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 عملية إعداد التقرير -أوالا  

اضطططططططططططططخارج و ارة ال ارنية  صطططططططططططططيالة وت لططططططططططططط ف التقرير الو  ي الرا   ل  ا دا المقد  في   ار  -1
 صيغته ال هائية  االشتراك م  و ارات أخرى.االسترراض الدوري الشامل ووضرته في 

وأتاحج صططططيالة التقرير مةاشططططرة  رد نشططططر خخة الرمل الو  ية الثالثة  شططططةن الحقو  األسططططاسططططية   -2
تواصططططططططل الحوار المثمر والوث ف م    ( 2) وتقرير الحكومة عن سططططططططياسططططططططة حقو  اإلنلططططططططان ( 1) وحقو  اإلنلططططططططان

فرصطططططة رئيلطططططية لدما الجوان  التي   ي ف ا دا. وأتاحج أيضطططططا  المجتم  المدني  شطططططةن حالة حقو  اإلنلطططططان ف
خخة الرمل الو  ية التي عز ت   -تغخي التخورات عاى الصطططططر دعن الرماي واللطططططياسطططططاتي في  نرا  واحد  

رصطططططد الحقو  األسطططططاسطططططية وحقو  اإلنلطططططاني وتقرير الحكومة الذي أونز سطططططياسطططططة الحكومة  شطططططةن الحقو   
 لياقات الدولية واألوروبية والو  ية.األساسية وحقو  اإلنلان في ال

وقدمج و ارة ال ارنية لمحة عامة عن دورة االسطططططططططترراض الدوري الشطططططططططامل المقباة  لى م  مات  -3
ي وأرساج مذكرة  2021المجتم  المدني في نشاط ن مته الرا خة ال  ا دية لحقو  اإلنلان في أعاول/سبتمبر  

 عالمية  لى اللططاخات وم  مات المجتم  المدني حول االسططترراض المقبل ل  ا دا  لى نان  تذك ر  الدعوة 
 لتقديم  سهامات. 2021المونهة  لى أصحاب المصاحة في كانون األول/ديلمبر 

المدني لم  مات المجتم    2022وتم ت  يم نالططططططططة اسططططططططتمان عامة عبر اإلنترنج في أيار/ماعو   -4
 لاترا ف عاى محتوى التقرير الو  ي وكذلك عاى ملتوى ت   ذ توصيات الدورة اللا قة.

مشططططططططططططططرون التقرير عاى أ ثر  2022 طاإلضططططططططططططططافطة  لى الطكي عممطج و ارة ال طارنيطة في أيطار/مطاعو   -5
ني نهةي ب  ها سططططاخات عامةي وكةار المشططططرف ن عاى الجوان  القانونيةي وأم ا  الم الم ال اصططططو  140 من

والمؤسططلططة الو  ية لحقو  اإلنلططاني والمجالش االسططتشططاريةي ورا خة الباديات ال  ا ديةي والبرلمان الصططاميي 
ُنشططر  ي  والك ائش والخوائف الدع يةي والردعد من م  مات المجتم  المدنيي لاترا ف عايه.  اإلضطططافة  لى الك

ي . واسططططططططت د المشططططططططرون  لى تقرير ف ا دا مشططططططططرون التقرير عاى اإلنترنج إلنرا  مشططططططططاورة عامة م توحة لاجم
 .2021والمحدَّث في خريف عا   2019لم تصف المدة المقد  عا  

ه االنتةاه  لى االسططترراض الدوري الشططامل واسططتردادات ف ا دا له من خالل وسططائل التواصططل  -6 وُيونَّ
 االنتماعي والموق  الشةكي لو ارة ال ارنية.

 السابقةتنفيذ توصيات الجولة  -ثانياا  

 أهداف الحكومة المتعلقة بتعزيز إعمال حقوق اإلنسان  

لبرنطاما   نراطج الحكومطة من  عمطال حقو  اإلنلططططططططططططططان وترزيزهطا حجر الزاويطة في برنطامجهطا. ووفقطا   -7
ي يج  عاى الحكومة ضططمان ت   ذ الحقو  األسططاسططية وحقو   ( 3) ( 2019) حكومة رئيلططة الو را  سططانا مارين  

اية القانونية  شكل م صفي كي تةقى ف ا دا دولة  عتوفر ف ها األمن واللالمة وتحكمها اإلنلان وضمان الحم
 سيادة القانون.

ولمر م التحديات المب  ة في التقرير الو  ي اللطططططططططططابف )الملطططططططططططاواة في األنري وم   اإلقصطططططططططططا ي   -8
األصططططططايي ووضطططططط  وحقو   وال دمات المقدمة لكةار اللططططططني وحالة المهانريني ووضطططططط  الشططططططر  الصططططططامي 

األقايات الج لططططططططططية والج لططططططططططانية( مجموعة مقاباة من اإلنرا ات المحددة في البرناما الحكومي. ويشططططططططططمل  
  نرا ات لزيادة ترزيز المجاالت المحددة كإنجا ات في المجتم  ال  ا دي. البرناما أيضا  
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 خطة العمل الوطنية بشأن الحقوق األساسية وحقوق اإلنسان  

دت خخة الرمل الو  ية الثالثة  شطططططططططةن الحقو  األسطططططططططاسطططططططططية وحقو  اإلنلطططططططططاني التي تغخي اعُتم -9
وأث طا   عطداد خخطة الرمطلي كطان ه طاك   . 2021ي  مونط  قرار حكومي في حزيران/عونيطه 2023-2020 ال ترة

تراون واسطططط  ال خا  م  أصططططحاب المصططططاحةي وأولي اهتما  خال لابرناما الحكومي والتوصططططيات المقدمة  
  ف ا دا من ه ئات المراهدات.  لى

 لى ال برات المكتلططططططةة من خخل الرمل اللططططططا قةي انصطططططط  الترك ز عاى تخوير رصططططططد  واسططططططت ادا   -10
الحقو  األسططططططاسططططططية وحقو  اإلنلططططططان. وفي هذا الصططططططددي تشططططططمل التداب ري في نماة أموري تخوير الةحوث  

ووضططططططططط  تق يمات للثر المتراقة  الحقو   المتراقة  حقو  اإلنلطططططططططان والحقو  األسطططططططططاسطططططططططية ونم  البياناتي 
األسطططاسطططية وحقو  اإلنلطططاني وترزيز رصطططد التوصطططيات الصطططادرة عن ه ئات المراهدات. وعالوة عاى الكي 
وضطرج مؤشطرات لاحقو  األسطاسطية ومؤشطرات لحقو  اإلنلطان كجز  رئيلطي من خخة الرمل التي توفر أداة 

األنا ن القصططط ر والخويل. وُخصطططصطططج موارد إلنشطططا   ندعدة لرصطططد الحقو  األسطططاسطططية وحقو  اإلنلطططان في
 موق  عاى شةكة اإلنترنج عوفر مراومات ت اعاية ومحدثة عن المؤشرات.

 وسُيقيَّم ت   ذ خخة الرمل ع دما تبدأ ال ترة االنت ابية المقباة. -11

 التقرير الحكومي عن سياسة حقوق اإلنسان  

 . 2021اعُتمد التقرير الحكومي عن سطياسطة حقو  اإلنلطان كقرار حكومي في كانون األول/ديلطمبر   -12
 وهو نتيجة عمل دا  عام ن ومشاورات عامة واسرة.

ويونز التقرير سطططططياسطططططة الحكومة الخوياة األنل  شطططططةن الحقو  األسطططططاسطططططية وحقو  اإلنلطططططان في  -13
لاتقريري تداف  ف ا دا عن الخا   الرالمي والماز  قانونا لحقو   ا  قاللططططططططياقات الدولية واألوروبية والو  ية. ووف

 اإلنلان وترز  الحقو  األساسية وحقو  اإلنلان والديمقرا ية وسيادة القانون.

ويب ن التقرير ويررض اإلنرا ات التي تلطططططططططططت دمها اللطططططططططططاخات الرامة لضطططططططططططمان  عمال الحقو    -14
ف ا داي ويوضح أولويات ف ا دا في المحافل الرالمية. ويشدد عاى أهمية ترزيز األساسية وحقو  اإلنلان في 

عد  التم  ز والملطططططاواة وحقو  المشطططططاركةي ويشطططططدد عاى حقو  المرأة والشطططططروب األصطططططاية واألشططططط ال اوي 
 اإلعاقة واألقايات الج لططططية والج لططططانيةي كما يشططططددي في المحافل األوروبيةي عاى حقو  الروما. وتم أيضططططا  

 والب ئة واالستدامة.ي  الرقم ة واالتصاالت اإللكترونية -تقديم موضوع ن آخرين حدعث ن  

 الهياكل الجديدة لحقوق اإلنسان  

يلططططر الحكومة أن تران توسططططي  اإل ار المؤسططططلططططي ال  ا دي في اتونة األخ رة  االسططططترانة  ةم ن   -15
المرأةي ومركز سطططططيادة القانون الرامل داخل  ومقرر خال مر ي  الر ف ضطططططد  ي( 4) م الم مر ي  كةار اللطططططن

 .( 5) نامرة هال كي

 أهداف التنمية المستدامة  

تقر الحكومة  الترا خات ب ن حقو  اإلنلططططان وأهدات الت مية الملططططتدامة. ويتم رصططططد حالة الت مية  -16
 ة.الملتدامة في ف ا دا س ويا. ويقو  مكت  اإلحصا  في أوالندي من نانةهي بتحا ل الت مي 
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  2016ي الطذي عا   التقطد  المحر  من عطا  2020لتقرير حطالطة الت ميطة الملططططططططططططططتطدامطة لرطا    ووفقطا   -17
. وترتةل  ( 6)  لى األهدات المتراقة  االسطتدامة االنتمايية واالقتصطادية  ي وصطاج ف ا دا تقريةا  2020 لى عا  

لة الت ون الب ولوني. وعالوة عاى التحديات الرئيلططططططططططططية  ةنماط االسططططططططططططتهالك واإلنتا ي والرمل الم اخيي وحا
الكي فإن اللطططططططم ة مشطططططططكاة متزاعدةي وال تزال ه اك تحديات تتراف  الملطططططططاواة ب ن الج لططططططط ن. وتتحمل ف ا دا 
ملططططططؤولية عالمية  ملططططططاهمتها في  دارة األ مات الدوليةي لك ها لم تصططططططل  لى الملططططططتوى الملططططططتهدت المحدد  

أسطططط ر التزا  ف ا دا عن نتائا ماموسططططةي واحتاج المرتةة األولى في  لاملططططاعدة اإلنمائية الرسططططمية. وم  الكي 
 .( 7) المقارنات الدولية لات مية الملتدامة

 تنفيذ توصيات الجولة السابقة  

الم بثقة عن الجولة الثالثة من االسطططططترراض الدوري الشطططططاملي قباج    153من ب ن التوصطططططيات ال  -18
 توصططططططططططططية. وأولج ف ا دا االعتةار الوان  أيضططططططططططططا   33 ب   توصططططططططططططية وأحا ج عاما   120 أو نزئيا    ف ا دا كايا  

تشططططططرين  23لامجاالت التي أثارها الم وض اللططططططامي لحقو  اإلنلططططططان في الك الوقج في رسططططططالته المؤرخة 
   وييا    وقدمج تقريرا   شطططططططططامال    ي قيمج ف ا دا ت   ذ التوصطططططططططيات تق يما  2019وفي عا    . 2017األول/أ توبر  

 . 2021مؤقتا عن الت   ذ  لى مجاش حقو  اإلنلان. وأنري تق يم ثان عاى الملتوى الو  ي في خريف عا  

الجوان . وم  ونود  وأسط ر ت   ذ التوصطيات المقبولة كايا أو نزئيا عن  حرا  تقد  في الردعد من   -19
مجموعة واسطططرة من اإلنرا ات إلحرا  تقد ي ُن ذ مر م التوصطططيات. ب د أن الحكومة تشطططدد عاى أن هذا ال 
ير ي أنه لن يكون ه اك مجال لاتحلطططططططططططط ن. وعالوة عاى الكي عتخا  باوح األهدات المحددة ت   ذا م هجيا  

 وأعمال رصد.

لى مزيد من الرمل في الردعد من الميادعني مثل  نها  وم  الكي تدرك الحكومة أن ه اك حانة   -20
الر ف الرائاي والتم  ز. وعالوة عاى الكي يمثل ملططططططتوى التمويل الذي يمكن اعتةاره كاضيا مرضططططططاة دائمة. 
 ما أن لتةم ن هذه الموارد ل ترات واليات الحكومات أهمية رئيلططططططططية ألن الردعد من االسططططططططتراتيجيات وخخل  

سططط وات. وه اك حانة أيضطططا  لى مزيد من االهتما   الرصطططد الملطططتمر لت   ذ التوصطططيات  الرمل تلطططتمر عدة
الدولية وبضططططططططططططمان أن تكون  نرا ات اللططططططططططططاخات وقائية وليلططططططططططططج مجرد رد فرل. وأخ راي فإن تقاي  مدة 

  نرا ات المحا م هدت ها   ح ث يمكن ضمان الوصول  لى سبل انتصات فرالة.

