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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته الثالثـة عـشرة يف الفتـرة         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨  املؤرخ ٥/١حقوق اإلنسان   
وجرى االستعراض املتعلق بفنلندا يف اجللسة      . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤مايو إىل   / أيار ٢١ من

وترأست وفد فنلندا السيدة هايـدي هوتـاال،        . ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٣السادسة املعقودة يف    
واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن فنلندا يف جلسته العاشرة املعقودة           . وزيرة التنمية الدولية  

  . ٢٠١٢مايو / أيار٢٥يف 
اجملموعة (، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل         ٢٠١٢مايو  / أيار ٣ويف    -٢

  .األردن وبريو وجيبويت: لتيسري االستعراض املتعلق بفنلندا) الثالثية
 مـن  ٥ الذي اختذه اجمللس والفقرة     ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

 : تالية ألغراض االستعراض املتعلق بفنلندا، صدرت الوثائق ال١٦/٢١مرفق القرار 

  ؛(A/HRC/WG.6/13/FIN/1)) أ(١٥عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  )أ(  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  

 A/HRC/WG.6/13/FIN/2/Corr.1 و(A/HRC/WG.6/13/FIN/2) )ب(١٥ للفقـــــــرة
  ؛A/HRC/WG.6/13/FIN/2/Corr.2و

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
(A/HRC/WG.6/13/FIN/3)و A/HRC/WG.6/13/FIN/3/Corr.1. 

وأحيلت إىل فنلندا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً اجلمهورية              -٤
حدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،        التشيكية، وسلوفينيا، والسويد، واململكة املت    

وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري         . والنرويج، وهولندا 
  .الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
كان امتيازاً وحتدياً يف نفس الوقت أن يكون        أشار الوفد يف بيانه االستهاليل إىل أنه          -٥

. الستعراض الدوري الـشامل   لاليت جيري استعراضها يف اجلولة الثانية       بلده من أوائل البلدان     
وأعاد الوفد تأكيد أمهية االستعراض الدوري الشامل املتسم بطـابع عـاملي يف التـصدي               

  .لتحديات حقوق اإلنسان على الصعيدين الدويل والوطين
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وسلط الوفد الضوء على بعض الدروس الرئيسية اليت وثَّقها خالل إعداد استعراضه              -٦
وكـان بوسـع    . فأوالً، واصلت احلكومة اتباع هنج شفاف يف إعداد التقرير الوطين         . الثاين

الـضعف يف حالـة     مواطن  السلطات ومنظمات اجملتمع املدين أن ُتعلِّق على مواطن القوة و         
وكان بإمكـان فـرادى   . آراءها بشأن نسخة من مشروع التقريرحقوق اإلنسان وأن تقدم   

املواطنني أن يدلوا بآرائهم بشأن حالة حقوق اإلنسان يف فنلندا عن طريق منتدى على شبكة               
وثانياً، ينبغي أن يقوم عمل االستعراض الدوري الشامل، قبل االستعراض وبعده،           . اإلنترنت

ويتمثل الدرس الثالـث يف أن االسـتعراض        . ملدينعلى حوار حقيقي بني احلكومة واجملتمع ا      
ويساعد اسـتعراض   . الدوري الشامل عملية متواصلة وأن تنفيذ التوصيات هو املرحلة األهم         

 .ء عملية التنفيذ يف مسارها الصحيحمنتصف املدة الطوعي يف إبقا

وانصب تركيز التقرير الوطين على تنفيذ التوصيات املقدمـة خـالل االسـتعراض             -٧
وأشار كذلك إىل تنفيـذ     . ٢٠٠٨ألول، كما صور التقرير تطور حقوق اإلنسان منذ عام          ا

وقدمت فنلندا أيضاً التـزامني     . التزامني طوعيني تعهدت هبما فنلندا خالل استعراضها األول       
أوهلما جتديد االلتزام هبدف تقدمي املساعدة اإلمنائية وجعل حقوق اإلنسان          : طوعيني جديدين 
وثانيهما أن شبكة احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان  .  فنلندا يف جمال التنمية    يف صلب سياسة  

املنشأة حديثاً، املؤلَّفة من ممثلني عن مجيع الوزارات، من شأهنا أن تقوم برصد أكثر فعاليـة                
 .لتنفيذ فنلندا واجباهتا والتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان

أكـد  و. ابة عن األسـئلة املكتوبـة املـسبقة       اليل باإلج هوواصل الوفد بيانه االست     -٨
قـصد تعزيزهـا    ب كانالتشريعات املتعلقة باملساواة    تعديل  عدم التمييز على أن     يتعلق ب  فيما
تدخل التشريعات اجلديدة حيز    س و . التمييز، كامليل اجلنسي واإلعاقة    بابشىت أس يتعلق ب  فيما

ويتضمن برنامج سياسة اإلعاقة اجلديد     . ٢٠١٥النفاذ قبل االنتخابات الربملانية املقبلة يف عام        
 على ذلك بصدد    احلكومة عالوة و.  تدبرياً ملموساًً  ١٢٢ ما جمموعه    ٢٠١٥-٢٠١٠لألعوام  

قطاعات من أجل حتقيق املـساواة بـني        الة  دعدمتطة عمل شاملة    خلوضع اللمسات األخرية    
 .اجلنسني

، فهي سياسة   ٢٠١٠تمدة يف عام    الوطنية املتعلقة بالروما، املع   فيما يتعلق بالسياسة    و  -٩
ية رئيسية وعشرة مبـادئ توجيهيـة       تقوم على حقوق اإلنسان وتشمل ستة جماالت سياسات       

