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الشبببامل  ترحبببك حةومبببة  نلنبببدا التومبببيا  املقدمبببة ربببال عمليبببة ا سبببت را  البببدور  -1
 ، ويسرها أن تقدم الردود التالية إلدراجها يف التقرير اخلتامي.2017أاير/مايو  3 يف

 رلما  ُلحاط هبا  1-100اة التو،  
( من ال هد: رغم أنه جير ، كقاعدة عامة، 3)10()ب( و2)10التحفظ على املادتني  -2

ناسببك اعتمبباد حطببر م لبب   صببل امببرمني األحببدال عببن البببالاني يف  نلنببدا،  ببا يفببرت  مببن امل
 يسمح برتتيبا  أكثر مرونة. إن عدد السجناء دون سن الثامنة عشرة متدن للااية يف  نلندا.  
( لفنلنبدا نن توامبل املمارسبة القانونيبة الو نيبة الب  7)14ويسمح البتحفظ علبى املبادة  -3

للشروط ال  ينص عليها اً قجتيز تشديد عقوبة اإلدانة اجلنائية احملةوم هبا على الشخص املتهم و 
لةفاءة نطام التحقيقبا  اجلنائيبة. غبن أن اً نطر اً القانون. و  ي ب  هذا إ  يف حا   اندرة جد

هذه اإلمةانية قد تةون ضرورية يف ب ض احلا  ، و  سبيما لمبمان احلمايبة القانونيبة لمبحااي 
 اً.وإن كان ت بيقه سيبقى استثنائي ،رايً اجلرائم. والتايل،   تزال  نلندا ت ترب هذا التحفظ ضرو 

( الببب  ُتطبببر الدعايبببة للحبببرب علبببى أسبببا  أن هبببذا 1)20ويقبببوم البببتحفظ علبببى املبببادة  -4
 .19ا لتزام يت ار  مع احل  يف حرية الت بن امل رف يف املادة 

 وجتر  على حنو دور  مراج ة مدى ضرورة هذه التحفطا  وإمةانية سحبها. -5

 رلما  ُلحاط هبا  6إىل  2-100ااأ التو،  
لقببد جببرى تقيبببيم تببروط التصببدي  علبببى ا تفاقيببة الدوليببة حلمايبببة حقببو  مجيببع ال مبببال  -6

 . ورلصببا احلةومبة إىل أن التصببدي 2011و 2004و 1992املهباجرين وأ براد أسببرهم يف أعبوام 
 و  يزال موقفها على حاله. اً.ليس مناسب

 ال ام ما إذا كانبا ستممبي يف عمليبة التصبدي وستقرر احلةومة يف وقا  ح  من هذا  -7
 .169على اتفاقية منطمة ال مل الدولية رقم 

 مقبولة 11إىل  7-100ااأ التو،  
إن احلةومببببة بصببببدد إعببببداد إجببببراءا  التصببببدي  علببببى ا تفاقيببببة الدوليببببة حلمايببببة مجيببببع  -8

 األتخاص من ا رتفاء القسر .

 مقبولة وائاا   12-100اة التو،  
، 14-100، و11إىل  7-100، و6إىل  2-100لت ليقببا  علببى التومببيا  انطببر ا -9
 .16-100و

 مقبولة  13-100اة التو،  
  نلندا  رف يف نطام روما األساسي. -10

 رلما  لحاط هبما  16-100و 14-100اتان التو،  
 .6إىل  2-100انطر الت ليقا  على التوميا   -11
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 مقبولة  15-100اة التو،  
امي يف عمليبة التصبدي  علبى اتفاقيبة منطمبة صباحلةومة إمةانيبة مشباركة تب ك الأاتحا  -12

 .16-100و 14-100الت ليقا  على التوميتني  أيماً . انطر 169ال مل الدولية رقم 

 مقبولة  17-100اة التو،  
ت تمد احلةومة عمليبة ارتيبار قائمبة علبى أسبا  اجلبدارة وتسب ى إىل مزيبد مبن ا نفتبا   -13

 الصدد.يف هذا 

 مقبولة  18-100اة التو،  
ترمببد وتقببيم امل سسببة الو نيببة حلقببو  اإلنسببان والشبببةة احلةوميببة ملببو في ا تصببال امل نيببني  -14