 والتعاون مع هيئات المعاهدات، ومتابعة االستعراض الدوري الشامل قبول المعايير الدولية،    

 التنفيذ الكامل للتوصيات  

 عاى نمي  مراهدات حقو  اإلنلططان األسططاسططية التي وضططرتها األمم   رلم أن ف ا دا صططدقج تقريةا   -21
. ويلطططططر الحكومة أن تالح   ( 8) المتحدة ومجاش أوروباي فإن الحكومة تدرس  مكانية ات اا مزيد من اإلنرا ات 

لدراسطططة أنرتها و ارة  قا  أن الموا   ن ال  ا دع ن عدركون ن دا الحماية الدولية لحقو  اإلنلطططان ويقدرونها. ووف
في المائة عن اإلعالن  63و في المائة سططططططططططططمروا عن االت اقية األوروبية لحقو  اإلنلططططططططططططان  89الردلي فإن 

 .( 9) يرتقدون أن حقو  اإلنلان مهمة لمجتم  ف ا دي أ ثر عدال   في المائة 95و الرالمي لحقو  اإلنلاني

وقد أولج ف ا دا دائما اهمية كب رة لرمل ه ئات المراهدات بوص ها نز ا ال عتجزأ من ن ا  حقو   -22
اإلنلططططان. وتشططططدد ف ا داي ع د تلططططمية مرشططططح ن و    ن النت ا ات هذه اله ئاتي عاى االسططططتقاللية والحيادي 

المرترت بها في م دان حقو  اإلنلططططططان اي الصططططططاةي واالسططططططترداد لحضططططططور دورات الاج ة المر يةي  والك ا ة
والتمث ل المتوا ن ب ن الج لططططططط ن. وفي األمم المتحدةي لم ترشطططططططح ف ا دا مرشطططططططح ن و    ن النت ا ات ه ئات 

تا رة لمجاش  وم  الكي عتم اختيار المرشطططططططططططططح ن الو    ن له ئات الرصطططططططططططططد ال . 2012المراهدات م ذ عا   
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أوروبا من خالل دعوة عامة. وعماية االختيار م توحة وقائمة عاى الجدارة. وسطططططيلطططططت د   نرا  مماثل ضيما 
 .( 10) عتراف به ئات األمم المتحدة أيضا

والحكومة ماتزمة بت   ذ التوصطططططططيات المقبولة في الجوالت اللطططططططا قة. وتالح  الحكومة أن الغرض  -23
من ت   ذ التوصطططططططططططططيات هو  يادة ترزيز حالة حقو  اإلنلطططططططططططططان في ف ا دا. وتةمل الحكومة أن عتخور الرمل 

  2021   ال ال  مؤشطططططرات خخة الرمل الو  ية الثالثة  شطططططةن الحقو  األسطططططاسطططططية وحقو  اإلنلطططططان في عا
 .( 11) والموق  اإللكتروني الت اعاي المقبل الذي س تتة  التقد  المحر ي  لى ممارسة فضاى في الملتقبل

 التنفيذ الجزئي للتوصيات  

لبرناما حكومة رئيلطططططة الو را  سطططططانا ماريني سططططط تم تق يم الشطططططروط الملطططططةقة لاتصطططططدعف عاى قا  وف -24
 شططططةن الشططططروب األصططططاية والقباية في البادان الملططططتقاة. وسططططيشططططارك  169ات اقية م  مة الرمل الدولية رقم 

 .( 12) البرلمان الصامي في هذه الرمايةي وستلهم م  مات صامية أخرى في الرمل

 صططدد التصططدعف عاى االت اقية الدولية لحماية نمي  األشطط ال من االخت ا  القلططري. والحكومة  -25
 .( 13) 2022وُأرسل اقتراح الحكومة في هذا الصدد  لى البرلمان في حزيران/عونيه 

ي 2020ونهود ف ا طدا لترزيز الملططططططططططططططؤوليطة عن الحمطايطة هي نهود وقطائيطة في مر مهطا. وفي عطا    -26
 .( 15) عن سياسة الملؤولية عن الحماية التي اعتمدتها ف ا دا ( 14) ريراأعدت و ارة ال ارنية تق

 التوصيات المعلقة  

لم تجد الحكومة أي أسططططططةاب ندعدة لتغ  ر رأعها ضيما عتراف  التح   الذي أبدته لدى التوقي  عاى  -27
الرهد الدولي ال ال  الحقو  المدنية واللططططططياسططططططيةي أو لدى التصططططططدعف عاى االت اقية الدولية لحماية حقو   

نرائم الحرب والجرائم    نمي  الرمال المهانرين وأفراد أسططططططططططططرهمي أو لدى التصططططططططططططدعف عاى ات اقية عد  تقاد 
المرتكةة ضططططد اإلنلططططانية. فراى سططططب ل المثالي  ما أن ف ا دا دولة  رت في ن ا  روما األسططططاسططططي لامحكمة  

م طه تشططططططططططططططمطل   29ي ترى الحكومطة أن المطادة 2002تمو /عوليطه   1الج طائيطة الطدوليطة الطذي دخطل ح ز ال  طاا في 
 .( 16) من ح ث الموضون نخا  تخب ف االت اقية األخ رة

 اإلطار الدستوري والتشريعي  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  

 عماج الحكومة عاى ضمان تحدعث التشريرات ال  ا دية  استمرار وترزيز التمت   حقو  اإلنلان.  -28

فالتم  ز القائم   - واسططتمر الرمل عاى محاربة التم  ز. وقد  ات اإل ار التشططريري شططامال  لى حد ما  - 29
  .( 2014/ 1325) الج لططي وكذلك عاى عدة أسططةاب أخرى مح ور في قانون عد  التم  ز  عاى أسططاس التونه  

وقد ُعقدت مشاورة عامة حول   - ( 17) لبرناما الحكومةي يجري حاليا  صالح نزئي لقانون عد  التم  زقا   ووف
ويح ر    . 2022ومن المتوق  تقطديم القطانون  لى البرلمطان في عطا     2022مشططططططططططططططرون االقتراح في ربي  عطا   
التم  ز عاى أسططططططاس نون الج ش أو الهوية الج لططططططانية أو   ( 1986/ 609) قانون الملططططططاواة ب ن الرنل والمرأة  

وأحطد مجطاالت    -الترب ر الج لطططططططططططططططاني. وم  الطكي تطدرك الحكومطة أن ثمطة حطانطة  لى مزيطد من اإلنرا ات  
 ة هو اتةان نُها مترددة الجوان    ا  الضرف.الترك ز المحتما

  وه اك عدة مشطاري  لدعم ت   ذ هذه القوان ن عاى ملطتويات مترددة من القخان الرا . فراى سطب ل -30
المثالي ن ذت و ارة الردلي  التراون م  و ارة الشطؤون االنتمايية والصطحةي ورا خة الباديات ال  ا ديةي وم  مة  

دَعم   ي( 18) يلططططمى قحقو  قوس قزحقعا    ن في ف ا داي والرا خة الا توانية لامثا  ني مشططططرو حقو  المثا   -سطططط تا  
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  ت   ذ قانون عد  التم  ز وعز  الملططاواة لامثايات والمثا  ن ومزدوني الم ل الج لططي ومغاعري الهوية الج لططانية
شططةن تكافؤ ال رل وحاماي صطط ات الج لطط ن عاى م تاف الملططتوياتي واقترحج حكومة أوالند خخة عمل   

لامثايات والمثا  ن ومزدوني الم ل الج لطططططططططي ومغاعري الهوية الج لطططططططططانية وحاماي صططططططططط ات الج لططططططططط ن في  
وباإلضطططططططافة  لى الكي أنرت و ارة الردلي  لى نان  و ارات أخرىي . ( 19) 2025–2019المجتم  األوالندي 

 .( 21() 20) الج لية والج لانية في ف ا داتق يما إلعمال الحقو  األساسية وحقو  اإلنلان للقايات 

وُبذل المزيد من الجهود لضططططمان  مكانية الوصططططول. فراى سططططب ل المثالي دخل المرسططططو  الحكومي  -31
وي خبف  . 2018ح ز الت   ذ في كانون الثاني/ع اعر    ( 2017/ 241)  شططططططططططةن  مكانية الوصططططططططططول  لى المةاني  

  ر الجدعدة التي تتخا  تصطططططريح ب ا . ونشطططططرت و ارة الب ئة المرسطططططو  عاى أعمال الب ا  واإلصطططططالح أو التغ
.  اإلضطططافة  لى الكي ( 22) مةادئ تون هية  شطططةن الب ا  الذي عتيح  مكانية الوصطططولي كماحف لامرسطططو  الجدعد

لضطمان أن تكون ال دمات الرقمية   2021-2017نشطرت و ارة المواصطالت واالتصطاالت برناما عمل لا ترة 
. ويخرح برناما الرمل تداب ر ماموسطططة اات أولوية يمكن  ( 23) أل بر عدد ممكن من ال اسالمشطططتركة م اسطططةة 

ت   ذها ورصطدها عاى المدى القصط ر لزيادة الملطاواة في الحصطول عاى خدمات ال قل واالتصطاالت الرقمية. 
الوصول  والرمل نار عاى وض  تقرير ومجموعة من التوصيات  شةن ترريف المراومات المتراقة  إمكانية  

ير ى  ملططططططائل   . وأنشططططططةت حكومة أوالند مجالططططططا  ( 24) وتوافرها وبشططططططةن  يادة الوعي ب ن مقدمي خدمات الت قل
ي وقد 2023نددت والعته حتى عا   ي  ( Rådet för personer med funktionsnedsättning)   ( 25) اإلعاقة

 .( 27() 26) وض  خخة عمل  شةن اللياسة المتراقة  اإلعاقة

وواصططططططططططططططاج الحكومة عماها عاى ترزيز وحماية حقو  اإلنلططططططططططططططان لالنئ ن والمهانرين واألقايات   -32
في  ( 28) الررقية. وب ا  عاى الكي اعُتمد برناما عمل الحكومة لمكافحة الر صطططططططططرية وترزيز الرالقات الخ ةة

  . 2023-2021وسططططططططططططط تم ت   ذه في م تاف القخاعات اإلدارية خالل ال ترة  2021تشطططططططططططططرين األول/أ توبر 
ويتضطططمن برناما الرمل تداب ر سطططياسطططاتية ماموسطططة في م تاف مجاالت الحياة. وباإلضطططافة  لى الكي عوفر 

لترزيز الملطططططططططاواة لاروما. وقد عممج اللطططططططططياسطططططططططة الو  ية لاروما   ن دا   التشطططططططططري  ال  ا دي الحالي أسطططططططططاسطططططططططا  
التي ت اف المزيطططد من    2022-2018 لا ترة القطططدرات من أنطططل ترزيز حقو   مراعطططاة اإلنرا ات والتطططداب ر 

تق يم  را   . وضيما عتراف  الالنئ ن والمهانريني نرى مؤخ( 29) اإلنلطان والوضط  االنتماعي واالقتصطادي لاروما
 طالتوصططططططططططططططيطات   الرمايطة الو  يطة لاجو   طالترطاون م  الجهطات ال طاعاطة في مجطال الاجو . وأحطا طج ف ا طدا عامطا  

هجرة ال  ا دية خخة  شططططةن كيتية تحلطططط ن عماها. وخصططططصططططج  المتصططططاة بهذا الموضططططوني ووضططططرج دائرة ال
ي دخاج التردعالت 2021الدائرة أيضططا مزيدا من الموارد لاضططوا ل الداخاية ومراقةة الجودة. في صططيف عا  

. وتدرك  ( 2021/ 737) التشططريةية التي ترز  الملططاعدة القانونية لالنئ ن والوصططول  لى الردالة ح ز الت   ذ  
اإلنرا ات المت ذة في م دان الهجرة شطكاج تغ  رات نذرية ُأدخاج خالل والية الحكومة  الحكومة أن  رض 

 .( 31() 30) لتق يم أنريي ال عزال ه اك مجال لاتحل ني ال سيما من ال احية اإلنرائيةقا  اللا قةي ووف

 التنفيذ الجزئي للتوصيات  

. وم  ( 32) التم  ز عاى أساس الحمل واإلنا ات األسريةلقانون الملاواة ب ن الج ل ني ُيح ر  قا  وف -33
 الكي ه اك حانة  لى مزيد من الرمل لوقف هذا ال ون من التم  ز  شكل كامل.

لبرناما الحكومةي سطُتجري الحكومة  صطالحا شطامال لاتشطريرات التي تت اول الجرائم الج لطية قا  ووف -34
ل ترريف االلتصططاب في القانون    لى مبدأ اللططالمة البدنية والحف في   اسططت ادا     تقرير المصطط ر الج لططي. وسططُيردَّ

الج ائي  ح ث يلت د  لى عد  ونود موافقة م  ك الة الضمانات القانونية الم اسةة في الوقج ن له. وقدمج  
ووافف البرلمان ي  (HE 2022/13 vp) 2022الحكومة اقتراحها التشطططططططريري  لى البرلمان في شطططططططةاط/فبراعر  
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. وباإلضطططططافة  لى اإلصطططططالحات التشطططططريةيةي تشططططط ر  ( 33) 2022الت التشطططططريةية في حزيران/عونيه عاى التردع 
 الحكومة  لى أهمية امتالك اللاخات المهارات الال مة إلنرا  التحقيقات  خريقة فرالة تتلم  الحلاسية.