ـ   الوطنية فريق للتوجيه والرصد      وينفِّذ اخلطة .  مقترحاً ملموساً  ١٤٧و ورصـد  ق  يسيقوم بتن
 ويعـد   ، ويضع املؤشرات وجيمع البيانـات     ،لتنفيذلتنفيذ السياسة ويقدم الدعم املتخصص      

ونصف أعضاء الفريق منحدرون مـن      . ٢٠١٣يف عام   األول الذي ستقدمه    رحلي  املتقرير  ال
وحسب الدراسة االستقصائية اجلديدة اليت أجرهتا احلكومة، فإن مـستوى الـسكن            . الروما

ولكن الروما هم غالباً أكثـر      . املتاح للروما يكاد مياثل مستوى السكن املتاح لعامة السكان        
 .ى الشقق املستأجرة اليت متنحها البلدياتاعتماداً عل
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نـف  وفيما يتعلق بالعنف املرتيل، أكد الوفد أن خطة العمل الرامية إىل احلد من الع               -١٠
 عززت منع العنف ومحاية الضحايا ودعمهم، إىل جانب         ٢٠١٥-٢٠١٠ضد النساء للفترة    

 اليت  ات اليت تؤدي إىل املوت    االعتداءوأعلن الوفد أن عدد     . تقدمي مرتكيب اجلرائم إىل العدالة    
وأنِشئ فريـق   . تقع يف إطار األسرة قد ارتفع لسوء احلظ ارتفاعاً حاداً خالل السنة املاضية            
 .لكي يدرس، يف مجلة أمور، كيفية تاليف وقوع مثل هذه احلوادث يف املستقبل

لقـة   املتع وخبصوص تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، شدد الوفد على أن سياسات فنلندا            -١١
وتنفذ احلكومة برنامج   . روابط األسرية  بيئة معيشية مأمونة لألطفال كما تعزز ال       باألسرة توفر 

ويرصد مكتب أمني املظامل املعين باألطفال      . ٢٠١٥-٢٠١٢سياسة األطفال والشباب للفترة     
 .حقوق األطفال ورفاههم

 ذوي اإلعاقة   وتعتزم احلكومة اختاذ قرار بشأن تفكيك مؤسسات الرعاية لألشخاص          -١٢
وُحدد هدف وطين لتقليص عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية         . ٢٠٢٠الذهنية حىت عام    

وُرمست خطة للخدمات والنقل من أجل مجيـع األشـخاص ذوي           . املقيمني يف املؤسسات  
وسيقيم األشخاص ذوو اإلعاقة    . اإلعاقة الذين يغادرون مؤسسات الرعاية أو بيوت طفولتهم       

ولضمان توفري ما يكفي من .  عادية إما فرادى وإما يف إطار جمموعات صغريةالذهنية يف شقق
السكن املعقول التكلفة ملن يغادرون مؤسسات الرعاية من ذوي اإلعاقـة الذهنيـة، متـول               

 .احلكومة بناء املساكن من أجل املعوقني وتقدم اخلدمات الفردية والدعم هلم

 مكافحة العنـصرية والتعـصب وكـره         يف عملها من أجل    ومضت احلكومة قدماً    -١٣
ومنَح التعديل اجلديد للقانون اجلنائي سلطات إضافية للجهات املعنيـة للتـصدي           . األجانب

ويعاقَب على عرض أو نشر األفكار أو الرسائل الـيت هتـدد            . للعنصرية وخطاب الكراهية  
وسائط وتشارك يف   ت  وُتشدِّد الشرطة مراقبتها لشبكة اإلنترن    . تذم أو تسب أية فئة عالنية      أو

يـة لتيـسري    قيقيعمل أفراد شرطة حمليون على اإلنترنت بأمسـائهم احل        واإلعالم االجتماعية   
 .التواصل بني اجلمهور والشرطة

وتنص التشريعات على إمكانية اإلعفاء من اخلدمة العـسكرية ألسـباب تتعلـق               -١٤
دمة العـسكرية أو أثناءهـا      وميكن تقدمي طلب اخلدمة غري العسكرية قبل أداء اخل        . بالضمري

وتنظَُّم اخلدمـة غـري     . وتصح ادعاءات االستنكاف الضمريي دون التحقيق فيها      . بعدها أو
العسكرية بطريقة ال تتعارض فيها واجبات اخلدمة مع قناعات الشخص، وتعادل مدهتا املدة             

 وُيحكَم على من يرفض أداء أي نوع من أنـواع اخلـدمات           . القصوى للخدمة العسكرية  
ومبوجب قانون رصد   . بالسجن ملدة تبلغ نصف مدة اخلدمة املتبقية وال تزيد على ستة أشهر           

العقوبات اجلديد، جيوز إنزال عقوبة االحتجاز باملرتل، اخلاضعة للمراقبة اإللكترونيـة، ملـن             
وختطط فنلندا خلفض   . يرفضون مجيع أنواع اخلدمة، بدل احلكم عليهم بالسجن غري املشروط         

 . يوما١٥ًمة العسكرية واخلدمة غري العسكرية على السواء مبقدار مدة اخلد
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واتُّخذت عدة تدابري للتخفيف من طول مدة اإلجراءات القضائية املفرط، مبا فيهـا               -١٥
وتنظر فنلندا أيضاً يف إمكانيـة إدخـال نظـام          . تبسيط اإلجراءات وإعادة ختصيص املوارد    

 دخل حيز النفاذ قانون جديد يـضمن مـنح          ،٢٠١٠ويف عام   . التفاوض لتخفيف العقوبة  
 .تعويض يف حال حدوث تأخري يف اإلجراءات القضائية

