                                                                    التجنيس عن طريق تقدمي املساعدة الالزمة لطاليب احلصول على اجلنسية         
   .                 وقدمت تركيا توصية  .                                              إستونيا ملكافحة االجتار بالبشر ومحاية حقوق األطفال

         وأشـادت    .     ليات      األق   ضد                                                        ورحبت األرجنتني بالتدابري املتخذة للقضاء على التمييز          -  ٤٧
                                                                                         بإجنازات إستونيا يف جمال التثقيف حبقوق اإلنسان يف املقررات الدراسية االبتدائية والثانويـة،       

  .                                                            والحظت بتقدير التدابري املتخذة ملكافحـة العنـف اجلنـساين           .                       وتدريب املوظفني املدنيني  
   .                    وقدمت األرجنتني توصيات
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                                            ناطقة بالروسية إىل التعليم اجلزئي باللغة                                                    والحظت التفيا باهتمام االنتقال من املدارس ال        -  ٤٨
                          لتحسني اإلملـام بلغـة          ً فعاالً                                                                       اإلستونية، واعتربت هذا النموذج التعليمي القائم على ثنائية اللغة          

                    ّ                                                                           الدولة، األمر الذي يؤّمن تكافؤ فرص املتخرجني يف الدراسة والعمل، يف الوقت الذي يدعم فيه               
                                                     فيذ سياسة اإلدماج اإلستونية أحدث تغيريات إجيابيـة يف                             واعترفت التفيا بأن تن     .               هويتهم اإلثنية 

   .                  وقدمت التفيا توصيات  .       التنوع       احترام          التسامح و     حتقيق     يف      ً  مهماً               ً اجملتمع وأدى دوراً
   مت                                                                                 واستحسنت النمسا ما بذلته إستونيا من جهود للحد من االجتار بالبشر، واستعل             -  ٤٩

                               واستفسرت عن نظـام الـسجون        .   دد              يف هذا الص      ً قبالً  ست م                               عن جماالت تركيز عمل إستونيا      
                                    وأعربت عن قلقها إزاء التمييز علـى     .                                                  واجلهود اليت تبذهلا إستونيا لتحسني ظروف االحتجاز      

           واسـتعلمت    .                                                   الروما، يف ميادين التعليم والتوظيف والثقافة                                    أساس االنتماء اإلثين، خاصة ضد    
   .               النمسا توصيات     وقدمت  .                                                   عن التدابري املتخذة ملكافحة اإلجحاف الذي يواجهه الروما

                                          ملنظمات الدولية املعنية حبقـوق اإلنـسان           يف ا             إستونيا                         ورحبت أذربيجان مبسامهة    -  ٥٠
                                                                    وسلطت الضوء على تعاون إستونيا مع املكلفـني بـإجراءات حقـوق              .                   والقضايا اإلنسانية 

                                    للحد من العنف اليت هتدف إىل منع                              وأشارت إىل خطة العمل       .                              اإلنسان التابعني لألمم املتحدة   
  .                                                                           النساء والعنف املرتيل، ورحبت باعتماد استراتيجية ضـمان حقـوق الطفـل               ضد       عنف    ال

   .                     وقدمت أذربيجان توصيات  .                                        وأشادت بالتدابري املتخذة ملنع االجتار بالبشر
                                                                               ورحبت هنغاريا بالتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان يف إطـار املقـررات               -  ٥١

    ية،                                            جراءات املتخذة لتحقيق املـساواة اجلنـسان                    وأشارت إىل اإل    .                            الدراسية الوطنية اإلستونية  
  ض                                                                            ّ               وإعمال حقوق املرأة والطفل، لكنها أعربت عن قلقها إزاء قلة املوارد املخصصة للمفـوّ             

                   وأشارت إىل ازدياد     .                                   تعريف التعذيب يف قانون العقوبات                                          املعين باملساواة اجلنسانية وإزاء عدم    
                                      ق على اتفاقية عدميي اجلنسية وتبسيط                               واستفسرت عن خطط التصدي     .                    حاالت االجتار بالبشر  

   .                    وقدمت هنغاريا توصيات  .             شروط التجنيس
       حتقيـق                                            ً                           وأشادت الصني بقانون املساواة يف املعاملة معتربةً إياه خطوة مهمة يف طريق       -  ٥٢

                                               ورغم أن إستونيا ال تزال تواجه مشكالت مـن قبيـل     .                                    العدالة االجتماعية ومكافحة التمييز  
             عقدين من                               اجلهود اليت بذلتها على مدى             بفضل              لكنها متكنت         واطنني،                        اجلنسية وإدماج غري امل   

      ً   أيـضاً                     وقد وضعت إستونيا      .                              يف حتقيق التماسك االجتماعي            ملحوظ        تقدم          من إحراز      زمن  ال
                                                                          تدابري مناسبة لتعزيز احلق يف العمل وحقوق األطفال واملـسنني، ومكافحـة                          استراتيجيات و 
   .                 وقدمت الصني توصيات  .             االجتار بالبشر

                      وشرعت يف تنفيذ الربنامج   .                                                    وخططت احلكومة لتعزيز تدابري حتقيق املساواة اجلنسانية      -  ٥٣
                                  ، الذي يشمل مبـادرات إذكـاء           ٢٠١٣-    ٢٠١٠                                             اجلديد لتعزيز املساواة اجلنسانية يف الفترة       

          اجلماعـات         إىل       ً   أيـضاً                    وانضمت إسـتونيا      .                       العاملني وأصحاب العمل                      الوعي اليت تستهدف    
                                                  واعترف الوفد بقلة املوارد املتاحة للمفوض املعين         .                     املساواة اجلنسانية   ة                      األوروبية املهتمة مبسأل  
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                                                وملعاجلة هذه القـضية، نفـذت وزارة الـشؤون           .                                         باملساواة اجلنسانية واملساواة يف املعاملة    
   .                                         االجتماعية مشاريع مشتركة بالتعاون مع املفوض

                      يف خطة عمل وزارة                                                                  وقال الوفد إن األقليات اجلنسية أدرجت بوصفها فئة مستهدفة          -  ٥٤
                                                وقد نظمت إستونيا محلة توعية حبقوق األقليـات          .                                      الشؤون االجتماعية يف السنتني املاضيتني    

   .                      اجلنسية حققت بعض النجاح
                                                                             احلكومة املشاركة الفاعلة للمعاقني يف احلياة العامة عـن طريـق تـوفري                  دعمت و  -  ٥٥

                            اعدهتم على ختطي الـصعوبات                                             وقد وضعت برامج للرعاية االجتماعية ملس       .                اخلدمات املناسبة 
   .            اليت يواجهوهنا

                                                                                 وقد أدخلت تعديالت على قانون العقوبات حبيث يتوافق مـع القـانون الـدويل،                -  ٥٦
                                وهتدف التعديالت، يف مجلة ما هتدف، إىل   .     ٢٠١١                                        وستعرض على الربملان كي يقرها يف عام        

