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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 ة والعشرونرابعالدورة ال
 2016 يناير/كانون الثاين 18-29

   
تجميع للمعلومات أعّدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان   

 5/1قووووورار مجلوووووس حقووووووق اإلنسوووووان )ب( موووووق مرفوووووق 15 وفقووووواق للفقووووورة
   16/21مق مرفق قرار المجلس  5 والفقرة

 
   إستونيا  

  
 

 هــ ا التيريــر  للــل لال اومــاة الــوايرة ي ايــايير هل ــاة امل اهــداة  ا  ــرا اة ا ا ــ   
ايـــايير م ـــو  األمـــم املتحـــدة   ي ي ذلـــمل املات ـــاة  الت اليـــاة الـــوايرة مـــ، الد لـــ  امل نلـــ   مبـــا

غري ذلمل مـ،  اـا ا األمـم املتحـدة الرذلـ  ذاة الوـا ق  التيريـر ميـد    ي السامي حليوق ا نسان 
ي شكل مو ز ايلداً باحلـد األصوـل ل ـدر الكالـاةق  لاعـا  لاـل الـنل الكامـل  يور ـل ال ـورة 

امل وضـــــل  اصرتاتـــــاة مـــــ،       هـــــاة ن ـــــر    إىل الواـــــا ا املر  لـــــ ق  ت يترـــــل، التيريـــــر  يـــــ   يا 
يــرر منهــا ي التيــايير  ال لانــاة ال انلــ  الوــارية لــ، امل وضــل ق  مــا الســامل  حليــوق ا نســان  ــا 

 هـــــــــو يت ـــــــــل هلكـــــــــل امل ـــــــــارق التو لهلـــــــــ  ال امـــــــــ  الـــــــــ  التلـــــــــدها  اـــــــــ  تيـــــــــوق ا نســـــــــان ي 
 صــد ذوكــرة لاــل جــو منهشــي ي تواشــي اايــ  الــنل مرا ــل امل اومــاة الــوايرة ق 17/119 هميــري 
 قال رتة اامل ي تدات ال   التطوياة اتست را  ر يي  التيرير إلدار ي  يو للت التيريرق ي
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   المعلومات األساسية واإلطار -أوالق  
 

   (1)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

 
   (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان -1 

 
 مل يووّدق لالها/مل اوي ل ب د اتست را  ةاملتخ  اةا  را  احلال  خال الد ية السابي  
اتنرــــــــلا   التوـــــــديا       
 ا اف    

االتفاقيةةا اوليويةةا وء عةةامج عءةة   يةة  
 (1991)  أشكال اوتمييز اوعنصري

اوعهةةةةةةةةةل اوةةةةةةةةةلي  ا ةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةا     
 االقتصةةةةةةاالجا ياالةتماعيةةةةةةا ياو  ا يةةةةةةا

(1991) 
اوعهل اولي  ا ا   ا     امللنيا 

 (1991)   ياوسياسيا
الرب اوكـــول اتختلـــايين الثـــاين لا هـــد 

ــــــــد    ــــــــاحليوق املدنلــــــــ  ا ــــــــا  ال ب
 (2004)  السلاسل 
مجلـــل  شـــكال اليرـــا  لاـــل اا اصلـــ  

 (1991ة )التلللز ضد املر 
 (1991) اا اصل  مناهر  الت  يب

ـــــــــــايين تا اصلـــــــــــ   الرب اوكـــــــــــول اتختل
 (2006) مناهر  الت  يب

 (1991اا اصل  تيوق الط ل )
ـــــــــــايين تا اصلـــــــــــ   الرب اوكـــــــــــول اتختل
تيـــوق الط ـــل بعـــطن بلـــل األع ـــال 
 اســـــــتفال األع ـــــــال ي ال فـــــــا   ي 

 (2004) املوار ا باتل 

الرب اوكول اتختلـايين تا اصل  تيـوق 
الط ــــل املت اــــا باشــــرتا  األع ــــال ي 

 (2014) املنازلاة املساح 
اا اصلـــــــــــ  تيـــــــــــوق األشـــــــــــخا  ذ ين 

 (2012ا لاص  )
 

الد للـــــ  حللايـــــ  تيـــــوق  اتا اصلـــــ 
مجلـــــــل ال لـــــــال املهـــــــا ري،   فـــــــرار 

  سرهم
ـــــــل  ـــــــ  حللايـــــــ  مجل اتا اصلـــــــ  الد لل
 األشخا  م، اتخت ا  اليسرين

التح  اة  /   
 ا لاناة

الرب اوكول اتختلـايين تا اصل  تيـوق  
الط ــــل املت اــــا باشــــرتا  األع ــــال ي 

املــــــارة   )إلــــــان املنازلـــــاة املســــــاح 
(  احلد األرىن لس، التشنلد هـو 2)3

 (2014سن    18
اا اصلـــــــــــ  تيـــــــــــوق األشـــــــــــخا  ذ ين 

  12املـارة   )إلـان ا سـريينا لاص  
2012) 
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 مل يووّدق لالها/مل اوي ل ب د اتست را  ةاملتخ  اةا  را  احلال  خال الد ية السابي  
العــــــــــــــكا   إ ــــــــــــــرا اة     

 ا  ـرا اة  التحيلياة 
 (3)ال ا ا 

 

اتا اصلــ  الد للــ  لايرــا  لاــل مجلــل 
 14  املارة  شكال التلللز ال نورين

(2010) 
لا هــد   لالرب اوكــول اتختلــايين األ  

ــــــــد    ــــــــاحليوق املدنلــــــــ  ا ــــــــا  ال ب
 (1991)  السلاسل 

 20  املارة اا اصل  مناهر  الت  يب
(1991) 

الرب اوكول اتختلايين تا اصلـ  تيـوق 
 6  املــــــارة األشــــــخا  ذ ين ا لاصــــــ 

(2012) 

الرب اوكـــــــــــول اتختلـــــــــــايين لا هـــــــــــد 
ا ا   ا     االقتصاالجا  الد  
 تماعيا ياو  ا ياياالة

اوعهةةةةةةل اوةةةةةةلي  ا ةةةةةةا   ةةةةةةا     
 41  املارة   امللنيا ياوسياسيا

ــــــــ   ــــــــايين تا اصل الرب اوكــــــــول اتختل
اليرا  لال مجلـل  شـكال التلللـز 

 ضد املر ة
اا اصل  مناهر  الت ـ يب  املاراـان 

21  22 
ــــــــ   ــــــــايين تا اصل الرب اوكــــــــول اتختل
تيوق الط ل املت اا بإ را  ايدمي 

 ال اغاة
اتا اصلـــــ  الد للـــــ  حللايـــــ  تيـــــوق 
مجلـــــــل ال لـــــــال املهـــــــا ري،   فـــــــرار 

  سرهم
ـــــــل  ـــــــ  حللايـــــــ  مجل اتا اصلـــــــ  الد لل
 األشخا  م، اتخت ا  اليسرين

  
 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة -2 

 
 مل يوودق لالها ا  را اة املتخ ة ب د اتست را  احلال  خال الد ية السابي  
اتنرـــلا     التوـــديا     
 ا اف    

اا اصلــ  منــل  رإلــ  ا بــارة ا لاللــ  
  امل اص   لالها

  

ن ــــــا  ي مــــــا األساســــــي لالحكلــــــ   
 ا نا ل  الد لل 

كافحـــ  التلللـــز اا اصلـــ  اللونســـكو مل 
 ي  ال الت الم

ب ــــــــــــدإلي  تــــــــــــاناملت اي ناتــــــــــــاتا اصل  (4)بر اوكول بالريمو 
 (5)ا نسل 

اتا اصلــــ  ا ا ــــ  بوضــــل الا  ــــ   
 الرب اوكــــــول املاحــــــا  1951ل ــــــا  

 1967هبا ل ا  

من لـــــــــ  ال لــــــــل الد للـــــــــ   تــــــــااا اصل 
 (6)189  169 ييصل

  ب/ 12  اا اصلـاة  نلـا املخيخــ 
 الرب اوكــــــــوتة  1949   غســــــــط

 (7)ا ضافل  املاحي  هبا

  

اتا اصلاة األساسل  ملن ل  ال لـل  
 (8)الد لل 
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ـــ  اليرـــا  لاـــل التلللـــز ال نوـــرين إســـتونلا لاـــل الن ـــر ي شـــش  -1 ـــ  مناهرـــ  الت ـــ يب   ن ت  ن
اتا اصلـ  الد للـ  حللايـ  تيـوق    اتا اصل  الد للـ  حللايـ  مجلـل األشـخا  مـ، اتخت ـا  اليسـرين التوديا لال

  بـــاحليوق اتصتوـــاري  الرب اوكـــول اتختلـــايين لا هـــد الـــد   ا ـــا    مجلـــل ال لـــال املهـــا ري،   فـــرار  ســـرهم
   ق(9)الرب اوكول اتختلايين تا اصل  اليرا  لال مجلل  شكال التلللز ضد املر ة     ات تلالل   الثيافل 

اا اصلــ  الن ـر ي التوــديا لاـل  ت  نـ  اليرــا  لاـل التلللــز ال نوـرين إسـتونلا لاــل شـش  -2
      ــت ملكافحــ  التلللـز ي  ـال الت اـلم )اللونسـكو( من لـ  األمـم املتحـدة لارتبلــ   ال اـم  الثيافـ 

   ق(10)اللونسكو بطن اعشَّل إستونلا بعدة لال التوديا لال ه ه اتا اصل 
إســــتونلا بعــــطن صرايهــــا لــــد   الــــ  صــــدمتهاامل اومــــاة إىل   نــــ  مناهرــــ  الت ــــ يب   شــــاية -3

