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 مقدمة  
مبوجب قرار جملس  ققسو   نش املعقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشامل  -1

. 2016 كسسسسانو  الياا/ينسسسساير  29إىل  18دورتسسسسر الرابعسسسة والعشسسسسرين   الفسسسس ة مسسسن  5/1اإلنسسسسا  
. 2016كسانو  الياا/ينساير   19ستونيا   اجللسة الرابعة املعقسودة   إوجرى الستعراض املتعلق ب

واعتمسد الفريسق العامسل التقريسر انسد. س وفد إستونيا وزيرة الشؤو  اخلارجية، السيد مارينا كاجلور وترأ  
  .2016كانو  الياا/يناير   22املتعلق بإستونيا   جلستر العاشرة املعقودة   

، اختسسار جملسس  ققسسو  اإلنسسسا  فريسسق املقسسررين التسسا  2016كسسانو  الياا/ينسساير   12و   -2
واململكة املتحسدة لييطانيسا  )اجملموعة اليالثية( لتيسري الستعراض املتعلق بإستونيا: بوروندي وقطر

 الشمالية. آيرلنداالعظمى و 
 ،16/21مسن مرفسق قسرار اجمللس   5والفقسرة  5/1من مرفق القسرار  15ب قكام الفقرة  وعمالا  -3

 صدرت الوثائق التالية ألغراض الستعراض املتعلق بإستونيا:
 (؛A/HRC/WG.6/24/EST/1)أ( )15للفقرة  تقرير وطين/عرض خطي مقدم وفقاا  )أ( 
)ب( 15 للفقسرة اإلنسا  وفقساا جتميع للمعلومات أعدتر املفوضية السامية حلقو   )ب( 

(A/HRC/WG.6/24/EST/2؛) 
)ج( 15للفقسسسسسسسرة  مسسسسسسسوجز أعدتسسسسسسسر املفوضسسسسسسسية السسسسسسسسامية حلقسسسسسسسو  اإلنسسسسسسسسا  وفقسسسسسسساا  )ج( 

(A/HRC/WG.6/24/EST/3.) 
إسسبانيا وأملانيسا اا ية قائمة أسئلة أعدهتا سلفوأقيلت إىل إستونيا عن طريق اجملموعة اليالث -4

وبلجيكا واجلمهورية التشيكية والسويد واملكسيك واململكة املتحدة والنرويج. وتتاح هذه األسسئلة 
 على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 موضوع االستعراضعرض الحالة من جانب الدولة  -ألف 

أشسسار الوفسسد إىل أ  أولويسسات السياسسسة اخلارجيسسة للبلسسد تظسسل تشسسمل توسسسيع ف سساء ققسسو   -5
اإلنسسسا  والدرقراطيسسسة والرتقسساء بالقسسسانو  السسدو . وإسسسستونيا السسيت هسسسي طسسر    اتفاقيسسسات ققسسسو  

قسسد  اإلنسسسا  الدوليسسة الرئيسسسية و  معظسسم معاهسسدات ققسسو  اإلنسسسا  اإلقليميسسة، توا سسب علسسى ت
 تقاريرها املتعلقة بتنفيذ هذه التفاقيات واملعاهدات. 

تسسزال إسسستونيا ملتزمسسة ومايسسة وتعزيسسز ققسسو  اإلنسسسا  واحلريسسات األساسسسية علسسى الصسسعيدين  ول -6
الوطين والدو . وقد وجهت دعوة دائمة إىل املكلفس  بوليسات   إطسار اإلجسراءات اخلاصسة مسن أجسل 

 ل ما  اخنراط ومشاركة اجملتمع املدا   عمل اجملل . خاصاا  اهتماماا زيارة البلد. وستظل تو  
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عن مشساركة إسستونيا الفعالسة   عمسل جملس  ققسو  اإلنسسا  خسالل فس ة اا وقدم الوفد تقرير  -7
سسز عمسسل إسسستونيا خسسالل فسس ة ع سسويتها   2015-2013ع سسويتها   هسسذه ا يئسسة   الفسس ة  . وترك 

الطفسل ومراعساة البعسد اجلنسساا   قسالت النسزاع ومكافحسة اإلفسالت مسن اجملل  على ققو  املسرأة و 
العقاب ومحاية ققسو  السسكا  األصسلي  وقريسة التعبسري، مبسا   ىلسك علسى اإلن نست، وعسدم التمييسز 
 ضد امليليات وامليلي  ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري ا وية اجلنسانية وقاملي صفات اجلنس . 

نيا السسسستعراض السسسدوري الشسسسامل أداة فعالسسسة لتعزيسسسز ققسسسو  اإلنسسسسا  وتبسسسادل وتعتسسسي إسسسستو  -8
 جهسوداا  2011أف ل املمارسات. ولقد بذلت إستونيا منذ الستعراض األول املتعلق هبا   عسام 

سسقة لتنفيسسذ التوصسسيات والتعهسسدات الطوعيسسة. ونف سسذت إسسستونيا الغالبيسسة العظمسسى مسسن التوصسسيات  منس 
 ليل منها قيد التنفيذ.الق زال مااملقبولة و 

وخسسسالل الفسسس ة املشسسسمولة بسسسالتقرير، تعاونسسست إسسسستونيا بصسسسورة مسسسستمرة مسسسع هيئسسسات ققسسسو   -9
اإلنسسسسا  ل مسسسم املتحسسسدة. وتلقسسست عسسسدة زيسسسارات مسسسن املقسسسررين اخلاصسسس  جمللسسس  ققسسسو  اإلنسسسسا  

ء علسى التمييسز وقد مت تقارير دورية إىل جلنة الق اء على التمييز العنصري واللجنة املعنيسة بالق سا
ضسسد املسسرأة وجلنسسة ققسسو  الطفسسل وجلنسسة مناه سسة التعسسذيب واللجنسسة املعنيسسة وقسسو  األشسس ا  ىوي 

. وعسالوة علسى ىلسك، واصسلت 2015وثيقتها األساسسية املشس كة   عسام اا اإلعاقة، وقد مت أي 
 احلكومة احلوار والتشاور مع مميلي اجملتمع املدا بش   مسائل ققو  اإلنسا . 

، وواصسسل تقسسد  بيانسسر وأعسسرب الوفسسد عسسن تقسسديره جلميسسع السسدول السسيت قسسدمت أسسسئلتها سسسلفاا  -10
للسسرد علسسسى تلسسك األسسسسئلة. وتظسسل مسسسس لة محايسسة ققسسسو  أفسسراد األقليسسسات القوميسسة مسسسن بسس  أولويسسسات 

  املائسة مسن  31جنسسية، وتشسكل األقليسات قسوا   190احلكومة. ويت لف سسكا  إسستونيا مسن 
. ولقسد قسد د 2000إستونيا تنف ذ براجمها الوطنية املتعلقة باإلدماج منذ عام  سكاهنا. ولقد  لت

، السسسسذي ومبضسسسسع مبراعسسسساة التطسسسسورات اجلديسسسسدة   اجملتمسسسسع 2020-2014الينسسسسامج اجلديسسسسد للفسسسس ة 
وعمليات الستعراض املنتظمة وآراء اخلياء ومميلي األقليات القومية، ثالثة أهدا  رئيسية تشمل 

ملسسستمر إىل األفسسراد السسذين يقيمسسو    البلسسد منسسذ فسس ة طويلسسة وينتمسسو  إىل األقليسسات تقسسد  السسدعم ا
القوميسسة مسسن أجسسل إدمسساجهم   اجملتمسسع. ولقسسد تولسست وزارة اليقافسسة إىل جانسسب عسسدة وزارات أخسسرى 
مسؤولية تنفيذ سياسة اإلدماج الوطنية   مناقي خمتلفسة مسن احليساة. ووسسب الستقصساء املتعلسق 

 أف ت جهود اإلدماج إىل نتائج إجيابية. 2015و 2014دماج الذي أمبجري   عامي برصد اإل
وأبلسسا الوفسسد عسسن إطسسال  قنسساة تلفزيونيسسة عامسسة جديسسدة باللغسسة الروسسسية تسسستهد  اجلمهسسور  -11

الناطق بالروسسية وهتسد  إىل تقسد  أخبسار موضسوعية عسن احليساة اليوميسة   إسستونيا وإىل املسساعدة 
  النسساطق  بالروسسسية   اجملتمسسع. وعسسالوة علسسى ىلسسك، ترتئسسي اسسس اتيجية اإلدمسساج   إدمسساج السسسكا

   صفو  أفراد األقليات.  تقد  دروس جمانية   اللغة اإلستونية لكي يتحسن إتقا  لغة الدولة
وتتميل إقدى أولويسات احلكومسة   احلسد مسن عسدد األشس ا  السذين ليسست  سم جنسسية  -12

يالت املدخلسسة علسسى قسسانو  اجلنسسسية إىل تبسسسيط شسسروط احلصسسول علسسى اجلنسسسية حمسسددة. وهتسسد  التعسسد
وتسسستهد  علسسى وجسسر اخلصسسو  املسسسن  واملسسستفيدين مسسن احلمايسسة الدوليسسة وأطفسسال الوالسسدين السسذين 
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ليسسست  سسم جنسسسية حمسسد دة. ولقسسد تراجسسع عسسدد األشسس ا  السسذين ليسسست  سسم جنسسسية حمسسد دة بف سسل 
 اجلهود احلكومية املتواصلة.

وتلتزم إستونيا بتشريعات الحتاد األورويب املتعلقسة بلسوائو وشسروط حتديسد وضسع الالجئس   -13
وكسسسسسسذا بتسسسسسسوفري ال سسسسسسمانات القانونيسسسسسسة  سسسسسسم. و  هسسسسسسذا السسسسسسسيا ، ستت سسسسسسمن التعسسسسسسديالت القانونيسسسسسسة 

 املزيد من تشريعات الحتاد األورويب. 2016 لعام
، 2014واختسسذت إسسستونيا خطسسوات لتحسسس   سسرو  عسسيج ملتمسسسي اللجسسوء. و  عسسام  -14

نمبقل مركز إليواء ملتمسي اللجوء إىل مكا  جديسد أقسرب مسن األول إىل اخلسدمات العامسة مبسا فيهسا 
املؤسسسسات التعليميسسة وسسسو  العمسسل وخسسدمات الرعايسسة الصسسحية. واختسسذت إسسستونيا تسسدابري ل سسما  

جلدد أو الالجئ  أو ملتمسي اللجوء على التعليم املالئم. ولقد ثبتت قصول أطفال املهاجرين ا
فعاليسسة برنسسامج تعلسسيم اللغسسة اإلسسستونية بسسالغمر؛ إى أ  أطفسسال الالجئسس  السسذي التحقسسوا باملدرسسسة   

 يتقنو  اللغة اإلستونية بالفعل.  2015عام 
مسسست التحسسسري  علسسسسى واختسسسذت إسسسستونيا خطسسسوات لتعزيسسسز التسسسسامو والتنسسسوع اليقسسسا ، وجر   -15

الكراهيسسسة أو العنسسسف أو التمييسسسز. ومسسسن املنتظسسسر إدخسسسال حتسسسسينات إضسسسافية علسسسى القسسسانو  اجلنسسسائي. 
وباإلضافة إىل ىلك، ما فتئت إستونيا تتصسد ى  سذه املسسائل مسن خسالل التعلسيم. ويشسمل برنسامج 

إسستونيا  أنشطة حمددة بش   ققو  اإلنسا . كمسا ان سمت 2019-2016التعليم العام للف ة 
 إىل املبادرة اليت أطلقها جمل  أوروبا بعنوا  "مناه ة خطاب الكراهية". 

وأعسسسسرب الوفسسسسد عسسسسن التسسسسزام إسسسسستونيا بتشسسسسسجيع املسسسسساواة بسسسس  اجلنسسسسس . ويظسسسسل النهسسسسسوض  -16
ووقوقهسسسسسا علسسسسسى قسسسسسدم املسسسسسساواة مسسسسسع غريهسسسسسا ضسسسسسمن أولويسسسسسات التعسسسسساو  اإل سسسسسائي إلسسسسسستونيا.  بسسسسساملرأة

لقسسسسة بتنفيسسسسذ قسسسسرار جملسسسس  املتع 2019-2015لعمسسسسل اليانيسسسسة للفسسسس ة احلكومسسسسة خطسسسسة ا واعتمسسسسدت
 ( بش   املرأة والسلم واألمن لتحس  وضع املرأة   مناطق النزاع.  2000)1325 األمن
بشسسسسسس    2023-2016وتنكسسسسسسب  إسسسسسسستونيا علسسسسسسى إعسسسسسسداد خطسسسسسسة عملهسسسسسسا األوىل للفسسسسسس ة  -17

أجسل تشسجيع مشساركة املسرأة علسى قسدم  سياسات املساواة، مبا   ىلسك املسساواة بس  اجلنسس ، مسن
املساواة مع غريها   صنع القرار على مجيع املستويات. ومن املنتظر تنظسيم جمموعسة مسن األنشسطة 
  جمالت شّت  للحد من الفوار    األجور. واختذت احلكومة تدابري خاصة من أجل التصدي 

انعسسسدام املسسسساواة علسسسى وجسسسر العمسسسوم، و    اا أساسسسسياا للقوالسسسب النمطيسسسة اجلنسسسسانية باعتبارهسسسا سسسسبب
الفوار    األجور ب  اجلنس  على وجر اخلصو . وعلى سبيل امليال، أمبطلقت محلسة توعيسة   

هبسسسد  التصسسسدي للقوالسسسب النمطيسسسة اجلنسسسسانية. ويتسسسيو قسسسانو  املسسسساواة بسسس  اجلنسسسس   2013عسسسام 
ة فيمسسسا يتعلسسسق بفسسسر  التعلسسسيم املهسسسين ضسسسمانات قانونيسسسة ملعاملسسسة الرجسسسال والنسسسساء علسسسى قسسسدم املسسسساوا

إىل كفالسسسة تسسسساوي فسسسر  العمسسسل بسسس  الرجسسسال اا خاصسسساا والتسسسدريب املهسسسين. وتسسسو  احلكومسسسة اهتمامسسس
والنساء   مؤسسات التعليم العا . وومبسع نطا  ولية مفتشسية العمسل لتشسمل التسدقيق   تنفيسذ 

 الشروط القانونية للمساواة   األجور. 
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مكافحسسة العنسسف املنسسز  والعنسسف ضسسد املسسرأة والجتسسار باألشسس ا  مسسن بسس  وتظسسل مسسس لة  -18
األولويسسسات. وهكسسسذا تواصسسسل احلكومسسسسة تنظسسسيم أنشسسسطة تشسسسمل محسسسسالت التوعيسسسة وتنظسسسيم تسسسسدريبات 

 وقلقات دراسية لفائدة أفراد الشرطة والنواب العام  والق اة.
اى   كسسسسانو  اليسسسساا/ ويسسسسنن قسسسسانو  الشسسسسراكة املدنيسسسسة املسسسسسجلة، السسسسذي دخسسسسل قيسسسسز النفسسسس -19
، على قانونية الشسراكة بس  ش صس  مسن اجلسن  نفسسر. ومسن املزمسع اعتمساد اللسوائو 2016 يناير

 . 2016التنفيذية ىات الصلة   عام 
وأوكلسست مهامهسسا إىل أمسس  املظسساا املعسسين  2011وأنشسسئت أمانسسة مظسساا ل طفسسال   عسسام  -20

نيا   إنشاء آلية رصد مستقلة لتنفيذ أقكسام اتفاقيسة باحلقو  واحلريات الدستورية. وشرعت إستو 
فيهسا. واختسذت إسستونيا تسدابري إلصسالح اا ققسو  األشس ا  ىوي اإلعاقسة بمبعيسد أ  أصسبحت طرفس

 إطار الرعاية الجتماعية اخلا  باألش ا  ىوي اإلعاقة وغريهم من املست عف .
اإلنسسسا . ومتمسسل أل تنشسس   زالسست احلكومسسة تنظسسر   إنشسساء مؤسسسسة وطنيسسة حلقسسو  ومسسا -21

مؤسسة جديدة بالنظر إىل عدة أسسباب موضسوعية. فوليسة أمس  املظساا املعسين بساحلقو  واحلريسات 
هيئسسسة مسسسستقلة خمو لسسة تلقسسسي الشسسسكاوى ومراقبسسة تطبيسسسق معسسسايري ققسسسو   ذي ريسسلالسسسالدسسستورية، وهسسسو 