                        ة اإلثنيـة والعرقيـة                                                                          جعل جرمية خطاب الكراهية تنسجم مع املعايري الدولية، وجعل الكراهي         
   .                                                    للعقوبة، وإدراج اجلرمية احملددة املتمثلة يف االجتار بالبشر      ً  مشدداً             ً والدينية ظرفاً

                   حيز التنفيذ يف        ٢٠١٤-    ٢٠١٠                                                  ودخلت خطة عمل بشأن احلد من العنف يف الفترة            -  ٥٧
                                                                  ، وهي حتدد أنشطة خمتلف الوكاالت ومسؤولياهتا ملكافحة مجيع أشكال              ٢٠١٠       أبريل   /     نيسان
                                                                     وتستهدف اخلطة بالتحديد العنف املمارس على األطفال، والعنف الـذي            .            ف يف اجملتمع      العن

                                                                                      ميارسه األطفال، والعنف املرتيل، واالجتار بالبشر، وتشمل خمتلف تدابري مكافحـة العنـف             
                                 ملكافحة العنف املـرتيل ومجيـع           ً شامالً                        ً    وقد انتهجت إستونيا هنجاً     .                         العائلي، واالجتار بالبشر  

   .                                                 ومن مث فال يوجد حكم بعينه ينص على التصدي للعنف املرتيل             أشكال العنف؛ 
                                                                         وأشادت سلوفاكيا بتعاون إستونيا مع آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومشاركتها   -  ٥٨

     منها                      للحوار مع األقليات                          ورحبت بإنشاء آليات      .                       يف جمال حقوق املرأة                   على وجه اخلصوص  
       وأشارت   .                                        ملستديرة للقوميات، واستراتيجية اإلدماج                                            جملس األقليات اإلثنية، واجتماع املائدة ا     

                                                                                        إىل احتمال أن تكون فرص الوصول إىل إجراءات اللجوء قليلة، وعدم وضوح أسباب قبول              
   .                     وقدمت سلوفاكيا توصيات  .                                أو رفض طلب بديل للخدمة العسكرية

      حـدة              األمم املت      جهاز                                                              وأشادت الواليات املتحدة بإستونيا لدورها الريادي يف إنشاء           -  ٥٩
                       وخطة العمل لتنفيذ قرار   )                        هيئة األمم املتحدة للمرأة (                      بني اجلنسني ومتكني املرأة             املعين باملساواة

                                             بالتزام إستونيا مبكافحـة االجتـار بالبـشر                               ورحبت الواليات املتحدة      .     ١٣٢٥   ن          جملس األم 
           بتدابري     ً أيضاً       ورحبت    .                                                                 ودعمها الضحايا، واستفسرت عن سن تشريعات بشأن االجتار بالبشر        

            واستعلمت عن   .                                                                          املساواة اجلنسانية، لكنها ظلت قلقة بشأن فارق األجور بني الرجال والنساء       
  .                                                                                     اخلطة الطويلة األجل لتحسني ظروف احملتجزين، وعن خطة العمل املتعلقة باجملتمع املـدين            

   .                           وقدمت الواليات املتحدة توصيات
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      وطلبت                      تواجهه إستونيا،                                                    ٍّ         وأشارت البوسنة واهلرسك إىل أن قضية االجتار بالبشر حتدٍّ          -  ٦٠
                                                 التشريعات واملمارسات واإلجراءات املتخـذة يف إطـار                                         منها تقدمي املزيد من املعلومات عن       

                                                           إىل أن إستونيا ال متلك مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسان                ً أيضاً        وأشارت    .                 التعاون اإلقليمي 
                ا لتحسني وضـع                                         وأشادت بإستونيا لإلجراءات اليت اختذهت      .                                   معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية    

   .                           وقدمت البوسنة واهلرسك توصيات  .                                                   املرأة؛ بيد أهنا أشارت إىل استمرار الالمساواة اجلنسانية
                                                                                           وأعربت شيلي عن تقديرها اللتزام إستونيا بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ولفتت االنتباه              -  ٦١

                                                                لجنة املعنية حبقوق اإلنسان واستنتاجاهتا علـى النـاس بواسـطة                                          إىل أن إستونيا عممت توصيات ال     
                                                                             ورحبت باعتزام إستونيا التصديق على صكوك دولية عـدة حلقـوق اإلنـسان،               .             وسائل اإلعالم 

                                                                                                 وأشادت بسن قانون املساواة يف املعاملة الذي يكفل محاية مجيع الناس من التمييـز، ويـستحدث                
   .                 وقدمت شيلي توصيات  .                       نية واملساواة يف املعاملة                              منصب املفوض املعين باملساواة اجلنسا

                                                                                 وأشارت إكوادور إىل التحديات اليت تواجهها إستونيا، وركـزت االنتبـاه علـى               -  ٦٢
                                                وطلبت معلومات عن مؤسـسة اإلدمـاج واهلجـرة           .                                 ضرورة معاجلة قضية عدميي اجلنسية    

           إن كانـت                                                                  سيما إن كانت احلكومة تشارك فيها بأي شكل من األشـكال، و                 ، ال  "     شعبنا "
   .                    وقدمت إكوادور توصيات  .                           املؤسسة تتبع أي سلطة حكومية

                                                                                  وأشارت السويد إىل أن قوانني إستونيا وقضاءها يوفران وسائل فعالـة للتـصدي               -  ٦٣
                                                  لالستعاضة عن السجون القدمية، لكن مثة تقارير                              ً    وقد بذلت إستونيا جهوداً     .              حلاالت االعتداء 

                           ورحبت السويد بـاإلجراءات      .          السجون                                             ال تزال تتحدث عن وجود ظروف سيئة يف بعض        
                                                                                          املتخذة ملكافحة التمييز، مثل قانون املساواة يف املعاملة، وبتحسني سبل االلتحاق بـدروس             

   .                   وقدمت السويد توصيات  .                             ً اللغة اإلستونية وإتاحتها جماناً
                                                                               وأشادت أستراليا بإستونيا الختاذها إجراءات ملكافحة االجتار بالبـشر، ورحبـت             -  ٦٤

                                      ، بيد أهنا قالت إهنا ال تزال قلقة            ٢٠٠٩                                               ون املساواة يف املعاملة حيز التنفيذ يف عام                   بدخول قان 
                        مببادرات احلـد مـن          ً أيضاً                 ورحبت أستراليا     .                                                  إزاء استمرار التمييز القائم على اللغة واجلنس      

  .                                                                                             اجلرمية بني الشباب، وخفض عدد السجناء، لكنها تظل قلقة إزاء معاملة السجناء يف إستونيا             
   .               أستراليا توصيات      وقدمت 

                                                                             وأشارت مجهورية إيران اإلسالمية إىل إجنازات احلكومة اإلجيابية علـى الـصعيد              -  ٦٥
                                                                                         وأعربت عن قلقها إزاء املستويات املريعة اليت بلغها االجتار بالبشر، والتمييز العرقي،              .      الوطين