 1961املت ايــ  بوضــل األشــخا  لــدإلي ا نســل   اا اصلــ  لــا   1954التوــديا لاــل اا اصلــ  لــا  
  إســـتونلا اشنـــامل اومـــاة     ــت الااــمل  لاـــل الــرغم مـــ،  بعــطن خ ـــت تــاتة ان ـــدا  ا نســل ق

ــــد الن ــــر ي التوــــديا لاــــ ــــطن ا ل األمــــم املتحــــدة  صــــدمت م وضــــل   ق(11)ل اتا ــــاصلت  املــــ كويا ب
   ق(12)لال التلللز ال نورين او لاة ممااا ن  اليرا   السامل  لعخ ن الا      

الرب اوكــول ا ضــاي تا اصلــ  لاــل  التوــدياب نــ  اليرــا  لاــل التلللــز ال نوــرين   ــت     -4
األ انـــب الـــ  اراكـــب لـــ، عريـــا  ه كـــر  املتســـل  بال نوـــري ا رإلـــ  ا لكرت نلـــ  بعـــطن  ـــرمي األف ـــال 

   ق(13) ي  سا ط ا لا   ن ل  الكل لوار
ا لانـــــــ  املنوـــــــو  لالهلـــــــا ي إســـــــتونلا بإ ـــــــداي   نـــــــ  مناهرـــــــ  الت ـــــــ يب   ـــــــت   -5

   ق(14)م، اا اصل  مناهر  الت  يب 22  21 املارا 
  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
 
بياـــا  الاشنـــ  امل نلــ  بـــاحليوق اتصتوـــاري   ات تلاللــ   الثيافلـــ   تت ـــت 2011ي لــا   -6
الد لــ  الطــر  ي ســر التزامااــا اليانونلــ  الد للــ  بطرييــ  ايللديــ  بوــ تها  ــرر الن ــا  اليرــا ي ي  ن 

ت ـــ ي ي  مـــ، م   قالتزامـــاة غـــري ذاالـــ  التن لـــ   ت اثـــري املطال ـــ  ال االـــ  بـــاحليوق لاـــل الوـــ لد ا اـــي
  الـــد   لاـــل األفـــرار اّرلـــا  انتهـــا  تيـــوصهم اتصتوـــاري   ات تلاللـــ   الثيافلـــ  املن ثيـــ  لـــ، ال هـــد

بوضـــل بـــرامب اديي لـــ      ـــت الاشنـــ  إســـتونلا  قاتصتوـــاري   ات تلاللـــ   الثيافلـــ ا ـــا  بـــاحليوق 
   ق(15)ايراة بعطن نطاق احليوق اتصتواري   ات تلالل   الثيافل لملهن  ا اماة   

  
 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيم 

 
إســـتونلا  الاشنـــ  امل نلـــ  بـــاحليوق اتصتوـــاري   ات تلاللـــ   الثيافلـــ   تثـــت 2011ي لـــا   -7

املت ايــ  مبركــز املخسســاة الوعنلــ  لت زيــز   ايــ   ــارق بامل مخسســ  املستعــاي ال ــد  لاــل ضــلان ايلــد
 عاــب التلارهــا لـد   نــ  التنســلا الد للــ  لالخسســاة الوعنلــ  تيـوق ا نســان )م ــارق بــايي (  
  صــــدمت  نــــ  مناهرــــ  الت ــــ يب او ـــــل  2013 ي لــــا   ق(16)لت زيــــز تيــــوق ا نســــان   ايتهــــا
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 نــ  اليرــا  لاــل التلللــز ال نوــرين لــ،  ســ ها ألن إســتونلا مل  لربــت   2014 ي لــا   ق(17)مماااــ 
 2012 ي لـــــامي  ق(18)مل ـــــارق بـــــايي  ايـــــري ب ـــــد إنعـــــا  مخسســـــ   عنلـــــ  حليـــــوق ا نســـــان  فيـــــاً 

ملخسســـ  الوعنلـــ  بعـــطن ا حـــن لـــ،  فرـــل تـــل بوـــدر الرة إســـتونلا بـــطن احلكومـــ     فـــا2014 
   ق(19)ي املستي ل ال  ستو تلد حليوق ا نسان

  
 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياق  

 
  صــــدمت إســــتونلا ايريرهــــا ملنتوــــا املــــدة بعــــطن متاب ــــ  ان لــــ  التو ــــلاة 2014لــــا   ي -8

   ق(20)2011 ل ا امليدم  خال اتست را  الد يين العامل 
  

 التعاون مع هيئات المعاهدات -ألف 
 

 حالة اإلبالغ -1 
 

 هل اة امل اهداة
املات ــــاة ا تاملــــ  الــــوايرة 

 ي اتست را  السابا
منـــ    خـــر ايريـــر صوـــد 

 اتست را  السابا
 خـــر مات ـــاة 

 تال  ا باغ ختامل 
ــــــــــ       ــــــــــل   ن اليرــــــــــا  لا

 ال نورينالتلللز 
  ب/ غســــــــــــــــط  2013 2010  ب/ غسط 

2014 
الثــــــاين حيـــــل مولــــــد ايـــــدمي التيريــــــري، 

 2018 لا  يلعر  الثالن لعر 
الاشنـــ  امل نلـــ  بـــاحليوق 
اتصتواري   ات تلالل  

  الثيافل 

 كـــــــــــــــــــــانون األ ل/   2008 2002الثاين/نوفلرب اعري، 
   2011 ريسلرب

ي الثالـــن  حيـــل مولـــد ايـــدمي التيريـــر
 2016 لا 

الاشنـــــ  امل نلــــــ   يــــــوق 
 ا نسان

ــــــــ  ايــــــــدمي التيريــــــــر ال اــــــــطخر - - 2010متوز/يولله  ــــــــل من راب
 2015متوز/يولله 

الاشنـــ  امل نلـــ  باليرـــا  
   لال التلللز ضد املر ة

  السارس ا ام ي، التيرير سلون ر ي  - 2015 2007متوز/يولله 
اعـــــــري،  - ي اعـــــــري، األ ل/ كتـــــــوبر

 2016الثاين/نوفلرب 
 ياي/مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايو  2011 2007الثاين/نوفلرب  اعري،  ن  مناهر  الت  يب

2013 
ي الســارس  حيـل مولـد ايـدمي التيريـر

 2017 لا 
 2003كـــــــانون الثاين/ينـــــــاير   ن  تيوق الط ل 

 /الط ـــــــــل()اا اصلــــــــ  تيـــــــــوق 
 2010كـــــــانون الثاين/ينـــــــاير 

الرب اوكــــــــــــــــــول اتختلــــــــــــــــــايين )
تا اصل  تيوق الط ـل بعـطن 
بلـــــــــــل األع ـــــــــــال  اســـــــــــتفال 
األع ـــال ي ال فـــا   ي املـــوار 

 (ا باتل 

ايير م، الثاين إىل الرابل التيسلون ر ي  - 2013
؛  ســــــلحل 2016 ياول/ســــــ تلرب ي 

مولـــــــد ايـــــــدمي التيريـــــــر األ   بعـــــــطن 
اتختلـايين تا اصل  تيـوق الرب اوكول 

الط ــــل املت اــــا باشــــرتا  األع ــــال ي 
 2016ي لا   املنازلاة املساح 

الاشنــــــــ  امل نلــــــــ   يــــــــوق 
 األشخا  ذ ين ا لاص 

   منـــ  لـــا  ايـــدمي التيريـــر األ اـــطخر - - -
2014 
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 الردود على طلبات المتابعة المحّددة المقدمة مق هيئات المعاهدات -2 
 

 ا تامل املات اة   
 

 ميد  ي املوضو  التاييخ امليري هل   امل اهدة
اليرـــــــا  لاـــــــل   نـــــــ     

 التلللز ال نورين
املاتيــــــ  اليرــــــا ل  ي تالــــــ  ا طابــــــاة الــــــ   2011

حتــــت لاــــل الكراهلــــ ؛  التعــــديد امل ــــر  لاــــل 
 ق(21)الاف  ي اسرتاالشل  ا رماج؛  تال  الر ما

 (23)امل اوماةيوطاب مزيد م،  ق(22)2011

ت ــــر املن لــــاة ال نوــــري   مكافحــــ  خطــــاب  2015 
رافــــــل  ؛  الت ــــــاي  ينالتحــــــريت لاــــــل الكراهلــــــ 

ر لا يوبـــــ  ي اليـــــانون  لنوـــــرين ك ـــــر ِّ معـــــد 
 ق(24)الر ما ا الم  ع ال؛   ا نا ي

2015(25) 

الاشنـــ  امل نلـــ   يـــوق 
 ا نسان

؛  التلللــز ضـــد مخسســـ  املستعــاي ال ـــد  تيــ   2011
 ق(26)املر ة

ق (29)2013   (28)2012   (27)2011
 (30)امل اوماةيوطاب مزيد م، 

 نــــــــــــــــــــــ  مناهرــــــــــــــــــــــ  
 الت  يب

الرـــــــــلاناة اليانونلـــــــــ  ل شـــــــــخا  املســـــــــاو   2014
احلريــــــــ ؛  اســــــــتخدا  اليــــــــوة؛  ال نــــــــا املنــــــــز ؛ 

 ق(31) املخسس  الوعنل  حليوق ا نسان

2014(32) 

  
 (33)التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء 

 
 احلال  الراهن  خال الد ية السابي  احلال  
 ن م ن م رلوة را ل    

 ال نوري  الزياياة املرطال هبا
 بلل األع ال  استفال األع ال ي ال فا   ي املوار ا باتل 