 احلقو  األساسية وحقو  اإلنسان مدى تنفيذ ا لتزاما  والت هدا  يف جمال حقو  اإلنسان.
ية وحقببببو  اإلنسبببببان وترمببببي ر ببببة ال مببببل الو نيبببببة للحةومببببة بشبببب ن احلقبببببو  األساسبببب -15
 إىل ُتسني مستوى إعمال احلقو  األساسية وحقو  اإلنسان. 2019-2017 للفرتة

 مقبولة  19-100اة التو،  
ت ببزخ ر بببة ال مببل الو نيبببة للحةومبببة بشبب ن احلقبببو  األساسبببية وحقببو  اإلنسبببان التبببزام  -16

اإلنسبان. وترمبي  السل ا  ال امة الدستور  بممان مراعاة احلقو  واحلبراي  األساسبية وحقبو 
 التدابن املتخذة يف إ ار هذه اخل ة إىل م اجلة املشاكل احملددة املتصلة حبقو  اإلنسان.

 .18-100الت ليقا  على التومية  أيماً انطر  -17

 مقبولة 24إىل  20-100 اأاالتو،  
هبببذه التومببيا .  ا غتصبباب م ببرف اعتببباره جر ببة جنسببية يف  أمبباً تفببي التشببري ا   -18

هلبببذا الفصبببل املبببنقح بدقبببة،  بببان األ  بببال الببب   بببار   اً مبببن قبببانون ال قبببوا . وو قببب 20الفصبببل 
 موا قة تستويف م اين ا غتصاب.  با

 مقبولة 25-100اة التو،  
تنسبب  وحببدة املسببباواة بببني اجلنسبببني سياسببا  احلةومبببة بشبب ن املسببباواة. وي مببل جملبببس  -19

 ن م ها. وتو  َّر لةليهما املوارد املناسبة.برملاين للمساواة بني اجلنسني ا قرتا
صَّص ألمني املطامل امل ين املساواة وللمحةمة الو نيبة للمسباواة وعبدم التمييبز مبوارد  -20 وُتح

 مناسبة يف امليزانيا  الو نية السنوية.

 مقبولة 26-100اة التو،  
اً ل كلهبببا و قببب. إن امل سسبببا  القائمبببة ت مببب25-100انطبببر الت ليقبببا  علبببى التومبببية  -21

 ملنهاج عمل بيجني.

 مقبولة 27-100اة التو،  
 جير  ُتصيص املوارد يف امليزانيا  الو نية السنوية. -22
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 مقبولة 28-100اة التو،  
امل سسة الو نية حلقبو  اإلنسبان مسبتقلة وقائمبة ببذايا. ويوا ب  الربملبان علبى ا عتمبادا   -23

التشبايلية يف ميزانيبة الدولبة. ومبوارد امل سسبة الو نيبة حلقبو   املخصصة هلا الب  تحبدرج يف بنبد نفقاتبه
 اإلنسان كا ية. و   ةن ضمان مزيد من املوارد.

 مقبولة 29-100اة التو،  
أحتيحا امل لوما  واملوارد الاخمة، مبا يف ذلب  مهبام الرتحيبل اإللزامبي. وُتصبص املبوارد  -24

 يف امليزانيا  الو نية السنوية.

 مقبولة 30-100 اةالتو،  
تت ببباون احلةومبببة مبببع أمبببني املطبببامل امل بببين ب بببدم التمييبببز بشبببا ال بببر  لت زيبببز املسببباواة وإذكببباء  -25

 الوعي هبا على حنو   ال، مع ا عرتاف الدور املستقل والقائم بذاته الذ  يم لع به أمني املطامل.

 مقبولتان 32إىل  31-100اتان التو،  
ي مبببن املبببوارد املاليبببة والبشبببرية لتنفيبببذ ر بببة ال مبببل الو نيبببة رصصبببا كبببل وخارة مبببا يةفببب -26

 للحةومة بش ن احلقو  األساسية وحقو  اإلنسان. وتنس  وخارة ال دل عملية رمد التنفيذ.