ن الج ش  وعالوة عاى الطكي تلططططططططططططططرى الحكومطة  لى تقطديم اقتراح قطانون عن االعترات القطانوني ب و  -35
وسططططططططُ زال شططططططططرط الرقم من  . 2022يحتر  حف ال اس في تقرير مصطططططططط رهم الج لططططططططيي  لى البرلمان في عا  

القانوني وسططططُت صططططل الرالنات الخبية عن االعترات القانوني ب ون الج ش. وقد ُعقدت مشططططاورة عامة  شططططةن 
أُعرب ع ها في هذه المشطططاورة  شطططةن حالة  . وتقر الحكومة  ةن آرا  م ال ة  ( 34) 2022االقتراح في ربي  عا  

مةادئ تون هية و  ية ألفضطططططططططل   ( 35) القصطططططططططر. وعالوة عاى الكي سطططططططططتضططططططططط  االسطططططططططتراتيجية الو  ية لاخ ل
والح ج    .( 36) الممارسطططات لامه   ن الصطططح  ن ضيما عتراف  إبالح األسطططر عن حمل   اهم لصططط ات الج لططط ن

 ون هات.الحكومة الرغةة في وض  تشري   اإلضافة  لى الت 

وحدثج دائرة الهجرة ال  ا دية ترايماتها لا  ر في قضططايا األ  ال وات اا القرارات اات الصططاة في  -36
الدائرةي وال سططيما ضيما عتراف  االسططتمان  لى   ل في ضططو  اترا  التي اعتمدتها لج ة األمم المتحدة لحقو   

وعالوة عاى الطكي ت خل الحكومطة لتقطديم   .( 2018/ 51)البالح رقم    ب. ضططططططططططططططد ف ا طدا  أ.الخ طل في البالح  
لترزيز وضطططططططط  القصططططططططر من حاماي صطططططططط ة الالن  أو حاماي   2022اقتراح  لى البرلمان في صططططططططيف عا   

. ( 37) تصططريح  قامة ع د التقد   خا  لاحصططول عاى تصططاريح  قامة لةقية أفراد األسططرة المونودعن في ال ار 
لمراع ر لم شططمل األسططر.  قا  ات إلنرا   صططالح أوسطط  نخاوفي هذا الصططددي أشططارت الحكومة  لى ونود دعو 

 وبدأت الحكومة تق يم الحانة  لى  صالح شامل لقانون األنان .

وتلطام الحكومة  ةهمية مؤسطلطات األعمال التجارية في  عمال حقو  اإلنلطاني  ما في الك حقو   -37
ةادئ األمم المتحدة التون هية  شططططططططططططةن الشططططططططططططروب األصططططططططططططاية واأل  ال والرمال. وف ا دا ماتزمة  االمتثال لم

األعمال التجارية وحقو  اإلنلطططان وترزيزها ب شطططاطي فضطططال عن المةادئ التون هية لم  مة التراون والت مية  
في الم دان االقتصطططططادي المتراقة  المؤسطططططلطططططات المترددة الج لطططططيات. وتوند خخة عمل و  يةي وقد أنريج 

نشطرت و ارة الشطؤون االقتصطادية  ي  2022. وفي ربي  عا   ( 38) ل  ا ديةدراسطات عن الحالة الراه ة لامؤسطلطات ا
تحطدد ال يطارات المتطاحطة لمحتوى التزامطات الر طايطة الوانةطة في التشططططططططططططططريرطات الو  يطة التي   ( 39) والرمطل مطذكرة

عتراف نشططر االتحاد األوروبي أيضططا اقتراحه بوضطط  تونيه ي وم  الك  .( 40) سططت خبف عاى الشططركات ال  ا دية
 القضطططططططططططية ن لطططططططططططها. والح ج الحكومة أن ه اك آرا  م تا ة عما  اا كانج ال تزال ه اك حانة  لى قانون 
و  ي. وضيما عتراف  حقو  الرمالي فإن المواضطططططي  التي بر ت في الم اقشطططططة الرامة خالل ال ترة الماضطططططية 

 لم صات اإللكترونية.تشمل ظروت الرمال األنان  وحقو  األش ال الذعن يرماون كملتقا ن في ا

ويوفر التشطططري  ال  ا دي  مكانية اختيار خدمة ل ر علطططكرية بدال من التج  د. وُألغي قانون  ع ا   -38
لمراماة نمي  الخوائف الدع ية في ف ا دا   2019شطططططططهود عهوه من ال دمة الرلطططططططكرية في ظروت مر  ة عا  

ت التي أبدتها الاج ة المر ية  حقو  اإلنلططططططططططططان . وأحا ج الحكومة عاما  المالح ا( 41) عاى قد  الملططططططططططططاواة 
. وأحا ج عاما أيضطا  التوصطيات المتراقة  خول مدة ( 42) والتي توصطي بتوسطي  نخا  اإلع ا  بدال من الك

 بدائل ال دمة الرلكرية و ا رها المدني.

 محددة( سياسات حقوق اإلنسان، وخطط العمل الوطنية بشأن حقوق اإلنسان )أو مجاالت    

 التنفيذ الكامل للتوصيات  

واصاج ف ا دا نهودها لزيادة تحل ن أ رها القانونية واإلدارية اات الصاة المذكورة أعالهي وكذلك  -39
. وباإلضططافة  لى عدة  نرا ات محددة في مجال اللططياسططة الرامة ( 43) لموا مة سططياسططاتها م  التزاماتها الدولية

 يةية المقاباة(ي اُت ذت  نرا ات أ ثر عمومية وشموال.)موصوفة في   ار ال رون المواض
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فراى سططططططب ل المثالي عتواصططططططل في خخة الرمل الو  ية الثالثة  شططططططةن الحقو  األسططططططاسططططططية وحقو    -40
  مدرنا    مشططروعا   43اإلنلططان الرمُل الحث ث المب ن في ال خل اللططا قة. ولم ع  َّذ سططوى مشططروع ن من أصططل  

نيةي وهما مشططططططروعان مرتةخان  شططططططكل أسططططططاسططططططي  إصططططططالح ال دمات الصططططططحية  في خخة الرمل الو  ية الثا
 .( 44) وخصصج موارد مالية لت   ذ خخة الرمل الثالثة . 2019واالنتمايية الذي لم ع جح في عا  

وعالوة عاى الطكي ُعز ت موارد المجاش ال  ا طدي لتحا طل األثر الت  يميي وسطططططططططططططط تم اعتمطاد ن طا   -41
ووضططططرج الحكومة أيضططططا خخة عمل شططططاماة  .  الحكومي إلنرا  تق يم الحف للثر الت  يميعاى الملططططتوى 

لتحلطط ن القواعد الت  يمية. وأنريج دراسططات وأعدت تقارير في الردعد من مجاالت حقو  اإلنلططاني  ما في  
 .( 45) الك حقو  الخ ل والترايم

را  تق يم أ ثر انت اما للثر والح ج الحكومة أن الردعد من أصطططططحاب المصطططططاحة عدعون  لى  ن -42
المترت  عاى الحقو  األسطططططططططاسطططططططططية وحقو  اإلنلطططططططططان. ولذلكي تركف الحكومة عاى وضططططططططط  تق يمات للثر 
المترت  عاى الحقو  األسطاسطية وحقو  اإلنلطان في الصطيالة التشطريةية عن  ريف توف ر التونيه والتدري  

عتراف بتق يمات األثر. وسط تم  نشطا  ن ا  رصطد يغخي لواضطري القوان ن وترزيز التراون ب ن اللطاخات ضيما  
نمي  القخاعات اإلدارية لادولة لرصطططططد الملطططططاواة ب ن الج لططططط ن. وسطططططيكون تق يم األثر عاى الج لططططط ن نز ا  

  لزاميا من الوظائف اإلدارية الرامة في نمي  اإلدارات الحكومية.

 المؤّسسة الوطنية لحقوق اإلنسان  

 وصياتالتنفيذ الجزئي للت  

المؤسطلطة  را  يشطكل مركز حقو  اإلنلطان ووفده المر ي  حقو  اإلنلطان وأم ن الم الم البرلماني م -43
  الو  ية ال  ا دية لحقو  اإلنلطان. والمؤسطلطة الو  ية لحقو  اإلنلطان ملطتقاة وااتية اإلدارة. وقد  ادت الم زانية

عورو  7 145 000 لى  2017رو عا  عو  6 201 000الم صطصطة لامؤسطلطة الو  ية لحقو  اإلنلطان من 
ي وشططططططططططططططماطج سططططططططططططططتطة موظ  ن نطدد )اث طان لمركز حقو  اإلنلططططططططططططططان وأربرطة لمكتط  أم ن الم طالم  2020عطا  

 .( 46) عورو 7 517 000 ادت الم زانية  لى ي 2021البرلماني(. وفي عا  

 العنف الجنساني، والعنف ضد المرأة، والعنف العائلي    

 التنفيذ الكامل للتوصيات  

يمثل الر ف الرائاي واحدة من أ ثر مشطططططططا ل حقو  اإلنلطططططططان المتواصطططططططاة في المجتم  ال  ا دي.   -44
د في المائة من الرنال لار ف أو التهدع   18و في المائة من ال لطططا  31لإلحصطططا ات األوليةي تررض  قا  ووف

. وه اك حانة  لى مزيد من اإلنرا ات لتحدعد أشطططكالهي ومن ب  ها ما يلطططمى  ( 47) من نان  الشطططريك اللطططابف
 الر ف المتصطططل  الشطططرت وتشطططويه األعضطططا  الت اسطططاية لإلناثي وتقديم الملطططاعدة والدعم لاضطططحايا. وخالل  

من الرنال الذعن تررضططوا في المائة   21في المائة من ال لططا  و 50الماضططيةي أباف فقل   12األشططهر الطططططططططططططططط  
 .( 48) لار ف األسرَة أو اللاخات عما تررضوا له

وواصططاج الحكومة  نرا اتها الحا مة إلنها  الر ف الرائاي وكذلك الر ف الج لططاني والر ف ضططد  -45
خخة عمل لت   ذ    ( 49) المرأة. وب ا  عاى الكي وضططططططططططططططرج لج ة مكافحة الر ف ضططططططططططططططد المرأة والر ف الرائاي

  . ي وتقو  لج طة  طإعطداد خخطة عمطل ألوالنطد2025-2022وال ترة   ( 50) 2021-2018خ بول لا ترة ات طاقيطة اسطططططططططططططط 
وتلططططت د أهدات خخة الرمل  لى حد كب ر  لى التوصططططيات الصططططادرة عن فريف دولي من ال برا  الملططططتقا ن. 

الم  ور الج لططططططططططاني والتقا ةية في ت   ذ    ( 1) وتتمثل األهدات الرئيلططططططططططية الثالثة لا خة الجدعدة في ترزيز  
تحلطططططططط ن تحدعد الر ف ضطططططططد    ( 3) ترزيز التراون ب ن القخاعات والمتردد المه   ن    ( 2)ات اقية اسططططططططخ بول  
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المرأة والر ف الرائاي والتدخل  شططةنهما. وعاى لرار ال خة اللططا قةي تمتد التداب ر المقترحة في خخة الرمل 
لتشططططمل نمي  الوكاالت الحكومية اات الصططططاة وهي تشططططرك م  مات المجتم  المدني.  اإلضططططافة  لى الكي 

ي ( 51) و ارة الردلي خخة لمكافحة الر ف ضطططططططططططد المرأة  أعدت مجموعة عمل مشطططططططططططتركة ب ن القخاعاتي  قيادة
ومن ب ن المجاالت   . 2023. وسطططط تم ت   ذ ال خة  حاول ربي  عا   2020نشططططرت في تشططططرين األول/أ توبر  

التي تركز عا ها ال خة الر ف المرتةل  الشطططرت والر ف الرقمي. وفي أوالندي ُوضطططرج اسطططتراتيجية لمكافحة  
 2023- 2019 لى الكي تركز االسططططتراتيجية الجدعدة لرمل الشططططر ة الوقائية لا ترة الر ف الم زلي. وباإلضططططافة 

وخخة الرمل التي وضططططططرها مجاش الشططططططر ة الو  ية عاى ضططططططمان اللططططططالمة واألمن والشططططططرور  األمن لدى  
. ورلم ات اا ( 53) . وتراعي ال خة بونه خال ال لطططططططططططططا  والشطططططططططططططةاب واأل  ال( 52) م تاف ال ئات اللطططططططططططططكانية

 نرا ات كث رة لم   الر ف وحماية الضططحاياي الح ج الحكومة الدعوات  لى  يادة االسططتثمار في التواصططل  
 م  مرتكبي أعمال الر ف من انل ردعهم عن اللاوك الر يف.