- 

 - - الزياياة املت ا لالها م، تلن امل د 
 - الزياياة املطاوب 

 
- 

الـــــــــرر ر لاـــــــــل يســـــــــا ل اترلـــــــــا اة 
 ال ا ا  الندا اة 

 قاحلكوم  لهخال ال رتة صلد اتست را   يرة لا  اتد  يسل باغ

  ايايير املتاب    ال  ثاة
   

 التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -جيم 
 
)م وضـــل    وضـــل  األمـــم املتحـــدة الســـامل  حليـــوق ا نســـانملمســـام  ماللـــ   صـــدمت إســـتونلا -9

ي   وـــند ق األمـــم املتحـــدة لاتربلـــاة لوـــا  الســـكان األ ـــال تيـــوق ا نســـان(  مبـــا ي ذلـــمل ل
   ق(34)2014  2013  2012  2011 األلوا 
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موووع مراعووواة القوووانون  تنفيوووال االلتزاموووات الدوليوووة المتعلقوووة بحقووووق اإلنسوووان -ثالثاق  
   الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 
   التمييزالمساواة وعدم  -ألف 

 
ياــا  ن صــانون املســا اة باحليوق اتصتوــاري   ات تلاللــ   الثيافلــ  بــ امل نلــ  اشنــ لا تتت ــ -10

ال هـــد  ( مـــ،2)2ي املـــارة نوـــو  لالهـــا مجلـــل األســـ  امل إىل اســـتناراً ي امل اماـــ  ت حي ـــر التلللـــز 
التلتـــــل اللـــــل احليـــــوق  لـــــا  ـــــلفل  احليوق اتصتوـــــاري   ات تلاللـــــ   الثيافلـــــ بـــــ الـــــد   ا ـــــا 

   ق(35)اتصتواري   ات تلالل   الثيافل 
  لربـت  ق(36)  لربت الاشن  لـ، صايهـا إزا  الت ـا ة بـ  ا نسـ  ي  ـا  الت اـلم  ال لـل -11

لاــــل   ـــــه اوا ــــه املــــر ة     ي ســــوق ال لـــــلق ر مــــ لــــ، صايهــــا ألن املـــــر ة ت اــــزال ح الاشنــــ   يرــــاً 
 ا يتياضــاه صــل بكثــري ممــ اتياضــل   ــراً اج مــ،  ديــد ي ســوق ال لــل   ا وــو    ــ وب  ي اتنــدم

   ق(37)خرين ن   ال للاال لال ال كوي  مبا ي ذلمل لندما 
اليرـــا  لاـــل التحلـــزاة  اليوالـــب  مـــ،   ـــلا  هورهـــا لـــ رلـــت الاشنـــ  إســـتونلا إىل اكث -12

ذ ال  ـــال ن ـــالاـــل ك الـــ  ا  تثـــت الاشنـــ  إســـتونلا  ق(38)د ي ا نســـ  ي اعتلـــلاملت ايـــ  بـــالنلطلـــ  
 ال ــ  بل ــ  ا ــزز معــايك  املــر ة ي ســوق    ــال ال لــللاتعــري اة املت ايــ  باملســا اة بــ  ا نســ  ي 

   ق(39)ي مجلل املناعا التكا   لسويةاملخدماة الرلاي  النهايي  إاات  ضلان  بطرق منهاال لل  
بتط لــا اتا اصلــاة  التو ــلاة التاب ــ  ملن لــ   نــ  ا ــربا  امل نلــ  لــ، ذلــمل  عا ــت   فرــاً  -13

الراملــ  إىل ا زيــز إىل احلكومــ  موا ــا   هورهــا  ) نــ  خــربا  من لــ  ال لــل الد للــ ( ال لــل الد للــ 
   ق(40)ال لل املتسا ين اليلل لال املسا اة ي األ ر ب  الر ال  النسا  

 باملثـل   ق(41)  ا نسـ  ي الت اـلمزيـارة ا زيـز املسـا اة بـلاـل  شش ت اللونسكو إسـتونلا  -14
ىل حتســــ  التــــوازن بــــ  إاحليوق اتصتوــــاري   ات تلاللــــ   الثيافلــــ  إســــتونلا بــــ امل نلــــ  اشنــــ رلــــت ال

   ق(42)ال  يهلل، لالها لارة  تد ا نس  الدياسل تخوواة ال ا نس  ي
الياـا إزا  لـد  ك ايـ  لـ،   الثيافلـ احليوق اتصتوـاري   ات تلاللـ  بـ امل نل  اشن   لربت ال -15

املســا اة ب امل ــو  امل ــي املــواير ال عــري  املخووــ  لت زيــز املســا اة بــ  ا نســ   ت ســللا ي مكتــب
 رلــت الاشنــ   بـ  ا نســ   املســا اة ي امل اماــ   الـ ين يتــطلا مــ، امل ــو   مستعـاي  اتــد فيــطق

   ق(43)سا اة ب  ا نس ىل ختولل املواير الازم  لت زيز املإإستونلا 
اســــتلراي   ــــم ب ــــت ا نســــلاة  ا انلــــاة  ال  ــــاة  بســــ ب لربــــت الاشنــــ  لــــ، الياــــا    -16

 لاــل اليرـا   نـ    لربــت  ق(44)امللايسـ  ضـدهمال نوــري   ف ـال ايــايير لـ، مـا  ير مـ، السـكانل     
التلللــــز لاــــل  ســــاس ال ــــرق  األ ــــل  بعــــطنلــــ، الياــــا إزا  لــــد    ــــور بلانــــاة  ال نوــــرين التلللــــز
    ق(45)ا اي
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اــــط بــــ  ختمــــا  طن  ســــا ط ا لــــا  كثــــرياً بــــالســــامل  لعــــخ ن الا  ــــ  امل وضــــل    فــــارة   -17
   النطــاق اســ  دلايــ ب ايــو  ماتلســي الاشــو   الا  ــ  ي اياييرهــا    ألســ اب اصتوــاري  املهــا ري،

 اــر ينقل  ــنا زللــا  سلاســل     ــارية لــ، كــره األ انــب  ر ن مســا ل  ألصــوال لنوــري   اــنم لــ،  
  ســـتهد  مركـــز اســـتي ال ماتلســـي الاشـــو  ي صريـــاإىل زيـــارة ي ااشلـــاة الـــ  امل وضـــل    شـــاية 

   ق(46)2015ي األشهر الست  األ ىل م، لا   "فا "
ضــــلان  ن إىل احليوق اتصتوــــاري   ات تلاللــــ   الثيافلــــ  إســــتونلا بــــ امل نلــــ  اشنــــ  رلـــت ال -18
اعلولــاة برا هــا الت الللــ  ي ا زيـز الت ــاهم  التســامة  الوـداص  فللــا بــ  مجلـل ا نســلاة    سـهما

املت ايـ   ااو ـلاا  ـدراً  نـ  اليرـا  لاـل التلللـز ال نوـرين    كـدة ق(47)ال رصل     ا انل     الدينل 
لتوــدين مــ،   ــل ااســرتاالشل  شــاما  ر التلــاالر مــا   لطا  ــ  إســتونلا إىل ايلــلم احلالــ  ال امــ  ا ــ   

   ق(48)ها ه ه الطا   لاتلللز  غريه م، املعاكل ال  اوا ه
 ـــــر حت ال يوبـــــاةالياـــــا إزا  لـــــد  إرخـــــال ا ـــــدياة لاـــــل صـــــانون    لربـــــت الاشنـــــ  لـــــ، -19

  ــــل املن لـــاة ال نوـــري   نعـــر األفكــــاي اليا لـــ  لاـــل الت ـــوق ال نوــــرين    الكراهلـــ  ال نوـــري     
 ن ســها ف ــاً التحــريت لاــل الكراهلــ   للــال دافل لنوــرين   بــالكراهلــ  ا طابــاة الــ  حتــر  لاــل 

 ــر املن لـاة الــ  اعــشل  حتــر  الاشنــ  إسـتونلا بــطن حت    ــت  ق(49)ي اصــب لالــه اليـانون اً إ راملـ
 لكراهلــ الــد افل ال نوــري   التحــريت لاــل ا ا ــل خطــاب الكراهلــ  ذ بــطن  لاــل التلللــز ال نوــرين  

 35ي اصــب لالهـــا اليــانون ي ال ـــر   املعــاي إللهـــا ي التو ــل  ال امـــ  يصـــم  مـــ، ا ــرا م الـــ  ن ســه
   ق(50)را م مل  سام  ا را مه ه ا  يوب  لال ال اناسبرل، بطن ا    لاشن 
الياــا إزا  لــد    ــور  ين شــكا   ضــد املســخ ل  ي العــرع   تــرس لــ، الاشنــ    لربــت  -20

  شـرع  األمـ، فللـا يت اـا بال نوـري   التلللـز ال نوـرين  كـره األ انـب  مـا شـابه ذلـمل احلد ر   اـ
مـــ،  شـــكال الكراهلـــ    إزا  اا ـــا  لـــدر التحيليـــاة ي العـــكا   املت ايـــ  بـــالتلللز لاـــل  ســـاس 

   ق(51)األ ل ا اي  ال رق
لـــ، صايهــــا ألن الـــدافل ال نوـــرين ت يعــــّكل بو ـــه لـــا   رفــــاً    لربـــت الاشنـــ  مــــ،  ديـــد -21

الداللــ  إىل الاشنــ  او ــلتها  ةكــّري    قمعــدراً لا يوبــ  ي الــدلا   الــ  اورفــل مبو ــب اليــانون ا نــا ي
لا يوبـ   اً معـدر اً رافـل الكراهلـ   رفـ الت ـاي ك ـلا ديل صانون ال يوبـاة لكـي يعـلل تكلـاً حـدَّراً ي