     سيما         ية، ال  ن                                                                                وكراهية األجانب وما يتصل هبا من تعصب إزاء الطوائف العرقية واللغوية واإلث           
                                        ، وإفراط موظفي إنفـاذ القـوانني يف                                   ً    املرأة، واستغالل األطفال جنسياً                        الروما، والعنف ضد    

   .                                 وقدمت مجهورية إيران اإلسالمية توصيات  .                                    استعمال القوة، واالحتجاز يف ظروف سيئة
                                                                            وقال الوفد إن استراتيجية اإلدماج أتت بتغيريات إجيابية عن طريق نـشر التـسامح      -  ٦٦

  .     ٢٠٠٠                      إدماج منذ عـام                               وقد نفذت إستونيا برامج     .                               ظ على التنوع اإلثين يف اجملتمع          واحلفا
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                   تشمل ثالثة جمـاالت          ٢٠١٣-    ٢٠٠٨           للفترة       ٢٠٠٨           يف عام                     استراتيجية جديدة    ُ      واعُتمدت  
                    ومن أهـم أهـداف       .                                                            التعليم والثقافة؛ واالجتماع واالقتصاد؛ والقانون والسياسة       :       أساسية

                                                          ني أشخاص من مشارب ثقافية شىت، وزيادة مشاركة األقليات                                       االستراتيجية تعزيز التواصل ب   
ُ                                                   وقد ُوضعت خطط تنفيذ االستراتيجية بالتعاون مع خمتلف          .                             يف الشأن السياسي واالقتصادي        

                                                                                    أصحاب املصلحة، وهي تستهدف الشباب خاصة، وقضايا البطالة بني األقليات، والتهميش           
                                           نية بقضايا األقليات الـيت تعمـل علـى                                            وتشمل خمتلف اهليئات االستشارية املع      .         االجتماعي

   .                                                    مستوى الدولة واملستوى اإلقليمي ممثلني عن األقليات القومية
                                                                           ويبث عدد من وسائل اإلعالم باللغة الروسية يف مجيع أحناء البالد، مبا فيها هيئة البث   -  ٦٧
           بث بـرامج       اليت ت  ) Radio 4   ( ٤                          باللغة الروسية، واإلذاعة                              لعمومي اإلستوين اليت لديها برامج ا

                               ، وبعض القنوات التجارية باللغة                       ً اليت تبث بالروسية جزئياً  ) ETV 2   ( ٢                  بالروسية، وإي يت يف 
                                                                صحيفة يومية ومخس صحف أسبوعية، إضافة إىل عدد من اجملـالت                ً أيضاً       وهناك    .        الروسية

   .                 اليت تصدر بالروسية
                     أفاد بأن مبـادرات                                                                        والتفت الوفد إىل مسألة البطالة بني األقليات الناطقة بالروسية ف           -  ٦٨

                                                                                   خاصة اختذت يف إطار برنامج اإلدماج لتيسري دخوهلا سوق العمل، مبا يف ذلك املشورة بشأن         
   .              لتلك األقليات                                                ً طرق بدء املشاريع، ودورات تدريبية لغوية معدة خصيصاً

             الـشرطة،         خمـافر                                                                  وقال الوفد إنه جيوز استعمال لغات أخرى، مثل الروسـية، يف              -  ٦٩
                                                                 واخلدمات االجتماعية، واحلكومات احملليـة، وكـذلك يف املـصارف                            واملؤسسات الطبية، 

             وعالوة علـى     .                                                            وتقدم احلكومات احمللية، يف بعض املناطق، خدمات بلغات أخرى          .        واملتاجر
                   شخص يف تلك الدروس  ٤     ٠٠٠       شارك         َّ                                    ذلك، تقدَّم دروس يف اللغة اإلستونية لألقليات، وقد

   .    ٢٠١٠      عام  يف
            الوفـد إن           قال    ،                          بشأن عمل مفتشي اللغة     ا      عنه    ِ أعرِب        اليت                          فيما يتعلق بأوجه القلق    و  -  ٧٠

                                                              ن املفتشني جيرون زيارات رصد للتأكد من الكفاءة اللغوية يف                                         التشريعات تنظم هذا العمل وإ    
   .                                                       أماكن العمل بالتعاون مع ممثلي أرباب العمل واجملالس البلدية

     يف        ً       ً    تقدماً ملحوظاً   ب   لطال    ا    حيرز و  .                                     فرص التعليم الشامل واجليد النوعية                    وتوفر إستونيا     -  ٧١
   .                                ، بصرف النظر عن ظروفهم االقتصادية                حيققون نتائج طيبة               عملية التعليم و

                                      يف إسـتونيا قليـل        هم         إن عـدد           الوفـد           قال    ،                           األسئلة املتعلقة بالروما           فيما خيص  و  -  ٧٢
                                            بيد أن إستونيا اعترفـت بـأن الرومـا           .                        حسب آخر إحصاء للسكان     )       شخص    ٥٠٠    حنو   (

            ،                          علـى أسـاس متييـزي                                         وال يوجد يف إستونيا مدارس منفصلة       .     شكالت                يواجهون بعض امل  
      وقـد    .                                       مبوافقة آبائهم أو أوليـاء أمـورهم          إال                                              وال ميكن إحلاق الطلبة الروما مبدارس خاصة        

  ُّ                                                                                       اتُّخذت بعض اإلجراءات للحد من التسرب بني الطلبة الروما، منها تدريب املعلمني ومديري             
   .   فية                         املدارس على االختالفات الثقا
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                                              األطفال واالعتداء عليهم فأوضـح أن قـانون            ضد                                    وتناول الوفد السؤال عن العنف        -  ٧٣
                                                                                           العقوبات حيظر العنف املمارس على األطفال، وينص قانون األسرة على مبدأ تربيـة األطفـال         

                                                                               وتعمل وزارة الشؤون االجتماعية على تعديل قانون محايـة الطفـل، وسـتحظر               .        بال عنف 
   .                                                     وقد نظمت إستونيا محلة توعية ملعاجلة قضية العقوبة البدنية  .                البدنية صراحة                التعديالت العقوبة

                                                                         وقال الوفد إن يف وسع مجيع طاليب اللجوء تلقي املساعدة القانونية يف كل مرحلة من   -  ٧٤
         ذلـك،             وعالوة علـى   .                                                                    إجراءات اللجوء، وذلك يف إطار قانون املساعدة القانونية احلكومية        

ـ       تقدمي      ل        ً   منوذجياً                         ً      منظمة غري حكومية، مشروعاً                   بالتعاون مع                        نفذت وزارة الداخلية،         ساعدة     امل
                                     وكانت منظمة غري حكومية أخرى قـد         .                 يف قانون اللجوء                      بواسطة حمامني خمتصني             قانونية    ال

    َّ  وتوفَّر   .                                                                                 قدمت مساعدة قانونية ومثلت طاليب جلوء يف إطار اإلجراءات اإلدارية ولدى احملاكم           
            مبمارسـة       ً أيضاً ُ                     وُيسمح لطاليب اللجوء      .                      جلميع طاليب اللجوء       ً جماناً                             الترمجة التحريرية والفورية    