  وتمول الدولة خدمات المةوى وتقد  الملطاعدة ال ورية في حاالت األ ماتي كما تقد  الدعم المةيشطي - 46
اعي عاى مدار اللططططاعة و وال األسططططبوني والمشططططورة والتونيه المجان  ن لكل من يحتانهما وال  لططططي واالنتم

ح ز   ( 2014/ 1354)  غض ال  ر عن محطل  قطامتطه. ودخطل قطانون ترويض الطدولطة لم تجي خطدمطات المطةوى  
ما ون عورو   25,55ي ُخصططط  ما مجموعه 2021وضيما عتراف  را    . 2015الت   ذ في كانون الثاني/ع اعر  

امرأة أو رنل   –عائاة. والمالن  م توحة ألي شطططططططط     211مةوى تلططططططططتخي  في المجمل اسططططططططتقةال   29 ا
عطانى من الر ف الرطائاي أو مهطدد  طالتررض لطه. وعطادة مطا يقيم األ  طال في    –  طل من نمي  األعمطار   أو

  ش لدعهم أ  ال دخول مةوى ب  ما كانجالماجة م  أحد الوالدعن. وأتاح القانون المر ي لاةالغ ن أيضططططططا الذعن لي 
المالن  في اللطابف ال تقبل سطوى ال لطا  المصطحوبات  ة  ال. وتغخي المالن  أنزا  م تا ة نغراضيا من 
ف ا دا وتشططمل أيضططا أما ن سططكن األقاية ال ا قة  اللططويديةي فضططال عن ال لططا  واأل  ال المهانرين. ويتيح 

وم  الكي أُعرب عن الرغةة في أن  -صططططول األشطططط ال اوي اإلعاقة  الردعد من المالن  أيضططططا  مكانية و 
افُتتح مركز لمرالجة حاالت  ي 2017تكون مراومات  مكانية الوصطول متاحة  شطكل أفضطل. وفي أيار/ماعو 

االلتصططططططاب )مركز دعم لضططططططحايا الجرائم الج لططططططية(ي كما هو م صططططططول عايه في ات اقية اسططططططخ بولي في  
مركز دعمي ب  ها خملططة مرا ز دعم رئيلططية   16ي ُأنشطط  2022ي أيار/ماعو ملططتشطط ى نامرة هالطط كي. وف

ترمل في الملطططططططتشطططططططتيات الجامةيةي  ضطططططططافة  لى المرا ز المونودة في الملطططططططتشطططططططتيات اإلقايمية أو المرا ز  
الصطططططططططحية. ويجري حاليا  نشطططططططططا  المزيد من مرا ز الدعم هذه في م ا ف م تا ة من البادي ومن المقرر أن 

يج   ي  ( 2015:117) ةخة ارتةا ا  مرا ز الدعم الرئيلططططططية. وبمون  قانون أوالند  شططططططةن المالن  تكون مرت 
 .( 54) عاى المقا رة ضمان وصول ضحايا الر ف الرائاي  لى هذه المالن 

لبيطانطات المتطا رطةي ان  ض الاجو   قطا  ويح ر القطانون الج طائي ال  ا طدي الرقطاب البطدني لل  طال. ووف -47
الماضطططية. ومما عؤسطططف له أن ثمة مؤشطططرات   20 اعاى مدى اللططط وات ا  كب را    تةدعبي ان  اضطططا   لى الر ف ال

. وسطططتجرى ( 55) عاى أن المواقف تجاه الرقوبة البدنية أصطططةحج أ ثر ت هما لهذه الرقوبة في اللططط وات األخ رة
دراسططططة عن األ  ال الضططططحايا في   ار االسططططتراتيجية الو  ية لاخ ل. وت  ذ االسططططتراتيجية أيضططططا دل ال وأداة 
تثقيتية  شططةن تحدعد حاالت االن صططال والر ف  رد االن صططال  التراون م  المرهد ال  ا دي لاصططحة والرعاية  

. ( 56) 2025-2020د األ  ال لا ترة االنتمايية. وعالوة عاى الكي وضططططططططرج خخة عمل لم   الر ف ضطططططططط 
عن عوامل ال خر   وتت اول خخة الرمل حقو  الخ لي واإلدما ي والروامل التي تحمي من الر في فضططططططططططال  

 شطططططططططططططططةن ات ططاقيططة    2025-2022ُوضططططططططططططططرططج خخططة عمططل و  يططة لا ترة  ي  وعواقبهططا. وبططاإلضطططططططططططططططافططة  لى الططك
 .  ( 59) ( 58) وُأ اف مشرون  ارنهاوس الو  ي ( 57) النزاروت
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 لتنفيذ الجزئي للتوصياتا  

رلم ات ططاا  نرا ات نوهريططة إلنهططا  نمي  أنوان الر في وال سططططططططططططططيمططا الر ف الرططائايي  لى نططانطط    -48
التمويلي تلطام الحكومة  ةنها ترالا مشطكاة تتخا  مزيدا من الرمل والمتا رة وتق يما ملطتمرا. وللطو  الح ي  

حوال. وعالوة عاى الطططكي تحتطططا  اترا  المترطططددة ال عزال الر ف الرطططائاي عؤدي  لى الموت في أسططططططططططططططوأ األ
الجوان   لى مزيد من االهتما  فضططططططططططال عن التراون ب ن م تاف اللططططططططططاخات. ولذلكي فإن البراما المذكورة  

 .( 60) أعاله مترددة الل وات لضمان استمرار الرمل

 التمييز ضد المرأة  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  

ه اك حانة  لى ات اا  نرا ات حا مة لاتصططدي لاتم  ز ب ن الج لطط ني ولهذا تالح  الحكومة أن  -49
اللطب  يج   نشطا  مؤسطلطات قوية. ومن ب ن المؤسطلطات المر ية في ف ا دا أم ن الم الم المر ي  الملطاواةي 
والمحكمة الو  ية لرد  التم  زي ومحكمة الملطططططططططططاواةي ووحدة الملطططططططططططاواة ب ن الج لططططططططططط ن في و ارة الشطططططططططططؤون 

 .( 62() 61) نتمايية والصحةي ومجاش الملاواة ب ن الج ل ن. وفي أوالندي ُوضرج خخة لتحق ف الملاواة اال

وأدخاج تغ  رات تشططططططططريةية تتراف  اإلنا ة الرائاية. والهدت من الك هو تقلططططططططيم متلططططططططاو لإلنا ة  -50
سطططري وترزيز عد  التم  ز  األسطططرية وملطططؤوليات الرعاية ب ن الوالدعن في األسطططرةي م  مراعاة م تاف أنوان األ

والملطاواة في عالم الرملي والحد من الت اوتات في األنور ب ن الج لط ن. وسطيكون لدى الرائالت المزيد من 
ال رل لالختيار والمرونة في أخذ  نا ة عائاية. وتلططططام الحكومة  ضططططرورة متا رة نتائا اإلصططططالح وبةهمية  

مايةي  ما في الك دور ات ا  والملططططاواة ب  هم وب ن األمهات في  التداب ر الداعمة لاملططططاواة في الممارسططططة الر
الصطططططططططط ة. والواق  أن الحكومة الح ج أن الردد األ بر من االتصططططططططططاالت التي عتاقاها أم ن الم الم المر ي 

ي حجزت حكومة أوالند أموال 2018. وفي عا   ( 63)  الملطططططاواة عتراف  التم  ز  لطططططب  الحمل واإلنا ة الرائاية
انيطة لالطططططططططططططط وات ال مش المقباطة لارمطل الوقطائي لموانهطة المرطاع ر ال مخيطة لاج لطططططططططططططط ن ومكطافحطة الر ف الم ز 

 .( 64) الج لي ب ن األ  ال والشةاب في أوالند سوا  أ ان  الكال  أو ال رل

 التنفيذ الجزئي للتوصيات  

ك عمل عتر ن القيا   ه. ب  ما اسطططططتمرت الجهود الرامية  لى  نها  نمي  أنوان التم  زي ال عزال ه ا -51
لابرنططاما الحكومي الحططاليي يجري حططاليططا  صططططططططططططططالح نزئي لقططانون عططد  التم  ز عاى ال حو  قططا   ولططذلططكي ووف

المذكور أعاله. وتشططمل الملططائل التي عتر ن تق يمهاي في نماة أموري اختصططال ومها  اللططاخات المشططرفة  
تصططططططدي لامضططططططايقة. وباإلضططططططافة  لى الكي شططططططرعج  عاى قانون عد  التم  زي وترريف التحرشي وااللتزا   ال

ال عزال ه اك الردعد من المشططططا ل. ي  . وللططططو  الح ( 65) حكومة أوالند في ت قيح قانون عد  التم  ز في أوالند
فراى سططب ل المثالي يمثل التحرش الج لططي مشططكاة مونودة في م تاف القخاعاتي وهو يخال حتى ال تيات 

أثار أم ن الم الم المر ي  الملططططططططاواةي في نماة أموري ملططططططططائل تتراف  الصططططططططغ رات. وباإلضططططططططافة  لى الكي
 .( 66)  التم  ز في التوظيف والت ون ب ن الج ل ن

لت لطط ف التداب ر الرامية  لى  2020وُوضططرج خخة عمل الحكومة لاملططاواة ب ن الج لطط ن في عا   -52
  وعالوة عاى الكي سطُترز  الملطاواة في األنور منتحق ف مجتم  متلطاو ب ن الج لط ن في م تاف القخاعات. 

  . ( 67) خالل مواصاة برناما الملاواة في األنور. وُن ر في  دخال تردعالت تشريةية لترزيز الش اضية في األنور 
  . 2022من عا    وخصططصططج الحكومة موارد لم صطط  دائم ندعد لمكت  أم ن الم الم المر ي  الملططاواة اعتةارا  

  0,5وسطط باف التمويل الم صطط  ل خة الرمل من أنل برناما الملططاواة ب ن الج لطط ن والملططاواة في األنور 
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. وتضط ف ال جوة في ( 68) . وُترصطد الملطاواة في األنور كجز  من أهدات الت مية الملطتدامةعورو سط ويا    ما ون 
كان متوسططططل الدخل  ي  2000عا    ف ي أوائل . 2000األنور ب ن المرأة والرنل تدريجيا ولكن بةل  م ذ عا   

في المائة  84في المائة من متوسططططططل دخل الرنالي وارت   هذا المتوسططططططل  لى  80الشططططططهري لا لططططططا  عوا ي  
  . وتالح  الحكومة أن ال صطططل ب ن المهن حلططط  نون الج ش ال عزال يمثل مشطططكاة. وفي أيار/( 69) 2020 عا  

 االختالفات في المهن والملارات الوظيتية وتةث رها عاى فرو  األنور.ي انخاف مشرون عرصد  2022ماعو 

 التمييز العنصري   

 التنفيذ الكامل للتوصيات  

ع   البرنطاما الحكومي عاى أن الحكومطة سططططططططططططططتكطافح الر صططططططططططططططريطة والتم  ز في نمي  قخطاعطات   -53
ت الخ ةطططة في تشططططططططططططططرين  المجتم . واعُتمطططد برنطططاما عمطططل الحكومطططة لمكطططافحطططة الر صططططططططططططططريطططة وترزيز الرالقطططا

 .( 70) 2023-2021وس تم ت   ذه خالل ال ترة  2021األول/أ توبر  

وات ططذت أيضطططططططططططططططا  نرا ات أخرى م تا ططة لمواصططططططططططططططاططة وترزيز الجهود المبططذولططة لمكططافحططة التم  ز  -54
م تا  ن الر صري. وت لف و ارة الردل ال  ا  الو  ي لرصد التم  ز. وت  ذ و ارة الردل  التراون م  شركا  

. فراى سب ل المثالي كانج ه اك حماة  عالمية واسرة ( 71) مجموعة من المشاري  لاتشجي  عاى عد  التم  ز
. وباإلضطافة  لى الكي ه اك مشطاري  تركز  ( 72) ال خا  ضطد الر صطرية في مشطرون قالجمي  من أنل الملطاواةق

ح عن نرائم الكرا يطة ونم  البيطانطاتي  عاى ت لطططططططططططططط ف الرمطل الو  ي لمكطافحطة نرائم الكرا يطةي وتخوير اإلبال
وتحلطططط ن قدرة الشططططر ة والمدع ن الرام ن والقضططططاة عاى مكافحة نرائم الكرا ية وخخاب الكرا ية. وفي هذه 
المشطططططططاري ي تم توف ر التدري  وونتا  مواد لدعم الرمل ضطططططططد نرائم الكرا ية وخخاب الكرا ية. ونتيجة لذلكي 

من أولويات اسططططططططططططتراتيجية الشططططططططططططر ةي وُن مج  ائ ة واسططططططططططططرة من ُوضططططططططططططرج مكافحة نرائم الكرا ية ضطططططططططططط 
. وضطةاط الشطر ة نشطخون عاى م تاف م صطات التواصطل االنتماعي بهدت تيلط ر االتصطال  ( 73) التدريةات

 الشططر ة وُي  ر  لى ونودهم عاى هذه الم صططات عاى أنه وسطط اة ن دة لم   خخاب الكرا ية ل ر القانوني 
عاى شطططةكة اإلنترنج لمكافحة التلطططال والتحرش را  سطططتراتيجية الو  ية لاخ ل موقعبر اإلنترنج. وسطططت تح اال

. وم  الكي تلام ( 74) الج لي والر ف وخخاب الكرا ية والتم  ز  التراون م  الوكالة الو  ية ال  ا دية لاترايم
   لى اهتما   الحكومة  ةن مكافحة الر صطططريةي وال سطططيما الر صطططرية الهيكايةي  خريقة م هجية موضطططون يحتا

 ملتمري شةنه شةن مكافحة التم  ز المتردد األشكال والجوان .