 مقبولتان 34إىل  33-100اتان التو،  
التثقيببببد أحببببد امببببا   الرئيسببببية يف ر ببببة ال مببببل الو نيببببة للحةومببببة بشبببب ن احلقببببو   -27

 وحقو  اإلنسان، وجير  تنفيذها على هذا األسا .األساسية 
وقببد نحشببر  تومببيا  مببن أجببل ت ببوير التثقيببد بشبب ن الد قرا يببة وحقببو  اإلنسببان يف  -28

 .2016ونحفذ  يف عام  2014جمال تدريك املدرسني يف عام 
مبع  وجير  التدريك التةميلي للمدرسني يف جمايل التدريك املهين والت ليم ال بام الت باون -29

 امتمع املدين.
واعتحمد  مناهج دراسية أساسية و نيبة جديبدة للت لبيم األساسبي والثبانو  ال بايل ال بام  -30

. ويشبببةل احبببرتام حقبببو  اإلنسبببان جبببزءاً مبببن الت لبببيم ال بببام. ومبببمما املنهببباج 2016يف عبببام 
نبا، الدراسي األساسي أ رقة عاملة مت بددة التخصصبا  مدعومبة مبجموعبا  تشباور عبرب اإلنرت 

ومبا قدمته منطما  غن رحبية تا من آراء وت ليقا  أررى. و ةن اعتببار هبذه ال مليبة سارسبة 
  ملى لبلدان عديدة.

وأح لقببا ر ببة ال مببل الراميببة إىل منببع ر بباب الةراهيببة وال نصببرية وإىل ت زيببز اإلدمبباج  -31
 .2016ا جتماعي واحلوار بني األداين يف عام 

 ةقبولم 35-100اة التو،  
التومببيا .  لببدى  نلنببدا قببوانني جنائيببة تبباملة ملةا حببة جببرائم  أمبباً تفببي التشببري ا   -32

الةراهية ور اب الةراهية وتشبري ا  مناهمبة للتمييبز. وجبرى تشبديد مبرامة التشبري ا ، علبى 
سبببيل املثببال، مببن رببال اعتمبباد أحةببام جنائيببة منفصببلة بشبب ن  ببروف التشببديد يف حالببة إ رة 

 ية ومن رال ت زيز اللوائح التنطيمية املت لقة بتشديد ال قوا .الفتنة اإلثن
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ويت ببزخ تنفيببذ هببذه القببوانني بت ببوير رمببد التمييببز علببى الصبب يد الببو ين، وأسبباليك التخ ببي   -33
والتقيببيم  يمببا يت لبب  املسبباواة، وتثقيببد الفيببا  الرئيسببية، ووضببع سياسببة إلرسبباء عاقببا  جيببدة بببني 

 الفيا  السةانية.

 مقبولتان 37إىل  36-100اتان تو،ال  
تشمل ر ة ال مل الو نية للحةومبة بشب ن احلقبو  األساسبية وحقبو  اإلنسبان مسب لة  -34

 املساواة وجير  اُتاذ تدابن للتصد  جلرائم الةراهية ور اب الةراهية.
 ويرمببي قببانون املسبباواة بببني املببرأة والرجببل إىل منببع التمييببز علببى أسببا  نببو  اجلببنس وإىل -35

 ت زيز املساواة وُتسني وضع املرأة، و  سيما يف احلياة املهنية.
أداة لتنسبي  سياسبا   2019-2016ور ة عمل احلةومبة للمسباواة ببني اجلنسبني للفبرتة  -36

 املساواة بني اجلنسني. وجتمع أهداف احلةومة وتدابنها لت زيز املساواة.

 مقبولة 43إىل  38-100ااأ التو،  
منببع التمييببز والقببانون املت لبب  املسبباواة اللببذان جببرى ُتببديثهما احلمايببة مببن  يببو ر قببانون -37

 التمييز املباتر وغن املباتر على أ  أسا . وجير  رمد مدى ا متثال هلما.
وت بببزخ احلةومبببة البببوعي بوجبببود سببببل ا نتصببباف القانونيبببة يف حبببا   التمييبببز وإمةانيبببة  -38

 اللجوء إليها.
 .37إىل  36-100الت ليقا  على التوميتني  أيماً انطر  -39

 مقبولتان 45إىل  44-100اتان التو،  
، حيطر القانون املت ل  املساواة التمييز علبى أسبا  اهلويبة اجلنسبانية والت ببن 2015منذ عام  -40

نسباين اجلنساين. وي اجل قبانون منبع التمييبز مسب لة التمييبز علبى أسبا  امليبل اجلنسبي. ويحبدرج التنبو  اجل
 .43إىل  38-100الت ليقا  على التوميا   أيماً يف اخل   املت لقة املساواة. انطر 

