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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العاشرة
  ٢٠١٠فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين٢٤جنيف، 

     ت أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً         لمعلومالجتميع      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥ للفقرة

  إستونيا    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
 غري ذلك من وثائق     الدولة املعنية، ويف   والتعليقات املقدمة من     الحظاتاملاخلاصة، مبا يف ذلك     

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات          . األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة    
 تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن        غريمن جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       

وقد .  حقوق اإلنسان  وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس        . املفوضية
وقـد  . ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر            

يف حـال   و. وعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات            ُر
انـت  عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن ك             

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة          . تزال صاحلة  ال
قد ُيعـزى إىل عـدم      حمددة  مسائل  بشأن  علومات أو إىل التركيز     املالرمسية، فإن االفتقار إىل     

ـ      /التصديق على معاهدة ما و     ة أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مـع اآلليـات الدولي
  .اإلنسان حلقوق
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   
  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

  مجيـع أشـكال   للقضاء على االتفاقية الدولية   
 التمييز العنصري

 نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال توجد  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢١

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية

  -  ال توجد  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢١

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول  ال توجد  ١٩٩١أكتوبر / األول تشرين٢١ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ال): ٤١املادة (

لعهد الـدويل   ل الربوتوكول االختياري األول  
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال توجد  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢١

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص      
  باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال توجد  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠

  -  ال توجد  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢١  ضد املرأة مجيع أشكال التمييزاتفاقية القضاء على
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       
 املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية        

 أو املهينة

املـادة(وى املتبادلة بني الدول     الشكا  ال يوجد  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢١
  ال): ٢١

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

مناهـضة  التفاقيـة    الربوتوكول االختيـاري  
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة       

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  -  ال توجد  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٨

  -  ال توجد  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢١  فاقية حقوق الطفلات
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق      
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال        

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال توجد  ٢٠٠٤أغسطس / آب٣

، والربوتوكـول)٣(للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        الربوتوكول االختياري   : املعاهدات اليت ليست إستونيا طرفاً فيها     
االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف الرتاعـات

توقيـع(ية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         ، واالتفاقية الدول  )٢٠٠٣توقيع فقط،   (املسلحة  
  .، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري)٢٠٠٧فقط، 

 ديق أو االنضمام أو اخلالفةالتص صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

  نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو

 املتعلقة بانعدام اجلنسية  اتنعم، باستثناء االتفاقي )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

 نعم )٦( هباةامللحقة  اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢خة اتفاقيات جنيف املؤر

 نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 ال ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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 املرأة إستونيا على التـصديق علـى        قضاء على التمييز ضد   شجعت اللجنة املعنية بال     -١
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، والنظـر يف               

  .)٨(هاجرين وأفراد أسرهمالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال امل
لى االتفاقيـة   القضاء على التمييز العنصري إستونيا على التصديق ع       نة  وشجعت جل   -٢

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ودعتها إىل االنضمام إىل اتفاقية             
   .)٩(اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

إىل ، جددت جلنة القضاء على التمييز العنصري دعوهتـا إسـتونيا            ٢٠١٠ويف عام     -٣
بـشأن  تفاقية  ال، وا ١٩٦١ انعدام اجلنسية لعام     حاالتبشأن خفض   تفاقية  اللتصديق على ا  ا

 ومفوضية  )١١(وأوصت جلنة حقوق الطفل   . )١٠(١٩٥٤سية لعام   األشخاص عدميي اجلن  وضع  
وقدم توصـيات   .  إستونيا باالنضمام إىل هاتني االتفاقيتني     )١٢(األمم املتحدة لشؤون الالجئني   

خلاص املعـين باألشـكال املعاصـرة        واملقرر ا  )١٣(كل من جلنة مناهضة التعذيب    أيضاً  مماثلة  
  .)١٤(للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

وشجعت جلنة حقوق الطفل إستونيا على التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص              -٤
ذوي اإلعاقة وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف            

  . )١٥(ات املسلحة، الذي وقعته بالفعلالرتاع
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب إستونيا بالنظر يف إصدار اإلعالنـات الـواردة يف               -٥

  . )١٦( من االتفاقية٢٢ و٢١املادتني 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بدخول قانون املـساواة بـني                -٦

، ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باعتماد        )١٧(٢٠٠٤اجلنسني حيز النفاذ يف عام      
وأوصى املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة للعنـصرية         . )١٨(قانون املساواة يف املعاملة     

والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بأن تعتمد إستونيا تـشريعاً              
  .)١٩(الً يغطي مجيع أشكال التمييزوطنياً شام

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
قـوق   مؤسسة وطنية حل   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦حىت  ال توجد يف إستونيا       -٧

لمؤسسات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة حقـوق         لالدولية  تنسيق  ال معتمدة من جلنة     اإلنسان
  .)٢٠(اإلنسان

األعمال اليت يقـوم هبـا      باهتمام   جلنة القضاء على التمييز العنصري       الحظتوبينما    -٨
املستشار العديل واملفوض املعين باملساواة يف املعاملة، فإهنا تعرب عن أسفها لعدم وجود أيـة               
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للمبـادئ املتعلقـة مبركـز      امتثاالً كـامالً    مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف إستونيا متتثل        
وأعربـت اللجنـة    . )٢١()مبادئ باريس (عزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     املؤسسات الوطنية لت  

املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن املستشار العديل مل يشارك مشاركة مناسـبة يف تعزيـز     
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري إستونيا مبواصـلة         . )٢٢(حقوق اإلنسان ومحايتها  

املستشار مكتب  سة وطنية حلقوق اإلنسان، بطرق منها       النظر يف خيارات ممكنة إلنشاء مؤس     
املفوض املعين باملساواة بني اجلنسني واملساواة يف املعاملة من أجل االمتثـال            مكتب  العديل و 

لمؤسـسات  الدولية ل تنسيق  المن جانب جلنة    اعتمادمها   واختاذ خطوات حنو     ،ملبادئ باريس 
وصت جلنة مناهضة التعذيب إستونيا بالنظر يف       وأ. )٢٣(الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    

  . )٢٤(إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس
، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن يعرَّف األطفال باملكتب احلـايل           ٢٠١٠ويف عام     -٩

وشـجعت  . للمستشار العديل وبأن يتاح هلم الوصول إليه، وبأن ميتثل املكتب ملبادئ باريس           
تعـىن   ةومـستقل منفـصلة   مظـامل   بإنشاء أمانة   ، كبديل لذلك،     على القيام  نة إستونيا اللج

  . )٢٥(باألطفال
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن            ٢٠١٠ويف عام     -١٠

ية،  إدارة املساواة بني اجلنسني يف وزارة الشؤون االجتماع        أياآللية الوطنية للنهوض باملرأة،     
قد تفتقر إىل السلطة وصالحية اختاذ القرار واملوارد املالية والبشرية الالزمة للتنسيق الفعـال              

وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً     . )٢٦(ألنشطة احلكومة الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني       
مهامه على حنو فعال ألن املفوض املعين باملساواة بني اجلنسني يفتقر إىل املوارد الالزمة ملباشرة      

إنشاء يف  تأخر  الوأعربت اللجنة كذلك عن قلقها إزاء       . يف إطار قانون املساواة بني اجلنسني     
جملس املساواة بني اجلنسني، مبوجب قانون املساواة بني اجلنسني، باعتبـار اجمللـس هيئـة               

 وأعربت اللجنـة    .)٢٧(استشارية للحكومة بشأن املسائل املتعلقة بتعزيز املساواة بني اجلنسني        
  .)٢٨(املعنية حبقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة

ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بإنشاء عدة أدوات للحوار والتشاور مع              -١١
األقليات، مبا يف ذلك جملس األقليات اإلثنية التـابع لـوزارة الثقافـة واملائـدة املـستديرة          