املتعلقسسة مبركسسز  للمبسساد  اا اإلنسسسا  الدوليسسة   إسسستونيا، تغطسسي معظسسم و سسائف هسسذه املؤسسسسة طبقسس
 املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية ققو  اإلنسا  )مباد  باري (.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
ببيانسسات خسسالل جلسسسة التحسساور. وتسسرد التوصسسيات املقدمسسة خسسالل جلسسسة اا وفسسد 73أدىل  -22

 التحاور   الفرع الياا من هذا التقرير.
لقظسسسست اجلمهوريسسسسة الدومينيكيسسسسة اجلهسسسسود السسسسيت تبسسسسذ ا إسسسسستونيا   سسسسسبيل الن سسسسمام إىل  -23

اتفاقية ققو  األش ا  ىوي اإلعاقة وتعزيز ققو  املرأة واملساواة ب  اجلنس ، وخباصسة وضسع 
خطسسة عمسسسل بشسس   احلسسسد مسسن الفسسسوار    األجسسور. وسسسسل طت اجلمهوريسسة الدومينيكيسسسة ال سسوء علسسسى 

 لتحس  الظرو    السجو . وقد مت توصيات.  اجلهود املبذولة
وسل طت إكوادور ال وء على إنشاء مؤسسات ميل أمانة مظاا ل طفال وجملس  املسساواة بس   -24

وأعربست اا. اجلنس . وتظل معاملة األقليسات علسى قسدم املسساواة مسع غريهسا مسن فئسات اجملتمسع تشسكل حتسدي
 لذين ليست  م جنسية حمددة". وقدمت توصيات.إكوادور عن قلقها إزاء قالة األش ا  "ا

وأشسسسادت مصسسسر بالتصسسسديق علسسسى اتفاقيسسسة ققسسسو  األشسسس ا  ىوي اإلعاقسسسة واليوتوكسسسول  -25
الختيسساري لتفاقيسسة ققسسو  الطفسسل بشسس   اشسس امل األطفسسال   املنازعسسات املسسسلحة، وبإنشسساء أمانسسة 

جتسار بالبشسر. وأعربست مصسر عسن مظاا ل طفال، ومبا يبذل من جهسود   سسبيل الق ساء علسى ال
قلقها إزاء خطاب العنصرية وكره األجانب   وسائط اإلعالم وعاا السياسة، وإزاء وضسع الرومسا 
وجسسسرائم الكراهيسسسة املرتكبسسسسة بسسسدافع العنصسسسسرية، مبسسسا   ىلسسسك ضسسسسد ملتمسسسسي اللجسسسسوء   قريسسسة فسسسساوو. 

 وقدمت مصر توصيات.
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تت ذها إستونيا ل ما  ققو  الطفسل ورقبست  مع التقدير اخلطوات اليت اولقظت فنلند -26
بوضسسع اسسس اتيجية وطنيسسة إلدمسساج الرومسسا. وشسسجعت إسسستونيا علسسى اعتمسساد تسسدابري تشسسريعية وسياسسسات 

 لتوفري احلماية من التمييز على أساس امليل اجلنسي وا وية اجلنسانية. وقد مت فنلندا توصيات.
املتعلقسسسة بسسساحلق   ال سسسما  الجتمسسساعي  باإلصسسسالقات التشسسسريعيةاا وأقسسساط املغسسسرب علمسسس -27

واحلق   مستوى معيشي مناسب، وبالتقدم احملرز فيما يتعلق مبكافحة الجتسار بالبشسر.  ولقس  
املغسسسرب مسسسع التقسسسدير اجلهسسسود السسسيت تبسسسذ ا إسسسستونيا حلمايسسسة ققسسسو  الطفسسسل والتسسسدابري املت سسسذة لتعزيسسسز 

 وصيات.املساواة ب  اجلنس    التعليم. وقدم املغرب ت
وأشسسادت جورجيسسا بان سسمام إسسستونيا إىل عسسدة اتفاقيسسات دوليسسة ومبسسا تبذلسسر مسسن جهسسود    -28

سبيل ضما  املساواة ب  اجلنس  وبإنشساء أمانسة مظساا ل طفسال واعتمساد قسانو  حلمايسة الطفسل. 
 وشسسجعت جورجيسسا إسسستونيا علسسى امل سسي   املمارسسسة املتميلسسة   تقسسد  تقسسارير نصسسف الفسس ة بشسس  

 متابعة الستعراض. وقدمت جورجيا توصيات.
ورق بسسست أملانيسسسا باختسسساى إسسسستونيا عسسسدة خطسسسوات لتنفيسسسذ اإلصسسسالقات السسسيت تعهسسسدت هبسسسا    -29

، ولقظست   الوقست ىاتسر اسستمرار بعس  التحسديات. 2011الستعراض السدوري الشسامل لعسام 
 وقد مت أملانيا توصيات.

لسيت اختسذهتا إسستونيا إلنشساء مؤسسسة وطنيسة حلقسو  ولقظت غانا مع التقدير اخلطوات ا -30
 ملباد  باري . وقدمت غانا توصيات.اا اإلنسا  طبق

ورق بسست هنغاريسسا بتعسسديل قسسانو  العقوبسسات السسذي أدرج تعريسسف الغتصسساب املسسست دم    -31
هينسة. اتفاقية مناه ة التعذيب وغريه مسن ضسروب املعاملسة أو العقوبسة القاسسية أو الالإنسسانية أو امل

وسسس لت هنغاريسسا إسسستونيا عسسن التسسدابري اإلضسسافية املزمسسع اختاىهسسا ل سسما  مكافحسسة الجتسسار بالبشسسسر 
 بصورة فعالة. وقدمت هنغاريا توصيات.

واللغويسسسة.  جبهسسسود إسسسستونيا   سسسسبيل حتسسسس  إدمسسساج األقليسسسات اإلثنيسسسة آيسسسسلنداوأشسسسادت  -32
وشسسسجعت احلكومسسسة علسسسى تسسسسريع جهودهسسسا الراميسسسة إىل ضسسسما  إطسسسار متسسسسق حلمايسسسة األشسسس ا  

 توصيات. آيسلندااملنتم  إىل األقلية اللغوية الناطقة بالروسية. وقد مت 
اا معنيسسساا وأشسسسادت إندونيسسسسيا بإسسسستونيا إلنشسسسائها أمانسسسة مظسسساا ل طفسسسال وتعيينهسسسا مفوضسسس -33

 واملسسساواة   املعاملسسة وإجرائهسسا حتسسسينات تشسسريعية   ميسسادين شسسّت تشسسمل باملسسساواة بسس  اجلنسسس 
 التعليم والجتار بالبشر. وقدمت إندونيسيا توصيات.   

وناشسسسدت مجهوريسسسة إيسسسرا  اإلسسسسالمية احلكومسسسة إعسسسداد اسسسس اتيجية وطنيسسسة لتنفيسسسذ اتفاقيسسسة  -34
ضسسد األقليسسات اإلثنيسسة والدينيسسة ققسسو  األشسس ا  ىوي اإلعاقسسة، وأعربسست عسسن قلقهسسا إزاء التمييسسز 

 واحملتجزين. وقدمت مجهورية إيرا  اإلسالمية توصيات.  
وأقر العرا  بان مام إستونيا إىل صكومل دولية خمتلفة حلقو  اإلنسا  ومبسا أداه مسن دور  -35

 مهم إبا  ع ويتر   جمل  ققو  اإلنسا . وقدم العرا  توصيات.
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والنظسر    كسامالا اا  يذ قانو  الشراكة املدنية املسجلة تنفيسذإستونيا على تنف آيرلنداوقيت  -36
التصسسسديق علسسسى اليوتوكسسسول الختيسسساري لتفاقيسسسة الق سسساء علسسسى مجيسسسع أشسسسكال التمييسسسز ضسسسد املسسسرأة. 

بالتعسسديالت السسيت أمبدخلسست علسسى قسسانو  اجلنسسسية ويس سسرت بعسس  شسسروط التجنسسي ،  آيرلنسسداورق بسست 
ا تشارمل اللجنة املعنية باحل قو  القتصادية والجتماعية واليقافية قلقها إزاء العوائق اللغوية غري أهن 

 توصيات. آيرلندااليت تواجهها األقلية الناطقة بالروسية. وقدمت 
ورق بسست إيطاليسسا بإنشسساء أمانسسة مظسساا األطفسسال وجملسس  املسسساواة بسس  اجلنسسس  وآليسسة رصسسد  -37

وخلصسسسسست إيطاليسسسسسا إىل أ  اعتمسسسسساد مسسسسستقلة خاضسسسسسعة للجنسسسسسة ققسسسسسو  األشسسسس ا  ىوي اإلعاقسسسسسة. 
ل سسسسما  إعمسسسسسال احلقسسسسو  ل خسسسسسارج الشسسسسسبكة اا "التصسسسسويت اإللكسسسسس وا" يشسسسسكل أداة مهمسسسسسة جسسسسسد

 . وقدمت إيطاليا توصيات.اإللك ونية فحسب وإ ا داخلها أي اا 
ورق بسست لتفيسسا مبشسساركة إسسستونيا النشسسطة   عمسسل جملسس  ققسسو  اإلنسسسا . كمسسا رق بسست،  -38

عن التصديق العاملي على نظسام رومسا األساسسي للمحكمسة اجلنائيسة الدوليسة، اا قوي   اا باعتبارها مدافع
 بدور إستونيا الريادي   التوعية هبذه املس لة   اجملل . وقدمت لتفيا توصيات. 

بسسسسسالتطورات اإلجيابيسسسسسة املسسسسسسجلة منسسسسسذ السسسسسستعراض األول املتعلسسسسسق اا وأقاطسسسسست ليبيسسسسسا علمسسسسس -39
املكلفسس  بوليسسات   إطسسار اإلجسسراءات اخلاصسسة   جيسسر دعسسوة دائمسسة إىل بإسسستونيا، مبسسا   ىلسسك تو 

بشسسس   اإلدمسسساج والتماسسسسك الجتمسسساعي الراميسسسة إىل أ   2014اجمللسسس  واعتمسسساد اسسسس اتيجية عسسسام 
 تكو  مشاركة األقليات فعالة   اجملتمع. وقدمت ليبيا توصيات.

ألطفسسال وجملسس  املسسساواة بسس  اجلنسسس  وأشسسادت ليتوانيسسا بإسسستونيا إلنشسسائها أمانسسة مظسساا ا -40
واعتمساد قسسانو  محايسسة الطفسسل وتوقيسسع اتفاقيسسة جملسس  أوروبسا بشسس   منسسع ومكافحسسة العنسسف ضسسد املسسرأة 

 والعنف املنز . وقدمت ليتوانيا توصيات.
بتصسسديق إسسستونيا علسسى اتفاقيسسة ققسسو  األشسس ا  ىوي اإلعاقسسة اا وأقاطسست الصسس  علمسس -41

بشسس   محايسسة الطفسسل، اا ها خطسسة عمسسل ملنسسع العنسسف، واعتمادهسسا قانونسسوغريهسسا مسسن الصسسكومل، ووضسسع
 وتعزيزها اجلهود الرامية إىل مكافحة الجتار بالبشر. وقدمت الص  توصيات. 

ورق بت املكسيك بإنشاء أمانة مظاا األطفال وجملس  املسساواة بس  اجلنسس . وأشسادت  -42
ققسسسسسو  األشسسسسس ا  ىوي اإلعاقسسسسسة. وقسسسسسدمت  جبهسسسسسود إسسسسسستونيا الراميسسسسسة إىل ضسسسسسما  تنفيسسسسسذ اتفاقيسسسسسة

 املكسيك توصيات.
ورق سسب اجلبسسل األسسسود باعتمسساد قسسانو  الشسسراكة املدنيسسة املسسسجلة والقسسانو  اجلديسسد حلمايسسة  -43

الطفل. ولق  أ  إستونيا أقرت خطسة عمسل للحسد مسن الفسوار    األجسور بس  اجلنسس  وطلسب 
 حملققة. وقدم اجلبل األسود توصيات.إىل الوفد تقد  معلومات إضافية عن النتائج ا

وأشادت فرنسا باعتماد قانو  الشراكة املدنيسة املسسجلة واعتسيت ىلسك خطسوة إجيابيسة    -44
 اجتاه ضما  ققو  امليليات وامليلي  ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري ا وية اجلنسانية.
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وجملس  املسساواة بس  اجلنسس . وهن  ت ناميبيا إسستونيا علسى إنشساء أمانسة مظساا األطفسال  -45
، 2023-2016باعتمسسسسساد خطسسسسسة تطسسسسسوير الرعايسسسسسة الجتماعيسسسسسة للفسسسسس ة اا وأقاطسسسسست ناميبيسسسسسا علمسسسسس

وشجعت إسستونيا علسى مواصسلة اختساى التسدابري الراميسة إىل تنفيسذ خطسة عمسل للحسد مسن الفسوار    
 األجور ب  اجلنس . وقدمت ناميبيا توصيات.

ا لعتمادهسا قسانو  الشسراكة املدنيسة املسسجلة السذي رسنو احلمايسة وأشادت هولندا بإسستوني -46
بسدور إسستونيا النشسط اا أي ساا القانونية ل سر بصر  النظر عسن تشسكيلتها. وأقاطست هولنسدا علمس

   جمال قرية اإلعالم واإلن نت. وقدمت هولندا توصيات. 
هاجرين. و  هسذا السسيا ، تواصسل وأفاد الوفد ب   إستونيا تواجهها حتديات متصلة بتدفق امل -47

احلكومسسة بسسذل جهودهسسا الراميسسة إىل التصسسدي للعنصسسرية وكسسره األجانسسب   اجملتمسسع. ولقسسد تبن سست بعسس  
اا قويسساا الش صسسيات العامسسة، مبسسا فيهسسا السسرئي  وأمسس  املظسساا املعسسين بسساحلقو  واحلريسسات الدسسستورية، موقفسس

خطسسساب الكراهيسسسة وغسسسريه مسسسن أشسسسكال التعبسسسري عسسسن خسسسالل املناقشسسسة العامسسسة السسسيت دارت بشسسس   مكافحسسسة 
العنصسسسرية وكسسسره األجانسسسب. وأف سسست املناقشسسسات العامسسسة وقكسسسم احملكمسسسة األوروبيسسسة حلقسسسو  اإلنسسسسا    

 إىل تعزيز إدرامل وسائط اإلعالم لدورها ومسؤولياهتا   معاجلة املس لة. إستونيا ضد ديلفي ق ية
لسسلطات املعنيسة بتنفيسذ القسانو  بغيسة التصسدي وعقد وزير العدل نقاشسات ومشساورات مسع ا -48

للجسسرائم املرتكبسسة بسسدافع الكراهيسسة علسسى تسسو فعسسال. وتسسدأب احلكومسسة علسسى حتسسس  نظسسام التعلسسيم مسسن 
 أجل التصدي لتجليات العنصرية وكره األجانب وبناء ثقافة ققو  اإلنسا  داخل اجملتمع. 