   ق(52)رفل مبو ب اليانون ا نا يي الدلا   ال  او 
  

 حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي -باء 
 
ـــــ  مناهرـــــ  الت ـــــ يب لـــــ، صايهـــــا ألن ا ريـــــا الت ـــــ يب ي صـــــانون ال لربـــــت   -22 ـــــاةن   يوب
ن ال يوبـ  لاـل  ف ـال ألمـ، اا اصلـ  مناهرـ  الت ـ يب     1ي ك  مجلل ال نا ر الـوايرة ي املـارة  ت

    ـــت الاشنـــ   الســـش، ملـــدة اوـــل إىل الـــ  ســـنواة ت اتناســـب مـــل خطـــوية ا رإلـــ قبالت ـــ يب 
 ليوبــــاة لاــــل   مــــل اتا اصلــــ  يتطــــابالات ـــ يب  ت ــــديل صــــانون ال يوبــــاة للعــــلل ا ري ــــاً بإســـتونلا 
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 فــارة إســتونلا بطاــا بوــدر ا ــديل صـــانون   2014 ي لــا   ق(53)خطوياــا ارالــي للــال الت ــ يب 
   ق(54)علل لنا ر ا ي ا  ال دين  ال يايسل    ن ا ريا الت  يب  يوباةال

   لربــت الاشنــ  لــ، الياــا إزا  امل اومــاة الــ  ا لــد بــطن الطا ــاة الرذلــ  2013ي لــا     -23
ة فللــــا يت اــــا اتيــــاامليدمــــ  إىل املستعــــاي ال ــــد     مكتــــب املــــدلي ال ــــا  مل اســــ ر لــــ،  ين م

تســتخدا  امل ــر  لايــوة مــ،  انــب املــو    املكا ــ  بإن ــاذ اليــانون بارلــا اة امل اماــ  الوتعــل   ا
ن أل كلــا  لربــت الاشنــ  لــ، الياــا ق2007ا اــال  ي نلســان/ بريل شــهداخــال األتــدايت الــ  
ن الســـاطاة مل حتـــا ل احلوـــول لاـــل  رلـــ  إضـــافل  ســـوا  أل    مل يكـــ، كافلـــاً التحيلـــا ي األتـــدايت 

   ق(55)ًا    بتن لم مياباة مل العهورباستشواب ميدمي الطا اة شخول
ي مجلـل ارلـا اة الت ـ يب  ة حايـد   شـامافوييـ   اةحتيليـإ را      ت الاشن  إستونلا بـ -24

 قال يوبـاة املناســ  ب لــ ي، ا تـت إرانـتهماملـو    ا م اص ـ  سـو  امل اماـ   اتسـتخدا  امل ــر  لايـوة    
 إنوـــا   للـــ  مســتيا  لاتحيلـــا ي هـــ ه اترلــا اة   ضـــلان بإنعـــا إســتونلا  اشنـــ كلــا    ـــت ال

   ق(56)ناسباحلا ي الت ويت امل متت هم بالرحايا 
ر ـــد الال  ـــال   با شـــرا  األ هـــزة اليرـــا ل      ـــت الاشنـــ  إســـتونلا  ن ارـــل، صلـــا ممـــا    -25

خسســاة م ي ين شــخل ذين إلاصــ  ليالــ   ن ســل  ا تلاللــ  ر ن موافيتــه   لالــاة إيــدا املســتيل ل
غـــري عـــولي     ين مـــريت  ســـوا   ورخـــل املستعـــ ل بعـــكل  توـــولارـــل،  ن الطـــب الن ســـي؛   

يفـت ال ــاج     إمكانلـ  منحــهال ـاج الــ ين سلوو ـا لـه    بعـطنكاماــ  ال اومـاة لاـل املعـولي  
   ق(57) ين ادخل عيب  خر

ـــنـــ   تت ـــت الاش -26 انتعـــاي ال نـــا احليوق اتصتوـــاري   ات تلاللـــ   الثيافلـــ  بياـــا امل نلـــ  ب
ملنــل ال نــا  ةحــدر اةالياــا إزا  لــد    ــور اعــري  لــ، نــ  مناهرــ  الت ــ يب   لربــت  ق(58)املنــز 

 يت ــت هــ ه  ق(59)ة ي صــانون ال يوبــاةتللــز ال نــا املنــز   رإلــ  م لــد  الت ــاياملنــز   مكافحتــه    
ــــ    مــــل ذلــــمل   ق(60)2014-2010 طــــ  التنللــــ  املت ايــــ  باحلــــد مــــ، ال نــــا  من ــــه لا ــــرتة الاشن
   ق(61) اة اولل   اس   النطاق عللت ا التنلل  ه ه الاشن  ل،  س ها ألن خط  لربت 

بعــطن ال نــا ضــد املــر ة   شــاما اةالتلــار اعــري ب    ــت  نــ  مناهرــ  الت ــ يب إســتونلا  -27
لــــل ارلــــا اة ي مج حــــدرا    التحيلــــا  ــــرإلت   اتغتوــــاب الز  ــــي ــــا اي  نــــا الال   ــــل مــــ،
ا نــاة  م ــاص تهم  ك الــ  اســت ارة ضــحايا ال نــا املنــز  مــ، احللايــ   مبــا ي ذلــمل  اتيــ ال نــا   م

ـــ    إمكانلـــ  توـــوا  با ضـــاف  إىل ذلـــمل   ق(62)لاـــل ا ـــدماة الط لـــ   اليانونلـــ  ماأل امـــر التيللدي
افلــري  بفلــ احليوق اتصتوــاري   ات تلاللــ   الثيافلــ  بــإ را   ــاة إلاملــ  امل نلــ  بــاشنــ     ــت ال

ت إســتونلا  اــا بوــدر ا ــديل صــانون  ضــح   2014 ي لــا   ق(63)ال نــا املنــز  إزا موصــا اعتلــل 
فيـــــرة فرللـــــ   ديـــــدة إىل  ستورـــــا   بـــــال نا املنـــــز قمت اـــــا  ـــــر  بلســـــتكلل ين سو  ال يوبـــــاة  الـــــ

 إعــاي لاصــ  ا يــ ا  إذا اياكــب يهــ ا لاــل   شــد اــنل لاــل ليوبــ   ا  ال ــدين()ا يــ  121 املــارة
   ق(64) إلال الي     لاص  
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 ــر  ـرات  ال يوبــ  حت اة نـ  مناهرــ  الت ـ يب لــ، صايهـا إزا  لـد    ــور اعـري   لربـت  -28
 دنلــــ  ح ــــر  ــــرات  ال يوبــــ  الللال دنلــــ  ي مجلــــل األمــــاك،      ــــت بت ــــديل صــــانون  ايــــ  الط ــــل 

يـــنل لالهـــا  مـــاك، الرلايـــ  ال دياـــ   بو ـــ ها  رإلـــ    املنـــزل  هـــال ع ـــال ي مجلـــل األمـــاك،  مبـــا فل
   ق(65)اليانون
لتشـــرمي  2012رخاـــت لاـــل صـــانون ال يوبـــاة ي لـــا   يت ـــت الاشنـــ  بالت ـــدياة الـــ   و  -29

 نـــ  خـــربا  من لـــ   تت ـــت  ق(66)ال يوبـــاةب ااـــه ي صـــانون  ي إعـــاي تكـــم صـــا م ال عـــربات ـــاي 
ال ديـــد مـــ،  امل اومـــاة املت ايـــ  بلاـــل صـــانون ال يوبـــاة  الـــ   ورخاـــت ال لـــل الد للـــ  الت ـــدياة 
   ق(67)ات اي بال عر  هور مكافح األنعط  الرامل  إىل اكثلا 

موـــدياً  اً ن إســـتونلا ت اـــزال باـــدأل نـــ  مناهرـــ  الت ـــ يب لـــ، صايهـــا   لربـــت مـــل ذلـــمل   -30
امل وضـــل     فــارة ق(68)ألغـــرا  الــدلاية اليســـري   ال لــل اليســـرين بال عــر   ميوــداً لا ـــاي م ــرباً 

بعـــكل خـــا   طـــر الوصـــو  م رضـــون طن الا  ـــ   ماتلســـي الاشـــو  بـــ الســـامل  لعـــخ ن الا  ـــ 
   ق(69)ي كثري م، األتلان ي لعوااتهريب بس ب تاتة الر ا ال  لاضحايا لا اي بال عر    

   اختــاذ ف ـاتً  بال عــر إن ـاذاً  ديــد ملكافحـ  ات ـايا   ـت الاشنـ  إســتونلا بإن ـاذ اليـانون     -31
 شــش ت  ق(70) اــوفري ســ ل اتنتوــا  اــماــدابري ف الــ  ملنــل ات ــاي بال عــر   زيــارة  ايــ  الرــحايا 

ات ــاي  صرـاياي  مست لرـ  اةحتيليـلاـل ضـلان إ ـرا  احلكومـ    نـ  خـربا  من لـ  ال لـل الد للـ 
   ق(71) ماتي  ا ناةباألشخا  

  
 وسيادة القانون إقامة العدل -جيم 

 
مجلـــــل األشـــــخا   مـــــنة   ـــــت  نـــــ  مناهرـــــ  الت ـــــ يب إســـــتونلا باختـــــاذ اـــــدابري لرـــــلان  -32

اليــــانون  ي امللايســــ  ال لالــــ   مجلــــل الرــــلاناة اليانونلــــ  منــــ  الاح ــــ   مبو ــــب   ريــــاحل املســــاو 
ي إلامهــم بطســ اب اــوصل هم  بــالتهم املو هــ  احلــا  وق التاللــ  بالتحديــد احليــاأل ىل تتتشــازهم    