  .)٢٩(للقوميات

  السياسة العامة  يف جمالتدابري  -دال   
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عـن قلقهـا             ٢٠٠٧يف عام     -١٢

الستمرار افتقار إستونيا إىل هنج شامل ومتسق ومستدام إزاء السياسات والربامج الرامية إىل             
  . )٣٠(حتقيق املساواة بني النساء والرجال



A/HRC/WG.6/10/EST/2 

5 GE.10-17249 

 املعنية ببيع األطفال واستغالهلم يف البغـاء       ، الحظت املقررة اخلاصة   ٢٠٠٩ويف عام     -١٣
تنص ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(ويف إنتاج املواد اإلباحية أن اخلطة اإلمنائية ملكافحة االجتار يف البشر            

االجتار بالبشر وحتدد التدبري الرئيسي واألنشطة الرئيسية       ملكافحة  على األهداف االستراتيجية    
  .)٣١(لتحقيق هذه األهداف

للربنامج العاملي  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، اعتمدت إستونيا خطة العمل      ٢٠٠٥ويف عام     -١٤
وكـان  . للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وهي اخلطة اليت تركز على نظام التعليم الـوطين        

التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان جزءاً من املنهج الدراسي الوطين للمدارس االبتدائية والثانوية        
  .)٣٢(ملدنيةاوكان مادة إجبارية يف التربية 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٣٣(عاهدةاملهيئة 
آخر تقرير قُدم   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
حيل موعد تقدميه   ٢٠١٠أغسطس /آب  ٢٠٠٩  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠١١يف عام 
حيل موعد تقدمي التقرير العاشـر إىل       

  ٢٠١٣التقرير الثاين عشر يف عام 
جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة     

  والثقافية
  ٢٠٠٨ورد التقرير الثاين يف عام   -  ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠١

حيل موعد تقدميه   ٢٠١٠يوليه /زمتو  ٢٠٠٨  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  ٢٠١١يف عام 

حيل موعد تقدمي التقرير الرابـع يف       
  ٢٠١٥عام 

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد       
  املرأة

حيل موعد تقدمي التقريرين اخلـامس        -  ٢٠٠٧يوليه /متوز  ٢٠٠٥
  ٢٠١٢والسادس يف عام 

رد يف عام و  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٥  جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٩  

حيل موعد تقدمي التقرير اخلامس يف      
  ٢٠١١عام 

تأخر تقدمي التقرير الثاين إىل التقرير        -  ٢٠٠٣يناير /كانون الثاين  ٢٠٠١  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠٠٨الرابع منذ عام 

الربوتوكول االختيـاري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال       

  ل يف املواد اإلباحيةواستغالل األطفا

  -  -  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٨

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  نعم  ُوجهت دعوة دائمة

 األجانب   للعنصرية والتمييز العنصري وكره    املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة      آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  )٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨-٢٥ ()٣٤(وما يتصل بذلك من تعصب
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املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفـال واسـتغالهلم يف البغـاء ويف إنتـاج املـواد             
  )٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤-٢٠ ()٣٥(اإلباحية

  -  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  -  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

 وكـره املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري         أعرب    ثناء البعثاتالتعاون أ/التيسري
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب عن امتنانه للحكومة ملا قدمته من تعاون وما              

  )٣٦(أبدته من انفتاح طوال الزيارة ويف املرحلة التحضريية
استغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املـواد       شكرت املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال و      

  )٣٧(اإلباحية احلكومة ملا قدمته من تعاون قبل الزيارة وأثناءها وبعدها
  -  متابعة الزيارات

ومل ترد احلكومـة علـى      . ُوجهت رسالة واحدة أثناء الفترة موضوع االستعراض        الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
  الرسالة

 استبياناً أرسلها املكلفون بواليات يف إطار       ٢٣ استبياناً من    ١٢ردت إستونيا على      االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعيةالردود على 
  )٣٨(اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   -٣  
للـصناديق  واصلت إستونيا تقدمي التربعات املالية إىل املفوضية، مبا يف ذلك التـربع       -١٥

  .)٣٩(٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٦اإلنسانية، خالل الفترة من عام 

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء   
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ء استمرار املواقف النابعة    الزم القلق اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إزا           -١٦

من السلطة األبوية وإزاء القوالب النمطية العميقة اجلذور فيما يتعلق بـأدوار ومـسؤوليات              
النساء والرجال يف األسرة واجملتمع، وهو ما انعكس يف االختيـارات التعليميـة للنـساء،               

 العامـة ويف    ووضعهن يف سوق العمل، وتدين مستوى متثيلهن يف احلياة السياسية واحليـاة           
  .)٤٠(مناصب اختاذ القرار

 أن الدافع العرقي ال يشكل      بعني القلق والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري         -١٧
معني يف قانون العقوبـات      نصظرفاً مشدِّداً للعقوبة على اجلرائم، وأوصت إستونيا بإدراج         
ف مشدِّد للعقوبة يف اإلجراءات     يكفل أخذ الدافع اإلثين أو العرقي أو الديين يف االعتبار كظر          

  .)٤١(اجلنائية
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، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية املعنية بتطبيـق           ٢٠٠٩ويف عام     -١٨
أن الباب العاشر من قانون عقـود       ) جلنة خرباء منظمة العمل الدولية    (االتفاقيات والتوصيات   

اللون واألصل االجتماعي، وطلبـت إىل      العمل ال حيظر التمييز القائم على األصل القومي و        
إستونيا تناول مسألة التمييز يف جمال االستخدام واملهنة على مجيع األسس املذكورة يف اتفاقية              

  .)٤٢(املتعلقة بالتمييز يف جمال االستخدام واملهنة) ١٩٥٨(١١١منظمة العمل الدولية رقم 
 وكـره عنصرية والتمييز العنصري    وأشار املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة لل        -١٩

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب إىل املعلومات اليت تفيد بأن معدل البطالة بني الناطقني               
باللغة الروسية يكاد يصل إىل ضعف مثيله بني اإلستونيني وبأن الناطقني بالروسية حيـصلون              

  .)٤٣( أقلمرتباتعلى متوسط 
االنـدماج يف اجملتمـع     "قوق اإلنسان تنفيذ برنامج     وبينما الحظت اللجنة املعنية حب      -٢٠

، فإهنا " ٢٠١٣-٢٠٠٨االندماج اإلستوين للفترة "وبرنامج " ٢٠٠٧-٢٠٠٠اإلستوين للفترة 
أعربت عن قلقها ألن شروط إتقان اللغة اإلستونية ال تزال تؤثر سلباً على فرص أفراد األقلية                

، مبـا يف ذلـك عملـهم يف القطـاع           الناطقة بالروسية يف العمل وعلى مستويات دخلهم      
  .)٤٤(اخلاص
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن التركيز القوي على اللغة               -٢١

اإلستونية يف استراتيجية االندماج قد يتعارض مع اهلدف العام لالسـتراتيجية لكـون هـذا       
 العناصر العقابيـة يف النظـام   التركيز يثري نفور َمن يشعرون بالتمييز ضدهم، ال سيما بسبب 

وأوصت اللجنة إستونيا باعتماد هنج غري عقايب إزاء تعزيز اللغة الرمسية، وإعادة النظر           . اللغوي
 املتعلقة بـشروط إتقـان اللغـة        ٢٠٠٨يف دور مديرية تفتيش اللغات وتطبيق الئحة عام         

ي اللغة يف إطـار تقـدمي       كما حثت اللجنة إستونيا على النظر يف اعتماد هنج ثنائ         . اإلستونية
  .)٤٥(اخلدمات العامة