   .               ه آخذ يف الزيادة   لكن           يف املاضي،                          ً  كان عدد طاليب اللجوء قليالً   وقد  .     حرية          دينهم بكل 
                             ، وقد بذلت إستونيا قصارى      ً اً      كبري                                   ً       لوفد إن قضية عدميي اجلنسية تشكل حتدياً             وقال ا   -  ٧٥

                                                      رة يف العمل لتحقيق املزيد مـن التقـدم يف هـذا                                                 جهدها ملعاجلة هذه القضية، وهي مستم     
                                                                                          وقال الوفد إن ظاهرة النازية اجلديدة ال وجود هلا يف إستونيا، وإنه ال ينبغي اعتبار                 .       املضمار

   .                                                     من قضوا يف احلرب على أهنا مظهر من مظاهر النازية اجلديدة          إحياء ذكرى
ـ            -  ٧٦                         وح وعلـى التعليقـات                                                                وشكر الوفد يف اخلتام الفريق العامل على احلـوار املفت

                                           أن يتاح إلستونيا، يف الدورات القادمة           يف                وأعرب عن أمله    .                               واالقتراحات اليت قدمتها الدول   
                                                                                                  لالستعراض الدوري الشامل، فرصة تقدمي تقريرها عن التقدم احملرز يف تنفيـذ التوصـيات             

                        ق اإلنـسان يف                                              وتعتزم إستونيا الترشح لعضوية جملس حقـو        .                                  اليت قدمتها الوفود أثناء احلوار    
   .                                           قصد االستمرار يف اإلسهام يف أعمال حقوق اإلنسان    ٢٠١٢    عام 

             أو التوصيات /            االستنتاجات و  -       ً ثانياً  
   :                       واملدرجة أدناه وتؤيدها          التفاعلي                                          نظرت إستونيا يف التوصيات املقدمة أثناء احلوار  -  ٧٧

                                                             التعجيل بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           - ١-  ٧٧  
   ؛ )        سلوفينيا (                   الربوتوكول امللحق هبا  و  
                                                  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنفيـذها                    التصديق على   - ٢-  ٧٧  
   ؛ )                                               اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (  
                                                              التعجيل بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،           - ٣-  ٧٧  
   ؛ )    كندا (                  التفاقية دون إبطاء                                       واختاذ التدابري الالزمة حبيث تتقيد مببادئ ا  
                                                            التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف أقـرب            - ٤-  ٧٧  
   ؛ )     فرنسا (        وقت ممكن   
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          لاللتزام                                                ً التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة طبقاً  - ٥-  ٧٧  
   ؛ )    شيلي (                   من تقريرها الوطين    ١٢٨                  املعرب عنه يف الفقرة   
                              قية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،                            استكمال التصديق على اتفا    - ٦-  ٧٧  
ـ                                                       والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل بـشأن                             راك األطفـال يف        إش
   ؛ )       إكوادور (         املسلحة        الرتاعات  
                                                                         النظر يف التـصديق علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي               - ٧-  ٧٧  
   ؛ )      اجلزائر (       اإلعاقة   
             اقية حقـوق                                                   النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التف        - ٨-  ٧٧  
                                     املسلحة، واتفاقية حقوق األشـخاص             الرتاعات                راك األطفال يف                   الطفل بشأن إش    
   ؛ )       الربازيل (           ذوي اإلعاقة   
                                                               الفراغ، يف أقرب وقت ممكن، من التصديق على اتفاقية حقـوق             - ٩-  ٧٧  
                                                                         األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بـشأن            
   ؛ )       إسبانيا (         املسلحة     اعات   الرت             راك األطفال يف  ش إ  
                                                              التصديق على اتفاقية االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري         -  ١٠-  ٧٧  
                         املـسلحة، واتفاقيـة            الرتاعات                 شراك األطفال يف     إ                            التفاقية حقوق الطفل بشأن       
   ؛ )       األرجنتني (                       حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
   ؛ )     وادور  إك (                                            توقيع اتفاقية االختفاء القسري والتصديق عليها   -  ١١-  ٧٧  
                            باملعايري الدولية بـشأن                          لكفالة التقيد التام                          تعديل قانون العقوبات      -  ١٢-  ٧٧  
   ؛ )                    مجهورية إيران اإلسالمية (            منع التعذيب   
                                                               استعراض قانون اإلجراءات املدنية ومراجعته، عنـد االقتـضاء،           -  ١٣-  ٧٧  
   ؛ )    كندا (      ُ                                           حبيث ال ُيحرم املعاقون من حقهم يف التصويت بسبب اإلعاقة   
                                                                    تعديل القانون اجلنائي، وفق ما جاء يف التقرير الـوطين، وإدراج             -  ١٤-  ٧٧  
   ؛ )      أملانيا (               االجتار بالبشر               حكم مستقل بشأن  
   ؛ )      تايلند (              ملبادئ باريس     ً طبقاً                              إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان   -  ١٥-  ٧٧  
               ملبـادئ       ً   طبقـاً                                                النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان           -  ١٦-  ٧٧  
   ؛ )    غانا (      باريس   
                    ملبـادئ بـاريس         ً   طبقـاً                                      إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان         -  ١٧-  ٧٧  
   ؛ )       إكوادور (  
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           ملبـادئ       ً وفقاً                                                 إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تعمل          -  ١٨-  ٧٧  
   ؛ )                                               اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (      باريس   
           ملبـادئ       ً طبقاً                                               النظر يف خيارات إنشاء مؤسسات حلقوق اإلنسان          -  ١٩-  ٧٧  
                                                                              باريس، وهو األمر الذي أكدت عليه جلنة القضاء علـى التمييـز العنـصري                
   ؛ )              البوسنة واهلرسك (  
      ً طبقاً                                                          اختاذ التدابري الالزمة إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان           -  ٢٠-  ٧٧  
                                                                        ملبادئ باريس بشأن وضع املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيـز حقـوق اإلنـسان         
   ؛ )                 اجلمهورية التشيكية (        ومحايتها   
                                                                تسريع تطوير أنشطة إحدى املؤسسات القائمة املسؤولة عن تعزيز           -  ٢١- ٧ ٧  
     تعمل            إىل مؤسسة                بصورة أفضل                                                 حقوق اإلنسان ومحايتها قصد تكييفها وحتويلها         
   ؛ )     املغرب (           بادئ باريس  مل      ً وفقاً  
                                        ملؤسسات املعنية، مبا فيها ديوان احلقوق       ا        اعتماد                   استطالع إمكانية     -  ٢٢-  ٧٧  
   ؛ )       ماليزيا   (                  نة التنسيق الدولية     ِ     ، من ِقبل جل      واملظامل  
                                                           الشروع يف مشاورات مع مؤسساهتا الوطنية حلقـوق اإلنـسان            -  ٢٣-  ٧٧  
   ؛ )       إسبانيا (                         من جلنة التنسيق الدولية                  بشأن طلب اعتمادها  
   ؛ )      فنلندا (                               إنشاء مؤسسة ديوان املظامل لألطفال   -  ٢٤-  ٧٧  
   اة                                                         تكثيف اجلهود لضمان حسن سري عمل املفوض املعين باملـساو           -  ٢٥-  ٧٧  
   ؛ )       إسبانيا (                                  اجلنسانية بإمداده مبا يكفي من موارد   
                                         متتع اجلميع حبقوقهم التامة علـى قـدم              تكفل                      اختاذ تدابري فعالة      -  ٢٦-  ٧٧  
   ؛ )      السويد (                    لاللتزامات الدولية             ً املساواة طبقاً  
   ؛ )        ليتوانيا (                                        مواصلة اجلهود الرامية إىل محاية حقوق الطفل   -  ٢٧-  ٧٧  
                                       ي املواطنني باألحكام الواردة يف قانون                              تعزيز جهودها إلذكاء وع     -  ٢٨-  ٧٧  
                                                                                       املساواة يف املعاملة ولتنفيذها بالكامـل، وكـذلك أحكـام قـانون املـساواة                
   ؛ )      تايلند (         اجلنسانية   
       سـيما                                                             تكثيف تدابري املساواة اجلنسانية واملساواة يف املعاملة، ال         -  ٢٩-  ٧٧  
                         زام الوارد يف الفقـرة            لاللت     ً طبقاً                                              خبصوص حقوق املرأة وإدماج األقليات القومية،         
                                                                            من التقرير الوطين وتوصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة              ١٦٠  
   ؛ )    شيلي (                                    املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة   