ـــلهم؛  احلـــا ي إلامهـــم  يـــوصهم؛  احلـــا ي توـــوام فـــوياً لاـــل خـــدماة حـــا  مســـتيل  لاـــل  إل
بطن سـهم؛  احلـا ي فحـل هـم املسالدة اليانونلـ  لنـد اتصترـا ؛  احلـا ي إلـا  شـخل  تاي نـه 

تيل   لنــد ا مكــان ع لــب مــ، اختلــايهم؛  احلــا ي ايــدإلهم  مــا  صــا ِّ ر ن عـيب رريــه ع لــب مســ
  2014ق  ي لــــا  (72)اــــطخري؛  احلــــا ي  ن ايــــو  حكلــــ  ب حــــل األســــاس اليــــانوين تتتشــــازهم

   ق(73)ا   با تشزي،ا يانونل  الم اوماة م وا  ل، الرلاناة صدمت إستونلا 
الـــ  اـــوتي بـــطن  ـــر   ب ـــت الســـشون  ر ي   لربـــت الاشنـــ  لـــ، صايهـــا إزا  امل اومـــاة  -33

 ق     ــت الاشنــ  إســتونلا بــطن حتســ،اتتتشــاز الــ  اســتخدمها العــرع  ت اســتوي امل ــايري الد للــ 
ال ر   املاري  ي مجلل السشون  ر ي اتتتشاز الـ  اسـتخدمها العـرع   مبـا فلهـا ااـمل الـ  بونلـت 

ت مــخخراً  هبــد  حتســ  االاكــل األساســل    ــر   الن افــ  الوــحل   ال ــر   الوــحل   املــا   يوممَّــ
امل ـــايري الد للـــ     بـــطن اك ــل الســاخ،  التدف ـــ   التهويــ   ا نـــاية  األاــايت  إ ـــار النوافـــ  املكّســرة
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 ق(74)لــ،  يب ــ   متـاي مرب ــ  لكــل حتشــزمسـاتته ت ايــل  ايرــي بتخوـلل تلــز م لعــي الـدنلا الــ 
   ق(75)الرامل  إىل حتس    ضا  ا تشزي، هال، ادابري  إستونلا ايريراً صدمت   2014 ي لا  

ي  غـــري املـــربي ليلـــورااســـتخدا   عـــري إىلالتيـــايير الـــ  ابســـ ب   لربـــت الاشنـــ  لـــ، صايهـــا  -34
برـــلان ايلـــد مجلـــل مـــو  ي  إســـتونلاالاشنـــ      ـــت   قاأل ـــ اراســـتخدا  الســـشون  مبـــا ي ذلـــمل 

فللـا يت اـا باسـتخدا   2011منـ  لـا   السـايي  رصـ ا ديـدة األكثـر  بـالاوا ة  ـايماً  ايلـداً السـشون 
الرب اوكوتة  مــل  الســشاة الــ  اواــا اســتخدا  اليلــور  لــ، التيلــد بــ فرــاً   اليلــور ي الســشون

ــــد  ين فــــي  املســــتخدم  حتديــــداًق مبــــا ي ذلــــمل  ســــ اب اســــتخدامها  مــــدة اســــتخدامها  عرييــــ  التيلل
ــــــ اة ن ارــــــل، إ ــــــرا  حتيليــــــ ســــــتونلا  ي مجلــــــل شــــــكا   اتنتهاكــــــاة املت ايــــــ     مســــــتيا  فويي

  2014 ي لــــا   ق(76)هــــ ه اتنتهاكــــاة املســــخ ل  لــــ،باســــتخدا  اليلــــور  مســــا ل  األشــــخا  
  اليلـــور ي اســـتخداعـــطن بإســـتونلا م اومـــاة ا لـــد بطاــا بوـــدر  ضـــل لـــوا ة حــدرة إضـــافل  صــدمت 
   ق(77)السشون

  
 الحق في الخصوصية والزواج والحياة األسرية -دال 

 
  وــانالرموز الوعنلــ   ســاط  الد لــ   األشــخا  املتلت ــ   بــ التعــهرياللونســكو  ن فــارة   -35

  إســتونلا ن لــ   ــت امل   ر للــ  يعــكل  رإلــ  ي اصــب لالهــا بالســش، ملــدة اوــل إىل اــايت ســنواةق
   ق(78)ريا ر  ل، التعهنز      ابطن 
ياـــا  ن التعـــري اة باحليوق اتصتوـــاري   ات تلاللـــ   الثيافلـــ  امل نلـــ  بـــاشنـــ   تت ـــت ال -36

  ل ـــمل الـــ ي، ت يـــخر ن ا ـــدماة األساســـل   مـــ،  مبـــ، فـــلهممـــو  ي ا دمـــ  املدنلـــ    نـــلالســـايي  مت
كـــا  الـــوايرة ي صـــانون ا دمـــ  األتايلـــد  ىل ك الـــ إإســـتونلا الاشنـــ   ت رلـــ املعـــايك  ي ا ضـــراباةق

احليوق اتصتوــاري  بــ الــد   ا ــا بال هــد تــا مــو  ي ا دمــ  املدنلــ  ي ا ضــراب بعــطن ال امــ  
لاــل األشــخا   ميتوــراً ا ضــراب احلــا ي ت ــر    ذلــمل مــ، خــال   ــل  ات تلاللــ   الثيافلــ 

   ق(79)ال ي، يخر ن خدماة  ساسل 
التلللــــز ال نوــــرين لــــ، الياــــا إزا  اا ــــا  مســــتو  معــــايك  اليرــــا  لاــــل   لربــــت  نــــ   -37

 كــرية  املخسســاة ا الــ قي الربملــان   ي ال امــ   مبــا ي ذلــمل احللــاة األصالــاة ي احللــاة السلاســل    
معــايك   فــرار األصالــاة ي احللــاة ال امــ   مبــا ي ذلــمل ي بــطن اك ــل زيــارة  ســتونلا او ــلتها الاشنــ  

   ق(80)ية لال مجلل املستوياةالربملان  ي ا را
  

 عادلة ومواتيةعمل في ظروف و الحق في العمل  -هاء 
 
ألن مســـتو  لـــ، الياـــا  بـــاحليوق اتصتوـــاري   ات تلاللـــ   الثيافلـــ  لربـــت الاشنـــ  امل نلـــ   -38

 مــ، الراملــ  إىل احلــد مــ، ال طالــ   هــا هور ق     ــت الاشنــ  إســتونلا بتكثلــامرا  ــاً زال يــال طالــ  ت 
 ق  (81) ما  الودماة اتصتواري  لصطا  ال ل هعاش 
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 الضمان االجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي الئقالحق في  -واو 
 
لـــــــدر بياـــــــا  ن  بـــــــاحليوق اتصتوـــــــاري   ات تلاللـــــــ   الثيافلـــــــ الاشنـــــــ  امل نلـــــــ  تت ـــــــت  -39

الـــ ي، ي لعـــون حتـــت خـــط ال يـــر    امل رضـــ   طـــر ال يـــر   األشـــخا   ت ســـللا غـــري ا ســـتونل 
ة الرــلان إلانــامــ، األشــخا  الــ ي، يتايــون  اً ك ــري   اً لــدرألن   لربــت لــ، صايهــا  قيــزال مرا  ــاً  ت

وــــلاغ   ان لــــ  سلاســــاة  اســــرتاالشلاة بإســــتونلا     ــــت الاشنــــ   ات تلــــالي ي لعــــون ي فيــــرق
 منهــــا لالســــت لدي، اً ت يــــ اً مســــتو  م لعــــل مليدمــــ  ضــــلان  ن اك ــــل ا لانــــاة ااحــــد مــــ، ال يــــر ل

   ق(82)سرهم أل
  اــت الاشنــ  اعــ ر بــالياا ألنــه لاــل الــرغم مــ، الزيــارة الك ــرية ي احلــد األرىن ل  ــوي   -40
   ق(83)مستو  م لعلًا ت يًا لا لال   سرهميوفر ه ا األخري  ت
لانــــاة ن هــــ ه ا ألال طالـــ  حــــد رة    إلانــــاةن مــــدة رفــــل أل  لربـــت الاشنــــ  لــــ، صايهـــا  -41
   ق(84)مهي ليد ال لل بس ب خطط يونهل فلهادفل ي احلاتة ال  او  ت
ــــ  بياــــا  -42 الــــ ين ات تلــــالي  ه الســــك، الــــنيل احلــــار ي الســــك،  مبــــا فلــــ تت ــــت الاشن

  تثــــت الاشنــــ  ال اــــدياة الري لــــ قاألخــــر     بدي ــــ   صــــل املــــدن  ال اــــداةاعــــهده اــــال     اعــــهده
 ـــر م  لوـــا  اات تلـــالي  ت ســـللا ه الســـك، إســـتونلا لاـــل م ا ـــ  الـــنيل ي الســـك،  مبـــا فلـــ

   ق(85) املهلع  م، األفرار  ا لالاة  ي مجلل املناعا امل نل 
  

 الحق في الصحة  -زاي 
 
وصــت ي النــه ألاحليوق اتصتوــاري   ات تلاللــ   الثيافلــ  لــ، صايهــا امل نلــ  بــاشنــ   لربــت ال -43

ايس لاـــل نطـــاق  اســــل ي متـــ ت للالـــاة ا  هـــا م ـــدل ا  هـــا   مـــا زالـــ الـــ ين ارا ـــل فلـــه
 تسـرب املديســيقالمـا يــخرين باملراهيـاة إىل  احللــل غـري املرغـوب فلــه غال ـاً     ألن ـ و  املراهيـاة