 ما ورد يف تقـارير بـشأن     بعني القلق  والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري       -٢٢
وأوصت إستونيا بإهناء   . التمييز الذي يعانيه أطفال غجر الروما يف احلصول على التعليم اجليد          

  .)٤٦(ومنع أي فصل ألطفال الروما يف جمال التعليم
 يف  ٣٣، كان القلق ال يزال يساور جلنة مناهضة التعذيب، ألن حنو            ٢٠٠٨ويف عام     -٢٣

 ٨املائة من نزالء السجون هم من عدميي اجلنسية، يف حني أن عدميي اجلنسية ميثلون فقط حنو        
. )٤٨(وقدمت مفوضية شؤون الالجئني مالحظـات مماثلـة  . )٤٧(يف املائة من جمموع السكان   

 باختاذ التدابري اليت تضمن إبالغ عدميي اجلنـسية حبقـوقهم بلغـة             وأوصت اللجنة إستونيا  
 من حلظة جتريدهم من     دون أي متييز  يفهموهنا، وحصوهلم على الضمانات القانونية األساسية       

وكررت اللجنة توصيتها السابقة بأن تعاجل إستونيا أسباب وعواقب ارتفاع نـسبة            . حريتهم
  .)٤٩(عدميي اجلنسية بني نزالء السجون
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن تعريف التعذيب           ٢٠١٠يف عام     -٢٤

 من اتفاقية مناهضة    ١الوارد يف قانون العقوبات ضيق وال يتوافق مع التعريف الوارد يف املادة             
ويف عـام  . )٥٠(ص باحلقوق املدنية والـسياسية  من العهد الدويل اخلا  ٧التعذيب أو مع املادة     

وأوصت اللجنة إستونيا بتعـديل     . )٥١(، قدمت جلنة مناهضة التعذيب مالحظة مماثلة      ٢٠٠٨
. )٥٢(قانوهنا للعقوبات مبا يكفل االمتثال الكامل للمعايري الدولية املتعلقـة حبظـر التعـذيب             

عذيب بالعقوبات املناسبة اليت تأخذ     وأوصت اللجنة إستونيا كذلك بأن تضمن املعاقبة على الت        
  .)٥٣(يف االعتبار طبيعته اخلطرية

وال يزال القلق يساور جلنة مناهضة التعذيب إزاء االدعاءات املتعلقة بارتكاب أعمال          -٢٥
وأوصت اللجنة إستونيا   . وحشية واالستخدام املفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون        

 ونزيهة يف مجيع األعمال الوحشية ويف االسـتخدام املفـرط           بإجراء حتقيقات عاجلة وشاملة   
  .)٥٤(للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، وتقدمي اجلناة للعدالة

اآللية الوطنية  ُسمِّي  قد  املستشار العديل   مكتب  الحظت جلنة مناهضة التعذيب أن      و  -٢٦
مث أعربت عن   ضة التعذيب،    من الربوتوكول االختياري التفاقية مناه     ٣عمالً باملادة   للحماية  

املستشار وواليته وموارده، فـضالً عـن       مكتب  زال يساورها إزاء استقالل     يال  القلق الذي   
  .)٥٥(قدرته على التحقيق يف مجيع الشكاوى املتعلقة بانتهاك أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب

ـ      بتكليف من    ٢٠٠٨ يف عام    أجريتوتشري دراسة     -٢٧ ين مكتب األمـم املتحـدة املع
عدد  لتخفيض عدد السجناء، فإن      ضخمةباملخدرات واجلرمية إىل أنه رغم ما ُبذل من جهود          

 يف االحتـاد   من السكان ١٠٠ ٠٠٠من نزالء السجون هو األعلى لكل       املواطنني اإلستونيني   
ويف الوقت نفسه، أُقيمت سجون جديدة تتميز بأحوال معيشية أفضل للـسجناء            . األورويب

  .)٥٦(لعاملني هباوظروف عمل أفضل ل
وال يزال القلق يساور جلنة مناهضة التعذيب إزاء أحوال االحتجاز العامة، مبـا يف                -٢٨

؛ وأعربـت   )٥٧(ذلك ما يتعلق منها بالرعاية الطبية املناسبة املقدمة للمصابني بفريوس اإليدز          
ابري املتخذة ملنع   إزاء العنف املمارس فيما بني السجناء وعدم كفاية التد        أيضاً  اللجنة عن قلقها    

وأوصت اللجنة إستونيا بأن تواصل ختفيض االكتظاظ الشديد        . )٥٨(هذا العنف والتحقيق فيه   
يف املؤسسات العقابية؛ وأن حتّسن أحوال االحتجاز، ال سيما يف أماكن االعتقال اليت يظـل               

أن تقـدم  فيها احملتجزون يف انتظار احملاكمة لفترات طويلة يف ظروف سيئة وغري مناسـبة؛ و     
  .)٥٩(الغذاء الكايف إىل مجيع احملتجزين وحتّسن اخلدمات الصحية والطبية يف مرافق االحتجاز

وبينما الحظت جلنة مناهضة التعذيب بقلق تطبيق الضمانات القانونية لألشـخاص             -٢٩
احملتجزين، أوصت إستونيا بأن تكفل توفري الضمانات القانونية األساسية، بصورة عمليـة،            
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احملتجزين، مبا يف ذلك احلق يف االستعانة مبحام ويف فحص طيب مستقل، ويف إبـالغ               جلميع  
  .)٦٠(حبقوقهم بدءاً من حلظة حرماهنم من حريتهمتعريفهم األقرباء ويف 

        الـيت أجريـت يف     وأشارت دراسة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية           -٣٠
اقف العدائية والتمييز ضد السجناء املـصابني بفـريوس         املويف شدة   إىل اخنفاض    ٢٠٠٨عام  

ومل يعـد الـسجناء املـصابون       . لتثقيف املستمر بشأن فريوس اإليدز    لاإليدز، وذلك نتيجة    
 طوعيـاً  فريوس اإليدز   الفحص اخلاص ب  وأصبح  . بفريوس اإليدز ُيفصلون عن سائر السجناء     

: أعباء صحية متعددة هيبوجود ّتسم ة تبيئغري أن الدراسة وصفت السجون بأهنا . ال إجبارياً
كالسل والعدوى  (فريوسات املنقولة بالدم، واألمراض املعدية األخرى       لاانتشار  ارتفاع نسبة   
ولوحظ أن عدداً   . ، وإدمان املخدرات، واألمراض النفسية    املركبة، والعدوى   )املنقولة جنسياً 

وخلصت الدراسـة  . شاكل الصحيةكبرياً من السجناء يعانون من واحدة أو أكثر من هذه امل 
 والقضايا املتصلة بـه يف مجيـع أمـاكن          اإليدز/مشكلة فريوس نقص املناعة البشرية    إىل أن   

ينبغي ) ، والسجون، وكذلك دائرة مراقبة السلوكالتوقيفالشرطة، وأماكن نظارة (االحتجاز 
ريوس نقـص املناعـة     وفتناوهلا على حنو فعال يف االستراتيجيات املتعلقة مبكافحة املخدرات          

 مع إيالء مزيد من االهتمام وتوفري مزيد من املوارد لعمليـة تنفيـذ هـذه                ،اإليدز/البشرية
  .)٦١(االستراتيجيات

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء األحوال املعيشية العامة يف مستشفيات    -٣١
 للمرضـى يف هـذه      األمراض النفسية، وأوصت إستونيا بأن حتـّسن األحـوال املعيـشية          

إىل مجيع األماكن اليت    بزيارات منتظمة   املستشفيات؛ وأن تضمن قيام هيئات املراقبة املستقلة        
ُيحتجز هبا مرضى نفسانيون من أجل العالج غري الطوعي؛ وأن تضع أشكاالً بديلة للعالج،              