                                                               وضع سياسات تعزز املساواة اجلنسانية ملعاجلة أوجه الالمـساواة           -  ٣٠-  ٧٧
   ؛ )        أستراليا (                               املستمرة رغم الضمانات القانونية 
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                                                                وضع سياسيات وبرامج حتقق تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف            -  ٣١-  ٧٧
                                                                                        سوق العمل والتعليم والتمثيل السياسي والعام، واختاذ ما يلزم من التدابري الكفيلة            
                                                                                    بالتنفيذ الفعال للتشريعات يف جمال املساواة اجلنسانية، بوسائل منها إمداد املفوض           

   ؛ )      هولندا (                        املعاملة باملوارد الكافية                                   املعين باملساواة اجلنسانية واملساواة يف 
                        اليت تضطلع هبـا عـدة            نشطة    لأل                                مواصلة تعاوهنا الوثيق ودعمها       -  ٣٢-  ٧٧

           فريق األمم                                                         مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة، و                   جهات منها   
   ؛ )       ماليزيا   (                             ، واللجنة الدولية للصليب األمحر                              املتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

              ، والتـشديد            للمرأة                                          تدابري مكافحة الصور النمطية املعادية      ز   عزي ت  -  ٣٣-  ٧٧
ـ                                             عن طريق التنفيذ التـام للقـوانني امل                            ً     تكافؤ الفرص، وحتديداً       عزيز      على ت    ة       تعلق

   ؛ )     املغرب (                                     باملساواة اجلنسانية واملساواة يف املعاملة 
            يف مجيـع                         املـساواة اجلنـسانية                                     مواصلة اجلهود اهلادفة إىل تعزيز      -  ٣٤-  ٧٧

                                                                        بواسطة تنفيذ التشريعات القائمة ووضع معايري قانونية جديـدة علـى                     امليادين،  
   ؛ )        ليتوانيا (       السواء 

                                                                 اختاذ املزيد من التدابري للحد من مشكلة الالمساواة اجلنـسانية            -  ٣٥-  ٧٧
   ؛ )              البوسنة واهلرسك (                              وتقوية مكانة املرأة داخل اجملتمع 

        تمييـز                            اء على كـل أشـكال ال                                      اختاذ مجيع التدابري الالزمة للقض      -  ٣٦-  ٧٧
   ؛ )       إكوادور (                               املرأة ومكافحتها واملعاقبة عليها           والعنف ضد 

                                                ة باملساواة اجلنسانية واملـساواة يف املعاملـة            تعلق                  تنفيذ القوانني امل    -  ٣٧-  ٧٧
   ؛ )    شيلي (                   من تقريرها الوطين    ١٥٣                          لاللتزام الوارد يف الفقرة       ً ، طبقاً     ً  كامالً      ً تنفيذاً
                     ء والرجال وبني مجيع                                              تشجيع تكافؤ الفرص يف التوظيف بني النسا        -  ٣٨-  ٧٧

   ؛ )      تايلند (                أقلياهتا القومية 
                                                               مواصلة جهودها ملكافحة انتهاكات حقوق املرأة، بوسائل منـها           -  ٣٩-  ٧٧

   ؛ )        أذربيجان (                إذكاء وعي الناس 
   ؛ )      اجلزائر (                                     مكافحة مجيع أشكال العنصرية والتمييز     عزيز ت  -  ٤٠-  ٧٧
                                                        مواصلة جهودها لوضع برامج وسن تشريعات حمليـة ترمـي إىل     -  ٤١-  ٧٧

                                                                           مكافحة مجيع األشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب         
   ؛ )       األرجنتني (                                      والتمييز اللغوي وما يتصل بذلك من تعصب 

             األقليـات       ضـد                                                    النظر يف اختاذ التدابري الالزمة ملنـع التمييـز            -  ٤٢-  ٧٧
   أن                               ء على التمييز العنصري بـش                                                     ومكافحته، والنظر بإجيابية يف توصية جلنة القضا      

   ؛ )       الربازيل (              يف جمال التعليم                على أساس متييزي                أطفال الروما        منع فصل
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                                         على التمييز القائم على االنتماء اإلثين                                 اختاذ تدابري حمددة للقضاء       -  ٤٣-  ٧٧
   ؛ )            االحتاد الروسي (                          يف سوق العمل وقطاع التعليم 

                         ، وجعل القانون اجلنائي                                           تضمني التشريعات حظر املنظمات العنصرية      -  ٤٤-  ٧٧
                                                                     من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،           ٤               فق مع املادة        يتوا

   ؛ )            االحتاد الروسي (                                            قصد جترمي التحريض على الكراهية على أساس العرق 
                       ضـد املثلـيني                                                       اختاذ مجيع التدابري الالزمـة ملكافحـة التمييـز            -  ٤٥-  ٧٧

   ؛ )      بلجيكا   (        واملثليات
                                        وتثقيفهم من شأهنا أن تعزز التـسامح                                  وضع برامج لتوعية الناس       -  ٤٦-  ٧٧

   ؛ )      هولندا (                                    على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية 
                    اهلويـة اجلنـسانية         شأن                            توعية املوظفني العموميني ب    ل          برامج        تنظيم  -  ٤٧-  ٧٧