 رلما  ُلحاط هبا  53إىل  51-100ت و49إىل  46-100ااأ التو،  
نوقشا املس لة وأنشئ  ري  عامل لتقييم التشري ا  واقرتا  أ  ت ديا  ضرورية. غن  -41

 املرحلة، على عر  هذه املس لة على الربملان.أن احلةومة مل توا  ، يف هذه 

 وائاا  مقبولة  50-100اة التو،  
يتوىل املس ا ستشار  الو ين امل ين األراقيا  يف جمايل الر اه ا جتمباعي والرعايبة  -42

مهمبببة مناقشبببة املسبببائل األراقيبببة املت لقبببة الر ببباه ا جتمببباعي والرعايبببة الصبببحية اً الصبببحية ر يببب
، قبدم املبس بيبان موقبد يبنص علبى أنبه حيب  لل فبل 2016تومبيا  بشب .ا. ويف عبام وتقبد  

أن حيدد نو  جنسه بنفسه. وجتر  مناقشة املس لة مع اجلها  الفاعلة ال  تقدم ال باج حلباملي 
 مفا  اجلنسني. 

 .49إىل  46-100الت ليقا  على التوميا   أيماً انطر  -43
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 لةمقبو  58إىل  54-100ااأ التو،  
توامل احلةومة ت وير سياسا  إرساء ال اقا  اجليبدة ببني الفيبا  السبةانية وتبدعم تنفيبذ  -44

 .37إىل  35-100الت ليقا  على التوميا   أيماً التشري ا  املت لقة ب دم التمييز. انطر 
وت باجل ر بة ال مبل الو نيبة للحةومبة بشب ن احلقبو  األساسبية وحقبو  اإلنسبان جبرائم  -45

 ور اب الةراهية. الةراهية
ووحضببب ا ر بببة ال مبببل الو نيبببة الثانيبببة ملنبببع التشبببدد والت بببرف ال نيفبببني وجيبببر  تنفيبببذها  -46

الت اون على ن ا  واسع مبع السبل ا  واملنطمبا  وامتم با  احملليبة الب  وا قبا علبى التبدابن 
 احمللية لت زيز اإلدماج واألمان يف أوساط السةان املهاجرين.

ةومة انتطام مع اجلماعا  الدينية واإلثنيبة للحصبول علبى م لومبا  بشب ن وتت اون احل -47
 املسائل ال  ت د  إىل تفاقم ان دام األمن.

وأتببيح للشببر ة مزيببد مببن املببوارد ملةا حببة ر بباب الةراهيببة وجببرائم الةراهيببة وحلببل لاببز  -48
 اجلرائم املرتةبة )الرتكيز بوجه راص على تبةة اإلنرتنا(.

 رلما  لحاط هبا  59-100اة التو،  
عبببن الوسبببائل الاخمبببة لتحسبببني الةفببباءة يف جمبببايل كشبببد جبببرائم اً سبببتح د احلةومبببة تقريبببر  -49

 .37إىل  35-100الت ليقا  على التوميا   أيماً الةراهية والتحقي   يها. انطر 

 مقبولة 72إىل  66-100و 64إىل  60-100ااأ التو،  
 .43إىل  38-100انطر الت ليقا  على التوميا   -50
 ت ور احلةومة آلية رمد جرائم الةراهية اعتماد م ترا  بش ن املساواة والتمييز. -51
وجير  يف إ ار ر ة ال مل الو نية للحةومة بش ن احلقو  األساسية وحقو  اإلنسان  -52

 تنسي  احلوار الو ين من أجل تنفيذ مدونة قواعد السلوك ال  وض تها املفوضية األوروبية وب بض
تببركا  تةنولوجيببا امل لومببا . كمببا وحضبب ا ر ببة ال مببل والتنسببي  مببن أجببل مةا حببة ر بباب 

 الةراهية وجرائم الةراهية إىل جانك نطام الرمد وإعداد التقارير املواخية.
وأنشببيا عمليببا  مركزيببة للتحقيبب  يف جببرائم الةراهيببة املشببتبه يف ارتةاهبببا علببى تبببةة  -53

تببرعا كليببة الشببر ة يف تببو ن دورة تدريبيببة رامببة للمببدربني يف اإلنرتنببا وملن هببا ومةا حتهببا. و 
 إدارا  الشر ة يف جمال م اجلة جرائم الةراهية.