  .)٦٢( على اجملتمعالذي يعتمدال سيما العالج 
ة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إزاء انتشار العنف  وال يزال القلق يساور اللجن      -٣٢

ضد النساء، مبا يف ذلك العنف املرتيل، وإزاء عدم وجود قانون حمدد بشأن العنف املرتيل ضد                
 جتعل وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن بواعث قلق مماثلة، وأوصت إستونيا بأن             .)٦٣(املرأة

؛ وأن توفر احلماية للضحايا؛ وأن تتخذ إجراءات       أنواع اجلنايات نوعاً حمدداً من    لعنف املرتيل   ل
  .)٦٤(عادلة للتحقيق يف هذا العنف ومقاضاة مجيع اجلناة ومعاقبتهم

وأشارت املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املـواد               -٣٣
ورغـم  . جلنسي لألغراض التجاريـة    تعّرض األطفال خلطر االستغالل ا     ازدياداإلباحية إىل   

اخنفاض عدد احلاالت املبلّغ عنها بشأن بغاء األطفال واستغالهلم يف إنتاج املـواد اإلباحيـة،        
 وأعربت املقررة   .)٦٥(رأت املقررة ضرورة التيقظ لألمر وتوجيه اجلهود حنو منع هذه احلاالت          

، وأوصـت بتعـديل     "بغاء األطفال  "  لأيضاً عن أسفها ألن التشريعات ال تضع تعريفاً وافياً          
التعريف وفقاً للربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء          

كما أوصت املقـررة اخلاصـة بـأن تـنص     . األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية   
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شكل من   سنة ال ميكنه املوافقة على أي        ١٨التشريعات بوضوح على أن أي طفل دون سن         
 .)٦٦(أشكال االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك بغاء األطفال واستغالهلم يف املـواد اإلباحيـة             

  .)٦٧(وقدمت جلنة حقوق الطفل توصية مماثلة
وبينما أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن تقـديرها للتـدابري                -٣٤
زال يساورها إزاء استمرار االجتار يف النـساء        ي الالقلق   ذة ملكافحة االجتار بالبشر، فإن    املتخ

، وجلنـة احلقـوق     ٢٠١٠، يف عام    )٦٩( وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     .)٦٨(والفتيات
  . ، عن شواغل مماثلة٢٠٠٢، يف عام )٧٠(االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ة املعـين    مكتب األمـم املتحـد     ٢٠١٠وأشارت دراسة مشتركة، أجراها يف عام         -٣٥
باملخدرات واجلرمية وفرقة العمل التابعة جمللس دول حبر البلطيق املعنية مبكافحة االجتار بالبشر، 

 االجتار بالبشر وأن مواد أخرى ُتستخدم فعلإىل أن القانون اجلنائي ال ينص على أحكام جترِّم   
بعد إىل فهـم مـشترك   ومل ُيتوصل . )٧١(اجلرائم ذات الصلة باالجتار بالبشر   املقاضاة على   يف  

، كما أن التركيز على املستوى العملي يقتصر العاملني يف هذا امليدانلتعريف اجلرمية بني مجيع   
. حاالت االستغالل يف العمل مؤخراً    ظهور  على احلاالت املرتبطة باالستغالل اجلنسي، رغم       

مل املـذكورة، إىل    وأشار كل من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وفرقة الع          
              أن التحقيق يف حاالت االجتار من أجل االستغالل يف العمل يف وكـاالت إنفـاذ القـانون                 

  .)٧٢(مل تصدر بشأنه والية واضحة فيما يبدو
وأشار مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وفرقة العمل املـذكورة إىل              -٣٦

، احملـاكم  ميكن استخدامها يف إطار قانون اإلجراءات اجلنائية يف عدد من التدابري اخلاصة اليت   
الشهود؛ وعقد جلسات استماع سرية واستخدام      /محاية هوية الضحايا  : وتشمل هذه التدابري  

غري أن هذه اإلجراءات نادراً ما ُتستخدم يف قضايا االجتـار           . املعدات ملنع االتصال باملتهمني   
  .)٧٣(ية حبساسية هذه القضاياسلطات العدالة اجلنائ دم وعيإىل عذلك بالبشر، وقد ُيعزى 

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب إستونيا بتعزيز تشريعاهتا واختاذ تدابري فعالة أخـرى              -٣٧
ملنع االجتار بالبشر ومكافحته واملعاقبة عليه، واختاذ إجراءات عاجلة للتحقيق يف هذه اجلرائم             

  .)٧٤(ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم
وبينما الحظت جلنة حقوق الطفل أن العنف ضد األطفال حمظور، فإهنـا أوصـت                -٣٨

إستونيا بأن حتظر صراحة العقوبة البدنية وأن متنع مجيع أشكال العنف البـدين والنفـسي يف             
  .)٧٥(املدارس ويف املؤسسات العقابية 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء االنعـدام شـبه الكامـل           -٣٩

للشكاوى املتعلقة بأفعال التمييز العنصري اليت ُترفع إىل احملاكم وغريها من السلطات املعنية،             
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وأوصت إستونيا مبراجعة سبل االنتصاف املتاحة للضحايا من أجل التماس التعويض وضمان            
  . )٧٦(االنتصاف هذهفعالية سبل 

 أو  عقليـاً وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن األشخاص املعوقني             -٤٠
أوصياءهم القانونيني كثرياً ما ُيحرمون احلق يف إبالغهم باإلجراءات اجلنائية والتهم املوجهـة        

ما يساور اللجنة   ك. ضدهم، واحلق يف حماكمة عادلة، واحلق يف مساعدة قانونية كافية وفعالة          
القلق ألن اخلرباء املعّينني لتقييم حاجة املريض إىل عالج قسري مستمر يعملـون يف نفـس                

  .)٧٧(املستشفى الذي ُيحتجز فيه املريض
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم إنشاء أي حمـاكم             ٢٠٠٣ويف عام     -٤١

  .)٧٨(خاصة لإلجراءات اجلنائية املتعلقة باألحداث
وال يزال القلق يساور جلنة مناهضة التعذيب إزاء عدم تعويض ضحايا التعـذيب أو                -٤٢

غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وعدم اختاذ تدابري مالئمة           
  .)٧٩(لرد االعتبار لضحايا التعذيب، واملعاملة السيئة، واالجتار، والعنف املرتيل واجلنسي

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية   -٤  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن الشخص القاصر               -٤٣

وأعربت اللجنة كذلك عـن     .  سنة جيوز له الزواج قانوناً     ١٨ و ١٥الذي يتراوح عمره بني     
يرتبطن بعالقـة املـساكنة مـع       قلقها إزاء عدم وجود محاية قانونية حلقوق النساء الالئي          

  .)٨٠(الرجال
، أشارت املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهلم يف البغـاء           ٢٠٠٩ويف عام     -٤٤

ويف إنتاج املواد اإلباحية إىل وجود عدد كبري من األطفال يف مؤسسات الرعايـة البديلـة،                
ألطفال املودعني هذه املؤسسات    والحظت أن إستونيا حباجة إىل وضع قواعد ومعايري ملتابعة ا         

، أعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً عن       ٢٠٠٣ويف عام   . )٨١(والذين ُيخرجون منها بعد ذلك    
  .)٨٢(قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال يف املؤسسات

والحظت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن حق عدميي اجلنسية يف مجع مشـل               -٤٥
  .)٨٣(مع حق املواطنني اإلستونينياألسرة أقل مراعاة باملقارنة 

وأشارت املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املـواد               -٤٦
اإلباحية إىل معلومات بشأن اجتاه سكان املنطقة الشرقية من إستونيا حنـو عـدم تـسجيل                

  .)٨٥(وقدمت اليونيسيف مالحظات مماثلة. )٨٤(األطفال عند امليالد 
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حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء املوافقة على عدد قليـل مـن                 -٤٧
ألخرية، ولعدم وضوح األسـس  طلبات أداء خدمة بديلة للخدمة العسكرية خالل السنوات ا     