 ١٩٥١وأعاد الوفد تأكيد التزام فنلندا بالتنفيذ الكامل والفعال التفاقية جنيف لعام              -١٦
وعند تقييم أسباب االضـطهاد،    . املتعلقة مبركز الالجئني وباحترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية       

. ت دائرة اهلجرة الفنلندية يف احلسبان، يف مجلة أمور، عوامل معينة مثل امليل اجلنـسي              أخذ
وحسب القرار األخري الذي اختذته احملكمة اإلدارية العليا، ال ميكن رفض مـنح الـشخص               

 عن طريق إخفاء    صلياللجوء حىت لو كان بإمكانه أن يتجنب التعرض لالضطهاد يف بلده األ           
 .ميله اجلنسي

 وافقت على خطة العمل الوطنية األوىل املتعلقـة حبقـوق            الوفد بأن احلكومة   وأفاد  -١٧
  .اإلنسان اليت حتدد تدابري ملموسة للعامني القادمني

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وَترد التوصيات املقدمة خالل جلـسة      .  وفداً ببيانات أثناء جلسة التحاور     ٤٢أدىل    -١٨
  .تحاور يف الفرع الثاين من هذا التقريرال

الحظت ماليزيا أن فنلندا ال تزال تواجه حتديات يف مكافحة العنصرية والتعـصب               -١٩
تزايد حوادث العنصرية وكره األجانب واملواقف      على النحو الذي يتبني من      وكره األجانب،   

ئط نزوع وسا إزاء  ن قلقها   وأعربت ماليزيا ع  . اليت تنم عن كره األجانب يف اجملتمع الفنلندي       
النمطيـة القائمـة   لقوالـب   وتعزيزها ل، يف فنلندا إىل املواد اإلباحية املتزايد اإلعالم والدعاية 

اتفاقية القضاء علـى     احترام الذات للفتيات، رغم االلتزامات اليت نصت عليها       تدين  للمرأة، و 
 .وقدمت ماليزيا توصيات. املرأة مجيع أشكال التمييز ضد

. لمهاجرين ل دماج ومناهضة التمييز اجلديدة   اإلأحاطت املكسيك علماً بسياسات     و  -٢٠
نع العنصرية والتعصب وكره األجانب من خالل        مت اليتحكام  األدخول  كما أحاطت علماً ب   

وأعربت املكسيك عن اعتقادها بأن الربنـامج اجلديـد         .  حيز النفاذ  تكنولوجيات املعلومات 
 إىل احلد من العنف ضد املرأة سيوفر أساساً جيداً ملنع ممارسة            املشترك بني املؤسسات الرامي   

وقـدمت املكـسيك    . ماية الضحايا ودعمهم وإحالة اجلناة إىل العدالة      حلالعنف ضد املرأة و   
 .توصيات

وأشاد املغرب جبهود فنلندا الرامية إىل منع العنف ضد املرأة وشجعها على مواصـلة                -٢١
 املغرب جهود فنلندا الرامية إىل مكافحة العنصرية وكره         أيدو. احلد من ارتفاع مستوى القتل    

واستفسر عن مشروع القانون املتعلـق مبراجعـة        . األجانب، ال سيما على شبكة اإلنترنت     
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واستعلم املغرب عن التقدم احملرز يف املفاوضات مـع         . األحكام اليت تنظم احتجاز األجانب    
.  األورويب بشأن الصاميني، كـشعوب أصـلية       السويد والنرويج حول اتفاقية بلدان الشمال     

 .وقدم املغرب توصية

وأثنت موزامبيق على فنلندا لسياساهتا وإجراءاهتا الرامية إىل تعزيز حقوق األطفـال              -٢٢
. واملسنني واألقليات، ال سيما الروما، واحملرومني، إىل جانب تعزيز املساواة بـني اجلنـسني             

وشجعت موزامبيق فنلنـدا علـى      .  فنلندا الداخلي  ورحبت بإدراج صكوك دولية يف قانون     
 وعلى املضي قـدماً يف      االستمرار يف التزاماهتا مبوجب القانون اجلديد املتعلق بتعزيز اإلدماج        

 .اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقةعلى تصديق الباملتعلق قرارها 

يف ذلك من خالل    مبا   وأشادت ناميبيا بالتزام فنلندا بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،         -٢٣
وأحاطت علماً بتـصديق    . براجمها وسياساهتا التثقيفية النموذجية بشأن املساواة بني اجلنسني       

كما أثنت على فنلندا لتشديدها على حقوق       . فنلندا على الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان     
 عرضـة للعنـصرية     نزالوياألجانب واملهاجرين وملتمسي اللجوء، لكنها الحظت أهنم ال         

وقدمت . قلقثرياً لل  التمييز ضد الروما بدوره م     وال يزال . لتمييز والتعصب وكره األجانب   وا
 .ناميبيا توصيات

وأشارت نيبال إىل األساس املتني الذي تتمتع به فنلندا يف جمال حقوق اإلنـسان وإىل                 -٢٤
 اآلليـات   والحظت بارتياح . حفظ السالم والوساطة  االت سياسة التنمية الدولية و    دورها يف جم  

بـذهلا  تاجلهود الـيت  إن  ت  قالو. القانونية واملؤسسية الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       
 هـذا ويف  . فنلندا يف سبيل احلد من الفقر وعدم املساواة وأوجه التفاوت بني اجلنسني مشجِّعة            

. ٢٠١٥-٢٠١٢برنامج سياسة الطفل والشباب للفترة      جتدر اإلشارة بوجه خاص إىل      الصدد،  
 .وقدمت نيبال توصيات