 وائاا  مقبولة  65-100اة التو،  
. و يمبا يت لب  2017ستحنطَّم دورا  تدريبية لفائدة السل ا  القمبائية يف رريبد عبام  -54

 .59-100تومية الت ديا  التشري ية، انطر الت ليقا  على ال
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 رلما  لحاط هبا  73-100اة التو،  
مبع ال نصبرية ور باب الةراهيبة. وي مبل اً ت تمد السل ا  سياسة عدم التسبامح إ اقب -55

مو فببو الشببر ة ا  رتاضببية ب ريقببة اسببتباقية مببن أجببل منببع ر بباب الةراهيببة واملواقببد البب  تشببيع 
 .58إىل  54-100الت ليقا  على التوميا   أيماً الةراهية. انطر 

 رلما  لحاط هبا  74-100اة التو،  
تتابع احلةومة هذه املس لة انتطام يف إ ار تنفيذ مبادئ األمم املتحدة التوجيهيبة بشب ن  -56

 األعمال التجارية وحقو  اإلنسان.

 مقبولة 75-100اة التو،  
 .ترمد احلةومة عوامل ر ر اجلرائم الفطي ة -57

 مقبولة 76-100اة التو،  
 جير  مبوجك القانون أتمني ردما  مراكز اإليواء ال   وهلا الدولة. -58
 وت رذ األقليا  والفيا  الم يفة يف ا عتبار يف مجيع ردما  مراكز اإليواء. -59

 مقبولة 83إىل  77-100ااأ التو،  
مجيبع  2017-2016رتة تشمل ر ة عمل احلةومبة ملةا حبة ا جتبار األتبخاص للفب -60

 ق اعا  ال مل من أجل مةا حة ا جتار األتخاص، مبا يف ذل  التدريك الف ال.
وتراعببببي هببببذه اخل ببببة حقببببو  ال فببببل ومصبببباحله الفمببببلى، و  سببببيما مببببن ي ببببانون حالببببة  -61

المببب د مبببن المبببحااي األ فبببال وأبنببباء المبببحااي الببببالاني. وي بببزخ التنسبببي  علبببى الصببب يد البببو ين 
ة مببن التببدابن الراميببة إىل الوقايببة وُتديببد المببحااي األ فببال ومسبباعديم و ببايتهم، جمموعببة واسبب 

 وإىل التحقي  يف جرائم ا جتار األتخاص ومقاضاة مرتةبيها.
وتشمل ر ة عمل احلةومة ملةا حة ا جتار األتبخاص تبدابن رامبة لبزايدة الةفباءة  -62

 ص ولرمد التشري ا  وت زيز   اليتها.تخاُتديد ومساعدة ضحااي ا جتار األيف جمايل 
وجيببر  إيببواء ضببحااي ا جتببار األتببخاص يف مراكببز ا سببتقبال أو أمبباكن مسببت جرة أو بيببو   -63

 آمنة أو يف مساكن مدعومة حبسك حالة المحية.

 رلما  لحاط هبا  84-100اة التو،  
خلدمة ال سةرية يتمثل الار  من إعداد التشري ا  يف ضمان أن تةون خمتلد بدائل ا -64

متسبباوية قببدر اإلمةببان. وستوامبببل سببل ا  اخلدمببة غببن ال سبببةرية ت ببوير النطببام الت بباون مبببع 
 خمتلد السل ا .

 مقبولة 85-100اة التو،  
ت ببزخ ر ببة عمببل احلةومببة بشبب ن السياسببا  املت لقببة الد قرا يببة املسبباواة يف املشبباركة  -65

 ركة يف امتمع.والفرص املتاحة لألقليا  واملهاجرين للمشا
 وتشجع احلةومة بنشاط مشاركة نساء الروما يف امتمع و ثيلهن السياسي. -66
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( مببن اتفاقيببة حقببو  األتببخاص 3)4مببن أجببل ا متثببال للمببادة اً وتبببذل  نلنببدا جهببود -67
 ذو  اإلعاقة  يما يت ل  مبشاركة ه  ء األتخاص، مبن  يهم النساء ذوا  اإلعاقة.