وأوصت اللجنة إستونيا بتوضـيح األسـس       . املتعلقة باملوافقة على هذه الطلبات أو رفضها      
املتعلقة باملوافقة على هذه الطلبات أو رفضها، وباختاذ التدابري ذات الصلة لضمان احلـق يف               

  .)٨٦(االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية
لى التمييز العنصري أن قانون العقوبات حيـصر املالحقـة          والحظت جلنة القضاء ع     -٤٨

القضائية يف حالة اخلطابات اليت حتّض على الكراهية يف األفعال الـيت تـؤدي إىل عواقـب                 
وأوصت اللجنة إستونيا بأن تضمن أن يسفر تنقيح قانوهنا للعقوبات عن توافقه مع             . وخيمة

ييز العنصري، وذلك جبعل اخلطاب الذي حيض االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التم     
على الكراهية بدافع عرقي جرميةً يعاقب عليها القانون يف مجيع األحوال، وأوصتها كـذلك              

  .)٨٧(العنصريةحبظر املنظمات 
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار اخنفاض          -٤٩

وشـجعت  . )٨٨(ياة العامة واحلياة السياسية ويف مناصب اختاذ القـرار       نسبة متثيل املرأة يف احل    
اللجنة إستونيا على اختاذ تدابري مستدامة، منها التدابري اخلاصة املؤقتة، على النحو املنـصوص             

  .)٨٩(عليه يف قانون املساواة بني اجلنسني، لتسريع مشاركة النساء يف اهليئات املنتخبة واملعينة
 اخنفاض مستوى مـشاركة     بعني القلق نة القضاء على التمييز العنصري      والحظت جل   -٥٠

وأوصت إستونيا مبضاعفة جهودهـا     . األقليات يف احلياة السياسية، ونقص متثيلها يف الربملان       
لضمان تعزيز مشاركة أفراد األقليات يف احلياة العامة وضمان مشاركتهم يف النظام اإلداري             

  .)٩٠(على مجيع املستويات

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
      أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء انتشار التمييز ضـد النـساء،               -٥١

 يف  ٤٠ال سيما يف سوق العمل، حيث تصل الفوارق بني أجور الرجال والنـساء إىل حنـو                 
 التمييز ضد املرأة إستونيا باختاذ تدابري لتقليـل         وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على    . )٩١(املائة

وتضييق الفجوة بني أجور الرجال والنساء، وبتعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على الفـصل              
، أعربت جلنـة احلقـوق االقتـصادية        ٢٠٠٢ويف عام   . )٩٢(املهين، سواء األفقي أم الرأسي    

  .)٩٣(واالجتماعية والثقافية عن شواغل مماثلة
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن املوظفني احلكوميني الـذين ال               -٥٢

، كررت  ٢٠١٠ويف عام   . )٩٤(ميارسون سلطات عامة ال يتمتعون باحلق الكامل يف اإلضراب        
أن احلق يف اإلضراب ال جيـوز تقييـده أو          ب  التأكيد جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية     
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سبة إىل املوظفني احلكوميني الذين ميارسون سلطة باسم الدولة، وأعربت عـن            حظره إال بالن  
  .)٩٥(أملها يف أن تكفل إستونيا حق املوظفني احلكوميني يف اإلضراب عمالً بذلك املبدأ

  االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان   -٧  
أن معدل وفيـات الرضَّـع يف       ، أشارت منظمة الصحة العاملية إىل       ٢٠٠٩يف عام     -٥٣

وال يزال التحدي الرئيسي يتمثـل يف الوفيـات         . متدنياً جداً  وال يزال    كثرياًإستونيا اخنفض   
ويف العقد املاضي،   . املبكرة النامجة عن أسباب خارجية وعن عوامل خطر تتعلق بأمناط احلياة          

املناعـة  نقـص   بفـريوس   كاإلصـابة   ظهر حتٍد جديد هو التصدي لألمراض الـسارية،         
وقد جنحت إستونيا يف السيطرة على األمراض       . اإليدز والسل املقاوم ألدوية متعددة    /البشرية

  .)٩٦(السارية عن طريق برامج التطعيم الواسعة النطاق املنفّذة بتغطية عالية
            يف دراسـة أجراهـا يف     وأشار مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة            -٥٤
وباء اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة        إىل أن إستونيا تعاين من سرعة انتشار         ٢٠٠٨عام  

، إذ إن معدل انتشار الفريوس يف إستونيا هو ثاين أعلى املعدالت يف اإلقلـيم               اإليدز/البشرية
املخدرات عن طريق احلقن، وهو السلوك      تناول  وُيعزى الوباء يف املقام األول إىل       . األورويب

إبر  إستونيا، كما يقترن الوباء بسلوكيات حمفوفة باملخاطر مثل التشارك يف            املنتشر يف سجون  
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء    . )٩٧(احلقن، والوشم، والعالقات اجلنسية دون وقاية     وأدوات  

فريوس نقص املناعة   على التمييز ضد املرأة إستونيا بتعزيز جهودها الرامية إىل اتقاء ومكافحة            
  .)٩٨( وحتسني نشر املعلومات عن خماطر الفريوس وطرق انتقاله،زاإليد/البشرية
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن معدل اإلجهاض               -٥٥

كما أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع نـسبة       . ما شهده من اخنفاض   ال يزال مرتفعاً نسبياً، رغم      
حثت اللجنة إستونيا على حتسني ورصد سـبل حـصول    و. النساء املصابات بفريوس اإليدز   

النساء على خدمات الرعاية الصحية، وطلبت إىل الدولة تعزيز التدابري الرامية إىل الوقاية من              
بطرق منها اإلتاحة الواسعة جملموعة شاملة من وسائل منع احلمـل           فيه  احلمل غري املرغوب    

  .)٩٩(تنظيم األسرة والتوعية بهدون أي قيود، وكذلك بزيادة املعارف املتعلقة ب
، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهـا          ٢٠٠٢ويف عام     -٥٦

لعدم كفاية التدابري اليت اختذهتا إستونيا للتصدي ملشكلة التشرد املتنامية، حيث ركزت التدابري         
  .)١٠٠( األساسية للتشردفقط على توفري املأوى للمشردين بدالً من التعامل مع األسباب

  احلق يف التعليم  -٨  
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال غري            ٢٠٠٣يف عام     -٥٧

.  التـسّرب  طفل، وارتفاع معدل الرسوب ومعدل     ٥ ٠٠٠امللتحقني باملدارس إىل أكثر من      
األمن مـن التعـرض     عدم الشعور ب  : تشمللتسّرب  لوالحظت اللجنة أن األسباب احملتملة      

لتسلط األقران، واالكتظاظ الشديد يف فصول الدراسة، وضعف بيئة الدراسة نتيجة لتقليص            
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األنشطة اخلارجة عن املنهج الدراسي، وثقل األعباء امللقاة على عاتق املدرسـني، وإغـالق              
 العمـل   وبينما أشارت جلنة خرباء منظمة    . )١٠١(املدارس يف املناطق الريفية ألسباب اقتصادية     

 إىل املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل بشأن األسباب احملتملـة           ٢٠٠٩يف عام    الدولية
، فإهنا طلبت إىل إستونيا أن تضمن استفادة مجيع الطـالب مـن             التسّربالرتفاع معدالت   

ـ              لة فرصة التعليم اجملاين واإللزامي على النحو املنصوص عليه يف الدستور، وأن تضمن مواص
  .)١٠٢(للدراسةالطالب 

، أشار املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز          ٢٠٠٨ويف عام     -٥٨
 األجانب وما يتصل بذلك من تعصب إىل أن اإلصالح التعليمـي، الـذي              وكرهالعنصري  