وأشادت هولندا بإنشاء مركز حقوق اإلنسان ووفد مرتبط به يعىن حبقوق اإلنسان              -٢٥
وَشـجَعت  . قصد املسامهة يف إعداد مؤشرات لتقييم إعمال حقوق اإلنسان األساسية فعلياً          

ـ    . اخلطوات اليت اختذهتا فنلندا لتعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل         ها يف أن   وأعربت عـن أمل
تواصل فنلندا جهودها احلالية لضمان توفري بيئة معيشية آمنة ومستقرة وخالية مـن العنـف               

 .وقدمت هولندا توصيات. لألطفال

الحظت نيكاراغوا أن سياسة فنلندا املتعلقة حبقوق اإلنسان هي أيضاً جـزء مـن                -٢٦
بيد أهنـا   . ستها اخلارجية تعاوهنا الدويل وبالتايل فحقوق اإلنسان متثل ركيزة من ركائز سيا         

أعربت عن قلقها إزاء ما قد ختلفه الشروط املقترنة بالتعاون من آثار سلبية علـى حقـوق                 
وأكدت نيكاراغوا على وجوب خضوع التعـاون       . اإلنسان، وال سيما على احلق يف التنمية      

 حقـوق   وشجعت فنلندا على معاجلة قضايا    . ملبدأي االحترام املتبادل والتضامن التوجيهيني    
وقدمت نيكاراغوا  . اإلنسان احمللية، ال سيما استمرار التمييز ضد اجلماعات الصامية واإلثنية         

 .توصيات
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وإذ . وأشادت النرويج جبهود فنلندا يف معاجلة قـضايا األشـخاص ذوي اإلعاقـة              -٢٧
ع أحاطت النرويج علماً خبطة العمل الوطنية ملنع العنف ضد املرأة، فإهنا أشارت إىل ارتفـا              

وأعربت النرويج عن قلقها إزاء االكتظاظ الذي يشهده مرفق احتجاز          . مستوى العنف املرتيل  
 .وقدمت النرويج توصيات. املهاجرين

رحبت فلسطني جبهود فنلندا الرامية إىل ضمان تعزيز ومحاية احلريـات وحقـوق               -٢٨
غـة أو الـدين   اإلنسان األساسية للجميع بغض النظر عن اجلنس أو السن أو األصـل أو الل             

كما رحبت بتوقيع فنلندا اتفاقية جملس أوروبـا    . املعتقدات أو اآلراء أو الصحة أو اإلعاقة       أو
 تتضمنبشأن منع العنف ضد املرأة والعنف املرتيل ومكافحتهما، اليت تعد أول اتفاقية أوروبية              

 .وقدمت فلسطني توصيات .حلقوق املرأةإطاراً قانونياً شامالً 

ى السؤال املتعلق مبكافحة التمييز والعنصرية، أعاد الوفـد تأكيـد التـزام             ورداً عل   -٢٩
احلكومة مبكافحة العنصرية وأشار إىل عدد من التدابري اليت اختذهتا فنلندا وأوردهتا يف التقرير              
الوطين، مبا فيها إصالح التشريعات ذات الصلة وإنشاء مؤسسة وطنية تعىن حبقوق اإلنـسان              

واتُّخذ أيضاً عدد من املبادرات يف      . رصد إعمال حقوق اإلنسان يف فنلندا     لُتجري دراسات وت  
جمال السياسة العامة بغية تعزيز املساواة يف عدد من جماالت احلياة، مبا فيها التخطيط للمساواة       

ووفرت احلكومة متويالً ملبادرات اجملتمع املدين الرامية إىل مكافحة التمييز          . وتقييم أثر املساواة  
 يف صنع القرار يف عـدد مـن         جمموعات األقليات وشجعت احلكومة مشاركة    . عنصريةوال

 .جماالت السياسة العامة

 ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      على  تصديق  الفنلندا  اعتزام  وأعلن الوفد عن      -٣٠
، هبدف تعزيز مشاركة الصاميني، ال سيما فيمـا يتعلـق بالوصـول إىل              ٢٠١٥حبلول عام   
ويف هذا الصدد، عدلت فنلندا قانوين التعدين واملياه لتضمن حقوق الصاميني     .  واملياه األراضي

وجتري حالياً  . وقد اعُتمد برنامج وطين إلحياء اللغات الصامية      . يف املشاركة يف صنع القرار    
 .صياغة اتفاقية الشعب الصامي يف بلدان الشمال األورويب مبشاركة ممثلي احلكومة والصاميني

 سيشمل  ٢٠١٥-٢٠١٢شرعت احلكومة يف وضع برنامج جديد لإلدماج للفترة         و  -٣١
تدابري ملعاجلة قضايا العمالة والتعليم والسكن واحلصول على الرعاية االجتماعية والـصحية            

ويتمثل أحد حماور تركيز الربنامج يف خفض البطالة يف صـفوف    . وحقوق املهاجرين الثقافية  
 .املهاجرين

ة عمل األطفال يف الشركات اليت تعمل خارج فنلندا، حتظى احلكومة           وملعاجلة مسأل   -٣٢
وقد شـغلت املـسؤولية     . بربنامج خاص لتعزيز املسؤوليات االجتماعية ملثل تلك الشركات       

االجتماعية للشركات أيضاً جزءاً مهماً من سياسة احلكومة يف جمال التنمية، واهلـدف هـو               
 .تها يف تنمية البلدان املعنيةالتعاون بنشاط مع الشركات لضمان مسامه
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وفيما يتعلق باألسئلة املطروحة بشأن سياسة فنلندا العامة ومنـهجها إزاء التعـاون               -٣٣
اإلمنائي، أشار الوفد إىل وجوب تطبيق املعايري فيما يتعلق حبقوق املرأة وحقـوق اإلنـسان               