خــــدماة الوــــح  ضــــلان الســــري   ــــول املــــراهي  بعــــكل ف ــــال إىل  تثــــت الاشنــــ  إســــتونلا لاــــل 
وفري منــــل  ــــل املراهيــــاة  اــــمــــ،   ــــل ىل اكثلــــا  هورهــــا إإســــتونلا  تجنابلــــ    رلــــا نســــل   ا 

   ق(86)الدلم الازم  لالراهياة احلوامل خدماة
  

 التعليمالحق في  -حاء 
 
ياــا  ن لــدر التاملــ  باحليوق اتصتوــاري   ات تلاللــ   الثيافلــ  امل نلــ  بــاشنــ   ــت التت -44

    ـــت بالتلـــار اـــدابري حـــدرة األهـــدا   قت يـــزال مرا  ـــاً ال ـــا  الـــ ي، مل يكلاـــوا الت اـــلم الثـــانوين 
   ق(87)تسرب املديسي ب  التامل المل ا   
مجلـــل  ع ـــال  ك ـــل توـــولنـــ  اليرـــا  لاـــل التلللـــز ال نوـــرين إســـتونلا بـــطن ا    ـــت    -45

   ق(88)ي املدايس ال اري  رما هم إالر ما لال الت الم ا لد 
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صــــــد  ر ــــــت ي املنــــــاهب الدياســــــل   كلوضــــــو   تيــــــوق ا نســــــان  ناللونســــــكو  تت ــــــت  -46
   ق(89)الوعنل 

  
 وق الثقافيةالحق -طاء 

 
احليوق اتصتوــــاري   ات تلاللــــ   الثيافلــــ  لــــ، صايهــــا ألن ب ــــت امل نلــــ  بــــاشنــــ   لربــــت ال -47

اعــــاي  ي األنعــــط   ن مــــ، األفــــرار  ا لالــــاة  تو ن  املهلعــــو الســــكان  ت ســــللا ا ر مــــ شــــرا ة
 اليـــــدية لاـــــل حتلـــــل اكالل هـــــاقضـــــ ا     هـــــ ه األنعـــــط الو ـــــول إىل بســـــ ب صاـــــ  فـــــر الثيافلـــــ  
  بوسـا ل منهـاإستونلا لال ا زيـز إللـال تـا ا للـل ي املعـايك  ي احللـاة الثيافلـ    الاشن   شش ت

 ـــــر م   املهلعـــــ  مـــــ، األفـــــرار وـــــا  لـــــ   ت ســـــللا لك الـــــ  الســـــري احلوـــــول لاـــــل الســـــال الثياف
   ق(90) ا لالاة

  
 األشخاص ذوو اإلعاقة -ياء 

 
ألن نســ   ك ــرية  احليوق اتصتوــاري   ات تلاللــ   الثيافلــ  لــ، صايهــاامل نلــ  بــاشنــ   لربـت ال -48

  إســـتونلا بـــطن اكثـــا ا هــــور اشنــــ    ـــت ال ن لـــ، ال لـــلقو مـــ، األشـــخا  ذ ين ا لاصـــ  لــــاعا
ال ي ـــاة  ا ـــاج  ن  للـــل مناســـب احلوـــول لاـــل   األشـــخا  ذ ين ا لاصـــ  فر ـــمـــنة الراملـــ  إىل 

   ق(91)إمكانل  الو ول  النيلاامل املت اي  ب  مثل ا درة
  

 األقليات -كاف 
 
 غـــري ا ســـتونل  األشـــخا  ن م ـــدل بطالـــ    نـــ  خـــربا  من لـــ  ال لـــل الد للـــ   ضـــحت  -49
إزا  الت ا اــاة ي فــر   هــا نــ  اليرــا  لاــل التلللــز ال نوــرين لــ، صاي   لربــت ق(92)يــزال مرا  ــاً  ت

 ق(93)ال لــــل  مســــتوياة الــــدخل بــــ  ا ســــتونل   غــــري ا ســــتونل  ألســــ اب منهــــا الك ــــا ة الافويــــ 
إزا  التلللـز ضـد  هـااحليوق اتصتوـاري   ات تلاللـ   الثيافلـ  لـ، صايامل نلـ  بـاشنـ   لربت ال باملثل  

  نــ   لربــت  ق(94)مــا زالــوا يتــطار ن بعــكل ك ــري بال طالــ   ال يــر  ي،الســكان النــاعي  بالر ســل   الــ
الياــا ألنــه لاــل الــرغم مــ،  ن صــانون املســا اة ي امل اماــ  حي ــر  اليرــا  لاــل التلللــز ال نوــرين لــ،

 ـايري مثـل ا نسـل  )األ ــل التلللـز ي تـا  ين شـخل مسـتخدو     إلكـ، اسـتخدامه لاـل  سـاس م
ا اـــي(  ت يو تـــرب اخـــتا  امل اماـــ  بســـ ب إايـــان الافـــ  ا ســـتونل  مـــ، لدمـــه متللـــزاً إذا كـــان صـــانون 

لز ه ا اتختا  ي امل اما     ق(95)ا دم  ال ام     صانون الافاة رو
إىل التوــدين تكثلــا ا هــور الراملــ  إســتونلا ب  نــ  اليرــا  لاــل التلللــز ال نوــرين    ــت  -50

احلرمــان الــ  ا ــاين منهــا مجالــاة األصالــاة فللــا يت اــا مب ــدتة ال لالــ   األ ــر   شــكالتســتلراي 
الاشنـ  امل نلـ  بـاحليوق     2014الاشنـ  ي لـا   صـد    ـت هـ ه  ق(96)لال  سـاس الك ـا ة الافويـ 
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الافويــ  ذاة  العــر   اسـتنار  بــطن ارـل، إســتونلا 2011اتصتوـاري   ات تلاللــ   الثيافلـ  ي لــا  
   ق(97)م ايري م يول   موضولل    ذلمل م،   ل  نب التلللز لال  ساس الاف  إىلالوا  بال لل 

اليرـــــــا  لاـــــــل التلللـــــــز ال نوـــــــرين بالتلـــــــار برنـــــــامب ا رمـــــــاج احلكـــــــومي   يت ـــــــت  نـــــــ  -51
 مـــل ذلـــمل   لربـــت  ق(98)ات تلـــالي  اتصتوـــارين رمـــاج  الـــ ين يعـــلل ا 2020-2014 لا ـــرتة

م ـارية  مبـا ي ذلـمللاـل الافـ  ي اسـرتاالشل  ا رمـاج   التعـديد امل ـر الياـا إزا  اسـتلراي الاشن  ل، 
الراملـــ  إىل   ـــل صـــانون املـــدايس ا ا ـــ  متلاشـــلاً مـــل احلـــا الـــ ين  2012لـــا  املستعـــاي ال ـــد  ي 

ي املا    60ال ين  ر  إىل اديي  إلنحه الدستوي لكل شخل ي  ن يديَّس بالاف  ا ستونل   األمر 
ديي  رــرين فلهــا التــكــان مــ، منــاهب الت اــلم بالافــ  ا ســتونل  ي املــدايس الثانويــ  ال الــا ا ا ــ  الــ   

إزال  ال نا ر ال يابل  م، النهب ال ين ات  ـه ق     ت الاشن  إستونلا بطن اوا ل بالاف  الر سل  سابياً 
  ق(99)لت زيز مكان  الاف  الرذل 

 متــنة مركـــزاً إســتونلا بــطن بــاحليوق اتصتوــاري   ات تلاللــ   الثيافلــ   الاشنــ  امل نلــ    ــت    -52
ا اارا  ــ  اعــري     ــت  نــ  اليرــا  لاــل التلللــز ال نوــرين إســتونلا مب ق(100)لافــاة األصالــاة ت يــاً 
لـــ  يعـــّكل فلهـــا  ـــل اســـتخدا  لفـــاة األصالـــاة ي الـــد ا ر ال امـــ  ميتوـــراً لاـــل املياع ـــاة ا   الـــ

   ق(101)األصالاة ذ   ا نسل  ا ستونل  نوا السكان  فرار
لاــــل موا ــــا   احلكومــــ  لــــ، ذلــــمل  شــــش ت  نــــ  خــــربا  من لــــ  ال لــــل الد للــــ   فرــــاً  -53

 ـر   هورها الرامل  إىل ا زيز اكافخ ال ـر   مـا  األصالـاة ا انلـ   اليوملـ    ت سـللا فللـا يت اـا ب
بـــاحليوق اتصتوـــاري   ات تلاللـــ   الاشنـــ  امل نلـــ    ـــت    ق(102) التـــدييب املهـــي الافـــوينالتـــدييب 
بطـــرق ا مركـــز  تيـــوق األصالـــاة اليوملـــ   ال رصلـــ   الافويـــ   اابـــطن اك ـــل ي اعـــري  إســـتونلا الثيافلـــ  
للـــل التلـــار صـــانون شـــامل يرـــل،  ايـــ   ا زيـــز احليـــوق اتصتوـــاري   ات تلاللـــ   الثيافلـــ   منهـــا 

   ق(103)صالاةألا
 ن  اليرـا  لاـل التلللـز ال نوـرين لـ، صايهـا إزا  ايا ـا  لـدر نـزت  السـشون غـري   لربت  -54

إذا  مـــ، الســـشنا  الـــوايرة العـــكا     ارمجـــ   يفـــت الســـشون  املرافـــا ا  ـــاتل  ص ـــول  ا ســـتونل 
بـطن ارـل تـداً ألين     ـت  نـ  مناهرـ  الت ـ يب إسـتونلا  ق(104)بالاف  الرذلـ  كانت غري مكتوب 