 يف املائة على األقل من املقررات الدراسية بصورة إلزامية باللغـة            ٦٠يستهدف تدريس نسبة    
وأشار املقرر اخلاص أيضاً إىل ما أُبدي من قلق بـشأن مـا        . ية، ُينظر إليه بعني القلق    اإلستون

ميكن أن ُيسفر عنه اإلصالح من تدٍن لنوعية التعليم، ألن العديد من طالب اجملتمع النـاطق                
بالروسية املفتقرين إىل مهارات اللغة اإلستونية سوف ُيضطرون إىل متابعة جزء كـبري مـن               

  .)١٠٣(راسية باللغة اإلستونيةاملناهج الد
والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن تنفيذ قانون التعليم ال يتوخى بقـدر كـاف             -٥٩

إدماج األطفال املعوقني، وأنه ال تزال هناك مواقف سلبية يتخـذها اجملتمـع جتـاه هـذا                 
  .)١٠٤(اإلدماج

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
ء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء اسـتمرار         ، أعربت جلنة القضا   ٢٠١٠يف عام     -٦٠

وجود عداء ضمين يفصل بني األشخاص املنحدرين من أصل إستوين واملنحدرين من أصـل              
  .)١٠٥(روسي، وكذلك إزاء ضعف الصالت بني املنحدرين من أصل إستوين وغري اإلستونيني

 للعنصرية والتمييـز    ، أشار املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة      ٢٠٠٨ويف عام     -٦١
 األجانب وما يتصل بذلك من تعصب إىل أن األقلية الناطقة بالروسية هـي              وكرهالعنصري  

وأشار كذلك إىل رأي أعرب عنه      . الفئة األكثر تأثراً مبشكلة انعدام اجلنسية وبالقيود اللغوية       
اللغة الروسية  طمس  ولة  اجملتمع الناطق بالروسية بأن السياسة احلالية املتعلقة باللغة إمنا هي حما          

وأشار املقرر اخلاص كذلك إىل قلق اجملتمع النـاطق         . كلغة مشروعة لألقلية الروسية يف البلد     
  .)١٠٦(التهميش االجتماعي العامعملية بالروسية إزاء 

وقال املقرر اخلاص إن جمتمع الروما يعاين من الوصم والتمييز املنهجي، وهـو مـا                 -٦٢
ويرى املقرر اخلاص أن    . ت التعليم والتوظيف والقوالب النمطية الثقافية     يف جماال حتديداً  يتجلى  

أحد األسباب الرئيسية لتهميش املواطنني الروما هو التعصب وعدم قبول اجملتمع بصورة عامة             
وقال إن األقليات غري األوروبية تواجه تزايداً يف العنف العرقي، ال سيما من جانب              . )١٠٧(هلم

  .)١٠٨( اإلثين والديين والثقايفوبعض األفراد املتعصبني بسبب التنوعة، اجلماعات املتطرف



A/HRC/WG.6/10/EST/2 

15 GE.10-17249 

وأشار املقرر اخلاص إىل معلومات تفيد بأن انعدام اجلنسية ال يزال ميثـل مـشكلة                 -٦٣
حمورية تؤثر يف املقام األول يف اجملتمع الناطق بالروسية، والحظ أن عدميي اجلنسية، الذين ُولد          

وبينما رحبت جلنة القضاء على     . )١٠٩( يف املائة من السكان    ٨يشكلون  معظمهم يف إستونيا،    
التمييز العنصري باخلطوات املتخذة لتيسري عملية جتنس أفراد األقليات املقيمني منـذ مـدة              
طويلة، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد األشخاص غري احملددي اجلنسية وإزاء ما              

ودعت . ية إىل إجراء التجنس من جانب املتقدمني بطلبات التجنس        ُيذكر بشأن النظرة السلب   
اللجنة إستونيا إىل أن تواصل دراسة األسباب اليت تقف وراء تردد املتقـدمني احملـتملني يف                

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب إستونيا     . )١١٠(املشاركة يف عملية التجنس، بغية حتسني الوضع      
سري عملية التجنس وإدماج عدميي اجلنسية وغري املواطنني يف         باختاذ تدابري مناسبة لتبسيط وتي    

  .)١١١(هذه العملية
وأشارت املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل أن مستوى إتقان اللغة اإلستونية بني              -٦٤

وقالت . غري اإلستونيني بشكل عام، وعدميي اجلنسية بشكل خاص، ال يزال منخفضاً نسبياً           
وأوصـت  . تقييم املعرفة باللغة اإلسـتونية    يشمالن  ز على امتحانني    إن إجراء التجنس يرتك   

التجنس، ويـشمل   شروط  املفوضية إستونيا بالعمل على ختفيض عدد عدميي اجلنسية بتيسري          
، ختفيف شرط اللغة عن طريق تبسيط عملية تقييم االمتحانات وإلغاء هذا الشرط             ذلك، مثالً 

ة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري إستونيا علـى         وحثت اللجن . )١١٢(بالنسبة إىل املسنني  
ختصيص موارد كافية لتقدمي دورات تعليم اللغة جماناً، وتقليل شروط اللغة الالزمة للتجنس،             

  .)١١٣(وال سيما للمسنني وملن ولدوا يف إستونيا
وأوصت مفوضية شؤون الالجئني إستونيا مبراجعة تشريعاهتا الوطنية لضمان مـنح             -٦٥
جلنسية اإلستونية جلميع األطفال الذين يولدون يف إقليمهـا لكـي ال يـصبحوا عـدميي                ا

وأوصى املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري          . )١١٤(اجلنسية
 األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بأن ختضع السياسة املتعلقة باللغـة إىل نقـاش                وكره

لتشاور الوثيق مع األقليات اإلثنية، هبدف وضع استراتيجيات تعكس مفتوح وشامل، وذلك با
  .)١١٥(على حنو أفضل الطبيعة املتعددة اللغات للمجتمع

 إىل أنه، يف املناطق اليت ينتمي نصف سكاهنا على األقل إىل أقلية            اخلاص وأشار املقرر   -٦٦
ة واحلكومة احمللية بلغة هذه     إثنية، ينص الدستور على حق هذه األقلية يف تلقي ردود من الدول           

ودعت جلنة القضاء على التمييز العنصري إستونيا إىل مراجعة تـشريعاهتا الـيت           . )١١٦(األقلية
تقصر استخدام لغة األقليات يف الدوائر العامة على املقاطعات اليت تشكل فيهـا األقليـات               

  .)١١٧(نصف عدد السكان
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  جوء وملتمسو الل،الالجئونو ،املهاجرون  -١٠  
اخنفاض عدد ملتمسي اللجوء املسجلني عند احلدود       عزت مفوضية شؤون الالجئني       -٦٧

من الوصـول إىل إجـراءات      األشخاص احملتاجني إىل احلماية الدولية      متكّن  إىل احتمال عدم    
وقد ازداد القلق جراء التقارير اليت تـشري إىل احتجـاز           . عند احلدود اللجوء، فهم يبعدون    

عدد القادمني يف بلدان جماورة تزايد ، فضالً عن من البلدان أو إبعادهم قسراً من عدد   مواطنني  
  .١١٨(بعد توسيع نطاق منطقة شنغن

والحظت مفوضية شؤون الالجئني أهنا، يف ضوء عدم تلقيها تقارير بشأن حـاالت             -٦٨
 قسرية، ال ميكنها التحقق من هذا األمر بسبب عدم وجود نظام للرصـد الـشامل            العادة  اإل

والحظت املفوضية أيضاً أن إجراءات اللجوء السريعة اليت يطبقها         . )١١٩(واملنهجي يف إستونيا  
 على حنو كامل، وقد تزيـد خطـر     طلباهتمحرس احلدود قد متنع ملتمسي اللجوء من تقدمي         