ه بزيادة املـساعدة اإلمنائيـة   وفيما خيص املساعدة اإلمنائية الرمسية، جدد الوفد التزام      . الدولية
 . يف املائة٠,٧الرمسية اليت تقدمها فنلندا لتقترب من نسبة 

وشرعت فنلندا يف تدريب املدربني ويف إقامة مراكز تنسيق يف البلديات من أجـل                -٣٤
إنشاء شبكة ملكافحة العنف املرتيل كجزء من تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن مكافحة العنف       

مل فنلندا أيضاً على معاجلة مسألة نقص أماكن إيواء ضـحايا العنـف املـرتيل               وتع. املرتيل
 .واخلدمات االجتماعية

ورحبت الفلبني بالعملية التشاركية الواسعة يف التحضري للدورة الثانية لالسـتعراض             -٣٥
. الدوري الشامل وبوضع خطة العمل الوطنية األوىل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها            

 يف املائة عن أجر الرجل مقابـل        ١٧دت بإقرار فنلندا الصريح بأن أجر املرأة يقل بنسبة          وأشا
وأشارت الفلبني أيضاً إىل حالة املهاجرين ومحايتـهم يف  . القيام بنفس العمل أو بعمل مكافئ 

 .وقدمت الفلبني توصيات. سياق قوانني العمل والقوانني االجتماعية على الصعيد احمللي

 مكافحة العنصرية والتعصب والتمييز وبالتعديل      علىفنلندا  تصميم  الربتغال ب ورحبت    -٣٦
وساور الربتغال القلق بشأن ارتفاع حاالت العنف ضد املرأة ورحبت . األخري للقانون اجلنائي

ورحبـت  .  قائمة على هنج شـامل     ٢٠١٠يف هذا الصدد باعتماد خطة عمل وطنية يف عام          
 اتلربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بـإجراء       الربتغال بتوقيع فنلندا على ا    

 .وقدمت الربتغال توصيات. تقدمي البالغات

ورحبت رومانيا بالتدابري احملددة اليت اختذهتا فنلندا يف جمال حقوق اإلنسان، مبا فيها               -٣٧
 حقـوق   التدابري التشريعية، ال سيما للحد من العنف ضد املرأة ومعاجلة التـشرد وحتـسني             

وطلبت املزيد من املعلومات عن خطة عمل فنلنـدا الوطنيـة           . املهاجرين واجلماعة الصامية  
كما طلبت رومانيا احلصول على تفاصيل عـن        . املتعلقة باحلقوق األساسية وحقوق اإلنسان    

 .النتائج احملرزة يف تنفيذ استراتيجية فنلندا مزدوجة املسار املتعلقة باملساواة بني اجلنسني

وأحاط االحتاد الروسي علماً باخلطوات اليت اختذهتا فنلندا لتنفيذ التوصيات املقدمـة              -٣٨
وأعرب االحتاد الروسي عـن قلقـه إزاء أخـذ          . خالل االستعراض الدوري الشامل األول    

عدمية األطفال بعيداً عن أسرهم ووضعهم يف مؤسسات األطفال بناء على قرارات تعسفية و            
علومات اليت قدمتها املنظمات غري احلكومية عن عدم كفاية التـدريب     وأشار إىل امل  . ساساأل

 عـن قلقـه إزاء      وأعرب االحتاد الروسي أيضاً   . املهين للموظفني العاملني يف تلك املؤسسات     
 .وقدم االحتاد الروسي توصية. اإليداع اإللزامي للمرضى يف مؤسسات الطب النفسي

اليت قامت هبـا    ورة الوطنية الواسعة واملفتوحة     وأحاطت سلوفاكيا علماً بعملية املشا      -٣٩
ـ وأشادت بفنلندا لكوهنا ضمن أول جمموعة من البلـدان  . يف إطار إعداد تقريرها   فنلندا    يتال
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.  تقدمي البالغات  اتالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء      على   توقع
قوق اإلنسان ووفد مرتبط به معـين       مستقل حل  والحظت سلوفاكيا مع التقدير إنشاء مركز     

 معاً مؤسسة فنلندا الوطنية     ونشكل الذين ي  ملحق مبكتب أمني املظامل الربملاين    وحبقوق اإلنسان   
 .وقدمت سلوفاكيا توصيات. حلقوق اإلنسان

ورحبت سلوفينيا باختاذ فنلندا خطوات جمدية للوفاء بااللتزامات اليت تعهدت هبا يف              -٤٠
ستعراض، وبإدماج املنظور اجلنساين يف عملية متابعة االستعراض الـدوري          الدورة األوىل لال  

ورحبت . ورحبت بالتزام فنلندا إزاء حقوق اإلنسان على الصعيدين الوطين والدويل         . الشامل
على وجه اخلصوص بالدور القيادي لفنلندا يف العملية املؤديـة إىل اعتمـاد الربوتوكـول               

 تقدمي البالغات، الذي وقعته فنلندا      اتق الطفل املتعلق بإجراء   االختياري اجلديد التفاقية حقو   
 .وقدمت سلوفينيا توصيات. ٢٠١٢يف عام 

وأحاطت إسبانيا علماً بالتزام فنلندا القوي بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وهـو              -٤١
التركيـز  التزام كمَّل سياستها اخلارجية متاماً على الصعيدين الثنائي والدويل على السواء، مع         

وعلى املستوى الداخلي، حظيت فنلندا حبماية دسـتورية        . خاصة على منظومة األمم املتحدة    
صارمة وبعدد من اهليئات املستقلة اليت ترصد امتثاهلا اللتزاماهتا املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان               