 رلما  لحاط هبا  86-100اة التو،  
 تقدم احلةومة الدعم إىل خمتلد األسر. -68

 مقبولة 87-100اة التو،  
تقبببع حقبببو  ال فبببل يف مبببميم البببربانمج احلةبببومي إلمبببا  ربببدما  ال فبببل واألسبببرة.  -69

ويركز الربانمج علبى ُتسبني أسبلوب ُتديبد الفيبا  الشبديدة المب د وتقبد  البدعم إليهبا بسبرعة 
 ويف الوقا املناسك.

 مقبولة 88-100اة التو،  
إىل تقلببيص الفجببوة القائمببة بببني  2019-2016يهببدف بببرانمج املسبباواة يف األجببور للفببرتة  -70

 اجلنسني يف متوس  األجور وتنفيذ مبدأ املساواة يف األجر عن ال مل املتساو  واملتساو  القيمة.

 رلما  لحاط هبا  89-100اة التو،  
األجببور بببني اجلنسببني، علببى سبببيل املثببال، مببن رببال سياسببة تح بباجل  مسبب لة الفجببوة يف  -71

 ال قود ور   املساواة يف مةان ال مل ومةا حة التمييز.

 مقبولة 92إىل  90-100ااأ التو،  
حيطبببر القبببانون املت لببب  املسببباواة التمييبببز يف األجبببور والتمييبببز املباتبببر وغبببن املباتبببر علبببى  -72

ال ائليبببة. ويرمبببد أمبببني املطبببامل امل بببين املسببباواة تنفيبببذ  أسبببا  نبببو  اجلبببنس أو احلمبببل أو اإلجببباخة
القبببانون. وجيبببوخ للمبببحااي امل الببببة الت بببويض يف اببباكم املقا  بببا . انطبببر الت ليقبببا  علبببى  هبببذا

 .88-100التومية 

 رلما  لحاط هبا  93-100اة التو،  
 تو ر التشري ا  احلالية احلماية الةا ية من التمييز. -73

 مقبولة 94-100اة التو،  
 .34إىل  33-100و 19-100انطر الت ليقا  على التوميا   -74

 مقبولة 95-100اة التو،  
 .37إىل  36-100انطر الت ليقا  على التوميتني  -75

 مقبولة 96-100اة التو،  
 .87-100انطر الت ليقا  على التومية  -76
يف التشبببري ا  ويف البببربانمج  تراعبببى ضبببرورة تقبببد  البببدعم إىل األ فبببال ذو  اإلعاقبببة وأسبببرهم -77

 احلةومي لإلدماج.
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 مقبولة 97-100اة التو،  
جيبببببر  ت مبببببيم امل لومبببببا  بشببببب ن املسبببببةرا  علبببببى تببببببةة اإلنرتنبببببا ووسبببببائل التوامبببببل  -78

ا جتمببببببباعي. وتقبببببببدم م لومبببببببا  عامبببببببة وابببببببددة األهبببببببداف يف املبببببببدار /هييا  ال مبببببببل مبببببببع 
 الشباب/املنطما .

 بولتانمق 99إىل  98-100اتان التو،  
 90-100و 83إىل  77-100و 37إىل  36-100انطببببر الت ليقببببا  علببببى التومببببيا   -79
 .92إىل 

 117إىل  115-100و 113إىل  112-100و 108إىل  100-100ااأ التو،أأأأأأأ  
 مقبولة 123إىل  119-100و

. وت ةببد جلنببة تقتمببي ا تفاقيببة إنشبباءها علببى اسبب نبولمببدقا  نلنببدا علببى اتفاقيببة  -80
 للتنفيذ.إعداد ر ة 

وجيببر  نشببر مبببادئ توجيهيببة بشبب ن توحيببد م بباين رعايببة ضببحااي اجلببرائم اجلنسببية. ويببو ر  -81
 ا جتمباعي - دقيقة يف امال ال ب  وجمبال ال بك الشبرعي، والبدعم النفسبياً مشرو  منوذجي  حوم

 ملزيد من الرعاية.اً واإلحالة توري
السباعة  بوال أايم األسببو  ملسباعدة  وأنشئ رب  هباتفي  ولبه الدولبة ي مبل علبى مبدار -82