وقد ُبذلج نهود لاحطد من نرائم الكرا يطة المرتكةطة ضططططططططططططططد األقايطات. فراى سططططططططططططططب طل المثطالي ركزت  -55
وخخة الرمل التي وضرها مجاش الشر ة    2023-2019االستراتيجية الجدعدة لرمل الشر ة الوقائية لا ترة  

ة عاى ضطططططططمان اللطططططططالمة واألمن والشطططططططرور  األمن لدى م تاف ال ئات اللطططططططكانية. وب ا  عاى الكي الو  ي 
سططططططططتواصططططططططل الشططططططططر ة  يادة ت اعاها م  مجموعات األقايات وتخوير خبراتها في الملططططططططائل ال اصططططططططة بهذه 

  2015عا     1  250) المجموعات. وان  ض عدد الجرائم المشطططططططططططتةه  ةنها نرائم كرا ية من سططططططططططط وات الذروة 
 .( 76() 75) ي رلم أن الحكومة تدرك أن الشر ة ُتباَّف  جز  من الجرائم فقل( 2020عا   852و

 التنفيذ الجزئي للتوصيات  

ف ي   -56 الم ططططالم المر ي  رططططد  التم  ز.  عبططططذلهططططا أم ن  الجهود التي  مضطططططططططططططططططج الحكومططططة في ترزيز 
مرة في أمور تتراف  التم  زي   1 584تم االتصطططططططال  مكت  أم ن الم الم المر ي  رد  التم  ز  ي 2021 عا 

. وتاقج الم وضطططططططططية  ( 77) ( 2018مرة عا   984) وهذا الردد آخذ في التزاعد م ذ اللططططططططط وات القا اة الماضطططططططططية 
 .( 78) لموظف  ضافي واحد في عماها لمكافحة التم  ز  تمويال  
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 المهاجرون   

 كامل للتوصياتالتنفيذ ال  

عز ت الحكومة اللطططططياسطططططات المتصطططططاة  اسطططططتقةال المهانرين والالنئ ن وودمانهم. ويضططططط  قانون  -57
ي  2022األسطططططططططاس لاتداب ر التي ترز   دما  المهانرين. ف ي أوائل صطططططططططيف عا    ( 2010/ 1386) اإلدما  

قرير الحكومة عن الحانة  لى ُأرسطل اقتراح  إصطالح قانون إلنرا  مشطاورة عامة  شطةنه. وُيلطتكمل القانون بت 
. ويضطططططططط  التقرير مةادئ تون هية لترزيز اإلدما   خريقة تك ل  شططططططططراك ( 79)  صططططططططالح خدمات ترزيز التكامل

المهانرين المتزاعدعن في المجتم  وتلت د  مهارات المهانرين استجا ة لاتغ رات الرئيلية في المجتم ي  ما 
ن نطانبهطاي وضططططططططططططططرطج حكومطة أوالنطد برنطامجطا لترزيز  في الطك ان  طاض عطدد اللططططططططططططططكطان في سططططططططططططططن الرمطل. م

. وباإلضططافة  ( 81) . ويجم  مكت  اإلحصططا ات ال  ا دي مراومات  حصططائية عن الهجرة واالندما ( 80) اإلدما 
لملططططططاعدة م  مات الواليات والباديات والقخان التخوعي عاى ترزيز الملططططططاواة  ( 82)  لى الكي اقُترحج تداب ر

ورلم نمي  اإلنرا ات المت ططذةي ال عزال ه ططاك عمططل   .( 83) والتكططامططل من خالل ال ن والثقططافططةوالت ون الثقططافي  
 .( 84) عتر ن القيا   ه. فراى سب ل المثالي تب ن أن ثمة أونه قصور تتراف  حقو  الرمال األنان 

وسططططططرج الحكومة ناهدة  لى ترزيز المشططططططاركة اللططططططياسططططططية للقايات. وكجز  من البرناما الو  ي  -58
 عامال    تشطاري لارالقات الررقيةي الذي يرمل داخل و ارة الردلي فريقا  ي أنشطة المجاش االسط 2025لاديمقرا ية  

 ال  ا دع ن مترددي الاغات والمهانرين الذعن أصطططةحوا ف ا دع ن بوصططط هم نهات مجتمةية فاعاة. وفي   مر يا  
. وعالوة عاى الكي عتمثل أحد أهدات ( 85) م  توصططططططططططيات  نشططططططططططر ال ريف الرامل تقريرا  ي 2022حزيران/عونيه  

رناما عمل الحكومة لمكافحة الر صططططططرية وترزيز الرالقات الخ ةة في وضطططططط   يا ل وأسططططططال   مشططططططاورات  ب 
 .( 86) ميلرة لضمان فرل مشاركة ال ئات المررضة ل خر التم  ز

 التنفيذ الجزئي للتوصيات  

وخخة الرمل   2023-2019تركز االسططططططططتراتيجية المذكورة أعاله المتراقة  رمل الشططططططططر ة الوقائية   -59
التي وضطططرها مجاش الشطططر ة الو  ية عاى ضطططمان اللطططالمة واألمن والشطططرور  األمن لم تاف ال ئات اللطططكانية.  

 . ( 87) تم الترك ز بونه خال عاى حماية ال اس من الوقون ضحايا لار ف وعاى م   ارتكاب أعمال ع ف   وس 

ت   ذ الردعد من المشططاري  في دائرة   وباإلضططافة  لى اإلصططالحات التشططريةية المذكورة أعالهي يجري  -60
شططططططططؤون الهجرة بهدت تحلطططططططط ن الملططططططططاعدة القانونية المقدمة لخالبي الاجو  وتحلطططططططط ن وضططططططططرهم الرا  أث ا  

. وتم تر  ن المزيطططد من األخصططططططططططططططططائ  ن االنتمطططاع  ن اوي المهطططارات المحطططددة )الرمطططل  ( 88)  نرا ات الاجو 
 .( 89) ا ز االستقةالاالنتماعي األسري والدعم في األ مات( في مر 

و ودت الحكومة أم ن الم الم المر ي  رد  التم  ز  موارد ندعدة. وأحد أسططططططططططططةاب هذه الزيادة هو  -61
الحانة  لى رصططططططد الردد المتزاعد من عمايات الترح ل. وأتاحج الموارد الجدعدة  نشططططططا  ثالث وظائف دائمة 

 .( 90) ندعدة في مكت  أم ن الم الم المر ي  رد  التم  ز

 األقّليات والشعوب األصلية  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  

واصططططططاج الحكومة نهودها لم   التم  ز ضططططططد الروما واألقايات األخرى. ويتمثل الهدت الرئيلططططططي   -62
في دعم التقد  المحر  في اإلدما  المجتمري لاروما والت مية    ( 2022- 2018) لالطياسطة الو  ية لاروما في ف ا دا 

  . 2030- 2023 عداد وثيقة سططططططططياسططططططططة لا ترة  اإليجابية لاحقو  الاغوية والثقاضية واالنتمايية لاروما. ويجري حاليا  
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في    وفي   ار االسطططتراتيجية الو  ية لاخ لي سطططُيقدَّ  تقرير عن  عمال رفاه وحقو  أ  ال الروما والصطططام  ن
ف ا ططدا  ططالترططاون م  أم ن الم ططالم المر ي  ططاأل  ططال في ف ا ططدا. وقططد ُأخططذ التم  ز في الحلططططططططططططططةططان في وثيقططة 

لردة قخاعات م  تداب ر محددة تتراف  ه من ب ن نمي  المةادئ  شططامال    اللططياسططة الرامة بوصطط ه موضططوعا  
لمكافحة الر صططططططرية وترزيز   التون هية لالططططططياسططططططات. وباإلضططططططافة  لى الكي عتضططططططمن برناما عمل الحكومة

  2023- 2020 ي والبرناما الو  ي لارمل الشطططةابي واللطططياسطططات الشطططةابية لا ترة 2023- 2021الرالقات الخ ةة لا ترة  
الاغات  ( 92) . ويغخي البرناما الو  ي لالطططططياسطططططات الاغوية( 91) تداب ر ماموسطططططة لاتصطططططدي لاتم  ز ضطططططد الروما

 .  ( 93) الكاريايةالصامية ولغة الروما والاغة 

 التنفيذ الجزئي للتوصيات  

 ادت الحكومة من نهودها لحماية الحقو  االقتصططططادية واالنتمايية والثقاضية لالططططكان الصططططام  ن  -63
د أهدات اسطططططططت دا    األصطططططططا  ن. فراى سطططططططب ل المثالي في ت خيل الموارد الخبيةية لمو ن الصطططططططام  ني ُتحدَّ

 كاماه ولكل تراونية من تراونيات رعي أيائل الرنة عاى حدة. ويقيم  الغا ات وودارتها عاى ملطططططططططتوى الو ن
فريف أ وي كون لت خيل الموارد الخبيةية احتيانات األشط ال الذعن يلطت دمون الم خقة في سطبل الةي   

 لآلثطار التي عرتبهطا الطك  التقا طديطةي وي قطل هطذه االحتيطانطات  لى القطائم ن عاى عمايطة الت خيلي وُيجري تق يمطا  
عاى ثقافة الصططططططططططططام  ن. وعالوة عاى الكي يلططططططططططططت د ت لطططططططططططط ف عمايات الحرانة  لى االت ا  الذي أبرمه في  

برلمان الصطططططام  ني ونمةية قرية سطططططكولجي وتراونيات رعي أيائل الرنة في مو ن الصطططططام  ني  2014 عا 
. ويتم  اية أ ثر ت صط ال  وم تلطاهال توس ضيما عتراف  الممارسطات الوان  اتةاعها في الو ن ووبرا  ات اقات مح

. وعالوة عاى ( 94) تحدعث قانون التردعن رصد ت   ذ االت ا  س ويا في م اوضات ب ن الخرف ن. ويجري حاليا  
. وع  ج  ( 95) الكي أع د نز  من مجموعات المتاحفي ونرت م اقشطططة حقو  الماكية ل ر المادية لاصطططام  ن

. ( 96) قة والمصططططططططططططالحة المر ية  الشططططططططططططر  الصططططططططططططاميلج ة الحقي   2021الحكومة في تشططططططططططططرين األول/أ توبر  
 .( 97) والم اوضات نارية  شةن  دخال تردعالت عاى القانون المتراف ببرلمان الصام  ن

وواصططاج الحكومة نهودها لضططمان تمث ل نمي  ال اس في الحياة اللططياسططية والرامة. والهدت من  -64
هو ترزيز المشطططططططططططاركة وأشطططططططططططكال    ( 98) 2025برناما الحكومة الحالي لاديمقرا ية الو  ية عبر اإلدارات لرا  

نططدعططدة من الت ططاعططل ب ن اإلدارة الرططامططة والمجتم  المططدني. ويقو  ال ريف الرططامططل التططا   لبرنططاما الططديمقرا يططة  
ي عؤكد أهمية 2020الو  ية حاليا  إعداد مشطرون قرار حكومي عن اللطياسطات الديمقرا ية ال  ا دية م ذ عا  

أقر برلمان ي 2019دة القانون  لى نان  الديمقرا ية. وفي عا  الحقو  األسطططططاسطططططية وحقو  اإلنلطططططان وسطططططيا
م   مكانية الوصطول و يادة الملطاواة كروامل رئيلطية. وسط تم  نشطا  ي لالنت ا ات في أوالند ندعدا    أوالند قانونا  

قمدرسطططططة انت ابيةق في أوالند خاصطططططة لامهانرين وأصطططططحاب الدخل والالنئ ن ول رهم ممن عدلون  ةصطططططواتهم  
ول مرةي مثل الشطططةاب واألشططط ال اوي اإلعاقةي من أنل ملطططاعدتهم عاى فهم ال  ا  اللطططياسطططي وال  ا  أل

 .( 99) االنت ابي وونرا ات التصويج

لقانون  وقد عماج الحكومة عاى ضطططططططططمان تقديم ال دمات لاجمي  دون أي نون من التم  ز. ووفقا   -65
لترايم وأرباب الرمل التزا  بترزيز الملططاواةي األمر عد  التم  زي يق  عاى عاتف اللططاخات ومقدمي خدمات ا

الذي يمكن أن يشطططططمل توف ر خدمات تراعي الحلطططططاسطططططيات الثقاضية. ويجري تزويد الجهات ال اعاة الرئيلطططططية  
 التدري  واألدوات الرماية وب ا  القدرات في   ار م تاف مةادرات اللطياسطة الرامة مثل برناما عمل الحكومة  

ية وترزيز الرالقات الخ ةة. و ورت دائرة الهجرة ال  ا دية ك ا اتها في مشطرون أوسطا ا ضيما لمكافحة الر صطر 
. وعالوة عاى الكي ُعدعم ال ن والثقافة ( 100) عتراف بدعم وتحلططططططط ن  مكانيات الدراسطططططططة والرمل لخالبي الاجو 

 حق ف اإلدارة الذاتيةالصططاميان بت صططي  اعتماد لهما في م زانية الدولة كل عا . ويرز  هذا الت صططي  ت 
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في الملططططائل المتراقة  الثقافة الصططططامية. وباإلضططططافة  لى الكي عدعم البرناما ال  ا دي لالططططياسططططات ال اصطططة  
 . ( 101) الح اظ عاى لغة الروما وف هم وثقافتهم وتخويرها 2018-2022  (ROMPO) الروما  

 األشخاص ذوو اإلعاقة، والحق في ظروف عمل عادلة ومرضية  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  

واصططططططططططططططاطج الحكومة نهودها الراميطة  لى ترزيز فرل الرمطل الم تا والمطةنور للشطططططططططططططط طال اوي  -66
 اإلعطاقطة. ويتم ات طاا الرطدعطد من اإلنرا ات أو الت خيل لهطا. فراى سططططططططططططططب طل المثطالي اقترحطج الحكومطة قطانونطا  

ل للشطططططط ال اوي اإلعاقات الجزئية وهي شططططططركة عامة تهدت  لى توف ر الرمي  Työkanava Oy إنشططططططا  
 (HE 198/2021 vp )  . وعالوة عاى الكي ترتز  حكومة أوالند دراسططططططة الحانة  لى ات اا تداب ر تشططططططريةية

ي  . وم  الك( 102) تترافي عاى سب ل المثالي ب  ا  ال دمات االنتمايية الذي عدعم اإلدما  في سو  الرمل
في المائة من األشططططط ال اوي اإلعاقة   28ى الدراسطططططاتي وانه  إلحد  فوفقا    -عتر ن بذل المزيد من الجهود  

. وعالوة عاى الكي الح ج الحكومة أن ف ا دا  ( 103) تم  زا في الرمل أو في الةحث عن عمل  لطب   عاقتهم
 .( 104) تاقج توصيات  شةن ترت ةاتها المتراقة  الرمل ل ر المدفون األنر للش ال اوي اإلعاقة

 للتوصياتالتنفيذ الجزئي   

ي 2016م ذ دخول ات اقية حقو  األشطططط ال اوي اإلعاقة ح ز ال  اا في ف ا دا في حزيران/عونيه  -67
  خة عمل و  يةي تحدد األهدات الو  ية لت   ذ   (VAMPO)اسطططُتبدل البرناما الو  ي للطططياسطططة اإلعاقة  

وتوضطططططط  خخة الرمل لكل فترة والية من االت اقيةي والتداب ر الماموسططططططة التي ترز  الت   ذي وتداب ر المتا رة.  
فترات والية المجاش االسطططططططتشطططططططاري لحقو  األشططططططط ال اوي اإلعاقة. وُنشطططططططرت خخة الرمل الو  ية الثانية 

. وسططططططُ رصططططططد ت   ذ التداب ر خالل فترة خخة الرملي ( 105) 2021في شططططططةاط/فبراعر   2023-2020لالطططططط وات 
الكي يجري  صططططططططططالح التشططططططططططريرات المتراقة   دمات  وسططططططططططيجري تق يمها في نهاية ال ترة. وباإلضططططططططططافة  لى 

فراى سطططططططب ل المثالي كانج ه اك  اةات  -. وتقر الحكومة  ةن ثمة حانة  لى مزيد من الرمل ( 106) اإلعاقة
لتق يم آثار التداب ر عاى األشططططططططططط ال اوي اإلعاقة. وعالوة عاى الكي كان ه اك   التةان نها أ ثر انت اما  

 - االسططتئ ات أما  المحكمة اإلدارية الرايا ضيما عتراف  ملططائل خدمات اإلعاقة  اسططتيا  من الحانة  لى  ان  
  ما هو الحال أيضا م  مر م أنوان الخرون في ف ا دا.