 .وقدمت إسبانيا توصيات. ومتارس املراقبة على اإلدارة العامة

عمل الوطنية الفنلندية املتعلقة حبقوق اإلنسان، املعتمـدة يف         ورحبت السويد خبطة ال     -٤٢
وأحالـت الـسويد إىل     . ، وبإنشاء مركز وطين فنلندي حلقوق اإلنسان      ٢٠١٢مارس  /آذار

القرار الذي اختذته احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن طول مدة إجـراءات احملاكمـة              
وأشـارت  . اقية األوروبية حلقوق اإلنـسان     من االتف  ٦املفرط وإىل انتهاكات أخرى للمادة      

دائرة اهلجرة الفنلندية خبصوص ترحيل ملتمسي اللجـوء إىل  املوجهة إىل  أيضاً إىل االنتقادات    
وقـدمت الـسويد    .  خلطر التعذيب  أيضاًبلدان ال جيدون فيها األمان بل قد يتعرضون فيها          

 .توصيات

 إىل منع التمييز والعنف ضد النساء       وسلطت تايلند الضوء على جهود فنلندا الرامية        -٤٣
وأشادت بإنشاء مؤسسة وطنية تعىن حبقوق اإلنسان وبوضع خطة العمل الوطنية           . واألطفال

ورحبت تايلند جبهود فنلندا الرامية إىل تعزيز عـدم التمييـز ضـد             . املتعلقة حبقوق اإلنسان  
وأعربت عن تقـديرها  . السكان الروما وحثت فنلندا على زيادة تعزيز حقوق األقليات كافة     

كافحة االجتار باألشخاص وجلهود فنلندا الراميـة إىل        ملكز على الضحايا    فنلندا الذي ير  لنهج  
 .وقدمت تايلند توصيات. إعادة النظر يف اإلجراءات املتعلقة مبلتمسي اللجوء

وأثنت أوكرانيا على فنلندا لنهجها القائم حقاً على تعـدد املـشاركني يف إعـداد                 -٤٤
ميع اجلهات الوطنية املهتمة الفاعلة يف جمال حقـوق اإلنـسان،           أتاح جل يرها الوطين، مما    تقر
وقـدمت  . ها وتقييماهتا حلالة حقوق اإلنسان يف فنلنـدا       ءتقدم آرا أن  فيها اجملتمع املدين،     مبا

 .أوكرانيا توصية
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اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة         علـى   وأكدت فنلندا أهنا ستصدق       -٤٥
وهلا االختياري مبجرد أن ينهي الفريقان العامالن، اللذان ُعينا قصد إعداد التشريعات         وبروتوك

. ٢٠١٢للتصديق وقصد النظر يف العقبات القانونية املطروحة أمامه، عملهما يف خريف عام             
يف أقـرب   الربملان  للعرض على   يكون مشروع القانون املتعلق بالتشريعات اجلديدة جاهزاً        سو

 .٢٠١٣خريف عام يف وقت ممكن 

املعاهدات الدولية األخرى، صرح الوفد بأن الربملان قد        على  تصديق  الوفيما يتعلق ب    -٤٦
ببيـع  عين الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املاملتعلق ب وافق على مشروع القانون     

 فيمـا خيـص   و. ٢٠١٢يونيـه   /يف حزيران من املتوقع أن يتم التصديق عليه       األطفال وبأن   
واالجتماعية  لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية    الربوتوكول االختياري ل  على  تصديق  ال

من املسائل ذات ، فقد أكد الوفد أن ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والثقافية
 وجيري أيضاً . مشروع قانون ليقدم إىل الربملان يف هذا الصدد       األولوية للحكومة وبأهنا أعدت     

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، كما جيري حاليـاً إعـداد           على  تصديق  ال
، واقُترح أن يكون أمني املظـامل       ٢٠١٢ الربملان يف خريف عام      لعرضه على مشروع قانون   

االتفاقيـة  على تصديق ال يف راًونظرت حكومة فنلندا مرا   . الربملاين مبثابة اآللية الوطنية املطلوبة    
 لكنها خلصت إىل أنه ال جدوى املهاجرين وأفراد أسرهم ولية حلماية حقوق مجيع العمالالد

ها، ألن التشريعات الفنلندية ال متيز بني العمال املهـاجرين وغريهـم مـن               علي تصديقالمن  
إضافة إىل ذلك، ال يتـأثر وضـع العمـال          . املهاجرين وبالتايل فهم يتمتعون بنفس احلقوق     

الضمان االجتماعي فحسب، بل إنه يتـأثر أيـضاً باتفاقـات الـضمان             املهاجرين بقانون   
 .االجتماعي اليت أبرمتها فنلندا وبتشريعات االحتاد األورويب املتعلقة بالضمان االجتماعي

وفيما يتعلق مبكافحة تسلط األقران والتمييز يف املدارس، صرح الوفد بأن فنلندا قد               -٤٧
.  يف املائة مـن املـدارس      ٩٠قران مبشاركة ما يفوق نسبة      أطلقت برناجماً ملكافحة تسلط األ    

وأشار تقييم هلذا الربنامج إىل أنه أدى إىل احلد كثرياً من تسلط األقران واإليذاء، مبا يف ذلك                 
 يف املائة من الضحايا أن حالتهم       ٩٨التسلط اللفظي والبدين والتسلط عرب اإلنترنت، إذ أفاد         

عكس ذلك إجياباً على مستويات التحـصيل األكـادميي         وعالوة على ذلك، ان   . قد حتسنت 
 .٢٠٠٩وقد فاز الربنامج باجلائزة األوروبية ملنع اجلرمية يف عام . والتحفيز املسجلة