   ؛ )       إسبانيا (                                      وامليل اجلنسي، مبن فيهم قوات وأجهزة األمن 
             وباخلـصوص                                                     مراجعة مجيع التدابري الالزمة للحد من التمييـز،         -  ٤٨-  ٧٧

   ؛ )       إكوادور (         األطفال          لتمييز ضد                                   التشديد على رسم سياسات مناسبة ملنع ا
                   يف                           علـى أسـاس متييـزي                                      وضع حد لفصل أطفـال الرومـا        -  ٤٩-  ٧٧

   ؛ )       الدامنرك (        التعليم 
                                                               النظر يف تعديل قانون العقوبات قصد وضع تعريـف للتعـذيب             -  ٥٠-  ٧٧

   ؛ )                 اجلمهورية التشيكية (                            من اتفاقية مناهضة التعذيب  ١               ينسجم مع املادة 
                           من اتفاقيـة مناهـضة       ١             يف املادة                   التعذيب الوارد                اعتماد تعريف     -  ٥١-  ٧٧

   ؛ )       هنغاريا (        التعذيب 
                                                           اختاذ تدابري فعالة لصون حقوق السجناء وحتسني ظروف عـيش            -  ٥٢-  ٧٧

   ؛ )      السويد (        احملتجزين 
                الواليات املتحدة   (                                         حتسني الظروف يف السجون ومراكز االحتجاز         -  ٥٣-  ٧٧

   ؛ )   كية     األمري
                                                          حتسني جممل ظروف االحتجاز وتـأمني سـبل اسـتعانة مجيـع              -  ٥٤-  ٧٧

                عند حرماهنم من                                               ، مبحامني وتلقيهم العالج، وإبالغهم حبقوقهم                     ً  احملتجزين، عملياً 
   ؛ )                 اجلمهورية التشيكية (       حريتهم 

                                                               حتسني سبل تلقي السجناء اخلدمات األساسية، مبا فيها الرعايـة            -  ٥٥-  ٧٧
   ؛ )      تراليا  أس (                      الصحية وإعادة التأهيل 
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                                                                 توفري الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل للسجناء املعـاقني،          -  ٥٦-  ٧٧
   ؛ )        سلوفينيا (                            على أن تكون موافقتهم عن علم 

                                                                  تعزيز تدابري احلد من انتشار األمراض املعدية يف السجون، والنظر            -  ٥٧-  ٧٧
                                       املخدرات عن طريق احلقن الوريـدي،                  ملن يتعاطون                       يف وضع برامج بديلة         ً  جمدداً  

   ؛ )      النمسا (                                         ملا أوصى به مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان    ً فقاً و
     ضـد                                                              اعتماد ما يلزم من تشريعات، وحظر أي نوع من العنـف              -  ٥٨-  ٧٧

   ؛ )      فنلندا (                               األطفال، مبا فيه العقوبة البدنية 
                       املرأة واملعاقبة عليها       ضد                                         تكثيف جهودها ملنع مجيع أشكال العنف         -  ٥٩-  ٧٧

   ؛ )       األرجنتني (          واستئصاهلا 
                                                               اعتماد تشريعات حمددة ملكافحة العنف املرتيل، وتـأمني احلمايـة            -  ٦٠-  ٧٧

   ؛ )                    مجهورية إيران اإلسالمية (                               لضحاياه، والتعجيل مبقاضاة اجلناة 
                                                           النظر يف وضع خطة وطنية شاملة ملنع العنف املمارس على املـرأة      -  ٦١-  ٧٧

   ؛ )       الربازيل (                                         ومكافحته، والنظر يف حتديث التشريعات الالزمة 
    احلد          املتعلقة ب    عمل   ال                                       اجلهود الرامية إىل التنفيذ الكامل خلطة           تسريع    -  ٦٢-  ٧٧

        ضـد         لعنـف                      جلملة أمور منها ا                هبدف التصدي     )     ٢٠١٤-    ٢٠١٠ (           من العنف   
   ؛ )       ماليزيا (      املرأة 
                                                              االستناد إىل اجلهود احلالية للتصدي للعنف املرتيل واجلنسي عـن            -  ٦٣-  ٧٧

                  للضحايا، والتأكد                                                             طريق تشجيع برامج التدريب والتوعية، ودعم إنشاء مالجئ         
                                                                                  من التنفيذ الكامل لآلليات القضائية اليت تسمح بالتحقيقات املناسبة والعقوبـة           

   ؛ )    كندا (              املالئمة للجناة 
                                                                   اختاذ تدابري إضافية ملنع االجتار بالبشر ومكافحته وفرض العقوبـة            -  ٦٤-  ٧٧

   ؛ )              مجهورية مولدوفا (             املناسبة عليه 
                                  باعتماد تدابري تـشريعية ملنعـه                                        تعزيز احلماية من االجتار بالبشر        -  ٦٥-  ٧٧

   ؛ )    كندا (                       ومكافحته واملعاقبة عليه 
              سرعة معاقبـة                                                         اعتماد تدابري قانونية فعالة ملكافحة االجتار بالبشر و         -  ٦٦-  ٧٧
   ؛ )                    مجهورية إيران اإلسالمية   (     اجلناة
                  الواليات املتحـدة    (                                          سن تشريعات حمددة يف جمال االجتار بالبشر          -  ٦٧-  ٧٧

   ؛ )        األمريكية
   ؛ )       هنغاريا (             االجتار بالبشر     جترمي   -  ٦٨-  ٧٧
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                                                                               اعتماد تدابري فعالة ملنع االجتار بالبـشر ومكافحتـه واملعاقبـة             -  ٦٩-  ٧٧
   ؛ )       هنغاريا (     عليه 
                                                                التشريعات واعتماد تدابري فعالـة ملنـع االجتـار بالبـشر                 تعزيز  -  ٧٠-  ٧٧

   ؛ )      بولندا (                       ومكافحته واملعاقبة عليه 
         املعنية                  لس دول حبر البلطيق               العمل التابعة جمل                      توثيق التعاون مع فرقة   -  ٧١-  ٧٧

   ؛ )       النرويج (                    مبكافحة االجتار بالبشر 
   ؛ )        أذربيجان (                                       بذل املزيد من اجلهود ملكافحة االجتار بالبشر   -  ٧٢-  ٧٧
            َّ     اجتماعية يبلَّغون    -                                                التأكد من أن املصابني بإعاقات عقلية ونفسية        -  ٧٣-  ٧٧
                يتمتعون بـاحلق                                    والتهم املوجهة إليهم، وأهنم                                   جراءات اجلنائية املتخذة ضدهم      باإل

   ؛ )        سلوفينيا (                     مساعدة قانونية فعالة           احلصول على                   يف حماكمة عادلة، ويف 
                               يف شدة القسوة اليت يتعامل                                          إجراء حتقيقات سريعة وشاملة ونزيهة      -  ٧٤-  ٧٧

   ؛ )                 اجلمهورية التشيكية (                                                هبا موظفو إنفاذ القوانني وإفراطهم يف استعمال القوة 
                                 إفراط قوات األمن يف استعمال                                      إجراء حتقيقات مناسبة ونزيهة يف      -  ٧٥-  ٧٧