امج وخطسسسط العمسسسل تركسسسز علسسسى وعسسسالوة علسسسى ىلسسسك، تظسسسل العديسسسد مسسسن السياسسسسات والسسسي  -49
مكافحة العنصرية وكره األجانب وإدماج املهاجرين. ويرتئي برنامج خا  بش   املهاجرين تقسد  
السسسسسسدعم إىل املهسسسسسساجرين لالسسسسسسستقرار   البلسسسسسسد. وتعسسسسسساإل السسسسسسس اتيجية اجلديسسسسسسدة املتعلقسسسسسسة باإلدمسسسسسساج 

لة اإلدمسساج كعمليسسة معقسسدة، "، مسسس 2020والتماسسسك الجتمسساعي واملعنونسسة "اإلدمسساج   إسسستونيا 
مسع التشسديد علسى احلفساى علسى ا ويسة اإلثنيسسة وثقافسات األقليسات وضسما  قصسول هسذه األقليسسات 

 على فر  املشاركة   احلياة العامة على قدم املساواة مع غريها. 
ويسسنن القسسسانو  علسسسى قظسسسر وجتسسسر  التحسسري  علسسسى الكراهيسسسة أو العنسسسف أو التمييسسسز علسسسى  -50

علسسى صسياغة تعسسديالت قانونيسة ملزيسسد حتسس  التشسسريع اا . ولقسد كسسا  وزيسر العسسدل منكبسأسس  خمتلفسسة
املتعلسسق بسساجلرائم املرتكبسسة بسسدافع الكراهيسسة والعنصسسرية، بطسسر  منهسسا إدمسساج دوافسسع العنصسسرية والكراهيسسة 

بالفعسل  2015ضمن الظرو  املشددة. وترتئي التعديالت املدخلة على القانو  اجلنسائي   عسام 
 بة املنظمات اليت تشجع التمييز العنصري أو العنف.معاق
على األسسئلة املتعلقسة بسالظرو    السسجو ، أبلسا الوفسد بس    سرو  عسيج احملتجسزين اا ورد   -51

سسنت تسسدرجيي بف سسل العمليسسة األخسسرية لبنسساء مرافسسق القتجسساز أو ترميمهسسا. فقسسد اسسستوفيت الشسسروط اا حتس 
يسسدين لفسريو وتسسارتو، وبسدأ بنسساء مرافسق جديسسدة   سسجن ومركسسز السدنيا ملكسا  العسسيج   السسجن  اجلد

، ستكو  كل السجو  اليت هي من النموىج القد  قسد أزيلست، 2019اقتجاز تال . وولول عام 
 ومن مث ستكو  كل السجو  قد قمبد ثت لستيفاء معايري  رو  العيج. 
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العسدد األقصسى للسسجناء  وحتظر التعديالت القانونية الكتظاى   السجو  وتنن علسى -52
الذي ركن أ  يتسع لر كسل سسجن. وقسد نمبزعست صسفة اجلررسة عسن جسرائم عديسدة وأضسفيت مرونسة 

. وهكسسسذا تراجسسسع عسسسدد 2015أكسسسي علسسسى شسسسروط اإلفسسسراج بكفالسسسة واإلفسسسراج حتسسست املراقبسسسة   عسسسام 
على ىلسك، السجناء بصورة بطيئة بف ل ما اختذتر احلكومة من تدابري حمددة األهدا . وعالوة 

ت سسسطلع احلكومسسسة بإصسسسالح نظسسسام عدالسسسة األقسسسداّ للحسسسد مسسسن عسسسدد القص سسسر املوجسسسودين   نظسسسام 
 بالفعل، وضما  وصول األقداّ إىل التعليم. العدالة اجلنائية، الذي كا  ضئيالا 

على القانو  اجلنائي على جتسر  كسل عناصسر  2012ونصت التعديالت املدخلة   عام  -53
، اسسسستمبكمل قسسسانو  دعسسسم 2013للقسسسانو  السسسدو . و  عسسسام اا بالبشسسسر احملسسسددة طبقسسس جررسسسة الجتسسسار

ال سسحايا ب قكسسام جديسسسدة تتعلسسق ب سسحايا الجتسسسار بالبشسسر واألطفسسال ضسسسحايا العتسسداء اجلنسسسسي. 
علسى القسسانو  اجلنسائي فسرض عقوبسسات أكيسر صسسرامة    2015وتسنن التعسديالت املدخلسسة   عسام 

، صسسسدقت 2015  قسسسالت أشسسسكال العنسسسف األخسسسرى. و  عسسسام قسسسالت العنسسسف املنسسسز  منهسسسا 
، وقعسسست 2014إسسسستونيا علسسسى اتفاقيسسسة جملسسس  أوروبسسسا بشسسس   مكافحسسسة الجتسسسار بالبشسسسر. و  عسسسام 
 إستونيا اتفاقية جمل  أوروبا بش   منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنز .

لجتار بالبشر تندرج ضمن أولويسات ت مسائل العنف املنز  والعنف ضد املرأة وازال ماو  -54
علسسسسى التوعيسسسسة هبسسسسذه  2020-2015احلكومسسسسة. وتشسسسسد د اسسسسس اتيجية بشسسسس   منسسسسع العنسسسسف للفسسسس ة 

املسائل. ونمبظ مت عدة دورات تدريبية وقلقات دراسية لفائدة فئات جمتمعيسة ومهنيسة خمتلفسة، مبسن 
ولوجيسسا املعلومسسات والتصسسال     وكسسالت إنفسساى القسسانو . وباسسست دام تكنو فيهسسا الق سساة والعسسامل

 اجلديدة نمبفذت مشاريع خمتلفة ملكافحة الجتار بالبشر. 
وأتيحت للنساء ضحايا العنف أماكن إيواء ممولة من الدولة، وهي متتد على كل أراضي  -55

 إستونيا وتقدم املشورة النفسية والجتماعية والقانونية. 
نيا إىل النهسسسوض برفسسساه ونوعيسسسة قيسسساة األطفسسسال وترمسسسي األهسسسدا  اإل ائيسسسة اجلديسسسدة إلسسسستو  -56

وأسسسرهم. واختسسذت إسسستونيا تسسدابري مسسن بينهسسا مسسنو بسسدلت سسس ية للوالسسدين خسسالل األشسسهر اليمانيسسة 
عشر األوىل لإلجازة األبوية. غري أ  املرأة هي اليت استفادت باألساس من هسذه الفرصسة املتاقسة. 

ن طلبسسوا إجسسازة أبويسسة، وهسسو مسسا يسسدل علسسى اسسستمرار   املائسسة مسسن السسذي 10وري سسل الرجسسال أقسسل  مسسن 
املواقسسسف اجملتمعيسسسة التقليديسسسة إزاء األدوار اجلنسسسسانية. غسسسري أ  احلكومسسسة اختسسسذت تسسسدابري، وستواصسسسل 

 اختاىها، لتعزيز املساواة ب  اجلنس .
فيمسسا يتعلسسق ومايسسة الطفسسل مسسن اا رئيسسسياا وأدخسسل القسسانو  اجلديسسد حلمايسسة الطفسسل إصسسالق -57

سسد اا متسسساوياا مسسنو مصسساط الطفسسل أربيسسة أكسسي وجعسسل الطفسسل ع سسو  خسسالل مسسع غسسريه   اجملتمسسع. وأك 
الوفسسد مسسن جديسسد التسسزام إسسستونيا بإهنسساء العقوبسسة البدنيسسة وتشسسجيع الوالسسدين علسسى اسسست دام أسسساليب 

 إجيابية   تربية أطفا م.
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 ا  ىوي اإلعاقسسسة   وقسسسد مت إسسسستونيا تقريرهسسسا األو  إىل اللجنسسسة املعنيسسسة وقسسسو  األشسسس -58
لالضسطالع اا . وسيع  املفسوض املعسين باملسساواة بس  اجلنسس  واملعاملسة املتسساوية ر يس2015 عام

مبهسسسسام آليسسسسة الرصسسسسد املسسسسستقلة مبوجسسسسب التفاقيسسسسة. وكانسسسست احلكومسسسسة منكبسسسسة علسسسسى ضسسسسما  وصسسسسول 
مات األشسسسس ا  ىوي اإلعاقسسسسة علسسسسى قسسسسدم املسسسسساواة مسسسسع غسسسسريهم إىل سسسسسو  العمسسسسل وتسسسسوفري اخلسسسسد

الجتماعية اجملتمعية لتشجيع العيج املستقل   صفو  هؤلء األش ا . كما سيساعد قانو  
   الضطالع هبذا العمل.      2016الرعاية الجتماعية لعام 

وشسسد دت نيكسساراغوا علسسى التقسسدم السسذي أقرزتسسر إسسستونيا   جمسسالت املسسساواة الجتماعيسسة  -59
بسسسسست باعتمسسسساد السسسسس اتيجية املتعلقسسسسسة باإلدمسسسساج والتماسسسسسسك وققسسسسو  املسسسسرأة وققسسسسسو  العمسسسسل. ورق  

  الجتماعي. وقدمت نيكاراغوا توصيات.   
ت قائمسسة فيمسسا يتعلسسق بسسسكا  البلسسد مسسن غسسري زالسس مسساولقظسست النسسرويج التحسسديات السسيت  -60

سسسسسيما فيمسسسسا يتعلسسسسق بظسسسسروفهم الجتماعيسسسسة والقتصسسسسادية. ولقظسسسست مسسسسع التقسسسسدير  اإلسسسسستوني ، ل
التحسينات املتعلقة بإتاقة البث بالروسية والتعديالت اليت أمبدخلت على قانو  اجلنسية وعاجلست 

من مشاكل األش ا  عدري اجلنسسية، واعتمساد قسانو  الشسراكة املدنيسة املسسجلة. وقسدمت اا بع 
 النرويج توصيات.

 توصيات.وأفادت عما  ب هنا استعرضت التقرير الوطين إلستونيا عن كيب. وقدمت  -61
يعسسسز ز محايسسسة ققسسسو  اإلنسسسسا  وتصسسسديقها علسسسى اا وأشسسسادت باكسسسستا  بإسسسستونيا لوضسسسعها تشسسسريع -62

صكومل ققو  اإلنسا  الدولية. وأعربت باكستا  عسن تقسديرها خلطسة تطسوير الرعايسة اخلاصسة واسس اتيجية 
 صيات. اإلدماج الجتماعي والتعليم الشامل واس اتيجية إدماج الروما. وقدمت باكستا  تو 

وأشسسسادت بنمسسسا بالتسسسدابري السسسيت اختسسسذهتا إسسسستونيا ملكافحسسسة مجيسسسع أشسسسكال التمييسسسز والجتسسسار  -63
باألش ا  والعنف ضد املرأة. وأعربت عن ىهو ا إزاء تنامي ا جمات واألفعال اليت تقوم على 

 الكراهية والعنصرية وتستهد  فئات سكانية معينة. وقدمت بنما توصيات.
بسسس  مسسسع التقسسسدير التصسسسديق علسسسى عسسسدة معاهسسسدات دوليسسسة وإقليميسسسة بشسسس   ولقظسسست الفل -64

ققسسسو  اإلنسسسسا ، مبسسسا   ىلسسسك اتفاقيسسسة ققسسسو  األشسسس ا  ىوي اإلعاقسسسة وبروتوكو سسسا الختيسسساري. 
ورق بسسست بإلغسسساء عقوبسسسة اإلعسسسدام وأقسسسرت بسياسسسسات إسسسستونيا وبراجمهسسسا الراميسسسة إىل مكافحسسسة الجتسسسار 

 . باألش ا . وقدمت الفلب  توصيات
وأقسرت بولنسدا جبهسسود إسستونيا الراميسسة إىل التقيسد بالتوصسسيات املقبولسة   السسستعراض األول  -65

املتعلسسق هبسسا. وأعربسست بولنسسدا عسسن تقسسديرها اخلسسا  للتسسدابري املت سسذة هبسسد  وضسسع اإلطسسار املؤسسسسي 
 والقانوا حلماية األقليات الوطنية. وقد مت بولندا توصيات.

مام إسستونيا منسسذ السستعراض األول املتعلسق هبسا إىل اتفاقيسة ققسسو  ورقبست اليتغسال بان س -66
األشسسس ا  ىوي اإلعاقسسسة وبروتوكو سسسا الختيسسساري. وأشسسسادت بإسسسستونيا لنظرهسسسا   إنشسسساء مؤسسسسسة 

 وطنية حلماية ققو  اإلنسا . وقدمت اليتغال توصيات.
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إلعاقسة وإنشساء ورق بت مجهوريسة كوريسا بالتصسديق علسى اتفاقيسة ققسو  األشس ا  ىوي ا -67
و يفسسة أمسس  مظسساا األطفسسال وجملسس  املسسساواة بسس  اجلنسسس  وسسسن  قسسانو  جديسسد حلمايسسة الطفسسل   

 . وقدمت مجهورية كوريا توصيات.2014عام 
وأقاطسست مجهوريسسة مولسسدوفا باإلاسسازات السسيت قققتهسسا إسسستونيا فيمسسا يتعلسسق ب سسما  قريسسة  -68

ألقليسسسات. ورق بسسست بالتعسسسديالت املدخلسسسة علسسسى القسسسانو  التعبسسسري واملسسسساواة وققسسسو  املسسسرأة والطفسسسل وا
اجلنسسائي ملواءمسسسة تعريسسسف التعسسسذيب مسسع اتفاقيسسسة مناه سسسة التعسسسذيب، وشسسجعت إسسسستونيا علسسسى تقسسسد  

 من هذه التفاقية. وقدمت مجهورية مولدوفا توصية. 22و 21إعالنات مبوجب املادت  
التسسواز  املناسسسب بسس  ضسسما  ققسسو   ورق بسست رومانيسسا بسياسسسة إسسستونيا الراميسسة إىل حتقيسسق -69

أفسسراد األقليسسات   اسسست دام لغاهتسسا مسسن جهسسة، وضسسما  املعرفسسة الشسساملة باللغسسة الر يسسة للدولسسة مسسن 
 جهة أخرى. وقد مت رومانيا توصيات. 

وأعسسسرب الحتسسساد الروسسسسي عسسسن قلقسسسر إزاء النتهاكسسسات املنهجيسسسة حلسسسق سسسسكا  األقليسسسات    -70
ا وحلقهسسم   العمسسل، وإزاء التمييسسز ضسسد الرعايسسا األجانسسب فيمسسا يتعلسسق اسسست دام لغسستهم والسستعلم هبسس

 وقوقهم السياسية والقتصادية. وقدم الحتاد الروسي توصيات.
وشسسسجعت صسسسربيا إسسسستونيا علسسسى امل سسسي   تعزيسسسز املؤسسسسسات املسسسستقلة حلقسسسو  اإلنسسسسا   -71

و  املسسسساواة   املعاملسسسة. وإجسسسراء مشسسساورات واسسسسعة مسسسع اجملتمسسسع املسسسدا فيمسسسا يتعلسسسق بتحسسسس  قسسسان
 وقدمت صربيا توصيات.

ورق بسسست سسسسنغافورة بالتسسسدابري الراميسسسة إىل الق سسساء علسسسى العنسسسف املنسسسز  والعنسسسف ضسسسد املسسسرأة  -72
وسلطت ال وء على أربية تنفيذ مبادرات من قبيل اإلجازة األبويسة املدفوعسة األجسر وخطسة العمسل 

 اجلنس . وقدمت سنغافورة توصيات. الرامية إىل احلد من الفوار    األجور ب 
وأشسسسادت سسسسلوفاكيا بإسسسسستونيا لتعزيزهسسسا اإلطسسسسار القسسسانوا واملؤسسسسسي املتعلسسسسق وقسسسو  اإلنسسسسسا   -73

ورق بت باعتماد قانو  اجلنسية وقانو  محاية الطفل. ولقظت اجلهود املبذولة لتحسس  محايسة الفئسات 
 قياة املسن . وقدمت سلوفاكيا توصيات. املست عفة وإدماج ملتمسي اللجوء، ولتحس  نوعية 

وأشسسسسسسادت سسسسسسسلوفينيا باملبسسسسسسادرات املتعلقسسسسسسة وسسسسسسق املشسسسسسساركة   احليسسسسسساة العامسسسسسسة والسياسسسسسسسية  -74
وبالتصديق على اتفاقيسة ققسو  األشس ا  ىوي اإلعاقسة وبروتوكو سا الختيساري وبتبسسيط شسروط 

ت أ  مسسسن شسسس   الشسسسروط احلصسسول علسسسى اجلنسسسسية بالنسسسسبة إىل عسسسدة فئسسسات مسسسن السسسسكا . ولقظسسس
أمسسسام أفسسسراد اا اللغويسسة الصسسسارمة للحصسسول علسسسى عمسسل   القطسسساع  العسسسام واخلسسا  أ  تشسسسكل عائقسس

 األقليات. وقد مت سلوفينيا توصيات.
وسل طت إسبانيا ال سوء علسى اعتمساد قسانو  الشسراكة املدنيسة املسسجلة وإدخسال تعسديالت  -75

عديسسدة مسسن إجسسراءات جتنسسي  الرعايسسا األجانسسب. علسسى قسسانو  اجلنسسسية، وهسسي أمسسور يس سسرت جوانسسب 
 وقدمت إسبانيا توصيات.
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سسسسسجو  ومراكسسسسسز  -76 ورقبسسسسست السسسسسسويد بسسسسساجلهود الراميسسسسسة إىل تقلسسسسسين عسسسسسدد احملتجسسسسسزين   الس 
مثسة جمسال لتحسس   سرو  اعتقسال  يزال لالقتجاز. وقد شمبي دت سجو  جديدة وقديية، لكن 

 السجناء. وقدمت السويد توصية. 
ت طاجيكسسسستا  بسسساجلهود السسسيت تبسسسذ ا إسسسستونيا ل سسسما  ققسسسو  الطفسسسل واملسسسسن . ورق بسسس -77

 وقدمت طاجيكستا  توصيات.
إسسستونيا علسسى تكييسسف جهودهسسا الراميسسة اا وشسسج عت مجهوريسسة مقسسدونيا اليوغوسسسالفية سسسابق -78

ت إىل مكافحة العنف املنز  والعنف ضد املرأة، مبا   ىلك إدخال تعديالت على قانو  العقوبا
اا لتصسسنيف تلسسك األفعسسال علسسى أهنسسا جسسرائم حمسسد دة. وطلبسست مجهوريسسة مقسسدونيا اليوغوسسسالفية سسسابق

 معلومات عن عملية إنشاء مؤسسة وطنية حلقو  اإلنسا ، وقدمت توصية.
ولقظت تركيا التعديالت اليت أدخلت على قانو  اجلنسسية لتيسسري قصسول األشس ا   -79

ونية. غسسسري أ  تركيسسسا أعربسسست عسسسن قلقهسسسا إزاء الجتسسساه املتزايسسسد عسسسدري اجلنسسسسية علسسسى اجلنسسسسية اإلسسسست
 لتجليات العنصرية وكره األجانب وكره اإلسالم   اجملتمع اإلستوا. وقدمت تركيا توصيات. 