تعرضهم لإلعادة القسرية إىل بلد قد يتعرضون فيه لالضطهاد أو التعذيب واملعاملة الالإنسانية             
وأوصت مفوضية شؤون الالجئني إستونيا بضمان االحترام الكامل ملبدأ عدم          . )١٢٠(ملهينةأو ا 

  .)١٢١(للرصد عند احلدودمستقل بطرق منها إنشاء نظام وذلك ، ةاإلعادة القسري
قد حيـول   " البلد اآلمن "وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن تطبيق مبدأ            -٦٩

حيـول دون   ذلك  ، و ي عليها كل حالة مبفردها    ناصر اليت تنطو  دون نظر إستونيا يف مجيع الع     
وفائها جبميع التزاماهتا ذات الصلة بعدم اإلعادة القسرية املنصوص عليها يف اتفاقية مناهـضة              

 كـل   يفوأوصت اللجنة إستونيا بأن تواصل تقييم التزاماهتا بعدم اإلعادة القسرية           . التعذيب
  .)١٢٢(لة مبفردهاحا
ماية الدولية لألجانب ينص    منح احل وضية شؤون الالجئني إىل أن قانون       وأشارت مف   -٧٠

القـانون  هذا على شروط مسبقة مفرطة لالحتجاز، وأن أسس االحتجاز املنصوص عليها يف  
والحظت املفوضية أيضاً بقلق أن     . ال تشكل أسباباً كافية لتقييد حرية تنقل ملتمسي اللجوء        

وأوصت املفوضية . )١٢٣(ي اللجوء لفترة زمنية غري حمددةقانون اللجوء يسمح باحتجاز ملتمس
إستونيا جبملة أمور منها إلغاء القيود غري املعقولة على حرية تنقل ملتمسي اللجـوء ووضـع      

  .)١٢٤(حدود زمنية الحتجاز ملتمسي اللجوء يف التشريعات الوطنية املتعلقة باللجوء
ود مركز الالجئني يف مكان بعيـد       وأعربت مفوضية شؤون الالجئني عن قلقها لوج        -٧١

 صعوبات يف االتصال بني ملتمسي اللجوء واملمثلني القانونيني واملترمجني  أدى إىل ومنعزل، مما   
وأوصـت  . )١٢٥(، وصعوبات يف ترتيب دروس اللغة ويف تقدمي الدعم االجتماعي         الشفويني

ز إيلوكا لالسـتقبال  املفوضية إستونيا بأن حتسن ظروف استقبال ملتمسي اللجوء، بنقل مرك    
إىل موقع أكثر مالءمة، وبأن تضمن حصول مجيع ملتمسي اللجوء على املساعدة القانونيـة              
اجملانية يف الوقت املناسب، ال سيما من يطلب منهم اللجوء عند احلدود ومـن هـم قيـد                  

  .)١٢٦(االحتجاز
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  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - ثالثاً  
 وكـره ملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري          أشار ا   -٧٢

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب إىل إن التحدي الرئيسي يتمثل يف إقامة جمتمع يـنعم                
بالدميقراطية واملساواة وتعدد الثقافات، ويراعي ضرورة التأكيد من جديد على اسـتمرارية            

  .)١٢٧(راف يف الوقت نفسه حبقوق األقليات واحترام هذه احلقوقهوية البلد القومية، مع االعت

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
، طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل إستونيا أن تقدم، خـالل عـام،             ٢٠٠٨يف عام     -٧٣

 ١٦و) االحتجـاز اإلداري   (١٠الفقـرات    استجابتها للتوصيات الواردة يف      عنمعلومات  
. )١٢٨() الـشرطة  قسوة (٢٣و) انعدام اجلنسية  (٢٢و) االجتار (٢٠و) العنف بني السجناء  (

  .٢٠٠٩وتلقت اللجنة رداً يف عام 
، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل إستونيا أن تقدم، خـالل            ٢٠١٠ويف عام     -٧٤

 ٥نفيذها لتوصيات اللجنـة الـواردة يف الفقـرتني         تعن   الوضع احلايل و   عنعام، معلومات   
  .)١٢٩()التمييز ضد النساء (٦و) املستشار العديل(

، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل إستونيا أن تقـدم،            ٢٠١٠ويف عام     -٧٥
إصـالح قـانون     (١١خالل عام، معلومات بشان متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات          

  .)١٣٠()وضع الروما (١٧و) النظام اللغوي (١٣و) العقوبات

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً 
  .ال ينطبق
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in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 1 April 2009 
(ST/LEG/SER.E/26), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. 

 2 The following abbreviations have been used for this 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 



A/HRC/WG.6/10/EST/2 

GE.10-17249 18 

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 
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 the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
 3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State that 
has signed, ratified or acceded to the Covenant”. 

 4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

 5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating 
to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 

 6 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); 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); 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 Federal 
Department of Foreign Affairs of Switzerland, at  

  www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
 7 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 

Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the 
Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention No. 
100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; 
Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; 
Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child 
Labour. 

 8 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
(CEDAW/C/EST/CO/4), paras. 32 and 35. 

 9 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
(CERD/C/EST/CO/8-9), para. 21. 

 10 Ibid., para. 15. 
 11 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/15/Add.196), 

para. 29 (f). 
 12 UNHCR submission to the UPR on Estonia, p. 11. 
 13 Concluding observations of the Committee against Torture (CAT/C/EST/CO/4), para. 22. 
 14 A/HRC/7/19/Add.2, summary, p. 3. 
 15 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/OPSC/EST/CO/1), 

para. 47. 
 16 CAT/C/EST/CO/4, para. 26. 
 17 CEDAW/C/EST/CO/4, para. 4. 



A/HRC/WG.6/10/EST/2 

19 GE.10-17249 

 18 CERD/C/EST/CO/8-9, para. 6. 
 19 A/HRC/7/19/Add.2, summary, p. 3. 
 20 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 

Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights 
(ICC), see A/HRC/13/45, annex I. 

 21 CERD/C/EST/CO/8-9, para. 10. 
 22 Concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/C/EST/CO/3), para. 5. 
 23 CERD/C/EST/CO/8-9, para. 10. 
 24 CAT/C/EST/CO/4, para. 11. 
 25 CRC/C/OPSC/EST/CO/1, para. 22. 
 26 CEDAW/C/EST/CO/4, para. 14. 
 27 Ibid., para. 10. 
 28 CCPR/C/EST/CO/3, para. 6. 
 29 CERD/C/EST/CO/8-9, para. 5. 
 30 CEDAW/C/EST/CO/4, para. 10. 
 31 A/HRC/12/23/Add.2, para. 69. 
 32 See General Assembly resolution 59/113B and Human Rights Council resolutions 6/24, 10/3 and 

12/4. See also letters from the High Commissioner for Human Rights dated 9 January 2006 and 10 
December 2007, available from http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/Summary-
national-initiatives2005-2009.htm, and an evaluation questionnaire from the Ministry of Education 
and Research of Estonia dated 4 March 2010, available from 

  http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/evaluationWPHRE.htm. 
 33 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CESCR  Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
HR Committee  Human Rights Committee 
CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CAT  Committee against Torture  
CRC  Committee on the Rights of the Child  

 34 A/HRC/7/19/Add.2. 
 35 A/HRC/12/23/Add.2. 
 36 A/HRC/7/19/Add.2, para. 3. 
 37 A/HRC/12/23/Add.2, para. 2. 
 38 The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure mandate 

holder issued between 1 January 2006 and 30 June 2010. Responses counted for the purposes of this 
section are those received within the relevant deadlines, and referred to in the following documents: 
(a) E/CN.4/2006/62, para. 24, and E/CN.4/2006/67, para. 22; (b) A/HRC/4/23, para. 14; (c) 
A/HRC/4/24, para. 9; (d) A/HRC/4/29, para. 47; (e) A/HRC/4/31, para. 24; (f) A/HRC/4/35/Add.3, 
para. 7; (g) A/HRC/6/15, para. 7; (h) A/HRC/7/6, annex; (i) A/HRC/7/8, para. 35; (j) A/HRC/8/10, 
para. 120, footnote 48; (k) A/62/301, paras. 27, 32, 38, 44 and 51; (l) A/HRC/10/16 and Corr.1, 
footnote 29; (m) A/HRC/11/6, annex; (n) A/HRC/11/8, para. 56; (o) A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1; 
(p) A/HRC/12/21, para. 2, footnote 1; (q) A/HRC/12/23, para. 12; (r) A/HRC/12/31, para. 1, footnote 
2; (s) A/HRC/13/22/Add.4; (t) A/HRC/13/30, para. 49; (u) A/HRC/13/42, annex I; (v) A/HRC/14/25, 
para. 6, footnote 1; (w) A/HRC/14/31, para. 5, footnote 2. 