ارـل، لـد  م اص ـ  السـشنا  فللـا بـطن     متللز ضد السشنا  لال  ساس ك ا ام ي الافـ  ا سـتونل 
 ين فـي اـوفري خـدماة الرتمجـ    ل املسا ل ا رايي     التطري ل  إذا مل يك، لـديهم فهـم كـا ِّ لافـ ق

   ق(105)لاسشنا  ال ي، ت ي رفون الاف  ا ستونل  م رف  كافل 
 نـــ  اليرـــا  لاـــل التلللـــز ال نوـــرين اعـــ ر بـــالياا إزا  اســـتلراي  اـــت   2014 ي لـــا   -55

  فـــارة امل وضـــل  الســـامل  لعـــخ ن الا  ـــ   ق(106)حـــدرين ا نســـل "غـــري  "األشـــخا  ايا ـــا  لـــدر
ي  6.3 اوـــل إىل نســـ  حـــدرين ا نســـل " غـــري  األشـــخا لاســـشل الســـكاين  يعـــكل " بطنـــه  فيـــاً 

امل نلــــــ  بــــــاحليوق اشنــــــ    رلــــــت الق (107)2015كــــــانون الثاين/ينــــــاير   1 تــــــىكان املا ــــــ  مــــــ، الســــــ
   ق(108)ات اة ممااا مب اتصتواري   ات تلالل   الثيافل 
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حـدرين ا نسـل " غري  األشخا امل وضل  السامل  لعخ ن الا     ن م، تا "   ضحت  -56
احلــد  ــد  مــ، احليــوق  اتلتزامــاة اتشلولــ  التلتــل مبنــب ا ــوازاة ســ ر األ الــ ي، توــاوا لاــل 

 ماتختافـاة ي امل اماـ  بلـنه لال الـرغم مـ، اسـتلراي  1954األرىن املنوو  لاله ي اا اصل  لا  
احلوول لال اوايية إصام  عويا  األ ل  التوويت ي اتنتخاباة ال ادي    كنهم إل ق ب  املواعن 

  شـاية  شـفل الو ـا ا احلكوملـ قإلكـنهم ت   ابـاة  نتخات ت إلكنهم التوويت ي غريها مـ،لك، 
حـــــدرين ا نســـــل " ي ـــــانون اتســـــت  ار غـــــري  امل وضـــــل  إىل م اومـــــاة ا لـــــد بـــــطن ب ـــــت "األشـــــخا 

   ق(109)ات تلالي م،  لول  األغا ل   ي انون احلرمان ي اعتلل ا ستوين
صــــد ا اعــــط ي  ا نســــل "حــــدرين   "األشــــخا  غــــري لم ــــدل  نــــ  فــــارة امل وضــــل  بــــطن  -57

مـــ،  حـــدرين ا نســـل ""األشـــخا  غـــري  إلنـــل  ال امـــل الر لســـي الـــ ين ي ـــد   نـــه الســـنواة األخـــريةق
   ق(110)الدي   املطاوب  ت تلاز اتخت اي ا لزاميب   وب  ا ام الاف  ا ستونل هو التشنل  

املولـوري،  األع ـال ن  مناهر  الت ـ يب لـ، صايهـا إزا  اا ـا  مسـتو  اسـشلل   لربت  -58
احليوق امل نلــــ  بـــــاشنــــ    لربــــت ال ق(111)مــــواعن كطع ـــــال  ي إســــتونلا مــــ،  الــــدي، غــــري إســــتونل 

ي  ؤهــــا  إلكــــ، إلفالاتصتوــــاري   ات تلاللــــ   الثيافلــــ  لــــ، صايهــــا ألن ا نســــل  املكتســــ   بــــالتشن
 الــ ي، حيلاــون  ــ  إســتونلا بتلســري توــول األشــخا   هــ ه الاشنــ     ــت   ق(112)ب ــت ال ــر  

   ق(113)ا نسل  "غري املواعن " لال ا نسل  ا ستونل   م ا   ال ي اة ال  اوا ه ميدمي عا اة
ي موا ـــا  هامـــ  طن إســتونلا تييـــت خطــوة بـــ  وضـــل  الســامل  لعـــخ ن الا  ــ املة فــار   -59

ا ـــديل صــــانون الـــوعي مـــ،   ـــل منـــل  خت ـــلت تـــاتة ان ـــدا  ا نســـل  لـــ، عريـــا  هـــااطـــوير إعاي 
 65 للــايهم  ا زةشــخا  الــ ي،  ــاألالت ــدياة  ا  ــي ق 2015ا نســل  ي كــانون الثاين/ينــاير 

إا ــاة شــر  كلــا  اــا ازيــل اخت ــاي الافــ  ا ســتونل    كتــا  مــ، الا ــز  اســتكلال   ا ــبمــ،  لامــاً 
ـــبالنســـ   إىل املالســـابي    نســـلا لـــ،  التخاـــي ر املـــدة اليوـــو  ســـت لدي، مـــ، احللايـــ  الد للـــ    ايو 

لتوـ ة هـ ه املـدة لعـرع   تـرس احلـد ر  را  فحل عا اة التشنل  ال ين يرـطال بـه كـل مـ، ا 
   ق(114)اس   م، ست   شهر بدتً 

 مثالا تت ت امل وضل   فإن الت ـدياة الـ   ورخاـت لاـل صـانون ا نسـل  اـنل لاـل  ن  -60
 ، الــديمــ،   لنــد الــوترة إذا كــان لي إســتونلا ا نســل  ا ســتونل  بــالتشن يكتســب  ين ع ــل مولــور

اـاييخ  ترة  يبوـ   صانونلـ  ي إسـتونلا ملـدة الـ  سـنواة لاـل األصـل  ميـلم    الـد  تلـد ميلل  
  1الت ــــدياة تلــــز الن ــــاذ ي عنلهــــاق  ســــتدخل موامــــ،  هما تــــرب   ين ر لــــ   خــــر اكــــ، الط ــــل  مل 

ــــاي ــــل األع ــــال ر ن ا امســــ  لعــــرة مــــ، ســــ   2016ر كــــانون الثاين/ين ــــطار ي  ــــي لاــــل مجل تط ا ب
   ق(115)ال لر
 ا ـــد   اـــاطن الت ـــدياة الـــ   رخاـــت لاـــل صـــانون ا نســـل  ت  فـــارة بـــ وضـــل  امل غـــري  ن -61

 كـــانون الثـــاين/  1 ي لامـــاً  18  15لـــدإلي ا نســـل  الـــ ي، اـــرتا ر  للـــايهم بـــ  األع ـــال افطـــي 
  صانونلــ  ي إســتونلا  بوــ غــري امليللــ بــا  لــدإلي ا نســل  اآلاألع ــال املولــوري، مــ،     2016 ينــاير
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مـــ،  بـــا  لـــديهم  نســـل  م لنـــ  لكـــنهم غـــري خـــال الســـنواة ا لـــ  املاضـــل    األع ـــال املولـــوري، 
   ق(116)إىل الط ل بس ب الترايب ب  صوان  ا نسل  تهمنيل  نسل صاريي، لال

ي  ك ــرياً   امل وضــل   ن اط لــا هــ ه الت ــدياة مــ، شــطنه  ن يســهم إســهاماً  ي ة مــل ذلــمل   -62
بعــــطن تـــــل معـــــكا  األشـــــخا   (117)2011تو ـــــل  اتســـــت را  الــــد يين العـــــامل ل ـــــا  ال لــــل ب

   ق(118)لدإلي ا نسل 
  

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -الم 
 
ألشـــــخا  مســـــطل  رخـــــول اإزا    لربـــــت امل وضـــــل  الســـــامل  لعـــــخ ن الا  ـــــ  لـــــ، صايهـــــا -63

  ألشــخا خت  اا  هبــا ــوعي لاشــو  الــ ــرا  ا    إســتونلا ا تــا   إىل احللايــ  الد للــ  إىل  ياضــي
طن ب ــت ماتلســي بــإىل م اومــاة ا لــد  امل وضــل    شــاية نايفــاقيــ    ــوي احلد رالســللا ي نيطــ   ت

 احلد ريــ     ي منـاعا ال  ــويق نيـا  ال  ـويمـ، احلـا ي ايــدمي عا ـاة الاشــو  ي  واالاشـو  صـد ترمــ
إىل "مركــــــز هــــــايكو نياهــــــم بتيــــــدمي عا ــــــاة الاشــــــو  مبشــــــرر يوــــــزلم  اــــــم إمــــــا نووــــــحوا   ي امليابــــــل 

   ق(119)وا منهل اد ال ين   اإىل ا  ا صسراً  للد ام اتتشاز"     ل
فـــارية ال اـــد لاـــل إ ـــداي   امـــر مب  ير مـــ، ايـــايير لـــ،  لربـــت امل وضـــل  لـــ، صايهـــا إزا  مـــا  -64

مســتلرق   فــارة  نــزا  مســاةباــد  فرييــي   خــر مــ، غــرب  ســلا يعــهدان تالــ   مــ،  فــرارال ــوي  ــا 
    ـت امل وضـل  إسـتونلا  ق(120)ا لـارة اليسـري امل وضل  بطن ه ه امللايسـ  ات ـاي  مـل م ـد  لـد  

ي  إ ــــداي هــــ ه األ امــــر"   ن متتنــــل لــــ، لاــــل ال ــــوي فــــارية إســــتونلا"مب امــــر األبــــطن ار ــــد إ ــــداي 
د للــ     اللايــ  احلمــا صــد يكــون ي تا ــ  إىل  احلــاتة الــ  او ــد فلهــا مخشــراة لاــل  ن شخوــاً 