 ضحااي ال ند ال ائلي.
 ووحضع منوذج الت اون بني خمتلد السل ا  حلماية األ فال من ال ند. -83
 وتم لع املنطما  غن احلةومية بدور مهم يف مةا حة ال ند ضد املرأة. -84
إىل  77-100و 76-100و 37إىل  36-100الت ليقبببا  علبببى التومبببيا   أيمببباً انطبببر  -85
 .92إىل  90-100و 83

 وائاا  مقبولة  109-100اة التو،  
تشببمل اجلهببود الراميببة إىل خايدة التمويببل اسببتخاص رسببوم مببن امببرمني لببدعم اخلببدما  البب   -86

لنشبببر امل لومبببا  وُتسبببني اخلبببدما ،  2017ي لبهبببا ضبببحااي اجلر بببة. ومحبببنح اعتمببباد إضبببايف يف عبببام 
حااي المببب فاء احلببال. ولبببزايدة عبببدد مراكببز اإليبببواء وضببمان أدائهبببا ل ملهبببا، سببيما املقدمبببة إىل المبب و 

 .2019مليون يورو يف عام  19,55قرر  احلةومة خايدة التمويل املخصص هلذه املراكز ليبلغ 

 رلما  لحاط هبما  111إىل  110-100اتان التو،  
تشببديد ال قوبببة  ، جببرى2014عقببك ت ببديل القببانون املت لبب  تر ببة ا غتصبباب يف عببام  -87

 عليها.
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 وائاا  مقبولة  114-100اة التو،  
 ،76-100، و24إىل  20-100، و11إىل  7-100انطبببر الت ليقبببا  علبببى التومبببيا   -88
 .109-100، و108إىل  100-100، و83إىل  77-100و

 وائاا  مقبولة  118-100اة التو،  
 .109إىل  100-100و 82-100انطر الت ليقا  على التوميا   -89

 مقبولتان 125إىل  124-100اتان التو،  
 .108إىل  100-100و 96-100و 87-100انطر الت ليقا  على التوميا   -90

 مقبولة 129-100و 127إىل  126-100ااأ التو،  
يقتمي قانون األجانك توجيبه اهتمبام رباص ملصباط ال فبل الفمبلى والطبروف املتصبلة  -91

سبببنة.  18ا  بشببب ن األ فبببال البببذين تقبببل أعمبببارهم عبببن بنمببباء ال فبببل ومبببحته لبببدى اُتببباذ قبببرار 
 سنة. 12وينباي ا ستما  إىل رأ  ال فل الذ  يتجاوخ عمره 

وجيببك أن يح ببنيَّ دون إب بباء سثببل لل فببل القامببر غببن املصببحوب بومببي ولل فببل الببذ   -92
 يلتمس احلماية الدولية/امل قتة.

 قامة أل راد األسرة.وقد جرى ب ر  عديدة تبسي  إجراءا  منح ررص اإل -93

 مقبولة 128-100اة التو،  
يسببببتند إيبببببدا  ال فببببل يف م سسبببببة الرعايبببببة يف حببببا   ال بببببوارئ إىل قببببرار مبببببادر عبببببن  -94

السببل ا  امل نيببة الرعايببة ا جتماعيببة،  ةببن ال  ببن  يببه أمببام احملةمببة اإلداريببة. وتتخببذ احملةمببة 
 .بش ن إيدا  ال فل يف م سسة الرعايةاً اإلدارية قرار 

 رلما  لحاط هبا  130-100اة التو،  
تبو ن  -يف املستقبل و قما يقرره جملس التدريك القمائي أيماً وسيجر   -اً جير  حالي -95

 التدريك يف جمال حقو  ال فل يف حدود املوارد املخصصة.

 مقبولة 131-100اة التو،  
خايدة الوعي. وضمن مجلبة أمبور، جير  تنفيذ ر ة ال مل ملنع ال قوبة البدنية الرامية إىل  -96

 سيحدرج مزيد من اإلجراءا  يف ر ة ال مل للوقاية من اإلماا  يف مفوف األ فال/الشباب.