دخل القانون اجلنائي املـنقح الـذي       فقد  وفيما خيص اجلرائم اجلنسية واالغتصاب،        -٤٨
 .٢٠١١حيز النفاذ يف عام يف  وسع نطاق االغتصاب

 على االستفسارات حول خطة عمل فنلندا الوطنيـة األوىل املتعلقـة حبقـوق     ورداً  -٤٩
اإلنسان، قال الوفد إن إعدادها كان من خالل حوار مفتوح مع اجملتمع املدين وأمني املظـامل      

ومتثلت األولوية الرئيسية يف ضمان متابعة التزامـات فنلنـدا   . وغريمها من أصحاب املصلحة  
 .وتنفيذها على حنو فعال
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 واالجتـار باألشـخاص     جمموعات األقليـات   بشأنوفيما خيص األسئلة املطروحة       -٥٠
 قيـد   املنقحة بشأن االجتار باألشـخاص    إىل أن التشريعات    الوفد  واحتجاز األجانب، أشار    
نظام مساعدة ضحايا االجتار، وحتديد هويـة الـضحايا،         ب املتعلقةاإلعداد، مبا فيها األحكام     

وعالوة على ذلك، تلقى كـل      . السلطات وغريها من اجلهات الفاعلة    وتبادل املعلومات بني    
من الشرطة الفنلندية وحرس احلدود وموظفي دائرة اهلجرة تدريباً منتظمـاً بـشأن كيفيـة               

 .مكافحة االجتار باألشخاص

تحظى بـدائل  سصر غري املصحوبني بذويهم و   وسُيحظر احتجاز ملتمسي اللجوء القُ      -٥١
ونشَر الفريق العامل املشترك بني الوزارات مؤخراً مشروع تقريره األول          . االحتجاز باألولوية 

بشأن احتجاز األطفال الذي اقترح حظر احتجاز األطفال غري املصحوبني بذويهم وأشار إىل             
تجـزون مـع   الذين حيأما األطفال . أنه ينبغي تنظيم احتجاز غريهم من األطفال تنظيماً أدق  

 إيداعهم يف وحدات االحتجاز اإلدارية لفترة قصرية        فيجوز ،ذويهم مبوجب قانون األجانب   
وفيما يتعلق بالسؤال املطروح حول البيانات اإلحـصائية        . قدر اإلمكان وكمالذ أخري فقط    

 لكن ُتبـذل   و الشاملة بشأن األجانب احملتجزين، أقر الوفد بأنه كان مثة نقص يف املعلومات           
 .لتصحيح الوضعاآلن  جهود

 باألطفال املودعني يف املؤسسات االجتماعية، سوف ُتعزَّز التدابري الرامية          وفيما يتعلق   -٥٢
 خدمات الوقايـة والـدعم      إىلل التركيز   نقإىل خفض عدد األطفال املشمولني بالرعاية، مع        

وجتاوزت الرعاية األسرية مؤخراً ألول مرة الرعاية املؤسسية، باعتبارهـا الـشكل             . املبكر
األطفال الذين يعانون من مشاكل سيستمر إيداع    ولكن   ،ية البديلة األساسي من أشكال الرعا   

 خطط ترمي إىل تكثيف إشراف الـسلطات الوطنيـة          هناكو. عويصة يف مؤسسات الرعاية   
 .واإلقليمية على املؤسسات

وخبصوص األسئلة املطروحة بشأن األحكام املتعلقة بالصحة العقلية، قال الوفـد إن              -٥٣
 اجلديد سوف يعاجل أيضاً مسائل الصحة العقلية وأشار إىل اختاذ تدابري            قانون الرعاية الصحية  

وقانون الرعايـة الـصحية   . لتعزيزها يف إطار اخلدمات الوقائية األساسية واخلدمات الطوعية     
ويتمثل . ٢٠١٢يف خريف عام    من املتوقع أن يتم ذلك      العقلية هو بدوره قيد االستعراض؛ و     

 مراجعة حقوق املرضى يف حـاالت اإليـداع اإللزامـي يف            أحد التعديالت املخطط هلا يف    
 .املستشفى

وفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني يف مكان العمل، اعترف الوفد بأنه ال تزال مثـة                 -٥٤
ويكمـن  .  يف املائة  ١٧فجوة يف األجور بني اجلنسني يف فنلندا تبلغ نسبتها يف الوقت الراهن             

وُتتَّخذ خطوات لسد تلـك     .  بني اجلنسني يف سوق العمل     سببها الرئيسي يف الفصل السائد    
 التوعية اجلنسانية واختاذ تدابري إجيابية للتوظيف وخطوات لتعزيز    يفالفجوة من خالل التثقيف     

 .تقاسم مسؤوليات الوالدين بالتساوي، مبا فيها تكافؤ إجازَتي األبوة واألمومة
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ر املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، صـرح      وفيما خيص استراتيجية فنلندا مزدوجة املسا       -٥٥
وجـود  لوبأن فعاليته قد زادت نتيجة      بأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين هو مبدأ مهم         الوفد  

جهة تنسيق رئيسية يف احلكومة الفنلندية وتلك اجلهة هـي وزارة الـشؤون االجتماعيـة               
، إذ حتمل مجيع    "ة للمنظور اجلنساين  امليزنة املراعي " االبتكارات املثرية لالهتمام     منو. والصحية

. الوزارات على عاتقها مسؤولية حتديد اجلوانب اجلنسانية عند رصدها اعتمـادات امليزانيـة           
وثبتت جدوى هذه العملية يف زيادة الوعي باملنظور اجلنساين، مما يساهم يف املـساواة بـني                