 المبادئ العامة والحماية، وقضاء األحداث –األطفال    

 التنفيذ الكامل للتوصيات  

قو  الخ طل. وتضطططططططططططططط  االسططططططططططططططتراتيجيطة  عماطج الحكومطة عاى ترزيز التطداب ر الراميطة  لى حمطايطة ح -68
لت   ذ ورصططططططد وتق يم االلتزامات الواردة في ات اقية حقو  الخ لي وتت اول ت   ذ    قويا   الو  ية لاخ ل أسططططططاسططططططا  

اللططياسططة األوروبية لضططمان الخ ولة. وترمي االسططتراتيجية  لى ترزيز نها قائم عاى حقو  الخ ل في اإلدارة  
ضططططمان  عمال حقو  الخ ل في نمي  المجاالت اللططططياسططططاتية وملططططتويات   وصطططط   القرار. ويتمثل هدفها في

اإلدارة. وتتضططططمن ال خة الت   ذية لالسططططتراتيجية الو  ية لاخ ل تداب ر لترزيز حقو  الخ ل ورفاهه. وعالوة 
هشططةي سطط تم توسططي  وان  القائم ن عاى الترايم  عا   عاى الكي ولترزيز حقو  األ  ال الذعن يةيشططون أوضططا

. وم  الكي  ( 107) 2023رزيز الملطططططططططططاواة  ما يشطططططططططططمل الترايم في مرحاة الخ ولة المةكرة اعتةارا من عا  في ت 
  أحا ج الحكومة عاما  اترا  التي تشطط ر  لى أن المجاالت التي سططتح ى  مزيد من االهتما  تشططمل االسططتمان

 . ( 108) لواضري القوان ن  شةن هذه التق يمات  لى األ  ال وونرا  تق يمات لاتةث ر عاى األ  ال رلم نشر دل ل 
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وتم توف ر تططدريطط  في مجططال حقو  الخ ططل. فراى سططططططططططططططب ططل المثططالي توفر  دارة المحططا م الو  يططة  -69
 عداد برناما تدريبي متردد اللطط وات. وتقد  و ارة    انت ا  التدري  عاى حقو  الخ ل لاقضططاةي ويجري حاليا  

لخ ل لمحامي الملطاعدة القانونية الرامة وللوصطيا  الرام ن. وعالوة عاى  شطةن حقو  ا سط ويا    الردل تدريةا  
  يلمى صوت األ  ال والشةاب في أوروباي وهو نز  عا  مشرو   2023- 2021الكي تدعر و ارة الردل في ال ترة  

ع لططططقه مجاش أوروبا ويشططططارك في تموياه االتحاد األوروبي  ي  ( CP4Europe) من مشططططرون أوروبي مشططططترك  
بترت   برناما تدريبي مدته  . وباإلضططططافة  لى الكي تقو  كاية الشططططر ة الجامةية سطططط ويا  ( 109) وروباومجاش أ

 التدري  عاى التردعالت المدخاة   س ة عت اول الجرائم المرتكةة ضد األ  ال. وُ ود المه  ون المر  ون أيضا  
 . ( 111) وتم تحدعث دل ل رعاية الخ ل ي( 110) عاى قانون الرعاية االنتمايية الجدعد وقانون رعاية الخ ل

وتالح  الحكومطة أن األحكطا  المتراقطة برفطاه الخ طل م صططططططططططططططول عا هطا في قطانون رعطايطة الخ طل.  -70
لى أولوية مصالح الخ ل ال ضاى. ورلم الجهود المبذولة ويج  أن تلت د نمي  القرارات المتراقة  األ  ال  

 11 210كان ي 2020لدعم األسططططططططططططري يج  للسططططططططططططف أخذ األ  ال  لى ب ئات الرعاية لحماعتهم )في عا  
فإن نمي  القرارات قاباة لالسططططتئ ات. وت  ر محكمة  دارية  قايمية ي . وم  الك( 112) أ  ال في هذه الب ئات(
 .( 113) في الخرون أو محكمة  دارية عايا 

دور وكيتية تر  ن الوصططططططططي القانوني أو الممثل القانوني   ( 2011/ 746) ويحدد قانون االسططططططططتقةال  -71
لخالبي الاجو  لاقصطر ل ر المصطحوب ن بذويهم. ويج  تر  ن وصطي قانوني أو ممثل قانوني لاقاصطر ل ر 

 م اسططةا    قانونيا    المصططحوب بذويه دون أي تةخ ر. ويجد مركز االسططتقةال الذي عتم ضيه تلططج ل الخ ل وصططيا  
 لى محكمة المقا رة. ويج  االسطططططططتمان  لى الخ ل قبل تقديم الخا .   لاخ ل ويقد   اةا    م اسطططططططةا   أو ممثال  

 .( 114) وتت ذ محكمة المقا رة القرار ال هائي

 التوصيات المعلقة  

  ي ( 6من ال صطل   9لاقانون الج ائي )المادة  قا  لم ي رض أي ح ر عا  عاى احتجا  القصطر. ب د أنه وف  - 72
  سط ةي ما لم تكن 18وبة اللطجن ل ر المشطروط عاى نريمة عرتكبها شط   يقل عمره عن ال يجو  فرض عق 

ه اك أسطططططططططططةاب ندية لذلك. وع د تق يم نلطططططططططططامة أي سطططططططططططب ي عؤخذ في االعتةار  عدان مرتك  الجريمة في  
 1من  . واعتةارا  ( 2007/ 417) من قانون رعاية الخ ل  57مؤسططططلططططة لرعاية األ  ال مشططططار  ل ها في المادة 

ي ع   القانون عاى بدائل ندعدة لاحةش االحتيا ي قبل المحا مة وبردهاي وهي 2019 انون الثاني/ع اعر  
 .( 115) بدائل ت خبف أيضا عاى القصر

 االتجار بالبشر وحظر الرق   

 التنفيذ الكامل للتوصيات  

 ية شطططططططططددت الحكومة عاى أهمية حماية ضطططططططططحايا االتجار  الةشطططططططططر. وأسططططططططط رت خخة الرمل الو  -73
عن الردعد من تداب ر المتا رة. فراى سططططب ل المثالي أصططططدر    2017-2016لمكافحة االتجار  الةشططططر لا ترة 

مجاش الشطططططر ة الو  ية مةادئ تون هية  لى الشطططططر ة  شطططططةن التحق ف في حاالت االتجار  الةشطططططر والتررت 
وباإلضططططافة   . 2020ي عا  عاى ضططططحاياه وحماعتهم ووحالتهم. وتم تحدعث المةادئ التون هية اات الصططططاة ف

 لى الكي يق  عاى عاتف م تشطططططططي اللطططططططالمة والصطططططططحة المه  ت ن وان  التررت عاى الضطططططططحايا المحتما ن  
وتون ههم  لى ن ا  الملططططططاعدةي شططططططريخة أن عوافف الضططططططحايا عاى الك. وم  الكي تب ن أن ثمة حانة  لى 

 مزيد من الجهود رلم اإلنرا ات المت ذة.
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  2022حتى نهاية عا   عامال    ع  ج و ارة الشطططططططؤون االنتمايية والصطططططططحة فريقا  وب ا  عاى الكي  -74
. والهدت من الك هو توضطيح وتةلطيل التشطريرات  ( 116) إلعداد الئحة  شطةن ملطاعدة ضطحايا االتجار  الةشطر

الحالية  ح ث تكون ال دمات متاحة  شطكل أفضطل لجمي  الضطحايا. وتركف و ارة الداخاية حاليا عاى  عداد 
دعالت عاى قانون االسططططططططتقةالي ضيما تقو  و ارة الشططططططططؤون االنتمايية والصططططططططحة  إعداد تردعل عاى قانون تر

 .( 117) الرعاية االنتمايية

وتشططططططططططططططمططل   . 2021في أيططار/مططاعو   ( 118) وُأقرت خخططة الرمططل المتراقططة  مكططافحططة االتجططار  ططالةشططططططططططططططر -75
 يادة التدري  لم تاف الجهات ال اعاةي اإلنرا ات األخرى المت ذة مشططططاري   حثيةي ووضطططط  مواد تدريبيةي و 

ووعداد تردعالت تشطططططططططريةية لترزيز وضططططططططط  الضطططططططططحايا في اإلنرا ات الج ائية. وقد أنشطططططططططة مجاش الشطططططططططر ة  
من الشطططططططططططططر ة ُير ى  التحق ف في حاالت االتجار  ندعدا   و  يا    ي فريقا  2021في شطططططططططططططةاط/فبراعر    الو  يةي

 الةشطططططر. ويوند مقر ال ريف في  دارة شطططططر ة هالططططط كي وفي المكت  الو  ي لاتحقيقات. وعالوة عاى الكي 
يقد  المكت  الو  ي لاتحقيقات توقرات شطططططططططهرية  شطططططططططةن االتجار. وم  الكي ال تزال ه اك صطططططططططروبات في  

ةشطططر والرمل القلطططري وفي  نرا  الت تي  الال   في هذا الشطططةني ويجري تحدعد الجرائم المتصطططاة  االتجار  ال
. فراى سطططططططططططب ل المثالي قرر مجاش الشطططططططططططر ة الو  ية في ( 119) ات اا المزيد من اإلنرا ات أو الت خيل لها

 .( 120) ف ا دا وكاية الشر ة الجامةية  نرا  تدريةات عاى هذه الملةلة

دة ضطحايا االتجار  الةشطر سطاخة مركزية في مجال ملطاعدة ويمثل ال  ا  الو  ي ال  ا دي لملطاع -76
. ولاوصططول  لى ن ا  الملططاعدةي ال ُيشططترط  بالح الشططر ة عن نريمة اتجار  الةشططر أو  ثةات  ( 121) الضططحايا

القيا  بتحق ف ما عتراف  االتجار  الةشططططططر. وفي عماية الاجو ي عولى اهتما  خال لل  ال الذعن وانهوا أو 
ال محتمالي وتؤخذ احتياناتهم في االعتةار ضيما عتراف  اللطططططططططططططكني عاى سطططططططططططططب ل المثال. عوانهون اسطططططططططططططتغال

ولضططططططحية االتجار  الةشططططططر الحف في اللططططططكن اتمن. ويمكن ت  يم اللططططططكن في مرا ز االسططططططتقةال أو شططططططقف  
ةططات. اإليجططار )المططدعومططة( أو ب وت اإلعوا  اتم ططة. وتؤخططذ ال روت ال رديططة في االعتةططار ع ططد ات ططاا الترت  

وباإلضطافة  لى الكي تم تدري  المه   ن الراما ن في مجال الرعاية االنتمايية والصطحية في أنزا  م تا ة  
. وفي ح ن ات ذت  نرا ات كث رةي ال تزال الحكومة تشطططططططرر  القاف   ا  االتجار  الةشطططططططر وو ا  ( 122) من الباد

 يرانون أصال من ضرف الحال. حقيقة أن الضحايا لالةا ما يكونون من ال لا  واألش ال الذعن

 الحق في الصحة والحق في الضمان االجتماعي  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  

 واصططاج الحكومة  نرا   صططالحات  يكاية في مجال الرعاية االنتمايية والرعاية الصططحية لضططمان - 77
التشطططططططري  المتراف  إنشطططططططا   تقديم خدمات عالية الجودة في كل نز  من أنزا  الباد. وتمثل التقد  الكب ر في

  دوائر محاية ل دمات الرفاه ووصطالح ت  يم خدمات الرعاية الصطحية والرعاية االنتمايية واإلنقاا الذي اعتمده
  . وُترهد اتن  لى دوائر الرفاه المحاية ال دماتُ ( 123)  رد سطططط وات من اإلعداد   2021البرلمان في حزيران/عونيه  

الصطططططططططططططحية واالنتمايية وخدمات اإلنقاا التي كانج قبل الك من ملطططططططططططططؤولية الباديات واللطططططططططططططاخات البادية 
. وم  الكي تلططططططططام الحكومة  ةن تةم ن الموارد الةشططططططططرية والمالية الكاضية ما  ال ق د ال قاش. ( 124) المشططططططططتركة

مات مثال في الم ا ف  وعالوة عاى الكي تالح  الحكومة أهمية ضطططططمان الملطططططاواة في الحصطططططول عاى ال د
الريتية وحصول األقايات ال ا قة  اللويدية واللكان األصا  ن ال ا ق ن  الصامية عا ها. وتشمل المواضي  

 األخرى التي كانج حاضرة في الم اقشة الرامة توف ر الموارد الكاضية لرعاية األ  ال ورعاية كةار اللن.