 39 OHCHR, Annual Report 2006, p. 158; OHCHR, 2007 Report: Activities and Results, pp. 147 and 
162; OHCHR, 2008 Report: Activities and Results, pp. 174, 179 and 191; OHCHR, 2009 Report: 
Activities and Results, pp. 190, 195 and 205; OHCHR, 2010 Report: Activities and Results 
(forthcoming). 

 40 CEDAW/C/EST/CO/4, para. 12. 
 41 CERD/C/EST/CO/8-9, para. 12. 
 42 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 
111), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092009EST111, second paragraph. 

 43 A/HRC/7/19/Add.2, para. 60. 
 44 CCPR/C/EST/CO/3, para. 16. 
 45 CERD/C/EST/CO/8-9, para. 13. 
 46 Ibid., para. 17. 
 47 CAT/C/EST/CO/4, para. 22. 



A/HRC/WG.6/10/EST/2 

GE.10-17249 20 

 48 UNHCR submission to the UPR on Estonia, p. 10. 
 49 CAT/C/EST/CO/4, para. 22. 
 50 CCPR/C/EST/CO/3, para. 7. 
 51 CAT/C/EST/CO/4, para. 8. 
 52 CCPR/C/EST/CO/3, para. 7. 
 53 CAT/C/EST/CO/4, para. 13. 
 54 Ibid., para. 23. 
 55 Ibid., para. 11. 
 56 UNODC, “Evaluation of national responses to HIV/AIDS in prison settings in Estonia” (Vienna, 

2008), p. 7, available from 
  www.unodc.org/documents/balticstates/Library/PrisonSettings/Report_Evaluation_Prisons_2008_Est 

onia.pdf. 
 57 CAT/C/EST/CO/4, para. 19. 
 58 Ibid., para. 16. 
 59 Ibid., para. 19. 
 60 Ibid., para. 9. 
 61 UNODC, Evaluation of National Responses to HIV/AIDS, pp. 7 and 8. 
 62 CAT/C/EST/CO/4, para. 24. 
 63 CEDAW/C/EST/CO/4, para. 16. 
 64 CAT/C/EST/CO/4, para. 21. 
 65 A/HRC/12/23/Add.2, paras. 28 and 81. 
 66 Ibid., paras. 43–44. 
 67 CRC/C/OPSC/EST/CO/1, para. 30. 
 68 CEDAW/C/EST/CO/4, para. 18. 
 69 CCPR/C/EST/CO/3, para. 9. 
 70 Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

(E/C.12/1/Add.85), para. 19. 
 71 UNODC, Human Trafficking in the Baltic Sea Region: State and Civil Society Cooperation on 

Victims’ Assistance and Protection (Vienna, 2010), p. 62. Available from 
  www.unodc.org/documents/human-trafficking/CBSS-UNODC_final_assessment_report.pdf. 
 72 Ibid., pp. 64–65. 
 73 Ibid., p. 68. 
 74 CAT/C/EST/CO/4, para. 20. 
 75 CRC/C/15/Add.196, paras. 30 and 31 (b). 
 76 CERD/C/EST/CO/8-9, para. 18. 
 77 CCPR/C/EST/CO/3, para. 12. 
 78 CRC/C/15/Add.196, para. 50 (a). 
 79 CAT/C/EST/CO/4, para. 18. 
 80 CEDAW/C/EST/CO/4, para. 30. 
 81 A/HRC/12/23/Add.2, para. 19. 
 82 CRC/C/15/Add.196, para. 32. 
 83 UNHCR submission to the UPR on Estonia, p. 10. 
 84 A/HRC/12/23/Add.2, para. 30. 
 85 UNICEF, “Child protection from violence, exploitation and abuse: birth registration”, available from 

www.unicef.org/protection/index_birthregistration.html. 
 86 CCPR/C/EST/CO/3, para. 14. 
 87 CERD/C/EST/CO/8-9, para. 11. 
 88 CEDAW/C/EST/CO/4, para. 20. 
 89 Ibid., para. 21. 
 90 CERD/C/EST/CO/8-9, para. 14. 
 91 CCPR/C/EST/CO/3, para. 6. 
 92 CEDAW/C/EST/CO/4, para. 23. 
 93 E/C.12/1/Add.85, para. 14. 
 94 CCPR/C/EST/CO/3, para. 15. 
 95 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Observation concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 
1948 (No. 87), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062010EST087, second paragraph. 

 



A/HRC/WG.6/10/EST/2 

21 GE.10-17249 

 96 WHO, Country Cooperation Strategy at a Glance (2009), available from  
  www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccsbrief_est_en.pdf. 
 97 UNODC, Evaluation of National Responses to HIV/AIDS, p. 7. 
 98 CEDAW/C/EST/CO/4, para. 25. 
 99 Ibid., paras. 24–25. 
 100 E/C.12/1/Add.85, paras. 23–24. 
 101 CRC/C/15/Add.196, para. 42. 
 102 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 2010, Geneva, 
doc. No. (ILOLEX) 092009EST182, ninth paragraph. 

 103 A/HRC/7/19/Add.2, para. 58. 
 104 CRC/C/15/Add.196, para. 38. 
 105 CERD/C/EST/CO/8-9, para. 19. 
 106 A/HRC/7/19/Add.2, paras. 54, 57 and 60. 
 107 Ibid., para. 81. 
 108 Ibid., summary, p. 2. 
 109 Ibid., paras. 12 and 54, see also UNHCR submission to the UPR on Estonia, p. 9, and 

CEDAW/C/EST/CO/4, paras. 28–29. 
 110 CERD/C/EST/CO/8-9, para. 15. 
 111 CAT/C/EST/CO/4, para. 22. 
 112 UNHCR submission to the UPR on Estonia, pp. 10 and 11. 
 113 CERD/C/EST/CO/8-9, para. 13 (a) and (b). 
 114  UNHCR submission to the UPR on Estonia, p. 11 
 115 A/HRC/7/19/Add.2, summary, p. 3. 
 116 Ibid., para. 24. 
 117 CERD/C/EST/CO/8-9, para. 13. 
 118 UNHCR submission to the UPR on Estonia, p. 3. 
 119 Ibid., p. 3. 
 120 Ibid., p. 4. 
 121 Ibid., p. 7. 
 122 CAT/C/EST/CO/4, 19 February 2008, para. 12. 
 123 UNHCR submission to the UPR on Estonia, pp. 4 and 5. 
 124 Ibid., p. 7. 
 125 Ibid., p. 5. 
 126 Ibid., p. 7. 
 127 A/HRC/7/19/Add.2, para. 84. 
 128 CAT/C/EST/CO/4, para. 30. 
 129 CCPR/C/EST/CO/3, para. 18. 
 130 CERD/C/EST/CO/8-9, para. 27. 

        