 مقبولة 132-100اة التو،  
مبببارمة اً ت بببديل القبببانون املت لببب  ا حتجببباخ البببذ  حيبببدد تبببرو  2017جبببرى يف عبببام  -97

 اً.استثنائي يشةل إجراءً ومفصلة  حتجاخ القامرين غن املصحوبني، الذ  
 وعو  حطر احتجاخ األ فال، تحبذل جهود للحد منه. -98
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 رلما  لحاط هبما  134إىل  133-100اتان التو،  
وكببذل  مجيببع األنشبب ة رببال  -ينباببي أن مببدم إيببدا  األ فببال يف م سسببا  الرعايببة  -99

ة ال امببة للمحتجببزين مصبباط ال فببل الفمببلى. وتقببيم وتراعببى علببى الببدوام السببام - ببرتة حبسببهم
 .1-100األحدال. انطر الت ليقا  على التومية 

 مقبولة  138إىل  135-100ااأ التو،  
نفببذ  احلةومببة بشببةل تببامل مجيببع املقتمببيا  الببواردة يف اتفاقيببة حقببو  األتببخاص  -100

 ذو  اإلعاقة.
اعتمببباد  ويبببو ر قبببانون منبببع التمييبببز احلمايبببة مبببن التمييبببز علبببى أسبببا  اإلعاقبببة ويقتمبببي -101

 الت ديا  الاخمة امل قولة.

 مقبولة  142إىل  139-100ااأ التو،  
يو ر قانون منع التمييز احلماية من التمييز علبى أسبا  األمبل أو أسبباب أربرى تتصبل  -102

 الشخص.
وتشبببجع احلةومبببة التنبببو  وتبببدعم الت لبببيم بلابببا  األقليبببا . وتوجبببد مشببباريع ترمبببي إىل  -103

 دمة إىل أقليا  مثل الروما وت ك السامي األملي.ت وير اخلدما  املق
وتمببب لع املنطمبببا  غبببن احلةوميبببة ببببدور مهبببم يف تةميبببل أنشببب ة السبببل ا  وبومبببفها  -104

 58إىل  54-100و 35-100الت ليقببببا  علببببى التومببببيا   أيمبببباً تببببريةة يف الت بببباون. انطببببر 
 .64إىل  60-100و

 مقبولة  143-100اة التو،  
ملت ل  بربملان ت ك السامي، تتفباو  السبل ا  مبع هبذا الربملبان بشب ن مجيبع للقانون ااً و ق -105

التببدابن املهمببة والب يببدة املببدى البب  قببد تبب ثر، بشببةل مباتببر واببدد، يف وضببع تبب ك السببامي بومببفه 
أحببد الشبب وب األمببلية، والبب  تت لبب ، علببى سبببيل املثببال، املسببائل التاليببة يف مببو ن تبب ك السببامي: 

 بببيإ وإدارة أراضبببي الدولبببة واملنبببا   احملميبببة واملنبببا   احلرجيبببة واسبببتخدامها وأتجنهبببا التخ بببي  امتم
وإسناد مهمبة اإلتبراف عليهباإ والتنقيبك عبن الرواسبك الب  ُتتبو  علبى م بادن واسبتااهلاإ والتنقيبك 
عببن البببذهك يف األراضببي وامليببباه اململوكببة للدولبببة. وللو ببباء ا لتببزام التفببباو ، جيببك علبببى السبببل ا  

 امل نية أن تتيح لربملان ت ك السامي  رمة إل ا  رأيه والتفاو  بش ن املس لة.

 مقبولة 153إىل  144-100التو،ااأ   
تتممن ر ة ال مل الو نية للحةومة بش ن احلقبو  األساسبية وحقبو  اإلنسبان تبدابن  -106

 لت زيز حقو  الاجيني واألقليا  اإلثنية.
 تنفيذ سياسا  اإلدماج. 2019-2016لإلدماج للفرتة وي زخ الربانمج احلةومي  -107
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. واستجابا احلةومة هلذا 2015وارتفع عدد ملتمسي اللجوء بشةل ملحوظ يف عام  -108
الوضع إبعداد خمتلد اإلجبراءا  ومنباذج ال مبل وببرامج الرمبد مبن أجبل ضبمان كفباءة إجبراءا  
اللجببوء، ومببا يةفببي مببن القببدرا  يف جمببال ا سببتقبال، وتببو ن تببدابن إلدمبباج األتببخاص الببذين 

 جلة أ  نواقص جير  اكتشا ها يف ال مليا .محنحوا ح  اللجوء، وم ا
 64إىل  60-100و 58إىل  54-100الت ليقبببببببا  علبببببببى التومبببببببيا   أيمببببببباً انطبببببببر  -109

 .73إىل  66-100و 65-100و
    