  ا دي الدعم الال   في حاالت مر  ة مثل المرض ويوفر ن ا  الضطططططططططمان االنتماعي الشطططططططططامل ال -78
والةخالة والوالدية. ويشطططططططططمل ن ا  الضطططططططططمان االنتماعي ال  ا دي كل شططططططططط   مقيم و/أو عامل في ف ا دا. 
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وتتمثل  حدى نقاط القوة الرئيلططية ل  ا  الضططمان االنتماعي ال  ا دي في اتلططان نخا  التغخية التي عوفرها 
ن في الباد. وقد مك ج نقاط القوة هذه ن ا  الضطططمان االنتماعي من التكيف م  والتي تشطططمل نمي  المقيم  

وكجز  من أهطدات الت ميططة الملططططططططططططططتططدامطةي يجري رصطططططططططططططططد عطدد   . 19-التحططديطات ال ططانمططة عن نطائحططة كوف ططد
. وقد أضططر ج نائحة ف روس ( 125) األشطط ال الذعن عتاقون ملططاعدة انتمايية  وياة األنل لكل فئة عمرية

وب اصططططة فئة الشططططةاب. وكان عدد الملططططت  دعن في أعاى ملططططتوياته  ي ة المادية لاردعد من ال اس ورونا الحال
أسططرة مةيشططية. وأث رت   169 431الملططاعدة في صططا   شطط  251 827ي ع دما تاقى 2020في حزيران/عونيه 

 شوالل  شةن فقر األسر التي لدعها أ  ال وفقر المتقاعدعن.

وم  الكي ُأشطططط َر  شططططكل محدد  لى ضططططرورة  رسططططا  ن ا  ضططططمان انتماعي للفراد أ ثر وضططططوحا   -79
وفرالية. ونتيجة لذلكي شرعج الحكومة في  صالح شامل ل  ا  الضمان االنتماعي. ويتمثل أحد األهدات  

  ية. وستجري الرئيلية لهذا اإلصالح في تحل ن تماشي الرمالة والضمان االنتماعي م  تغ ر األحوال المةيش 
 دراسة الجوان  المتراقة  الحقو  األساسية وحقو  اإلنلان دراسة ملتتيضة في   ار هذا اإلصالح.

 التنفيذ الجزئي للتوصيات  

 التوا ي م  اإلصططططالح الت  يمي الكب ري تواصططططاج نهود  نمائية أخرى داخل القخان االنتماعي  -80
خالل االسططططططتثمار في التداب ر التي ترز  صططططططحة ال اس والصططططططحي. وسططططططترز  الحكومة اقتصططططططاد الرفاه من  

ورفططاههم وتقاططل من حططانتهم  لى ال ططدمططات. ويجري ات ططاا  ططائ ططة مت وعططة من اإلنرا ات أو الت خيل لهططا 
وهي: تق يم آثار القرارات عاى الصطططططحة والرفاه تق يما شطططططامال  وتوف ر الوقاية والرال  من األمراض المزم ة 

اسططططططططططتراتيجية مكافحة ترا ي الم درات  والحد من التدخ ن ومن  نمالي اسططططططططططتهالك    رالية أ بر  وتحدعث
المشططروبات الكحولية  ووعداد اسططتراتيجية لاصططحة الرقاية  ووضطط  خخة عمل لدعم األ  ال والشططةاب الذعن 

. وقدمج الحكومة اقتراحا  لى البرلمان  ( 126) يرانون من أعراض الم درات  ووضطط  برناما و  ي لاشططي وخة
بوضط    ا   وأصطدرت حكومة أوالند تكاي .  ( HE 74/2022 vp) لترزيز الوصطول  لى خدمات الرعاية الصطحية  

. وم  الططكي ه ططاك حططانططة  لى مزيططد من الرمططل في عططدة مجططاالت ب  هططاي ( 127) برنططاما لم   حططاالت االنتحططار
الوصططول  لى   عاى سططب ل المثالي خدمات رعاية الصططحة الرقايةي وقد دعا الشططةاب  شططكل خال  لى تيلطط ر

 ال دمات  شكل أسرن.

 التثقيف في مجال حقوق اإلنسان  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  

 ات ذت  نرا ات مترددة لا هوض  التثقيف في مجال حقو  اإلنلطططان. فراى سطططب ل المثالي ُأنشططط ي في  - 81
 . ( 128) ( 2023- 2020) ان  ي فريف تون هي لتخوير الديمقرا ية والتثقيف في مجال حقو  اإلنل 2020حزيران/عونيه  

قاعدة بيانات عن المشطططططططططططططاري  القائمة لاتثقيف في   2021ولدعم عمل ال ريف التون هيي أنشطططططططططططططئج في عا  
 .( 129) مجال الديمقرا ية وحقو  اإلنلان والممارسات الج دة

 التنفيذ الجزئي للتوصيات  

الموا  ة الديمقرا ية وحقو  اإلنلططان ع  ر  لى المرارت والمهارات المتصططاة  التثقيف في مجال   -82
ي مططا  ال  ( 130) عاى أنهططا أحططد المكونططات الهططامططة ل برة المرام في ف ا ططدا. ورلم ات ططاا الكث ر من اإلنرا ات

توف ر الموارد الكاضية لمواصططططاة التثقيف والتدري  الم هج  ن في مجال حقو  اإلنلططططان لامرام ن عاى نمي  
. وم  الكي فإن لدى الوكالة الو  ية ال  ا دية لاترايم م زانية سطططط وية ملططططتمرا   ملططططتويات الترايم الو  ي هدفا  

 ي  ما في الك التثقيف والتدري  في مجال 23 000  ا مالع ن عورو( ت صططططصططططها لاتدري  الداخاي   10)حوالي 
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الجامرات  حقو  اإلنلططططططان. وُتدرَّس هذه المواضططططططي  أيضططططططا في تدري  المرام ن اللططططططابف لا دمة الذي توفره 
 .( 131) ووحدات تدري  المرام ن

 حالة تنفيذ التعهدات الطوعية -ثالثاا  

 تعزيز احترام حقوق اإلنسان العالمية للجميع  

تشططططططططططططططدد ف ا طدا عاى أهميطة ال  طا  الطدولي القطائم عاى القواعطدي والتزامطاتطهي والخطا   الرطالمي والماز   -83
ل الركائز الثالث للمم المتحدة: اللطططططال  واألمني والت ميةي  لحقو  اإلنلطططططان. وتشطططططدد ف ا دا عاى أهمية وترا  

وحقو  اإلنلططططان بوصطططط ها ع اصططططر يرز   رضططططها  رضططططا. وتتة  ف ا دا نهجا اسططططتةاقيا وب  ا  لترزيز التراون  
 المتردد األ رات.

وترتبر ف ا دا مجاش حقو  اإلنلططططان حجر الزاوية األسططططاسططططي لا  ا  المتردد األ راتي وتتشططططرت  -84
بهدت ترزيز احترا  حقو  اإلنلطان الرالمية لاجمي . وبهذه الروحي  2024-2022لرمل كرضطو ضيه لا ترة  ا

. وف ا دا ماتزمة بهذه الترهدات ( 132) قدمج ف ا داي قبل انت ابهاي ترهدات والتزامات  ويية دعما لرضططططططططويتها
 وااللتزامات في عماها ال ومي بوص ها عضوا في مجاش حقو  اإلنلان.

 سالم واألمن الدوليان وحقوق اإلنسانال  

ف ا دا  رت فاعل مرروت وموثو   ه في اللططططططططططياسططططططططططة اإلنمائية الدولية وعمايات ح   اللططططططططططال   -85
 والوسا ة. وتلرى ف ا دا ناهدة لامضي في هذا الملار.

تحج  شطططططططرات و ارة    2020فراى سطططططططب ل المثالي سطططططططيرز  مركز الوسطططططططا ة الذي أنشططططططط  في عا    -86
ال ارنية خبرة ف ا دا وقدرتها في ملططططائل الوسططططا ةي فضططططال عن ت لطططط ف األنشططططخة داخل و ارة ال ارنية وم  

من التا   للمم الجهات ال اعاة األخرى. وباإلضططافة  لى الكي تاتز  ف ا دا التزاما قويا بت   ذ قرار مجاش األ
 . (134) عاى الصر دعن الو  ي والدولي ( 133)  شةن المرأة واللال  واألمن والقرارات الالحقة  1325المتحدة رقم  

ي في خخوة هي األولى من نوعهططا في الرططالمي 2021وعالوة عاى الططكي اعتمططدت ف ا ططدا في عططا    -87
 شططططططةن الشططططططةاب   2250أول خخة عمل و  ية لها  شططططططةن ت   ذ قرار مجاش األمن التا   للمم المتحدة رقم 

واللطال  واألمن  التراون م  الشطةاب ال شطخ ن وممثاي م  مات الشطةاب والحكومة المركزية ومراهد الةحوث  
 .( 135) َذ خخة الرمل فريُف رصد يقد  تقريرا نصتيا وتقريرا نهائيا  لى البرلمانوالمجتم  المدني. وس تاِ   ت    

 االلتزام بتعزيز رصد الحقوق األساسية وحقوق اإلنسان  

نشططرت الحكومة خخة عماها الثالثة  شططةن الحقو  األسططاسططية وحقو  اإلنلططان مشطط وعة  مؤشططرات  -88
ار وونشططططططططططططططا  قطاعطدة بيطانطات لاتوصططططططططططططططيطات الواردة من ه ئطات  لتتة  التخور. والحكومطة ماتزمطة بت   طذ هطذا اإل ط 

المراهدات. وعالوة عاى الكي تترهد الحكومة بتحلط ن ك ا ة واضطري القوان ن في ملطائل الحقو  األسطاسطية  
وحقو  اإلنلططططططان وبإنرا  تق يم م هجي تثار المقترحات التشططططططريةية اات الصططططططاة عاى الحقو  األسططططططاسططططططية  

 وحقو  اإلنلان.
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 ام بتحقيق هدف المعونة اإلنمائيةااللتز   

 تكرر ف ا دا تة  د هدفها المتمثل في  يادة م زانية الت مية م  ترافي االقتصططططططاد الو  يي عاى المدى - 89
ي  2021في المائة من الدخل القومي اإلنمالي تمشيا م  أهدات األمم المتحدة. ف ي عا    0,7الخويلي  لى  

 . ( 136( في المائة تقريةا    5,0ب ما ون عورو )أي ما يقدر    1  257وصاج م زانية التراون اإلنمائي هذه  لى حوالي  

 االلتزام بتقديم تقرير طوعي مؤقت بشأن االستعراض الدوري الشامل  

ي عن 2024تاتز  ف ا دا بتقديم تقرير  وعي مؤقج  لى مجاش حقو  اإلنلطططططططططاني في خريف عا   -90
ت   ذ توصطيات الجولة الرا رة من االسطترراض الدوري الشطامل. وتتق د الحكومة بهذا االلتزا  م  اإلقرار عاى 

 ونه ال صول  ةن م تاف اإلصالحات والبراما المذكورة أعاله ال تزال ق د الت   ذ.