وأشادت أوكرانيا بإصالح قانو  العقوبات، واعتماد اسس اتيجية اإلدمساج اجلديسدة، والتصسديق  -80
ي اإلعاقسسسة وبروتوكو سسسا الختيسسساري، ووضسسسع خطسسسة تطسسسوير الرعايسسسة علسسسى اتفاقيسسسة ققسسسو  األشسسس ا  ىو 

اخلاصسسسة. ومث نسسست موقسسسف أوكرانيسسسا اإلجيسسسايب إزاء القتياجسسسات الجتماعيسسسة واليقافيسسسة ل قليسسسات القوميسسسة، 
فيها اجملتمع األوكراا. وشج عت أوكرانيا إستونيا على امل ي   بسذل جهودهسا الراميسة إىل أ  تصسبو  مبا
 ومل من بينها التفاقية الدولية حلماية مجيع األش ا  من الختفاء القسري.   صكاا طرف
ومثنسسست اإلمسسسارات العربيسسسة املتحسسسدة إنشسسساء جملسسس  املسسسساواة بسسس  اجلنسسسس  واختسسساى التسسسدابري الالزمسسسة  -81

ملعاجلسسة الفسسوار    األجسسور بسس  اجلنسسس  وتعزيسسز املسسساواة بسس  اجلنسسس    التعلسسيم. غسسري أهنسسا أعربسست عسسن 
 دمت توصيات.  قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل وجود متييز ديين وعنصري وكره لإلسالم. وق

ورق بسست اململكسسة املتحسسدة بالتقسسدم احملسسرز فيمسسا يتعلسسق بتنفيسسذ توصسسياهتا املقدمسسة إىل إسسستونيا  -82
خالل الستعراض األول املتعلق هبا، مبسا   ىلسك التصسديق علسى اتفاقيسة ققسو  األشس ا  ىوي 

عت اململكسسة اإلعاقسسة والعسس ا  القسسانوا بسساألزواج املؤلفسسة مسسن ش صسس  مسسن اجلسسن  نفسسسر. وشسسج
 . وقدمت توصيات.تاماا  املتحدة إستونيا على تنفيذ اس اتيجية اإلدماج تنفيذاا 

قسسسد خف  سسست  2015وأشسسسار الوفسسسد إىل أ  التعسسسديالت املدخلسسسة علسسسى الدسسسستور   عسسسام  -83
سنة. وتنظر احلكومة   منو السسجناء قسق  16السن الدنيا للتصويت   النت ابات احمللية إىل 

 النت ابات.  املشاركة  
. 2015  املائة   انت ابات عسام  30وبلا است دام نظم التصويت اإللك وا نسبة  -84

وخ سسسسع نظسسسسام "التصسسسسويت اإللكسسسس وا" للرصسسسسد والتحسسسسس  بصسسسسورة متواصسسسسلة لكفالسسسسة اخلصوصسسسسية 
والسرية. ولقد ومبضعت عدة تسدابري أمنيسة حلمايسة الطسابع السسري للبيانسات الش صسية. وتتساح سسبل 

 نتصا  قانونية   قال انتهامل السرية عند إدارة البيانات الش صية. ا
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سسر الوفسسد بسس   إسسستونيا مسسن أنشسسط البلسسدا  املدافعسسة عسسن أمسسن الف سساء اإللكسس وا وب هنسسا  -85 وىك 
تكنولوجيسسة حلمايسسة  مسسن املبسسادرات الرئيسسسية ىات الصسسلة. وتسسست دم إسسستونيا قلسسولا اا أطلقسست عسسدد

 150أجسسرى أكيسسر مسسن  2015نظسسام املعلومسسات احلكسسومي. و  عسسام البيانسسات الش صسسية داخسسل 
وماية البيانات الش صسية عمليسات تفتسيج   إطسار وليستهم املتميلسة   الت كسد مسن اا معنياا مفتش

اا معمقس مدى التقيد بلوائو محاية البيانات الش صية. وعالوة على ىلسك، أجسرت احلكومسة حتلسيالا 
لسسسى أرض الواقسسسع مسسسسن أجسسسل مزيسسسد حتسسسس  مسسسستوى محايسسسة البيانسسسسات للسسسوائو املوجسسسودة ولتنفيسسسذها ع

الش صية   التصسالت. وتعتسزم إسستونيا التمييسز بفعاليسة أكسي بس  خمتلسف السنهج واحلسالت السيت 
ركن أ  تست دم فيها البيانات احملستف  هبسا، وت سييق نطسا  السست دام، ووضسع أقكسام مالئمسة 

 راءات اجلنائية واألمن القومي.مل تلف اجملالت، مبا   ىلك اإلج
ويسسسنن الدسسسستور علسسسى قسسسق مجيسسسع األفسسسراد، مبسسسن فسسسيهم السسسسجناء،   مراجعسسسة ق سسسائية    -86

قسسالت انتهسسامل ققسسو  اإلنسسسا . و  هسسذا السسسيا ، أمبدخلسست عسسدة حتسسسينات علسسى عمسسل اجلهسساز 
يتلق سى أع ساء الق ائي، وقسمبل ن متوسط مدة اإلجراءات الق ائية   السنوات اليالّ األخسرية. و 

علسسى فقسسر ق سساء احملكمسسة األوروبيسسة حلقسسو  اإلنسسسا . وتسسنن التعسسديالت اا اجلهسساز الق سسائي تسسدريب
املدخلسسة علسسى قسسانو  مسسسؤولية احلكومسسة علسسى تعسسوي  املت سسر رين مسسن اإلجسسراءات اجلنائيسسة املطولسسة. 
 وشسسسسسرعت إسسسسسستونيا   صسسسسسياغة تعسسسسسديالت قانونيسسسسسة ل سسسسسما  تعسسسسسوي  املت سسسسسررين مسسسسسن التسسسسس خري  

 اإلجراءات املدنية واإلدارية.  
علسسى أسسسئلة بشسس   تعلسسيم لغسسات األقليسسات، ىكسسر الوفسسد أ  املسسدارس احلكوميسسة تقسسد م اا ورد   -87

عن اللغات الر ية للدولة. ويتساح التعلسيم بالروسسية   املسدارس العامسة  التعليم بلغات خمتلفة ف الا 
مول بر، إىا كا  عشرة أش ا  على األقسل ممسن للتشريع املعاا واخلاصة   مجيع املستويات. ووفق

 مملو  اجلنسية نفسها يقيمو    بلدية حملية فإنر مق  م التعلم بلغتهم األم.  
وإىا كا  اختيار لغة التعلم   التعليم األساسي يعود إىل املدرسة فإ  تدري  ما ل يقل  -88
يتم باللغة اإلستونية. وا د  مسن هسذا الشسرط   املائة من مناهج التعليم اليانوي العا   60عن 

هو تيسري إتقا  السكا  للغة اإلستونية وضما  وصسول أفسراد األقليسات إىل التعلسيم العسا  وسسو  
العمسسسل وكسسسذا إدمسسساجهم   اجملتمسسسع بصسسسورة فعالسسسة. والنتقسسسال إىل اعتمسسساد اإلسسسستونية كلغسسسة تسسسدري  

 .   2014و 2007ب  عامي اا ي  املائة من نظام التعليم حتق ق تدرجي 60  
وأشسسسارت الختبسسسارات احلكوميسسسة وعمليسسسات التقيسسسيم السسسذات   املسسسدارس إىل عسسسدم تراجسسسع  -89

التحصسسسسيل األكسسسسادري بسسسسسبب هسسسسذا التغسسسسري وإىل حتسسسسسن املعرفسسسسة باللغسسسسة اإلسسسسستونية. ويلقسسسسن التعلسسسسيم 
وعسالوة علسى ىلسك، ان سم  أكيسر مسن اا. بالروسية   ست من املدارس اخلمس  عشسرة األعلسى ترتيبس

نصسسف املسسدارس املسسست دمة للروسسسية إىل برنسسامج تعلسسم اللغسسة بسسالغمر، مبسسا ي سسمن إتقسسا  طلبسسة تلسسك 
املسسسدارس لإلسسسستونية والروسسسسية واإلنكليزيسسسة. وأثبسسست الينسسسامج فعاليتسسسر بالنسسسسبة إىل أطفسسسال املهسسساجرين 

 والالجئ .  
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ار لتعلم اإلسستونية مسن خسالل تعسوي  النساجح    إىل الكباا وتقدم إستونيا الدعم أي  -90
لغويسسة جمانيسسة للعسسامل    اا سسسو الختبسسارات اللغويسسة عسسن تكلفسسة السسدروس اللغويسسة. وتقسسد م الدولسسة در 

القطسساع العسسام واملقيمسس    البلسسد منسسذ فسس ة طويلسسة واملهسساجرين اجلسسدد. وفيمسسا يتعلسسق بشسسروط الياعسسة 
ف، شسسسسدد الوفسسسسد علسسسسى أ  هسسسسذا الشسسسسرط ومبضسسسسع ل سسسسما  تقسسسسد  اللغويسسسسة املطلوبسسسسة   بعسسسس  الو سسسسائ

بطبيعسسة العمسسل اخلاصسسة. وعلسسى اا اخلسسدمات العامسسة واملعلومسسات باإلسسستونية. ويسسرتبط شسسرط اللغسسة أي سس
 سبيل امليال، تش ط من األطباء والصيدلي  براعة لغوية أكي مما تش ط من مو في اخلدمات. 

اللغسة اإلسستونية بصسورة كبسرية. وأمبلغسي   كسانو  ملفتشسية  وأك د الوفد تراجع السدور العقسايب -91
شسسسرط فسسسرض الغرامسسسات بالنسسسسبة إىل عسسسدة فئسسسات. وا يعسسسد نقسسسن إتقسسسا  اللغسسسة  2015الياا/ينسسساير 

احلكوميسسة يعتسسي جنحسسة إداريسسة. وينبغسسي أ  يسسسمو مفتشسسو اللغسسات بت صسسين مسسدة زمنيسسة عمليسسة 
مسسا كسسانوا يقسسدمو  اا و  املزيسسد مسسن املرونسسة وغالبسسلتحسسس  مهسسارات املو سسف اللغويسسة. وأبسسدى املفتشسس

 عملية   قالت حمددة ل ما  تقد  اخلدمات باإلستونية. قلولا 
سسسز اسسسس اتيجية اإلدمسسساج اجلديسسسدة علسسسى اإلدمسسساج الجتمسسساعي القتصسسسادي والتعليمسسسي  -92 وترك 

رة   اجملتمسسع برمتسسر. واليقسسا  والسياسسسي. ويمبنظسسر إىل اإلدمسساج علسسى أنسسر عمليسسة ثنائيسسة الجتسساه ومسسؤث
هبسسسسد  متييسسسسل مصسسسسساط  2008وأنشسسسس  اجمللسسسس  الستشسسسساري اليقسسسسا  ل قليسسسسسات القوميسسسسة   عسسسسام 

األقليسسسات داخسسسل دوائسسسر صسسسنع القسسسرار. ويشسسسجع اجمللسسس  احليسسساة اليقافيسسسة وأنشسسسطة األقليسسسات القوميسسسة 
 ويشارمل   تنفيذ سياسة اإلدماج. 

  السسسوطين إلدمسساج الرومسسسا السسسذي ضسسسم  وزارات ، أنشسسس  وزيسسسر اليقافسسة اجمللسسس2015و  عسسام  -93
وقكومسسسات حمليسسسة خمتلفسسسة وخسسسياء ومميلسسس  ملنظمسسسات الرومسسسا. ويسسسسعى اجمللسسس  إىل تشسسسجيع  احلسسسوار 

 وتيسريه، وتعزيز التعاو ، وإتاقة فرصة عقد مناقشات بش   مسائل إدماج الروما.
   السسسسسسنوات وتراجعسسسسست معسسسسسدلت البطالسسسسسة   صسسسسسفو  اإلسسسسسستوني  وغسسسسسري اإلسسسسسستوني  -94

األخسسسسسرية. كمسسسسسا تراجعسسسسست الفسسسسسوار    معسسسسسدلت البطالسسسسسة بسسسسس  اإلسسسسسستوني  واألقليسسسسسات اإلثنيسسسسسة   
فريومسسا قيسسث متيسسل األقليسسة  - إىل تنميسسة منطقسسة إيسسدااا خاصسساا . وتسسو  احلكومسسة اهتمامسس2015 عسسام

يميسسة وخطسسة عمسسل الناطقسسة بالروسسسية غالبيسسة السسسكا . وترتئسسي السسس اتيجية اإلسسستونية للتنميسسة اإلقل
اختساى تسدابري ترمسي إىل حتسس   سرو  العسيج وتقويسة  2020-2015فريو للف ة  - مقاطعة إيدا

 اجملتمع املدا وتعزيز الفر  القتصادية والتو يفية. 
وقي سست الوليسسات املتحسسدة األمريكيسسة إسسستونيا علسسى اختسساى خطسسوات إضسسافية بغيسسة التصسسدي  -95

ا  امليليسسسات وامليليسسسس  ومزدوجسسسي امليسسسل اجلنسسسسسي ومغسسسايري ا ويسسسسة لسسس ىى والتمييسسسز اللسسسسذين يسسسستهدف
اجلنسسسسانية وقسسساملي صسسسفات اجلنسسسس  واملهسسساجرين وملتمسسسسي اللجسسسوء والالجئسسس  وأفسسسراد األقليسسسات 

متواصسسلة   سسسبيل اا اإلثنيسسة والدينيسسة. وأشسسادت الوليسسات املتحسسدة األمريكيسسة بإسسستونيا لبسسذ ا جهسسود
 كامل. وقدمت الوليات املتحدة األمريكية توصيات.ال ويج جملتمع متسامو ومت
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وشسسددت أوروغسسواي علسسى ان سسمام إسسستونيا إىل اتفاقيسسة ققسسو  األشسس ا  ىوي اإلعاقسسة  -96
وبروتوكو ا الختيساري، واليوتوكسول الختيساري لتفاقيسة ققسو  الطفسل بشس   اشس امل األطفسال   

باجلهود السيت تبسذ ا إسستونيا إلنشساء مؤسسسة وطنيسة اا املنازعات املسلحة. وأقاطت أوروغواي علم
 ملباد  باري . وقدمت أوروغواي توصيات.اا حلقو  اإلنسا  طبق

ولقظسسسست أوزبكسسسسستا  مسسسسع التقسسسسدير اجلهسسسسود املبذولسسسسة   سسسسسبيل تعزيسسسسز اإلطسسسسار القسسسسانوا  -97
قسالت التمييسز بالشواغل امليسارة إزاء اا واملؤسسي حلماية ققو  اإلنسا  وتعزيزها. وأقاطت علم

السسسسذي يسسسسستهد  األقليسسسسات واملهسسسساجرين والالجئسسسس  وإزاء خطسسسساب الكراهيسسسسة والتمييسسسسز اجلنسسسسساا. 
 وقدمت أوزبكستا  توصيات.