                                                                           القوة، ومقاضاة الضباط املسؤولني ومعاقبتهم، وتقدمي تعويض كاف للـضحايا          
   ؛ )       إكوادور (       وأسرهم 

                                                                    التحقيق يف شدة القسوة اليت يتعامل هبا موظفو إنفـاذ القـوانني              -  ٧٦-  ٧٧
   ؛ )                    مجهورية إيران اإلسالمية (

ـ                  احلق يف         كفالة  -  ٧٧-  ٧٧            ن اخلدمـة                                      االستنكاف بوازع مـن الـضمري م
   ؛ )        سلوفاكيا (         القبيل    هذا                                    ، وتوضيح أسباب قبول أو رفض طلبات من         العسكرية

                                              فعالية مشاركة املرأة التامة وعلى قـدم              لتعزيز                     اختاذ تدابري إضافية      -  ٧٨-  ٧٧
   ؛ )              مجهورية مولدوفا (                     ُ                            املساواة يف اهليئات اليت ُينتخب فيها األعضاء أو يعينون 

                                       الالزمة للحد بفعالية مـن معـدل                                    االستمرار يف اعتماد التدابري     -  ٧٩-  ٧٧
   ؛ )    الصني (                                                   تسرب الطلبة حبيث يتحقق اإلعمال الشامل للحق يف التعليم 

                                                                 اختاذ تدابري جديدة ملواصلة تعزيز التثقيف والتـدريب يف جمـال             -  ٨٠-  ٧٧
   ؛ )              مجهورية مولدوفا (            حقوق اإلنسان 

   ؛ )     التفيا (                                               مواصلة تنفيذ التعليم الثنائي اللغة مبوارد كافية   -  ٨١-  ٧٧
                                                                      اختاذ مجيع ما يلزم من تدابري ملواصلة التنفيذ الفعال السـتراتيجية             -  ٨٢- ٧ ٧

                                                                            اإلدماج وتعزيز مشاركة ممثلي األقليات واجملتمع املدين يف مجيع مراحـل هـذه             
   ؛ )      هولندا (        العملية 
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                                                                  مواصلة إستونيا سياستها الناجحة يف جمال اإلدماج بوسائل منـها            -  ٨٣-  ٧٧
                     ، ومواصـلة جهودهـا       ٢٠١٣-    ٢٠٠٨     فترة                                  تنفيذ برنامج اإلدماج احلكومي لل    

   ؛ )     التفيا (                                                     لتحسني مستوى اإلملام بلغة الدولة لدى السكان غري اإلستونيني 
                                                                 االستمرار يف تنفيذ سياسات مناسبة وفعالة لتسهيل إدماج مجيـع            -  ٨٤-  ٧٧

   ؛ )        سلوفاكيا (               أقلياهتا اإلثنية 
                                                     حل مشكلة عدميي اجلنسية، واحليلولة دون ظهور حاالت من هذا  -  ٨٥-  ٧٧

   ؛ )       إكوادور   (             ً القبيل مستقبالً
                                                                   اختاذ إجراءات فعالة لزيادة مشاركة األقليات يف احلياة العامـة،            -  ٨٦-  ٧٧

               تحـريض علـى                                                                ومراجعة سبل االنتصاف املتاحة لضحايا التمييز العنصري وال       
   ؛ )      النمسا (         الروما        سيما ضد             الكراهية، ال

ـ          -  ٨٧-  ٧٧          ذ أدوات                                                          االهتمام خاصة حبقوق أطفال الروما يف التعليم، وتنفي
   ؛ )      فنلندا (                                                         السياسة املناسبة كي يتمتعوا باحلقوق املنصوص عليها يف الدستور 

                                                             مواصلة جهودها لتحسني ظروف استقبال طاليب اللجوء، مبـا يف            -  ٨٨-  ٧٧
                                                                              ذلك تقدمي مساعدة قانونية جمانية، خاصة ملن يلتمسون اللجوء على احلـدود،             

   ؛ )        سلوفاكيا (         واحملتجزين 
  ،   ٤٣-  ٧٧    ، و   ١٣-  ٧٧                                وصيات املـذكورة يف الفقـرات                             وترى إستونيا أن الت     -  ٧٨
               ً  الواردة آنفاً  ٨٨-  ٧٧   ، و  ٧٥-  ٧٧   ، و  ٧٤-  ٧٧   ، و  ٦٠-  ٧٧   ، و  ٥٧-  ٧٧   ، و  ٥٤-  ٧٧ و

   .             قيد التنفيذ  ٢٤-  ٧٧                                           قد نفذت أصال، وأن التوصية اليت جاءت يف الفقرة 
       ، لكن                         عليها يف الوقت املناسب                                                         وستنظر إستونيا يف التوصيات التالية وتقدم األجوبة          -  ٧٩

                                                                            ال يتعدى الدورة السابعة عشرة جمللس حقـوق اإلنـسان املقـرر عقـدها يف                        يف موعد   
   .    ٢٠١١      يونيه  /      حزيران

                                                                 توقيع اتفاقية االختفاء القسري والتصديق عليها يف أقرب وقـت            - ١-  ٧٩  
   ؛ )     فرنسا (                                                            ممكن، واالعتراف بالكامل باختصاص اللجنة املعنية باالختفاء القسري 

                                  ول االختياري امللحـق باتفاقيـة                                     النظر يف التصديق على الربوتوك      - ٢-  ٧٩  
   ؛ )       الربازيل (                                      القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

                                                             توقيع الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص            - ٣-  ٧٩  
                                                                           باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختيـاري امللحـق         

                              ملرأة، والربوتوكول االختيـاري                                                     باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ا       
                                                                            امللحق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية االختفـاء القـسري،           

   ؛ )       إسبانيا (               والتصديق عليها 
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                                                                التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على          - ٤-  ٧٩  
   ؛ )       األرجنتني (                           مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

                                             االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق                        توقيع الربوتوكول     - ٥-  ٧٩  
                                                                                 االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء        

   ؛ )       إكوادور (                                                على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والتصديق عليهما 
                                                            االعتراف باختصاص جلنة مناهضة التعذيب الذي تـنص عليـه            - ٦-  ٧٩  

   ؛ )     فرنسا (                            من اتفاقية مناهضة التعذيب   ٢٢   و  ٢١        املادتان 
                                                               إنشاء مؤسسة حلقوق اإلنسان تعتمدها جلنة التنـسيق الدوليـة            - ٧-  ٧٩  

   ؛ )      اجلزائر (
                                                               إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تعتمـدها جلنـة التنـسيق             - ٨-  ٧٩  

   ؛ )       الدامنرك (        الدولية 
                        جلنة التنسيق الدوليـة                                             بذل اجلهود الالزمة للحصول على اعتماد         - ٩-  ٧٩  
   ؛ )      بولندا (                                         ؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتقيد مببادئ باريس  مل
   ؛ )    غانا (                                         تعجيل إجراءات إنشاء جملس املساواة اجلنسانية   -  ١٠-  ٧٩  
                                                              زيادة املوارد املخصصة للمفوض املعـين باملـساواة اجلنـسانية            -  ١١-  ٧٩  