 أوجه التقدم المحرز والتحديات القائمة -القضايا الجديدة والقضايا الناشئة  -رابعاا  

 أزمة المناخ والتدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي  

عرتةل تغ ر الم طا  والت ون الب ولوني والتطدهور الب ئي  طالرطدعطد من حقو  اإلنلططططططططططططططاني  مطا في الطك  -91
المكرسة في ات اقيات ومراهدات الحقو  األساسية وحقو  اإلنلان التي   حقو  الشروب األصاية واأل  الي

يك اهطا دسططططططططططططططتور ف ا طدا. وتت طذ ف ا طدا  نرا ات لات تيف من آثطار تغ ر الم طا  والتكيف مرطه وحمطايطة الت ون  
الب ولوني حتى عتلطططططط ى  عمال الحقو  األسططططططاسططططططية وحقو  اإلنلططططططان  عماال كامال. وتشططططططدد ف ا دا عاى هذا 

. وسطيلطهم تحق ف أهدات الت مية  ( 137) ا لي  ما في الك في أنشطختها في األمم المتحدةي عاى سطب ل المثالالتر 
 .( 138) الملتدامة أيضا في  عمال الحقو  األساسية وحقو  اإلنلان في ف ا دا وعاى الصر د الدولي

من هذا القانون والهدت  . 2022وسططططططط دخل قانون تغ ر الم ا  الجدعد ح ز الت   ذ في تمو /عوليه   -92
 . 2035هو ترزيز األثر التون هي لاقواعد الت  يمية وضمان أن تحقف ف ا دا تح  د أثر الكربون  حاول عا  

ون را لخبيرة قضطايا الم ا ي اسطُتشط ر الموا  ون عاى نخا  واسط ي ال سطيما أث ا  عماية اإلعدادي والك من 
ر األ  ال والشططططةاب واللططططكان الصططططام ون األصططططا ون خالل ت  يم أنشططططخة وفتح ق وات عاى اإلنترنج. واخت  

  ئات ملطططططتهدفة محددة لاتشطططططاور والمشطططططاركةي وتضطططططمن االقتراح تق يما للثر عاى حقو  اإلنلطططططان. وتلطططططام 
الحكومطة  طةن االنتقطال  لى اقتصطططططططططططططططاد محطاعطد من ح طث الكربون يجط  أن عتم  خريقطة عطادلطة انتمطاييطاي م  

وسطططط تم تقديم اقتراح حكومي  شططططةن وسططططائل االنتصططططات المتراقة  التداب ر  مراعاة الحدود اإليكولونية أيضططططا.
وبطاإلضططططططططططططططافطة  لى الطكي قطدمطج الحكومطة  لى البرلمطان في أيطار/مطاعو قطانونطا  . 2022الم طاخيطة في خريف عطا  

وبدأت و ارة الب ئة في تق يم وضطططط  قانون محتمل ي  ( HE 76/2022 vp) و  يا ندعدا لاح اظ عاى الخبيرة 
 الب ولوني.لات ون  

 وضع الشعب الصامي وحقوقه  

لابرناما   يحمي دسطططططططططتور ف ا دا الحقو  الاغوية والثقاضية لالطططططططططكان الصطططططططططام  ن األصطططططططططا  ن. ووفقا   -93
الحكوميي سططططططططططططططتحتر  الحكومة  عمال الحقو  الاغوية والثقاضية لجمي  الصططططططططططططططام  ن والجماعات الصططططططططططططططامية  
وترز هاي م  مراعاة المراهدات الدولية. وكجز  من هذا الرملي سططططططططططططُتدرس  مكانية التصططططططططططططدعف عاى ات اقية 

المتراف ببرلمان الصطططططام  ن    وسطططططتواصطططططل الحكومة عماها إلصطططططالح القانون  . 169م  مة الرمل الدولية رقم 
وعمل لج ة الحقيقة والمصطططططططططالحة. ف ي الرمل القخاعيي عاى سطططططططططب ل المثالي عتضطططططططططمن قانون تغ ر الم ا  

 الجدعد أحكاما  شةن حقو  الصام  ن.
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لبرنامجها. ب د أن الم اقشططططططططططة كانج حادة وصططططططططططةةة في  رض األحيان. قا  وقد عماج الحكومة وف -94
الت التشطططططططططططططريةية ق د اإلعداد. وال عزال الهدت هو  صطططططططططططططالح القانون المتراف ببرلمان  ولذلكي ال تزال التردع 

 .169الصام  ن وتق يم متخاةات التصدعف عاى ات اقية م  مة الرمل الدولية رقم 

وتلطططام الحكومة  ةهمية  نجا  عماها  شطططةن حقو  شطططر  الصطططام  ن األصطططاي. وتقر  ةنه ال عزال  -95
 في وضط  مبدأ الموافقة الحرة الملطةقة والملطت  رة موضط  الت   ذ  صطورة م هجية. ه اك مجال لاتحلط ني مثال

 لى أن  2022و  2019وعالوة عاى الطكي الح طج الحكومطة أن ه ئطات المرطاهطدات خاصطططططططططططططططج في عطامي  
ف ا دا انتهكج حف شططططر  الصططططام  ن األصططططاي في تقرير المصطططط ر ضيما عتراف  مكانته وانتمائه  لى مجتمره 

 أوصج  إعادة تق يم القانون المتراف ببرلمان الصام  ن.المحايي و 

 2017وبدأ الرمل التحضطططط ري لاج ة الحقيقة والمصططططالحة ضيما عتراف  الشططططر  الصططططامي في عا   -96
ي 2021. وبدأت الاج ة عماها ع دما ُع  ج في تشطططططططططططرين األول/أ توبر ( 139)  مةادرة من البرلمان الصطططططططططططامي

 الرمل. والاج ة ه ئة نزيهة وملتقاة تتمت   الحكم الذاتي.لك ها وانهج تحديات في بداية 

 ما في الك ي والغرض من عماية الحقيقة والمصطططططالحة هو تحدعد وتق يم التم  ز التاري ي والحالي -97
سطططططططططططططياسطططططططططططططة االسطططططططططططططتيراب التي ت تهجها الدولة وانتها ات الحقو ي ومررفة كيتية تةث رها عاى الصطططططططططططططام  ن  

المحاية في الحالة الراه ةي واقتراح سطططبل لترزيز الروا ل ب ن الصطططام  ن ودولة ف ا دا وب ن فئات  ومجتمراتهم  
الشطططر  الصطططامي. وتهدت عماية الحقيقة والمصطططالحة  لى  اكا  الوعي  شطططةن الصطططام  ن بوصططط هم اللطططكان 

يطططة الحقيقطططة  األصططططططططططططططا  ن ل  ا طططدا. وثمطططة هطططدت آخر عتمثطططل في ك طططالطططة أن تتحمطططل دولطططة ف ا طططداي نتيجطططة لرما
والمصططططططططالحةي الملططططططططؤولية عن أعمالهاي وأن ترملي  التراون م  البرلمان الصططططططططامي ونمةية قرية سططططططططكولج 
ول رهما من الجهات ال اعاة الصططططاميةي عاى ترزيز  عمال حقو  الشططططر  الصططططامي في ف ا دا. ومن المقرر 

 أن تقو  الاج ة  صيالة تقرير عن أعمالها عتضمن مقترحات لارمل.

 تصاالت اإللكترونية والتكنولوجيات الرقميةاال   

تتلطططارن وت رة رقم ة المجتم  والرالم أ ثر من أي وقج مضطططى وقد أصطططةحا يرتمدان  شطططكل متزاعد  -98
عاى البيانات والمراومات الم قولة عبر اإلنترنج وعاى المرارت وال دمات التي اتاحتها. ولهذا آثار متزاعدة 

عاى الردعد من الحقو  األسطاسطية وحقو  اإلنلطان )مثل حرية الترب ري   -ا    يجابية وسطابية عاى حد سطو  -
وحقو  المشطاركةي وال صطوصطية وحماية البيانات الشط صطيةي والحف في الترايمي وحقو  الخ ل والحماية من 
االسططططططتغاللي والملططططططاواة وعد  التم  ز(. وعالوة عاى الكي ع ةغي أال يغ   عن الةال  مكانية الوصططططططول  لى 

 ال دمات الرقمية ووتاحة الق وات ال دمية األخرى.

وتتمثل نقخة االنخال   ال لطةة ل  ا دا وهدفها في احترا  الحقو  األسطاسطية وحقو  اإلنلطان ودعم  -99
سطططططططططيادة القانون ودعمها  مراقةة فرالة لاجان  القانوني ع د تخوير تك ولونيا ندعدة واعتمادها. وبمةادرة من 

ريجي عاى سب ل المثالي دراسٌة عن كيتية تج   التح زات وكيتية م   التم  ز ع د است دا   و ارة الردلي ُأن
 الذكا  االصخ اعي.

 -مراومات كاا ة وضطططططارة ُوضطططططرج عمدا وُنشطططططرت عاى الجمهور -وتم نشطططططر مراومات مضطططططااة  -100
ة وفي سططططياقات  عاى نخا  واسطططط  عبر اإلنترنج وخدمات وسططططائل التواصططططل االنتماعي عبر الحدود الو  ي 

ب  ها سطططيا  ما قبل االنت ا ات. وقد تؤدي المراومات المضطططااة  لى تث ل الثقة في المؤسطططلطططات الديمقرا ية  
وفي المراومطات التي تقطدمهطا. وقطد ت اف انقلططططططططططططططامطات وخالفطات ب ن المجموعطات اللططططططططططططططكطانيطة وتزيطد من حطدة  

يج  أن تكون نمي  التداب ر المت ذة التشطططططه ر والتم  ز ضطططططد األشططططط ال الم تم ن  لى أقايات. وم  الكي 
 ممتثاة لاللتزامات الدولية لحقو  اإلنلان ويج  أال ت تهك الحقو  األساسية وحقو  اإلنلان.
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 19-جائحة كوفيد  

عن الحقو  االقتصادية   إلعمال الحقو  المدنية واللياسية فضال    اختةارا   19- انج نائحة كوف د -101
واالنتمطاييطة والثقطاضيطة في نمي  أنحطا  الرطالم. وقطد أثرت الجطائحطة عاى القضططططططططططططططايطا القطائمطة وخاقطج تحطديطات  

لاحف في الحياة والحف في خدمات رعاية صططحية مالئمة. واختبرت الجائحة    خاصططا    ندعدة. وشططكاج تهدعدا  
والحد من  19-دة القانون. وتخابج  دارة نائحة كوف دالرالمية ن ا  الحقو  األسطططططاسطططططية ال  ا دي وقدرة سطططططيا

انتشطططططار الردوى ات اا تداب ر تق  دية تدخاج في الحقو  األسطططططاسطططططية لا اس في ف ا دا أيضطططططا. وأتاحج الق ود 
 ةح نماح الوبا ي وبالتالي حماية حف ال اس في الصطططحة وفي الحياة. واسطططت د مر م الق ود الم روضطططة  لى 

م ُي رض ح ر تجول عا  كما حدث في الردعد من البادان األخرى. وت ضططط  سطططاخات  تشطططريرات عاديةي ول
الخوارئ والصطالحيات القائمة عاى التشطريرات الرادية إلمكانية الخرني وقد بتج المحا م ال  ا دية  ردد من 

 القضايا ب ا  عاى الق ود الم روضة  مون  التشريرات الرادية أث ا  الجائحة.

ب ر مكافحة الجائحة في حد ااتها كانج لها آثار عاى حقو  اإلنلطططططان. وكانج ظروت ب د أن تدا -102
الترايم عن  رد سطططط ئة لاردعد من األ  ال والشططططةاب. وتشطططط ر التقدعرات  لى أن عد  الملططططاواة في الترايم آخذ  

لاق ود   عاى الصططططططططططططططحطة الرقايطة لارطدعطد من الشططططططططططططططةطاب. وكطان في اال ديطادي وقطد أثرت الجطائحطة والق ود سططططططططططططططاةطا  
الم روضططة عاى االتصططاالت الشطط صططية آثار سططابية عاى ال روت المةيشططية واالتصططاالت الةشططرية وومكانية 
حصطول من هم في مؤسطلطات الرعاية عاى ال دماتي وكذلك عاى كةار اللطن أو األشط ال اوي اإلعاقة.  

وأثرت الق ود تةث را  وترا مج القضططططططايا في المحا مي وتةخر الحصططططططول عاى الرعاية الصططططططحية ل ر الراناة.
 ب را عاى حرية ممارسططططططططة األعمال التجارية والحصططططططططول عاى الدخلي ال سططططططططيما في قخاعي الثقافة وال  ون 
وال دمات واللطططططياحةي وأثر الوضططططط   لى حد ما عاى ممارسطططططة الشطططططرائر الدع ية. وعالوة عاى الكي عبدو أن 

خال  الجائحة. وتشططرر الحكومة  القاف أيضططا ال لططا  والصطط اعات التي تهيمن عا ها ال لططا  تةثرت  شططكل 
   ا   يادة اإلقصا   لب  الجائحةي وهي ملةلة تؤثر  ال رل عاى الرنال عاى ونه ال صول.

لم ت ته  ردي وسطططططتلطططططت د  الحكومة الدروس الملطططططت ادة في  نرا اتها لاحد من   19-ونائحة كوف د -103
مت ذةي  ما في الك التحا الت الرامية والم اقشطات اللطياسطاتية الجائحة وآثارها. وال بد من تق يم اإلنرا ات ال

في الملطططططتقبل ولكي عتلططططط ى التصطططططدي لآلثار اللطططططابية الخوياة   حتى يكون المجتم  الرالمي أ ثر اسطططططتردادا  
 األمد عاى حقو  اإلنلان.

 التحديات والدعم المقدم من المجتمع الدولي -خامساا  

 ال شي  لإلبالح. -104
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 35 Publications of the Finnish Government 2022:38: Implementation plan for the National Child 

Strategy. Government resolution (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-823-9). 
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 37 Recommendations 100.126 and 100.129. 
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content/uploads/2021/10/Kovemmin-kasin-Suomalaisten-kasvatusasenteet-ja-kuritusvakivallan-

kaytto-2021.pdf). 
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Plan for the Prevention of Violence against Children 2020–2025 (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-

00-8351-9). 

 57 Publications of the Ministry of Social Affairs and Health 2022:8: Lanzarote Convention: National 

Action Plan for 2022–2025 (in Finnish) (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8675-6). 

 58 Barnhaus project: https://thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-development/research-and-

projects/barnahus-project. 

 59 Recommendations 100.107 and 100.131. 

 60 Recommendations 100.113, 100.121 and 100.123. 
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discrimination monitoring system, which produces information on discrimination, increases 
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actors in the field. 

 63 Ombudsperson for Equality (2022): Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022 (in Finnish) 

(https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_1+2022.pdf). 
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 66 Ombudsperson for Equality (2022): Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022 (in Finnish) 

(https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_1+2022.pdf). 

 67 Reports and Memorandums of the Ministry of Social Affairs and Health 2021:67: Increasing pay 
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(in Finnish) (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_7+2022.pdf). 

 78 Recommendation 100.30. 

 79 Publications of the Finnish Government 2021:62: Report of the Finnish Government on the need for a 
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 80 Ålands landskapsregering (2020): Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande 

  2020–2023 (in Swedish) 

(https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocument/lr-program-

integration-2020-2023.pdf). 

 81 Immigrants and integration: https://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/index_en.html. 
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Finland 

  Final Report of the Working Group for Cultural Policy, Immigrants and Promotion of Cultural 

Diversity (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-884-7). 

 83 Recommendations 100.144–146. 
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