وأقسسسسر ت أفغانسسسسستا  بإصسسسسالح قسسسسانو  العقوبسسسسات وبكسسسسل التسسسسدابري املت سسسسذة ملكافحسسسسة مجيسسسسع  -98
السذي  2019-2016للفس ة مسع التقسدير بينسامج التعلسيم العسام اا أشكال العنسف. وأقاطست علمس

 يشمل التيقيف   جمال ققو  اإلنسا . وقدمت أفغانستا  توصية. 
 2023-2016وأشسسسادت ألبانيسسسا باحلكومسسسة لوضسسسعها خطسسسة تطسسسوير الرعايسسسة الجتماعيسسسة للفسسس ة  -99

واعتمسساد خطسسة تنميسسة جديسسدة ملنسسع العنسسف. وشسسج عت إسسستونيا علسسى إدخسسال حتسسسينات إضسسافية   
 ا . وقدمت ألبانيا توصيات.جمال ققو  اإلنس

ورق بت اجلزائر باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا إستونيا لتحس  قالة ققو  اإلنسا  منسذ  -100
أوصست  الستعراض األول املتعلق هبا، وبتصديقها على اتفاقية ققو  األش ا  ىوي اإلعاقة كما

 مت اجلزائر توصيات.بذلك اجلزائر ووفود كيرية أخرى خالل الستعراض السابق. وقد  
ورق بسست األرجنتسس  بسساجلهود السسيت تبسسذ ا احلكومسسة   جمسسال التعلسسيم وهنسس ت إسسستونيا علسسى  -101

إدمسسساج موضسسسوع ققسسسو  اإلنسسسسا    منسسساهج التعلسسسيم األساسسسسي. وأشسسسارت األرجنتسسس  إىل اسسسستمرار 
 فيما يتعلق باألقليات. وقدمت األرجنت  توصيات. سيما لالتحديات 

وسسسلطت أرمينيسسا ال سسوء علسسى املشسسروع اجلديسسد الرامسسي إىل حتسسس  التواصسسل والتفسساهم بسس   -102
الشسسسسسباب وأعربسسسسست عسسسسسن سسسسسسعادهتا ملعاجلسسسسسة مسسسسسسائل اإلدمسسسسساج   اسسسسسس اتيجية اإلدمسسسسساج والتماسسسسسسك 

 الجتماعي اجلديدة. وقدمت أرمينيا توصيات.
ت هبسسا خسسالل اسسستعراض وأشسادت أسسس اليا بإسسستونيا لتنفيسسذها إصسسالقات كانست قسسد التزمسس -103
املتعلسسسق هبسسسا، مبسسسا   ىلسسسك التصسسسديق علسسسى اتفاقيسسسة ققسسسو  األشسسس ا  ىوي اإلعاقسسسة  2011عسسسام 

وبروتوكو ا الختيساري، واليوتوكسول الختيساري لتفاقيسة ققسو  الطفسل بشس   اشس امل األطفسال   
زواج املرتبطسة املنازعات املسلحة. وأشادت باعتمساد قسانو  التعسايج السذي يوسسع نطسا  ققسو  األ

بعقسد قسرا  ليشسمل األزواج غسري املرتبطسة بسر، مبسسا   ىلسك األزواج املؤلفسة مسن أشس ا  مسن اجلسسن  
 نفسر. وقد مت أس اليا توصيات. 
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ولقظت أىربيجا  أ  بع  هيئات معاهدات ققسو  اإلنسسا  أعربست عسن قلقهسا إزاء  -104
عنصسرية والتعسذيب وسسوء املعاملسة والسست دام املشاكل املرتبطة بالتمييز وكره األجانسب واملواقسف ال

 املفرط للقوة. وقدمت أىربيجا  توصيات. 
وأشادت البحرين باجلهود اليت تبسذ ا إسستونيا لتنفيسذ التوصسيات املقدمسة   السستعراض األول  -105

مسسات املتعلسسق هبسسا، غسسري أهنسسا تظسسل قلقسسة إزاء عسسدم إجسسراء أي تعسسديل للقسسانو  اجلنسسائي حلظسسر نشسساط املنظ
 العنصرية ونشر األفكار اليت تروج للتفو  العرقي والكراهية العنصرية. وقد مت البحرين توصيات.

ولقظسست بسسيالروس التسسدابري املت  سسذة لتحسسس  وضسسع األقليسسات. وأشسسارت إىل التمييسسز    -106
ذه التعلسسيم والعمسسل بسسسبب القيسسود املفروضسسة لسس ويج لغسسة الدولسسة، ودعسست إسسستونيا إىل إلغسساء كسسل هسس

القيسسسود. ولقظسسست بسسسيالروس الوصسسسم السسسذي يسسسستهد  األقليسسسات وخطسسساب الكراهيسسسة الصسسسادر عسسسن 
 السياسي . وقد مت بيالورس توصيات.

( 2000)1325لس  األمسن وهن  ت بلجيكا إستونيا علسى اعتمادهسا خطسة عمسل لتنفيسذ قسرار جم -107
تيسساري لتفاقيسسة ققسسو  الطفسسل والتصسسديق علسسى اتفاقيسسة ققسسو  األشسس ا  ىوي اإلعاقسسة واليوتوكسسول الخ

بش   اشس امل األطفسال   النزاعسات املسسلحة. غسري أ  بلجيكسا سسل طت ال سوء علسى ضسرورة مواصسلة بسذل 
 اجلهود   جمال مكافحة مجيع أشكال التمييز والعنصرية. وقدمت بلجيكا توصيات.

عقساب وأشسادت وأطرت بوتسوانا على جهود إستونيا الرامية إىل مكافحة اإلفالت من ال -108
بالتصديق على تعديالت كامبال املتعلقسة بنظسام رومسا األساسسي للمحكمسة اجلنائيسة الدوليسة وعلسى 
اليوتوكول الختياري لتفاقية ققسو  الطفسل بشس   اشس امل األطفسال   املنازعسات املسسلحة. غسري 

  األقليسسات القوميسسة. ت قلقسسة إزاء التقسسارير السسيت تشسسري إىل الوصسسم املسسستمر لسسبعزالسس مسساأ  بوتسسسوانا 
 وقدمت بوتسوانا توصيات.   

وأعربسسسست اليازيسسسسل عسسسسن قلقهسسسسا إزاء أقسسسسداّ مرتبطسسسسة بعسسسسدم القسسسس ام املمكسسسسن ملبسسسسدأ عسسسسدم  -109
اإلعادة؛ وإزاء قانو  التصالت اإللك ونية الذي يش ط على مقدمي اخلدمات تقسد  البيانسات 

أدخلسسسست علسسسسى قسسسسانو  اجلنسسسسسية وقسسسسد ل تشسسسسمل إىل الوكسسسسالت احلكوميسسسسة؛ وإزاء التعسسسسديالت السسسسيت 
سسنة. وقيسست إسستونيا علسى التصسديق علسى التفسساقيت   18و 15األطفسال امل اوقسة أعمسارهم بس  

 املتعلقت  بانعدام اجلنسية. وقدمت اليازيل توصيات.
 2011ولقظت بلغاريسا أ  إسستونيا باتست منسذ إجسراء السستعراض األول املتعلسق هبسا   عسام  -110
  عسسدة صسسكومل دوليسسة حلقسسو  اإلنسسسا  دو  إبسسداء أي حتفظسسات. وأعربسست بلغاريسسا عسسن تقسسديرها اا طرفسس

 إلنشاء و يفة أم  مظاا األطفال وجمل  املساواة ب  اجلنس . وقدمت بلغاريا توصيات.
سسذهتا إسسستونيا حلمايسسة املسسساواة بسس  اجلنسسس .  -111 ورق بسست بورونسسدي مب تلسسف التسسدابري السسيت اخت 
شادت باعتمساد قسانو  محايسة الطفسل وإنشساء أمانسة مظساا ل طفسال. ورق بست بورونسدي مب تلسف وأ

 التدابري املت ذة لتحس  ققو  اإلنسا  للمسن . وقدمت بوروندي توصية.
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وأشسسادت كنسسسدا بتصسسديق إسسسستونيا علسسسى اتفاقيسسة ققسسسو  األشسس ا  ىوي اإلعاقسسسة، وشسسسج عت  -112
. ولقظت اعتمساد التعسديالت السيت أمبدخلست علسى تاماا  املسجلة تنفيذاا  على تنفيذ قانو  الشراكة املدنية

قانو  اجلنسية وتسنن علسى مسنو اجلنسسية ل طفسال السذين ولسدوا مسن أبسوين عسدري اجلنسسية وا يتجساوزوا 
 سن اخلامسة عشرة، وتبسيط الشروط اللغوية بالنسبة إىل املسن . وقد مت كندا توصيات.

على اجلهود اليت تبذ ا إسستونيا لتعزيسز إطارهسا القسانوا واملؤسسسي  وسلطت شيلي ال وء -113
واعتمسسساد بسسسرامج وطنيسسسة حلقسسسو  اإلنسسسسا  ميسسسل خطسسسة وطنيسسسة ملنسسسع العنسسسف ضسسسد املسسسرأة وقسسسانو  محايسسسة 

والتعسسديالت املدخلسسة علسسى قسسانو  العقوبسسات ملعاجلسسة مسسس لة الجتسسار باألشسس ا . وقسسدمت  الطفسسل
 شيلي توصيات. 

باعتمسسسسسساد قسسسسسانو  محايسسسسسسة الطفسسسسسل وخطسسسسسسة بشسسسسس   منسسسسسسع العنسسسسسسف اا ليزيسسسسسسا علمسسسسسوأقاطسسسسست ما -114
، وبإنشاء أمانة مظاا األطفال. ولقظست ماليزيسا قبسول إسستونيا توصسياهتا 2020-2015 للف ة

 املقدمة   الستعراض األول. وقدمت توصيات.
وسسسل طت كوسسستاريكا ال سسوء علسسى إدمسساج التيقيسسف   جمسسال ققسسو  اإلنسسسا    املنسساهج  -115

الدراسسية وأعربسست عسن تقسسديرها للجهسسود املبذولسة لتحسسس  التشسسريعات املتعلقسة مبكافحسسة التعسسذيب. 
وأعربت عن قلقها إزاء اسستمرار العنسف اجلنسساا والعتسداءات اجلنسسية وكسذا اسستمرار الفسوار    

  اجلنس . وقدمت كوستاريكا توصيات.األجور ب 
وأشسسسادت كرواتيسسسا باعتمسسساد قسسسانو  جديسسسد حلمايسسسة الطفسسسل ومبواصسسسلة تعزيسسسز محايسسسة ققسسسو   -116

الطفسسل. وأعربسست عسسن سسسعادهتا لوفسساء إسسستونيا بالتزامهسسا بسسسن قسسانو  جديسسد مظسسر العقوبسسة البدنيسسة 
 صراقة. وقدمت كرواتيا توصيات. 

جلهود اليت تبذ ا إستونيا لتحس  مؤشراهتا املتعلقة باملسساواة وسل طت كوبا ال وء على ا -117
بسس  اجلنسسس  وققسسو  املسسرأة. ولقظسست أ  عسسدة هيئسسات منشسس ة مبوجسسب معاهسسدات األمسسم املتحسسدة 
وعسسدة منظمسسات إقليميسسة ومنظمسسات غسسري قكوميسسة أعربسست عسسن قلقهسسا إزاء اسسستمرار انعسسدام املسسساواة 

لة والتمييز   العمل الذي تعاا منر األقليات اإلثنية. وقسدمت  القتصادية وارتفاع معد لت البطا
 كوبا توصيات.

 وقدمت اجلمهورية التشيكية توصيات. -118
وأطسسرت جيبسسوت علسسى جهسسود إسسستونيا لتنفيسسذ التوصسسيات املقد مسسة   السسستعراض األول املتعلسسق  -119

ملنسساهج الدراسسسية. ودعسست جيبسسوت هبسسا، وأعربسست عسسن سسسعادهتا لقسسرار إدراج مسسس لة ققسسو  اإلنسسسا    ا
 إستونيا إىل تكييف جهودها الرامية إىل تعزيز ققو  اإلنسا  ومحايتها. وقد مت جيبوت توصيات.

و  اخلتام، أعرب الوفد عن امتنانر جلميع الدول اليت شاركت   املناقشة خسالل جلسسة  -120
ت والتوصسسسسيات، وسسسسستنفذ كسسسسل التحسسسساور. وسسسسستو  احلكومسسسسة الهتمسسسسام الواجسسسسب إىل كسسسسل التعليقسسسسا

مسن عمسل  أساسسياا  . وستصبو متابعسة السستعراض جسزءاا كامالا اا  التوصيات اليت قبلتها إستونيا تنفيذ
 املؤسسات الوطنية املعنية وماية ققو  اإلنسا . 
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وأك د الوفد من جديد التزام إستونيا مبواصسلة تعزيسز ققسو  اإلنسسا  ومحايتهسا، وأفساد بس    -121
مسسسن هسسسذا العمسسسل. و  إطسسسار متابعسسسة اا مفيسسسداا تعراض السسسدوري الشسسسامل تظسسسل تشسسسكل جسسسزءآليسسسة السسسس

  سائر الصكومل الدوليسة اا الستعراض، ستواصل إستونيا بذل جهودها الرامية إىل أ  تصبو طرف
حلقسسسو  اإلنسسسسا ، مبسسسا فيهسسسا التفاقيسسسة الدوليسسسة حلمايسسسة مجيسسسع األشسسس ا  مسسسن الختفسسساء القسسسسري، 

روبسسا بشسس   منسسع ومكافحسسة العنسسف ضسسد املسسرأة والعنسسف املنسسز ، واتفاقيسسة مكافحسسة واتفاقيسسة جملسس  أو 
التمييسز   جمسال التعلسسيم. وسستعتمد إسسستونيا وتنفسذ خطسة عمسسل وتطسوير   ميسسادين العمسل واحلمايسسة 

 .2023-2016الجتماعية واإلدماج واملساواة ب  اجلنس  وتكافؤ الفر  للف ة 

 **التوصياتاالستنتاجات و/أو  -ثانياا  
نظرت إستونيا في التوصيات المقدمةة أثنةاء جلسةة التحةاور والمدرجةة أدنةا   و ةي  -122

 تحظى بتأييد ا:
توقيةةا الوروتولةةوخ االرتيةةاري التفاقيةةة القجةةاء علةةى جميةةا أ ةة اخ  122-1

 التمييز ضد المرأة والتصديق عليه )ترليا(؛
الوروتولةةوخ االرتيةةاري ت ثيةةف جدود ةةا الراميةةة إلةةى التصةةديق علةةى  122-2

التفاقيةةةةة القجةةةةاء علةةةةى جميةةةةا أ ةةةة اخ التمييةةةةز ضةةةةد المةةةةرأة )جمدوريةةةةة مقةةةةدونيا 
 (؛اليوغوسالفية سابقاا 

التصةةةةديق علةةةةى االتفاقيةةةةة الدوليةةةةة لحمايةةةةة جميةةةةا ا  ةةةة ا  مةةةةن  122-3
 االرتفاء القسري )ا رجنتين(؛

اء توقيةةةةا االتفاقيةةةةة الدوليةةةةة لحمايةةةةة جميةةةةا ا  ةةةة ا  مةةةةن االرتفةةةة 122-4
 القسري والتصديق عليدا )عمان(؛

ات ةةةال التةةةدابير الجةةةرورية للتصةةةديق علةةةى االتفاقيةةةة الدوليةةةة لحمايةةةة  122-5
 جميا ا   ا  من االرتفاء القسري )سلوفاليا(؛

النظر في التصديق على االتفاقيةة الدوليةة لحمايةة جميةا ا  ة ا   122-6
 من االرتفاء القسري )أوروغواي(؛