   ؛ )       النرويج (                                    واملساواة يف املعاملة على سبيل األولوية 
                                             د خطة العمل بشأن األطفال واألسر للفتـرة                           تسريع عملية اعتما    -  ١٢-  ٧٩  

   ؛ )        أذربيجان   (    ٢٠٢٠-    ٢٠١١
                                                               استحداث أدوات سياساتية تستند إىل مبادئ يوغياكارتا ملكافحة          -  ١٣-  ٧٩  

   ؛ )      فنلندا (                 األقليات اجلنسية   ضد        التمييز 
                      املثلـيني واملثليـات                                              االهتمام خاصة بأعمال العنف املمارس على         -  ١٤-  ٧٩  

   ؛ )      بلجيكا (
                                                         خطة عمل وطنية، وكذلك قانون خاص ملكافحة بيع األطفال                 اعتماد    -  ١٥-  ٧٩  

   ؛ )                    مجهورية إيران اإلسالمية (                                            وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
              ١٥                                                            تعديل التشريعات لتعديل احلد األدىن لـسن الـزواج مـن              -  ١٦-  ٧٩  

   ؛ )              البوسنة واهلرسك (      سنة   ١٨   إىل 
   .              ه بدعم إستونيا                           ومل حتظ التوصيات الواردة أدنا  -  ٨٠

                                                                النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال        - ١-  ٨٠  
   ؛ )     تركيا   ) (     املغرب (                      املهاجرين وأفراد أسرهم 
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                                                                   النظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال            - ٢-  ٨٠  
   ؛ )        أذربيجان (                      املهاجرين وأفراد أسرهم 

                                                على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال                     النظر يف التصديق    - ٣-  ٨٠  
       مـارس   /       آذار   ١٧           املؤرخة       ١٧٣٧                 للتوصية رقم        ً طبقاً                         املهاجرين وأفراد أسرهم    

                     بأن إستونيا عضو        ً علماً                                                  اليت صدرت عن اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا،             ٢٠٠٦
   ؛ )      اجلزائر (     فيها 

            ألشخاص عدميي                     املتعلقة مبركز ا       ١٩٥٤                           االنضمام إىل اتفاقية عام       - ٤-  ٨٠  
          البوسـنة     (    ١٩٦١                                                            اجلنسية وإىل اتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنـسية لعـام           

   ؛ )      واهلرسك
                                                                التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال             - ٥-  ٨٠  

   ؛ )       األرجنتني (                      املهاجرين وأفراد أسرهم 
   اد                                                           توقيع االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفر  - ٦-  ٨٠  

   ؛ )       إكوادور (                     أسرهم والتصديق عليها 
        االحتـاد   (                                                         إنشاء ديوان مظامل بشأن قـضايا األقليـات القوميـة             - ٧-  ٨٠  

   ؛ )      الروسي
   ؛ )       النرويج (                                           إنشاء مؤسسة منفصلة ومستقلة لصون حقوق الطفل   - ٨-  ٨٠  
                          سيما علـى أسـاس اللغـة                                       وضع خطة عمل ملكافحة التمييز، ال      - ٩-  ٨٠  

   ؛ )      السويد (
                                                      املساواة يف املعاملة للتصدي للتمييز القائم على اللغة                   ترسيخ قانون     -  ١٠-  ٨٠  

   ؛ )        أستراليا (                                              والدعوة إىل املساواة اجلنسانية، خاصة يف سوق العمل 
                      من جنسني خمتلفني يف             بالعشراء                  من نفس اجلنس            العشراء        مساواة    -  ١١-  ٨٠  

   ؛ )      هولندا (                احلقوق والواجبات 
                    عـديل تـشريعاهتا،                                              االخنراط هبمة يف مكافحة العنف املـرتيل، وت         -  ١٢-  ٨٠  

   ؛ )                 اجلمهورية التشيكية (                                         واعتماد تدابري مناسبة حلل مشكلة العنف املرتيل 
                                                                 النظر يف اعتماد تدابري تشريعية لتجرمي العنف اجلنـساين خاصـة             -  ١٣-  ٨٠  

   ؛ )       إسبانيا (
   ؛ )       النرويج (                               سن قانون خاص جبرمية االجتار بالبشر   -  ١٤-  ٨٠  
                          شخاص مـن نفـس اجلـنس                                        االعتراف القانوين بالعالقات بني أ      -  ١٥-  ٨٠  

   ؛ )                                               اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (
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   ؛ )       النرويج (                                     االعتراف بالزواج بني أشخاص من نفس اجلنس   -  ١٦-  ٨٠  
                                                                     منح اجلنسية لكل من يعيش يف إقليم إستونيا بصفة دائمة ويود أن              -  ١٧-  ٨٠  

         األطفـال                                                        ، ومنح حق املواطنة، على وجه االسـتعجال، جلميـع                      ً  يصبح مواطناً 
                                                                           املولودين يف إستونيا ممن يسمون غري مواطنني، دون استثناء، ورفع حظر العضوية       

                            لديهم إقامة دائمـة يف           الذين       واطنني    امل                         سياسية املفروض على غري       ال      حزاب    األ   يف  
                                                            بلدان غري أعضاء يف االحتاد األورويب، ومنح غري املـواطنني                      وينتمون إىل        البالد  

   ؛ )            االحتاد الروسي (            الس البلدية          ُ            احلق يف أن ُينتخبوا يف اجمل
                                                                   اعتماد قانون عن حقوق األقليات القومية ووضعها، وتوقيع امليثاق           -  ١٨-  ٨٠  

    ١٢                                                                            األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات، والتصديق على الربوتوكول رقم           
   ؛ )            االحتاد الروسي   (                                                 تفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية  لال

                                                           ضمان حق األقليات القومية اليت تعيش يف جممعات سكنية يف تلقي        -  ١٩-  ٨٠  
                                                                               اخلدمات من الدولة والبلدية بلغاهتم األم، واالنـضمام إىل اتفاقيـة اليونـسكو          
                                                                                    اخلاصة مبكافحة التمييز يف التعليم، وإعادة النظر يف قرار إغالق املدارس الثانوية            

   ؛ )        د الروسي    االحتا   (       ً  تلميذاً   ١٢٠                       اليت يقل عدد تالميذها عن 
   ؛ )        أستراليا (                                                التأكد من أن لغات األقليات حتظى باملكانة الالئقة هبا   -  ٢٠-  ٨٠  

                                                           أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن مواقـف            /                   ومجيع االستنتاجات و    -  ٨١
                             وال ينبغي تأويلها على أهنا       .                            أو الدولة موضوع االستعراض    /              اليت قدمتها و    )      الدول (        الدولة  

   .             يق العامل ككل               حتظى بتأييد الفر
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