   ق(121) د  لد  ا لارة اليسري مل  ذلمل  فياً اشو   ل اً عا  وا بال  لال ي، صدم شخا األ ي تال 
 إســـتونلا  الـــ  اســـاب ي اةاعـــر  الـــ  اترـــلنهااألتكـــا     لربـــت امل وضـــل  لـــ، صايهـــا إزا  -65

 ال اـد األ ـايم هـومي لاشـو  لاـل  سـاس  احلا ي رتت افرتا  السام  ي تاتة يفـت عاـبِّ 
   ـــت امل وضـــل  إســـتونلا بت ـــديل اليـــانون املت اـــا مبـــنة احللايـــ     ق(122)اآلمـــ، ال اـــد الثالـــناآلمـــ،   

   ق(123)  األ ىلرتاامل   انا  إ رانة ه ا احلا مت اً  تكام لكي ادخل فله الد لل  ل  انب
 اة اــنل لاـــللاــل الــرغم مـــ،  ن التعــري إنـــه لعــخ ن الا  ــ    صالــت امل وضــل  الســـامل  -66

لاشـو  لنـد   يفـت عاـبِّ  ال اـد رخـول منـلمبـا ي ذلـمل   إرايين    إ ـرا  احلا ي الط ، ي  ين صراي
الواصــــل   مــــ، الوــــ ب لاــــل ميــــدمي الطا ــــاة ممايســــ  ذلــــمل احلــــا ي لا  ــــوي احلــــد ر    ي منطيــــ 

ــــمل ال لاــــي   ــــ  احلوــــول لاــــل اتستعــــاية  /   املســــالدة اليانونلــــ   ذل بســــ ب اتفتيــــاي إىل إمكانل
ـــ ق   ضـــافت امل وضـــل  الســـامل اعانلـــ  ي   ن مســـطل  ايـــدمي  لعـــخ ن الا  ـــ  نيـــا  ال  ـــوي احلد ري

الاشــــو  لنــــد احلــــد ر  ي مراكــــز  يطا ــــون شــــخا  الــــ ي، ل  ا ــــ  انلــــ   اعيانونلــــ  الســــالدة امل
 ق  (124)2011اتست را  الد يين العامل ل ا   كانت موضو  او ل  م، او لاةاتتتشاز   
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 نـــ  مناهرـــ  الت ـــ يب لـــ، صايهـــا ألن األشـــخا  الـــ ي، ياتلســـون الاشـــو  صـــد   لربـــت  -67
يراياة الفللــا يت اــا بــ صــا م مــر  لــارة اليســري  ن خطــر األللــل الرــلاناة ا  را لــ    ون ايتلت ــ ت

غــري املــديب     املهل ــ     املــز ري، تــرس احلــد ر  الــ ين ييــو  بــه  شــلامل ــرا  ا إعــاي  املتخــ ة ي
ـــ  بـــاملواير  إ ـــرا  التحالـــل اليـــانوين     ـــرا  ميـــاباة شخوـــل    الن ـــر ي عا ـــاة احللايـــ  الد لل

   ق(125)طا اة الاشو ل
مجلـــــل الرـــــلاناة اتـــــرتا   بك الـــــ إســـــتونلا  لعـــــخ ن الا  ـــــ  امل وضـــــل  الســـــامل     ـــــت  -68

انتوـــا  صــانوين ف ــال  ل شـــخا  ســ لل احلوــول لاــل متثلـــل صــانوين   هــا إمكانلـــ  ا  را لــ   مبــا فل
ـــ   ـــوي احلد رالالاشـــو  ي نيـــا   اتلســـونالـــ ي، ي  اتتلا ـــاة اتلـــرتا  لاـــل النحـــو الوا ـــب ب  ي

ا لـــــارة منـــــل   الد للـــــ      غـــــريهم مـــــ، األشـــــخا  ا تـــــا   إىل احللايـــــ الا  ـــــ لـــــد  لايـــــ  احل
   ق(127) صدمت  ن  مناهر  الت  يب او ل  ممااا  ق(126)اليسري 
اليــانون لــ، ذلــمل     ــت امل وضــل  الســامل  لعــخ ن الا  ــ  إســتونلا بت ــديل ) (   فرــاً  -69

  مهاــ  ماتلســي الاشــو  ملـنة التعــري اة األخــر  ذاة الوــا   املت اـا مبــنة احللايــ  الد للــ  ل  انـب
لرـلان  ن يكـون صـانون املسـالدة اليانونلـ  احلكوملـ  ؛  )ب( صـراي سـايبط ، ي  ين لا  م يولزمنل  

 باعـان لاــل ف ـال بعــكل  وـولاحلإمكانلـ  الاشـو   املســت لدي، مـ، احللايـ  الد للــ   لـد  ماتلسـي
  ق  (128)بالك ا ة  اتستيالل  يتسلان معوية  متثلل صانونل 

اط لـــــا ي   2014مـــــ، لـــــا     الت ـــــاياً الســـــاطاة شـــــرلت ياـــــا  ن تت ـــــت امل وضـــــل  ب -70
 صـــانون ال يوبـــاةقمبو ـــب    إىل ال اـــد غـــري صانونلـــ م بوـــ  دخوالـــ ـــر  ماتلســـي الاشـــو  سلاســـل  

الــ ي، إلايســون  األشــخا اك ــل إل ــا    ضــلان صــانون ال يوبــاة بــإرياج    ــت امل وضــل  بت ــديل 
ــــ  لــــ، رخــــول غــــري  فلــــه بوــــ      ا صامــــ  ال اــــد احلــــا ي التلــــاس الاشــــو  مــــ،  ين مســــخ لل   نا ل

   ق(129) صانونل
الياــــا إزا  ال ــــر   الســــا دة ي  لــــ،  نــــ  مناهرــــ  الت ــــ يب لربــــت   2013 ي لــــا   -71

 اك لــــل األيــــدين   يرا ة الط ــــا ملهــــا ري، غــــري الن ــــامل   مثــــل ا ــــا  با" لارتتلــــل "مركــــز هــــايكو
لايـــــوة  اتســـــتخدا  امل ـــــر خـــــال للالـــــاة النيـــــل إىل املستعـــــ لاة    ا ـــــاكم     بعـــــكل ي الـــــي

توــ ة لركــز امل    ــت امل وضــل  إســتونلا بتحســ   ــر    املــو   ق انــب ا  لــ  مــ، ال اةســا ا   
   ق(130)متوافي  مل امل ايري الد لل 

 املتوـا  ب  ــداختــ ة مل ا ـ  املعــاكل  صـدواة امل وضــل  بـطن خطــ الرتفـت  2015 ي لـا   -72
ديــد )باديــ   ي موصــل  ال  ديــدمركــز اســتي إلوكــاق  باشــر  موصــل مركــز اســتي ال ماتلســي الاشــو  ي

مـ،  ايري ـاً  كلاـومرتاً   120لاـل ب ـد ركـز ا ديـد امل   ـورق  لال الرغم مـ، 2014ي لا   فا ( للاه
مـ، املـدايس  صـرب  املركـز ا ديـد بكثـري كلـا  ناتـ   فرـل ال ـا  املتفإن   اة النيـل مدين  اال   

ــــ  األخــــر ق ــــا  األع ــــال  ا ــــدماة ال ادي ســــتي ال تامركــــز    شــــاية امل وضــــل  إىل  ن افتتــــار  يي
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 (131)2011اتســت را  الــد يين العــامل ل ــا  او ــل   ســهم ي ان لــ  صــد ا ديــد ي املوصــل ا ديــد 
   ق(132)الاشو بعطن حتس   ر   استي ال ماتلسي 

األشــخا   لات ــر  لاــل  ين إعــاياــنل لاــل ت   الوعنلــ اة ذكــرة امل وضــل   ن التعــري  -73
حــدرين غــري  بعــطن "األشــخا   باســتثنا   تكــا  خا ــ    ــايتهم لاــل جــو ف ــال لــدإلي ا نســل 

ا ريــــا األ انــــب لوــــاحلهمق  ت اــــنل التعــــري اة لاــــل  ين  ــــواز ســــ ر  ا نســــل " الــــ ي، اوــــدي
    ـــت  ق(133)ان ـــدا  ا نســـل  تالـــ  إ ـــرا  يذـــي لتحديـــد ين  نعـــ لـــدمي ا نســـل   ت الاعـــخل 

 هماألشـخا  لـدإلي ا نسـل   حتديــد لات ـر  لاــل  صـانونل   للـ  اً رـل إعــاي طن اامل وضـل  إسـتونلا بـ
الســــري مــــ، خــــال  بــــطن اتخــــ  ا طــــواة الازمــــ  لاحــــد مــــ، تــــاتة ان ــــدا  ا نســــل   يتهم    ــــا
ي هــ ه  اااســت دار امل وضــل  ملســالد احلســ ان ي بــطن اطخــ لــ، عريــا اــدابري  خــر          لالتشنــ
   ق(134)ا هور

Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on the 

official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United 

Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation on Estonia 

from the previous cycle (A/HRC/WG.6/10/EST/2). 

 2 The following abbreviations have been used in the present document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 

OP-CAT Optional Protocol to CAT 

CRC Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance 

 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 1; OP-

CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. Inquiry procedure: 

OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-

IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-

ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30. 

 4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

http://treaties.un.org/
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 5 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of 

Statelessness. 

 6 International Labour Organization (ILO) Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), and 

Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).  

 7 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the 

Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and 

Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva Convention relative to the 

Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of 

Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 

12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); 

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 

Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva 

Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem 

(Protocol III). For the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross, 

www.icrc.org/IHL. 

 8 ILO Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); 

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to 

Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 

(No. 100); Discrimination (Employment and Occupation Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age 
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