ى االتفاقيةةةةة الدوليةةةةة لحمايةةةةة جميةةةةا ا  ةةةة ا  مةةةةن التصةةةةديق علةةةة 122-7
االرتفةةةاء القسةةةري والوروتولةةةوخ االرتيةةةاري التفاقيةةةة القجةةةاء علةةةى جميةةةا أ ةةة اخ 

 التمييز ضد المرأة )الورتغاخ(؛
النظر في التصديق على االتفاقيةة الدوليةة لحمايةة جميةا ا  ة ا   122-8

ة القجاء علةى جميةا أ ة اخ من االرتفاء القسري  والوروتولوخ االرتياري التفاقي
 التمييز ضد المرأة  واتفاقية م افحة التمييز في مجاخ التعليم )غانا(؛

__________ 

رر الستنتاجات والتوصيات. ا **  حتمب
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 (؛أوزب ستانالتصديق على اتفاقية م افحة التمييز في مجاخ التعليم ) 122-9
النظر في التصةديق علةى اتفاقيةة م افحةة التمييةز فةي مجةاخ التعلةيم  122-10

 )جمدورية لوريا(؛
اتفاقيةةة م افحةةة التمييةةز فةةي مجةةاخ التعلةةيم والتصةةديق عليدةةا  قوةةوخ 122-11

 )أفغانستان(؛
إعطةةةاء ا ولويةةةة للتصةةةديق علةةةى اتفاقيةةةة مجلةةةس أوروبةةةا بشةةةأن منةةةا  122-12

وم افحةةةة العنةةةف ضةةةد المةةةرأة والعنةةةف المنزلةةةي والوروتولةةةوخ االرتيةةةاري التفاقيةةةة 
 القجاء على جميا أ  اخ التمييز ضد المرأة )إيطاليا(؛

التصةةديق علةةى اتفاقيةةة مجلةةس أوروبةةا بشةةأن منةةا وم افحةةة العنةةف  122-13
 ضد المرأة والعنف المنزلي )الجول ا سود(؛

إتمةةةةال عمليةةةةة التصةةةةديق علةةةةى اتفاقيةةةةة مجلةةةةس أوروبةةةةا بشةةةةأن منةةةةا  122-14
 وم افحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي  "اتفاقية إسطنووخ" )ترليا(؛

 اإلنسان )العراق( )الجزائر(؛ إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق 122-15
 لموادئ باريس ) نغاريا(؛اا إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان طوق 122-16
مةا موةادئ اا إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان بمةا يتما ةى تمامة 122-17

 باريس )أستراليا(؛
لموةةادئ بةةاريس اا إنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة لحمايةةة حقةةوق اإلنسةةان طوقةة 122-18

 )بوروندي(؛
لموةةةةةادئ بةةةةةاريس اا إنشةةةةةاء مؤسسةةةةةة وطنيةةةةةة لحقةةةةةوق اإلنسةةةةةان طوقةةةةة 122-19

 )جيووتي(؛
لموةةةةةادئ بةةةةةاريس اا إنشةةةةةاء مؤسسةةةةةة وطنيةةةةةة لحقةةةةةوق اإلنسةةةةةان وفقةةةةة 122-20

 )بالستان( )بولندا( )ألربيجان(؛
لموةةادئ بةةاريس اا إنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة لحمايةةة حقةةوق اإلنسةةان وفقةة 122-21

 )بلغاريا( )الورتغاخ(؛ 
لموةةةةادئ اا ء أو تعيةةةةين مؤسسةةةةة وطنيةةةةة لحقةةةةوق اإلنسةةةةان طوقةةةةإنشةةةةا 122-22
 )ناميويا(؛ باريس
 إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان )عمان(؛ 122-23
اا مواصةةةلة النظةةةر فةةةي إنشةةةاء مؤسسةةةة وطنيةةةة لحقةةةوق اإلنسةةةان طوقةةة 122-24

 لموادئ باريس )جورجيا(؛
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دئ باريس لموااا النظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان طوق 122-25
 )جمدورية لوريا(؛

مواصةةةلة بةةةدخ جدود ةةةا الراميةةةة إلةةةى إنشةةةاء مؤسسةةةة وطنيةةةة لحقةةةوق  122-26
 لموادئ باريس وبمشارلة تامة من المجتما المدني )إندونيسيا(؛اا اإلنسان وفق

مواصةةةةةةلة الجدةةةةةةود الراميةةةةةةة إلةةةةةةى إنشةةةةةةاء مؤسسةةةةةةة وطنيةةةةةةة لحقةةةةةةوق  122-27
 )ليويا(؛  اإلنسان
وقةةةم مم ةةةن  بمنشةةةاء مؤسسةةةة وطنيةةةة لحقةةةوق  القيةةةال  فةةةي أقةةةر  122-28

 لموادئ باريس )مصر(؛اا اإلنسان وفق
لموةادئ بةاريس اا اإلسراع بمنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقة 122-29

 )التفيا(؛
اإلسراع بمنشاء مؤسسة وطنية مسةتقلة وفعالةة لحقةوق اإلنسةان ومنحدةا  122-30

 (؛آيرلندالموادئ باريس )اا فقوالية واسعة في مجاخ حقوق اإلنسان  وللك و 
اا ات ال رطوات ملموسة إلنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفق 122-31

 لموادئ باريس )ماليزيا(؛
لموةةةةةادئ اا ضةةةةةمان تمتةةةةةا أمانةةةةةة المظةةةةةالم باالسةةةةةتقاللية التامةةةةةة وفقةةةةة 122-32
 )ني اراغوا(؛ باريس
عةةةةدل ادرةةةةار أي جدةةةةد إلنشةةةةاء مؤسسةةةةة وطنيةةةةة لحقةةةةوق اإلنسةةةةان  122-33

 )الجمدورية الدوميني ية(؛
اإلسةةةراع بمنشةةةاء  يتةةةة تتمتةةةا باالسةةةتقاللية التامةةةة والمةةةوارد الماليةةةة  122-34

ال افية وتملك القةدرة الالزمةة علةى الةدفاع عةن حقةوق اإلنسةان فةي إسةتونيا  مثةل 
 مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان )لوستاري ا(؛

إللاء وعي عمول الناس بمحتوى التشةريعات الجديةدة وبمواصةفات  122-35
أمانةةةة المظةةةالم  وللةةةك بالتعةةةاون مةةةا المنظمةةةات غيةةةر الح وميةةةة  وإللةةةاء الةةةوعي 
بحقوق الطفل في نظةال التعلةيم  وب اصةة فيمةا يتعلةق بحةاالت االعتةداء ومشةارلة 

 ا طفاخ في اإلجراءات المدنية والجنائية )ليتوانيا(؛
تزويةةد المفوضةةية المعنيةةة بالمسةةاواة بةةين الجنسةةين بةةالموارد ال افيةةة  122-36

 ل ي تستطيا االضطالع بواليتدا بصورة فعالة ومستقلة )ناميويا(؛
ضمان ا تغاخ المفوضية المعنية بالمساواة بين الجنسين والمساواة  122-37

 في المعاملة من رالخ تزويد ا بالموارد ال افية )فرنسا(؛
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نشةةةاء آليةةةة مسةةةتقلة معنيةةةة برصةةةد اتفاقيةةةة حقةةةوق ا  ةةة ا  لوي إ 122-38
 اإلعاقة وتنفيد ا )فرنسا(؛

المجي في تنفيةد بةراما السياسةة العامةة الراميةة إلةى دعةم تنفيةد القةانون  122-39
  وب اصةةة الترليةةز علةةى مسةةألتي المنةةا والتةةدرل فعةةاالا  الجديةةد لحمايةةة الطفةةل تنفيةةداا 
 عتداء على ا طفاخ والعنف المنزلي )فنلندا(؛المو ر فيما يتعلق بحاالت اال

 مواصلة تعزيز جدود ا الرامية إلى حماية حقوق الطفل )جورجيا(؛ 122-40
مواصةةةلة اعتمةةةاد التةةةدابير الراميةةةة إلةةةى ضةةةمان حمايةةةة حقةةةوق الطفةةةل  122-41

 )رومانيا(؛
 مواصلة تنفيد قانون حماية الطفل )بالستان(؛ 122-42
 2023-2016الرعايةةةة االجتماعيةةةة للفتةةةرة  اعتمةةةاد رطةةةة تطةةةوير 122-43
 من تقرير ا الوطني )بنما(؛ 143لاللتزال المنصو  عليه في الفقرة اا وفق

إ ةةةةةةرات المجتمةةةةةةا المةةةةةةدني فةةةةةةي عمليةةةةةةة متابعةةةةةةة تنفيةةةةةةد توصةةةةةةيات  122-44
 االستعراض الدوري الشامل )بولندا(؛

زيةةةز تحسةةةين عمليةةةة تقةةةديمدا للتقةةةارير إلةةةى  يتةةةات المعا ةةةدات  وتع 122-45
 قدراتدا في  د  المجاخ )الصين(؛

المجةةي فةةي اعتمةةاد التةةدابير الراميةةة إلةةى ضةةمان إنشةةاء إطةةار  ةةامل  122-46
 لم افحة التمييز )رومانيا(؛

 ت صيص الموارد الجرورية لتعزيز المساواة بين الجنسين )الوحرين(؛ 122-47
ن تشةةةةةغيل/إنفال ا ليةةةةةات الوطنيةةةةةةة المعنيةةةةةة بجةةةةةةمان المسةةةةةاواة بةةةةةةي 122-48

 الجنسين )طاجي ستان(؛
مواصةةلة الجدةةود المودولةةة فةةي سةةويل التةةرويا لثقافةةة المسةةاواة بةةين  122-49

 الجنسين في المجتما من رالخ حمالت التوعية )المغر (؛
معالجةةة الفةةارق فةةي ا جةةر المةةدفوع للرجةةل والمةةرأة عةةن عمةةل لي  122-50

 قيمة متساوية )مصر(؛
راميةةةة إلةةةى تسةةةاوي ا جةةةور المدفوعةةةة ات ةةةال المزيةةةد مةةةن التةةةدابير ال 122-51

 للرجاخ والنساء عن عمل لي قيمة متساوية )عمان(؛
 زيادة الفر  المتاحة للنساء في سوق العمل )عمان(؛ 122-52
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ات ةةةال تةةةدابير إلندةةةاء اسةةةت دال القوالةةةب لرسةةةم صةةةورة نمطيةةةة عةةةن  122-53
ة التعويةةر ا قليةةات  وب اصةةة المسةةلمين فةةي المجتمةةا  بةةالموازاة مةةا احتةةرال حريةة

 اإلسالمية((؛ -)إيران )جمدورية اا تاماا احترام
اعتمةةةاد تةةةدابير لتقييةةةد اسةةةت دال القوالةةةب لرسةةةم صةةةورة نمطيةةةة عةةةن  122-54

ا قليةةةات فةةةي وسةةةائت اإلعةةةالل وتشةةةجيا اسةةةت دال لغةةةات ا قليةةةات فةةةي وسةةةائت 
 اإلعالل والصحافة )لوبا(؛

العمل على أسةاس اللغةة  ات ال التدابير الالزمة لم افحة التمييز في 122-55
 اإلسالمية((؛  -وا صل اإلثني والديني  ومالحقة المتورطين فيه )إيران )جمدورية 

إدانةةة التمييةةز علةةى أسةةاس ا صةةل اإلثنةةي واللغةةة فةةي العمةةل وات ةةال  122-56
 تدابير فعالة لمالحقة المتورطين فيه )سلوفينيا(؛

ت ثيةةف الجدةةود المودولةةة فةةي سةةويل التصةةدي للفةةوارق االجتماعيةةة  122-57
واالقتصةادية وللتمييةز علةى أسةاس ا صةل اإلثنةي أو العةرق أو اللغةة  وب اصةة فةي 

 مجالي التعليم والعمل )جمدورية لوريا(؛
مالحقة المتورطين في حاالت التمييز في العمل على أساس ا صل  122-58

 (؛آيسلندااإلثني واللغة )
تعزيةةةز حصةةةوخ ا قليةةةات اإلثنيةةةة والقوميةةةة علةةةى فةةةر  متسةةةاوية مةةةا  122-59

 في مجاخ التعليم والتدريب المدني والعمل )أوزب ستان(؛ سيما الغير ا  و 
م افحة التمييةز علةى أسةاس الجنسةية  واالنتمةاء اإلثنةي أو الةديني   122-60

 ي ية(؛والميل الجنسي أو الدوية الجنسانية )الواليات المتحدة ا مر 
المجةةي فةةي الجدةةود التشةةريعية الراميةةة إلةةى م افحةةة التحةةري  علةةى  122-61

ال را يةةة والعنةةف والتمييةةز العنصةةري علةةى أسةةاس الجنسةةية أو اإلثنيةةة أو اللغةةة أو 
اللون أو الدين أو غير للك مةن ا سةس  ومعالجةة م تلةف التحةديات والشةواغل 

 القائمة في  دا الصدد )ليويا(؛
ي الجدود الرامية إلى م افحة التحري  العال على التمييز المجي ف 122-62

 ضد الناطقين بلغات أررى )الم سيك(؛ سيما الالعنصري و 
تعزيةةةز تةةةدابير التوعيةةةة بم افحةةةة التمييةةةز العنصةةةري ولةةةر  ا جانةةةب   122-63

 وب اصة عن طريق تجريم تصرفات مثل التحري  على ال را ية )ا رجنتين(؛
ين التةةي تحظةةر التمييةةز الةةديني والعرقةةي وتجةةر ل رطةةا  تعزيةةز القةةوان 122-64

 ال را ية والتحري  على ال را ية الدينية والعرقية )اإلمارات العربية المتحدة(؛
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ات ةةةةال تةةةةدابير ملموسةةةةة لوقةةةةف التحةةةةري  علةةةةى ال را يةةةةة والعنةةةةف  122-65
والتمييز عن طريق سن تشريعات ووضا سياسةات وبةراما تعةز ز التسةامل والتفةا م 

 ثقافي والعرقي والديني )ماليزيا(؛ال
وضةةا تةةدابير فعالةةة للقجةةاء علةةى العنصةةرية ولةةر  ا جانةةب  بمةةا فةةي  122-66

 للك رطا  ال را ية )بوتسوانا(؛
منةةةا وم افحةةةة الويانةةةات وا فعةةةاخ التةةةي تقةةةول علةةةى لةةةر  ا جانةةةب  122-67

 وتستددف المداجرين وملتمسي اللجوء والالجتين )ألربيجان(؛
يةةةةز قةةةةانون العقوبةةةةات باعتوةةةةار  وسةةةةيلة فعالةةةةة لم افحةةةةة رطةةةةا  تعز  122-68

 ال را ية )النرويا(؛
تصةةةنيف رطةةةا  ال را يةةةة القةةةائم علةةةى العنصةةةرية والتحةةةري  علةةةى  122-69

 ال را ية لجريمتين يعاقب عليدما القانون الجنائي )االتحاد الروسي(؛
 )عمان(؛سن قوانين وات ال تدابير مناسوة لتجريم رطا  ال را ية  122-70
متابعة جرائم "رطا  ال را ية" بصةرامة ألوةر ال مةن رةالخ التنديةد  122-71

بةةةةةالتحقيق فيدةةةةةا ومالحقةةةةةة المتةةةةةورطين فيدةةةةةا اا باالنتدالةةةةةات فحسةةةةةب وإنمةةةةةا أيجةةةةة
 ومعاقوتدم بصورة متسقة )ألمانيا(؛

تعةةديل القةةانون الجنةةائي ل ةةي يةةنص صةةراحة علةةى معاقوةةة المنظمةةات  122-72
 عنصرية ورطا  ال را ية )بلجي ا(؛التي توث ا ف ار ال

تنفيد برنامجدا "التنوع وسيلة إثراء" من أجةل تعزيةز إدمةاأل ا  ة ا   122-73
الم تلفةةين مةةن حيةةث ا صةةل أو الجنسةةية أو الةةدين أو الجةةنس أو الميةةل الجنسةةي  

 الشمالية(؛ آيرلنداوالتحلي بالتسامل إزاء م )الممل ة المتحدة لوريطانيا العظمى و 
بةةدء نقةةاأ بشةةأن المسةةائل المتعلقةةة بةةالتنوع اإلثنةةي والثقةةافي بدةةدف  122-74

تعزيةةز التسةةامل إزاء م تلةةف التوجدةةات الثقافيةةة والدينيةةة والجنسةةية فةةي المجتمةةا 
 اإلستوني )ألمانيا(؛

ات ةةال رطةةوات إضةةافية لتعزيةةز التسةةامل والتنةةوع الثقةةافي واإلدمةةاأل  122-75
 على الصعيدين القطري والدولي )أرمينيا(؛

وضةةةةا تةةةةدابير لتعزيةةةةز التسةةةةامل تجةةةةا  التنةةةةوع اإلثنةةةةي والةةةةديني فةةةةي  122-76
 المجتما )الواليات المتحدة ا مري ية(؛

تصةةةميم وتنفيةةةد حمةةةالت توعيةةةة عامةةةة وبةةةراما تثقيفيةةةة بغةةةرض تعزيةةةز  122-77
 التنوع واإلدماأل وفي الوقم لاته م افحة العنصرية ولر  ا جانب )لندا(؛
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تعليميةةةة والتدريويةةةة  بمةةةا فيدةةةا تلةةةك التةةةي تسةةةتددف إصةةةالر برامجدةةةا ال 122-78
العاملين في وسائت اإلعالل والموظفين ا منيين  ل ةي تسةا م  ةد  الوةراما بصةورة ألوةر 

 في تعزيز التسامل بين م تلف الجنسيات والمجموعات اإلثنية والدينية )بلجي ا(؛
شةةد دة علةةى تنقةيل تشةةريعاتدا وممارسةتدا القانونيةةة لتطويةةق عقوبةات م 122-79

الجةةرائم التةةي ترت ةةب علةةى أسةةاس الميةةل الجنسةةي والدويةةة الجنسةةانية  باعتوار ةةا 
 )فنلندا(؛ مقترنةا بظرف مشد د

وضا واعتماد تشريعات تجر ل صراحة ال را يةة القائمةة علةى أسةاس  122-80
فةةةي  ةةةد  اا مشةةةدداا الميةةةل الجنسةةةي والدويةةةة الجنسةةةانية وتعتوةةةر  ةةةدا ا سةةةاس ظرفةةة

 يا(؛الحالة )بلغار 
وضا واعتماد تشريعات تجر ل صراحة ال را يةة القائمةة علةى أسةاس  122-81

فةةةي  ةةةد  اا مشةةةدداا الميةةةل الجنسةةةي والدويةةةة الجنسةةةانية وتعتوةةةر  ةةةدا ا سةةةاس ظرفةةة
 الحالة )سلوفينيا(؛ 

إجةةةراء تحقيقةةةات  ةةةاملة فةةةي جميةةةا أعمةةةاخ العنةةةف ضةةةد ا قليةةةات  122-82
ن فيدةةةا المثليةةةات والمثليةةةون ومزدوجةةةو اإلثنيةةةة والعرقيةةةة والفتةةةات المستجةةةعفة  بمةةة

الميةةةل الجنسةةةي ومغةةةايرو الدويةةةة الجنسةةةانية وحةةةاملو صةةةفات الجنسةةةين  ومالحقةةةة 
المتورطين فيدةا  وسةن تشةريا بشةأن جةرائم ال را يةة القائمةة علةى الميةل الجنسةي 

 أو الدوية الجنسانية )لندا(؛
ما ةةى مةةا تعةةديل قةةانون العقوبةةات إلدراأل تعريةةف بشةةأن التعةةديب يت 122-83

اتفاقية منا جةة التعةديب  وإجةراء تحقيقةات مسةتقلة وسةريعة فةي جميةا ادعةاءات 
 التعديب وسوء المعاملة )مصر(؛

التحقيةق فةي جميةةا ادعةاءات التعةديب وسةةوء المعاملةة واالسةةت دال  122-84
المفةةرل للقةةوة مةةن جانةةب مةةوظفي إنفةةال القةةانون  ومحالمةةة المتةةورطين فةةي تلةةك 

 ا عماخ )ألربيجان(؛
تعزيز القانون الجنائي والديالةل المنشةأة لم افحةة العنةف والتمييةز ضةد  122-85

 المرأة  وب اصة مفوضية المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة )بلجي ا(؛
سةةةيما العنةةةف  م افحةةةة ظةةةا رة العنةةةف المنزلةةةي بصةةةرامة ألوةةةر  وال 122-86
وواضةةةل يحظةةةر العقوبةةةة ا طفةةةاخ  بطةةةرق مندةةةا اعتمةةةاد إطةةةار تشةةةريعي متسةةةق  ضةةد

 الودنية ) نغاريا(؛
مواصةةلة جدود ةةا الحسةةنة الراميةةة إلةةى التصةةدي للعنةةف ضةةد المةةرأة  122-87

والعنةةف المنزلةةي  وب اصةةة عةةن طريةةق التصةةديق علةةى اتفاقيةةة مجلةةس أوروبةةا بشةةأن 
 منا وم افحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي )التفيا(؛
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 ا الرامية إلى منةا العنةف ضةد المةرأة مواصلة إعطاء ا ولوية لجدود 122-88
والتصةةةدي لةةةه  والعمةةةل مةةةا الجدةةةات المعنيةةةة علةةةى تعزيةةةز النظةةةال الةةةوطني لةةةدعم 

 الجحايا )سنغافورة(؛
 ات ال التدابير التشريعية الجرورية لتجريم العنف المنزلي )بنما(؛ 122-89
تعزيةةز جدةةود الوقايةةة  بطةةرق مندةةا وضةةا تةةدابير تشةةريعية ترمةةي إلةةى  122-90

م افحةةة العنةةف المنزلةةي  وضةةمان اسةةتفادة جميةةا المدنيةةين العةةاملين مةةا ضةةحايا 
 العنف المنزلي من تدريب منتظم و امل )الجمدورية التشي ية(؛

زيادة الجدود الرامية إلةى منةا العنةف الجنسةاني واالعتةداء الجنسةي  122-91
 ومعاقوة المتورطين فيدما )لوستاري ا(؛

ت العنف المنزلي والتحقيق فيدةا  وتةدريب تعزيز آليات لشف حاال 122-92
موظفي إنفال القانون على التعامل ما  د  الحاالت وتنفيد أح ةال ال طةة الوطنيةة 

 )جمدورية مولدوفا(؛ لامالا اا  تنفيد 2020-2015لمنا العنف للفترة 
تةةةةوفير التمويةةةةل ال ةةةةافي للمؤسسةةةةة الجديةةةةدة المعنيةةةةة بالمسةةةةاواة بةةةةين  122-93

دور ةةا مةةن رةةالخ حمةةالت التوعيةةة العامةةة  وتحسةةين جمةةا الويانةةات الجنسةةين وتعزيةةز 
 بشأن المساواة بين الجنسين والعنف المنزلي والعنف ضد المرأة والطفل )ليتوانيا(؛

المجةةةي فةةةي تنظةةةيم حمةةةالت توعيةةةة واسةةةعة بغةةةرض منةةةا وم افحةةةة  122-94
 العنف ضد المرأة والعنف المنزلي )إيطاليا(؛

الت إعالميةة عامةة ترمةي إلةى م افحةة العنةف المجي في تنظيم حمة 122-95
 العنف ضد المرأة )الم سيك(؛ سيما الالمنزلي و 
ات ةةال التةةدابير الجةةرورية لمنةةا الحةةاالت المحتملةةة للعقوبةةة الودنيةةة  122-96

 ضد ا طفاخ في الويم وفي سائر ا مالن )الم سيك(؛
ا طفةةةاخ فةةةي مواصةةةلة بةةةدخ الجدةةةود الراميةةةة إلةةةى منةةةا العنةةةف ضةةةد  122-97

المةةةدارس وفةةةي غير ةةةا مةةةن المؤسسةةةات المسةةةتقولة لعطفةةةاخ  وإلةةةى ضةةةمان وعةةةي 
ا طفةةةاخ بحقدةةةم فةةةي الحصةةةوخ علةةةى الحمايةةةة مةةةن جميةةةا أ ةةة اخ العنةةةف وفةةةي 

 االستفادة من المساعدة في حاخ تعرضدم للعنف )لرواتيا(؛
 تعزيز تدابير م افحة االتجار بالوشر )ألربيجان(؛ 122-98
 التجار بالوشر )جيووتي(؛م افحة ا 122-99
ات ةال تةدابير إضةافية لمنةا االتجةةار بالوشةر  وتعزيةز حمايةة الجةةحايا  122-100

 ومنحدم سول الجور )صربيا(؛
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ات ةةال تةةدابير فعالةةة لمنةةا حةةةاالت االتجةةار بالوشةةر  غةةراض الوغةةةاء  122-101
 القسري والس رة والتحقيق فيدا )االتحاد الروسي(؛

لراميةةة إلةةى التحقيةةق فةةي جةةرائم االتجةةار ومالحقةةة ت ثيةةف الجدةةود ا 122-102
مةةن قةةانون العقوبةةات )الواليةةات  133المتةةورطين فيدةةا وإدانةةتدم بموجةةب المةةادة 

 المتحدة ا مري ية(؛
ات ةةةةال تةةةةدابير إضةةةةافية لمنةةةةا االتجةةةةار با  ةةةة ا  والتحقيةةةةق مةةةةا  122-103

ت ثيةةةةف المةةةةدنوين ومالحقةةةةتدم  وتقةةةةديم الةةةةدعم الفعةةةةاخ والجوةةةةر إلةةةةى الجةةةةحايا  و 
 الجدود الرامية إلى التوعية باالتجار بالوشر )اإلمارات العربية المتحدة(؛

 ات ال تدابير ترمي إلى تحسين الوصوخ إلى العدالة )العراق(؛ 122-104
اا تامةةاا ضةةمان اطةةالع جميةةا ا  ةة ا  الةةدين تحتجةةز م الشةةرطة اطالعةة 122-105

 دم )جمدورية إيران اإلسالمية(؛على حقوقدم ا ساسية مند اللحظة ا ولى لسلب حريت
مواصةةلة الجدةةود الراميةةة إلةةى الحةةد مةةن االلتظةةاا وات ةةال إجةةراءات  122-106

 لتحسين الظروف العامة في السجون ومرالز االحتجاز )السويد(؛
مواصةةةلة العمةةةل علةةةى تحسةةةين ظةةةروف االحتجةةةاز ومعالجةةةة مشةةة لة  122-107

 االلتظاا في السجون )جورجيا(؛
جدود ةةةا بدةةةدف وضةةةا رطةةةة تطةةةوير الرعايةةةة االجتماعيةةةة مجةةةاعفة  122-108
مةا التشةديد بصةورة راصةة علةى حمايةة حقةوق المسةنين  2023-2016للفترة 

 وتعزيز ا )سنغافورة(؛
بالنسةةوة إلةةى ا قليةةات  سةةيما التعزيةةز فةةر  الوصةةوخ إلةةى التعلةةيم  و  122-109

 )الجمدورية الدوميني ية(؛
الراميةةةة إلةةةى تشةةةجيا التعلةةةيم فةةةي صةةةفوف مواصةةةلة تنفيةةةد الوةةةراما  122-110

 الشوا  وتحفيز م )ني اراغوا(؛
م افحةةةة التسةةةر  المدرسةةةي وزيةةةادة عةةةدد الطلوةةةة الةةةدين ي ملةةةةون  122-111

 التعليم الثانوي )الوحرين(؛
اعتمةةةةاد تةةةةةدابير محةةةةددة ا  ةةةةةداف مةةةةن أجةةةةةل التصةةةةدي للتسةةةةةر   122-112

 المدرسي )جيووتي(؛
بشةةةةةةأن منةةةةةةا اإلبةةةةةةادة الجماعيةةةةةةة وجةةةةةةرائم اعتمةةةةةةاد بةةةةةةراما ومشةةةةةةاريا  122-113

والجةةرائم ضةةد اإلنسةةانية وللةةك فةةي إطةةار مشةةروع التثقيةةف فةةي مجةةاخ حقةةوق  الحةةر 
 اإلنسان )أرمينيا(؛
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تعزيز إعمةاخ حةق لةل فةرد فةي المشةارلة فةي الحيةاة الثقافيةة  بطةرق  122-114
راد مندا ضمان تيسةير الوصةوخ إلةى السةلا الثقافيةة  وب اصةة لفائةدة الفتةات وا فة

 المحرومين والمدمشين )ألوانيا(؛
تعزيةةز التةةةدابير المت ةةةدة لفائةةةدة ا  ةة ا  لوي اإلعاقةةةة مةةةن أجةةةل  122-115

 الحصوخ على وظائف مناسوة )الوحرين(؛
القيةةال  بالتشةةاور مةةا ا  ةة ا  لوي اإلعاقةةة  بمعةةداد اسةةتراتيجية  122-116

مةا اتفاقيةة حقةوق  اا وطنية لتعزيز حقوق ا   ا  لوي اإلعاقةة واحترامدةا  تمشةي
ا  ةةةة ا  لوي اإلعاقةةةةة  وتعزيةةةةز التةةةةدابير الراميةةةةة إلةةةةى حمايةةةةة ا  ةةةة ا  لوي 
اإلعاقةةةةة  بطةةةةرق مندةةةةا تعزيةةةةز قةةةةانون المسةةةةاواة فةةةةي المعاملةةةةة فةةةةي  ةةةةدا السةةةةياق 

 )الجمدورية التشي ية(؛
مواصةةةلة الجدةةةود الراميةةةة إلةةةى م افحةةةة التمييةةةز ضةةةد أفةةةراد ا قليةةةة  122-117

 )فرنسا(؛الناطقة بالروسية 
إتاحة إم انية وصوخ أطفاخ الرومةا إلةى التعلةيم الجيةد فةي المةدارس  122-118

 العادية )الورتغاخ(؛
تقيةةيم الوضةةا العةةال لجماعةةة الرومةةا واعتمةةاد اسةةتراتيجية  ةةاملة بغيةةة  122-119

 التصدي للتمييز وغير  من المشالل التي تواجددا الجماعة )ألوانيا(؛
اميةةةةةة إلةةةةةى التصةةةةةدي للعقوةةةةةات التةةةةةي تواجددةةةةةا ت ثيةةةةةف الجدةةةةةود الر  122-120

 ا قليات فيما يتعلق بالعمل وا جور على أساس الوراعة في اللغة )النرويا(؛
توسيا نطاق ا ليةات الراميةة إلةى لفالةة التشةاور مةا أفةراد ا قليةات  122-121

القومية وضمان مشارلة ممثلي  د  ا قليات بصورة فعالة في صنا القرارات التي 
 دا )لوبا(؛تدم
االستمرار في تعزيز براما إدمةاأل ا قليةات القوميةة لجةمان حقوقدةا  122-122

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) يلي(؛
مواصةةةةلة جدود ةةةةا المودولةةةةة فةةةةي سةةةةويل زيةةةةادة وصةةةةوخ المدةةةةاجرين  122-123

وغير م من المستجعفين إلى الصحة والتعليم وغير مةا مةن ال ةدمات االجتماعيةة 
 تزايد عدد المداجرين الوافدين على أوروبا )الفلوين(؛ في ظل
العمةةل بنشةةال علةةى الحةةد مةةن عةةدد عةةديمي الجنسةةية المقيمةةين فةةي  122-124
 (؛آيسلنداالولد )
مواصةةةلة الجدةةةود الراميةةةة إلةةةى الحةةةد مةةةن انعةةةدال الجنسةةةية وتيسةةةير  122-125

 النرويا(؛حصوخ ا   ا  المقيمين في إستونيا مند فترة طويلة على الجنسية )
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 سيما ال ح ال اتفاقيات الالجتين  اا المجي في تعزيز معايير ا وفق 122-126
فيمةةا يتعلةةق بمعةةايير مةةن بيندةةا إجةةراءات التمةةاس اللجةةوء وعةةدل اإلعةةادة والحصةةوخ 

 على المشورة القانونية ) يلي(.
ل ردوداا عليدةةةةا فةةةةي وقةةةةم مناسةةةةب التوصةةةةيات التاليةةةةة  وسةةةةتقد   إسةةةةتونياسةةةةتدرس و  -123
 :2016 لمجلس حقوق اإلنسان في حزيران/يونيه الثانية والثالثينيتجاوز موعد الدورة  ال

التصةةديق علةةى الوروتولةةوخ االرتيةةاري التفاقيةةة حقةةوق الطفةةل المتعلةةق  123-1
 بمجراء تقديم الوالغات )الجول ا سود( )فرنسا( )الجمدورية التشي ية( )الورتغاخ(؛

روتولةةةوخ االرتيةةةاري التفاقيةةةة حقةةةوق النظةةةر فةةةي التصةةةديق علةةةى الو 123-2
 الطفل المتعلق بمجراء تقديم الوالغات )سلوفاليا(؛

التصديق على الوروتولوخ االرتياري الملحق بالعدد الدولي ال ةا   123-3
 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )فرنسا( )إسوانيا( )الورتغاخ(؛

االرتيةةةاري الملحةةةق بالعدةةةد النظةةةر فةةةي التصةةةديق علةةةى الوروتولةةةوخ  123-4
 الدولي ال ا  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )غانا(؛

التصةةةديق  دون إبةةةداء تحفظةةةات  علةةةى الوروتولةةةوخ االرتيةةةاري الملحةةةق  123-5
بالعدةد الةةدولي ال ةةا  بةالحقوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةة  واإلقةةرار بارتصةةا  

 التحقيق واالتصاالت فيما بين الدوخ )بلغاريا(؛ اللجنة فيما يتعلق بمجراءات
التصةةةةديق علةةةةى االتفاقيةةةةة الدوليةةةةة لحمايةةةةة جميةةةةا ا  ةةةة ا  مةةةةن  123-6

االرتفةةاء القسةةري واإلقةةرار بارتصةةا  اللجنةةة المعنيةةة بحةةاالت االرتفةةاء القسةةري 
 من  دا الصك( )فرنسا(؛ 32و 31للمادتين اا )وفق
لحمايةةةةة حقةةةةوق جميةةةةا العمةةةةاخ  التصةةةةديق علةةةةى االتفاقيةةةةة الدوليةةةةة 123-7

 المداجرين وأفراد أسر م )مصر( )ألربيجان(؛
التصةةةةديق علةةةةى االتفاقيةةةةة الدوليةةةةة لحمايةةةةة حقةةةةوق جميةةةةا العمةةةةاخ  123-8

 المداجرين وأفراد أسر م  لما أوصي بدلك في السابق )الجزائر(؛
توقيةةةا االتفاقيةةةة الدوليةةةة لحمايةةةة حقةةةوق جميةةةا العمةةةاخ المدةةةاجرين  123-9
 أسر م والتصديق عليدا )ترليا(؛وأفراد 
النظةةةر فةةةي التصةةةديق علةةةى االتفاقيةةةة الدوليةةةة لحمايةةةة حقةةةوق جميةةةا  123-10

 العماخ المداجرين وأفراد أسر م )إندونيسيا(؛
المجةي نحةو التصةديق علةى االتفاقيةة الدوليةة لحمايةة حقةوق جميةةا  123-11

 العماخ المداجرين وأفراد أسر م ) يلي(؛
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تصديق على االتفاقيةة الدوليةة لحمايةة حقةوق جميةا العمةاخ النظر في ال 123-12
 )الفلوين(؛ 189المداجرين وأفراد أسر م واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

التصةةةديق علةةةى صةةة وت دوليةةةة مةةةن بيندةةةا االتفاقيةةةة الدوليةةةة لحمايةةةة  123-13
حقةةةةوق جميةةةةا العمةةةةاخ المدةةةةاجرين وأفةةةةراد أسةةةةر م  واالتفاقيةةةةة المتعلقةةةةة بوضةةةةا 
ا  ةة ا  عةةديمي الجنسةةية  ومواصةةلة جدود ةةا الراميةةة إلةةى إضةةفاء طةةابا قةةانوني 
علةى وضةةا ا  ةة ا  الةةدين ليسةةم لدةةم "جنسةةية محةةددة" بمةةا ي فةةل حقدةةم فةةي 

 الحصوخ على جنسية )إلوادور(؛
النظةةةر فةةةي التصةةةديق علةةةى االتفاقيةةةة الدوليةةةة لحمايةةةة حقةةةوق جميةةةا  123-14

 ( )أوروغواي(؛العماخ المداجرين وأفراد أسر م )غانا
بشةةةةةةةأن وضةةةةةةةةا  1954النظةةةةةةةر فةةةةةةةي التصةةةةةةةديق علةةةةةةةةى اتفاقيةةةةةةةة عةةةةةةةال  123-15

بشةةةةةأن رفةةةة  حةةةةةاالت انعةةةةةدال  1961عةةةةةديمي الجنسةةةةية واتفاقيةةةةةة عةةةةال  ا  ةةةة ا 
 )أوروغواي(؛ الجنسية
بشةةأن وضةةا ا  ةة ا  عةةديمي  1954االنجةةمال إلةةى اتفاقيةةة عةةال  123-16

ل الجنسةةةية  وضةةةمان بشةةةأن رفةةة  حةةةاالت انعةةةدا 1961الجنسةةية واتفاقيةةةة عةةةال 
وتعزيةز اا وموضةوعياا نزيدةاا تنفيد  رول الوراعة في اللغة للحصوخ على العمل تنفيةد
 (؛آيرلنداحقوق ا قليات اإلثنية واللغوية وحمايتدا بصورة نشطة )

بشةةةأن وضةةةا ا  ةةة ا  عةةةديمي  1954التصةةةديق علةةةى اتفاقيةةةة عةةةال  123-17
 انعدال الجنسية )بنما( )أستراليا(؛بشأن رف  حاالت  1961الجنسية واتفاقية عال 

بشةأن وضةا ا  ة ا  عةديمي  1954التصديق علةى اتفاقيةة عةال  123-18
 الجنسية )إسوانيا(؛

بشةأن رفة  حةاالت  1961النظر في التصةديق علةى اتفاقيةة عةال  123-19
 انعدال الجنسية )لرواتيا(؛

 الدولية )المغر (؛مواصلة الجدود الرامية إلى التصديق على االتفاقيات  123-20
ت ثيةةف جدود ةةةا الراميةةةة إلةةةى التصةةديق علةةةى معا ةةةدات أرةةةرى مةةةن  123-21

 فيدا بعُد )الفلوين(؛اا معا دات حقوق اإلنسان الدولية التي ليسم طرف
مواصةلة الجدةةود الراميةةة إلةةى إنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان  123-22
طةةةة عمةةةل بشةةةأن الرعايةةةة للمعةةةايير الدوليةةةة  و ةةةو مةةةا يسةةةا م فةةةي إعةةةداد راا وفقةةة

االجتماعيةةة تجةةمن إدمةةاأل جميةةا السةة ان وت ةةافؤ الفةةر  فيمةةا بيةةندم  مةةا إيةةالء 
 ا تمال را  إلى ا قليات )إلوادور(؛
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إنشاء  يتة )أمانة مظالم أو مفوضية أو ما  ةابه للةك( ت ةون بمثابةة  123-23
 مؤسسة بارزة لحماية حقوق ا قليات والمداجرين )ألمانيا(؛

شاء وظيفة أمين مظالم معني بقجايا ا قليات القومية  لما أوصي إن 123-24
 بدلك في السابق )االتحاد الروسي(؛

القيةةةةال علةةةةى سةةةةويل ا ولويةةةةة بزيةةةةادة المةةةةوارد الم صصةةةةة للمفةةةةوض  123-25
 المعني بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة )النرويا(؛

ئ ا مةةم المتحةةدة التوجيديةةة اعتمةةاد رطةةة عمةةل وطنيةةة لتنفيةةد موةةاد 123-26
 بشأن ا عماخ التجارية وحقوق اإلنسان ) ولندا(؛

بةاقترار مفوضةية ا مةم  وضا مؤ رات وطنية لحقوق اإلنسةان عمةالا  123-27
المتحةةةدة السةةةامية لحقةةةوق اإلنسةةةان  باعتوار ةةةا وسةةةيلة تسةةةمل بتقيةةةيم السياسةةةات 

 )الورتغاخ(؛اا ساقألثر دقة واتاا الوطنية المتعلقة بحقوق اإلنسان تقييم
وقةةف التمييةةز فةةي مجةةاخ العمةةل علةةى أسةةاس ا صةةل اإلثنةةي واللغةةة   123-28

 واعتماد تدابير فعالة لمحالمة المدنوين )االتحاد الروسي(؛
دعةةم اعتمةةاد التةةدابير اإلعالميةةة والتعليميةةة الالزمةةة لتعزيةةز التسةةامل  123-29

علةةى العناصةةر التةةي  ةةي نتةةاأل   مةةا التشةةديد لةةامالا اا  العرقةةي واإلثنةةي والةةديني دعمةة
 التطور التاري ي الطويعي للولد )طاجي ستان(؛

وضا استراتيجية  املة لم افحةة العنصةرية والتمييةز العنصةري ولةر   123-30
 ا جانب وغير للك من أ  اخ التعصب )بنما(؛

وضةةا اسةةتراتيجية  ةةاملة لمعالجةةة تجليةةات العنصةةرية ولةةر  ا جانةةب  123-31
 ب اصة لمنا ا فعاخ المرت وة بدافا لر  ا جانب )ترليا(؛ولر  اإلسالل  و 

 يةةةةهحظةةةةر المنظمةةةةات التةةةةي تشةةةةجا التمييةةةةز العنصةةةةري وتحةةةةرض عل 123-32
 )أوزب ستان(؛

حظةةر المنظمةةات التةةي تشةةجا التمييةةز العنصةةري وال را يةةة وتحةةرض  123-33
 عليدما )االتحاد الروسي(؛

العنصرية وإقرار المسةؤولية تعديل قانون العقوبات لحظر المنظمات  123-34
الجنائيةةةةة عةةةةن رطةةةةا  ال را يةةةةة لي المحتةةةةوى العنصةةةةري وعةةةةن التحةةةةري  علةةةةى 

 ال را ية )بيالروس(؛
وقةةةةف مشةةةةارلة أفةةةةراد القةةةةوات المسةةةةلحة اإلسةةةةتونية فيمةةةةا يسةةةةم ى  123-35

باحتفةةةةاالت الةةةةدلرى السةةةةنوية لتمجيةةةةد الجنةةةةود السةةةةابقين فةةةةي "قةةةةوات الحمايةةةةة 
 ونين ما النازيين )االتحاد الروسي(؛المسلحة" وا   ا  المتعا
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مراجعةةة السياسةةات اللغويةةة التمييزيةةة  بمةةا فةةي للةةك أنشةةطة مفتشةةية  123-36
اللغةةةةات التةةةةي تسةةةةتددف با سةةةةاس مدرسةةةةي المةةةةدارس وريةةةةاض ا طفةةةةاخ الناطقةةةةة 

 بالروسية )االتحاد الروسي(؛
لةدا تطويق الظروف المشد دة في الجرائم المرت وة بدافا ال را يةة و  123-37

منةةةا وتجةةةريم المنظمةةةات العنصةةةرية ورطةةةا  ال را يةةةة والتحةةةري  علةةةى ال را يةةةة 
 وا ف ار القائمة على التفوق العرقي وال را ية )مصر(؛

 إقرار الزواأل بين   صين من الجنس نفسه في القانون )إسوانيا(؛ 123-38
لفالة اعتماد التشريا الالزل لجةمان درةوخ قةانون الشةرالة المدنيةة  123-39

 الشمالية(؛ آيرلنداالمسج لة حيز النفال )الممل ة المتحدة لوريطانيا العظمى و 
اعتمةاد التشةريعات الالزمةة لتنفيةةد قةانون الشةرالة المدنيةة المسةةجلة  123-40

 وضمان تنفيد  بال امل ) ولندا(؛
ت ثيةةةف الجدةةةود الراميةةةة إلةةةى التصةةةدي لجميةةةا أ ةةة اخ العنةةةف ضةةةد  123-41

ين محددة تحظر العنةف المنزلةي والجنسةي  بمةا فةي للةك المرأة من رالخ سن قوان
العنةةف دارةةل ا زواأل  والتحقيةةق فةةي جميةةا اد عةةاءات العنةةف  ومالحقةةة المةةدنوين  

 وضمان حماية الجحايا ووصولدم إلى ال دمات الطوية والقانونية )لندا(؛
اعتمةةاد قةةانون جديةةد لحظةةر االتجةةار بالوشةةر وتعزيةةز حمايةةة الجةةحايا  123-42
 رين(؛)الوح
 احترال حق جميا السجناء في التصويم )لندا(؛ 123-43
النظةةةةر فةةةةي إتاحةةةةة ضةةةةمانات إضةةةةافية لعقليةةةةات فةةةةي نظةةةةال العدالةةةةة  123-44

الجنائية  أي ضمانات بشأن الحق في است دال إحدى لغات ا قليات في جميا 
 مراحل اإلجراءات الجنائية )صربيا(؛

رصةةةةد االتصةةةةاالت بغةةةةرض مراجعةةةةة قةةةةوانين وسياسةةةةات وممارسةةةةات  123-45
 للقانون الدولي لحقوق اإلنسان )الورازيل(؛اا احترال الحق في ال صوصية وفق

 حماية ا سرة باعتوار ا الوحدة الطويعية وا ساسية للمجتما )مصر(؛ 123-46
ات ةةةال تةةةدابير لجةةةمان مشةةةارلة لةةةل الجماعةةةات مشةةةارلة لاملةةةة فةةةي  123-47

 سوانا(؛الشؤون السياسية والعامة للولد )بوت
المجةةةي فةةةي تعزيةةةز وتنفيةةةد برامجدةةةا المتعلقةةةة باإلدمةةةاأل االجتمةةةاعي  123-48

وب اصةةةة مشةةةارلة ا قليةةةات أو الفتةةةات اا  لجعةةةل مشةةةارلة المةةةواطنين ألثةةةر نشةةةاط
 المدمشة )ني اراغوا(؛
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ضةةةةمان تمثيةةةةل الجماعةةةةات اإلسةةةةتونية وغيةةةةر اإلسةةةةتونية علةةةةى قةةةةدل  123-49
 حلي )االتحاد الروسي(؛المساواة في  يتات الح م الداتي الم

المجةةةةي فةةةةي تثويةةةةم الوضةةةةا القةةةةانوني لعقليةةةةات اإلثنيةةةةة واللغويةةةةة  123-50
وضةةةمان حقوقدةةةا علةةةى الصةةةعيد التشةةةريعي والقجةةةائي ولةةةدا علةةةى صةةةعيد  القوميةةةة

 السياسة العامة )الصين(؛
منل لغات ا قليات الوضا الةدي تسةتحقه وإتاحةة الظةروف الالزمةة   123-51
 ت التعرض للتمييز )بيالروس(؛ال ت شى ا قليا لي
االضةةةةطالع بالتزاماتدةةةةا بموجةةةةب العدةةةةد الةةةةدولي ال ةةةةا  بةةةةالحقوق  123-52

 لةةامالا   االقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة ل ةةي تتمتةا ا قليةة اللغويةةة الروسةية تمتعةاا 
 (؛آيسلندابحق دا في ت افؤ الفر  في سوق العمل )

تحسةةةةين التشةةةةريعات المتعلقةةةةة المجةةةي فةةةةي اإلصةةةةالحات الراميةةةةة إلةةةى  123-53
بالمواطنة والجنسية من رالخ تقليص ت لفةة اإلجةراءات ورفة  المسةتوى المطلةو  

 في ارتوار اللغة لي يقابل الحد ا دنى من المعارف الالزل امتاللدا )أوروغواي(؛
مةةةنل الجنسةةةية لجميةةةا ا طفةةةاخ القص ةةةر عةةةديمي الجنسةةةية  بصةةةرف  123-54

 والديدم أو جنسيتدم )إسوانيا(؛النظر عن سندم أو حالة 
تفادي احتجةاز ملتمسةي اللجةوء وضةمان تمةتعدم جميعةاا بةالحق فةي  123-55

 إيداع طلوات التماس اللجوء في النقال الحدودية ومناطق العوور )الورازيل(.
جميا االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في  دا التقريةر تع ةس موقةف الدولةة  -124

تدا و/أو الدولةةةة موضةةةوع االسةةةتعراض بشةةةأندا. وال ينوغةةةي تأويةةةل  ةةةد  )الةةةدوخ( التةةةي قةةةدم
 .االستنتاجات و/أو التوصيات على أندا قد حظيم بتأييد الفريق العامل ل ل
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 المرفق
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