 .اجلنسني

دا الشمالية فنلندا على ضمان تنفيذ      يرلنآشجعت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       -٥٦
ورحبـت  . ، ال سيما فيما يتعلق حبقوق املرأة       بصورة فعالة  ٢٠١٠خطة العمل الوطنية لعام     

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيـاري     على  تصديق  البالتزام فنلندا ب  
. عىن حبقوق اإلنـسان وأشارت إىل إنشاء مؤسسة وطنية ت. وشددت على أمهية هذا التصديق 

وقدمت . كما شجعت فنلندا على االستمرار يف محاية حقوق أقلية الروما على الصعيد احمللي            
 .توصيات

 حقوق اإلنـسان    يف جمال هنأت الواليات املتحدة األمريكية فنلندا على ما حققته         و  -٥٧
وأعربت عـن   . نية للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسا        الواجبة

من احلصول   احملتجزين أحياناً    متكنيقلقها بشأن طول مدة اإلجراءات القضائية املفرط وعدم         
وبينما أثنت على فنلندا لنظامها املتعلق برصـد   .  خدمات حمام قانوين يف الوقت املناسب      على

الـضحايا  االجتار باألشخاص، الحظت أنه ينبغي بذل املزيد من اجلهد يف سبيل حتديد هوية              
 اإلثنية   الواردة عن التمييز اجملتمعي ضد األقليات      تقاريرال بشأن   هاقلقأعربت عن    و ،ودعمهم
 .وقدمت الواليات املتحدة األمريكية توصيات. يف فنلندا

أحاطت أوروغواي علماً باعتماد خطة العمل املتعلقة باحلقوق األساسية وحقـوق        و  -٥٨
لتزامها بتحسني تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ولكنـها        وأشادت أوروغواي بفنلندا ال   . اإلنسان

ورحبت جبهود فنلنـدا الراميـة إىل       . املنازلت عن قلقها إزاء ممارسة العقاب البدين يف         بعرأ
ت عن قلقهـا بـشأن اسـتخدام        بعرأو. تنقيح تشريعاهتا امتثاالً التفاقية مناهضة التعذيب     

صر غري املصحوبني وغريهم     الشرعيني والقُ  االحتجاز اإلداري مللتمسي اللجوء واملهاجرين غري     
التفاقية الدولية   عن قلقها إزاء الدراسة اليت أجرهتا احلكومة الفنلندية ل         أعربتو. من الضعفاء 

. اليت أوصت بعدم التقيد هبذه االتفاقية واملهاجرين وأفراد أسرهم حلماية حقوق مجيع العمال
 .وقدمت أوروغواي توصيات

ن فنلندا عن التدابري املتوخاة من أجل حظر العمـل اجلـربي يف             وسألت أوزبكستا   -٥٩
 الوارد يف أن طلب أداء املعوزين للعمل يندرج يف إطار تعريف العمل اجلربي         بالنظر إىل البلد،  

وسألتها أيضاً عن اخلطوات اليت تتخذها لضمان فرص        . ٢٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
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إزالة عدم املساواة يف األجور وحظر فصل النساء عن العمل          عمل متكافئة للرجال والنساء و    
 .وقدمت أوزبكستان توصيات. بسبب احلمل أو الوالدة

أعربت اجلزائر عن تقديرها اللتزام فنلندا بتحقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية املتمثل يف            و  -٦٠
وشـجعت  .  الرمسية  يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية        ٠,٧ختصيص نسبة   

 التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال      فنلندا على إعادة النظر يف موقفها إزاء تصديق ا        
كما أكدت اجلزائر احلاجة إىل اختاذ مبادرات جديدة لسد فجـوة           . املهاجرين وأفراد أسرهم  

جلزائـر  وأحاطـت ا  . األجور بني اجلنسني، إىل جانب الربنامج الثالثي للمساواة يف األجر         
كذلك علماً بالتدابري اليت اختذهتا فنلندا من أجل مكافحة العنصرية وكره األجانب وطلبـت              

. املزيد من املعلومات عن أهداف خطة العمل الوطنية الفنلندية األوىل املتعلقة حبقوق اإلنسان            
 .وقدمت اجلزائر توصية

املثارة يف تقرير فنلنـدا،     أكدت األرجنتني، يف إشارهتا إىل مسألة الصحة واملسنني         و  -٦١
. على احلاجة إىل النهوض حبقوق املسنني على الصعيد الدويل قصد تعزيز متـتعهم حبقـوقهم        

وأشادت بفنلندا للتدابري اليت اختذهتا بغية تنفيذ التوصيات املقدمة يف الدورة األوىل لالستعراض 
 .قدمت األرجنتني توصياتو. الدوري الشامل، ال سيما املتعلقة منها بالقضاء على التمييز

ونوهـت  . وسلطت بلجيكا الضوء على مسألة التمييز ضد النساء ومحاية األطفال           -٦٢
 املتعلقة بتعزيز الصحة اإلجنابية واجلنسية، وخلطتها       ٢٠١١-٢٠٠٧بفنلندا خلطة عملها للفترة     

حلاجـة  وأكدت بلجيكا ا. الوطنية من أجل القضاء على العقاب البدين املمارس ضد األطفال 
. لضحايا التحرش والعنف اجلنـسيني     إىل توفري املأوى واملوارد الكافية واملوظفني املتخصصني      

 .وقدمت بلجيكا توصيات

وذكرت الربازيل أن فنلندا ليست مبنأى عن حتديات حقوق اإلنسان، مبا فيها ارتفاع    -٦٣
، والصورة الـسلبية    حاالت العنف ضد املرأة، اليت تبلغ ضعف املتوسط يف االحتاد األورويب          

ورحبت بإنشاء مركز حلقوق اإلنسان وبتعزيز احلوار بني احلكومـة واجملتمـع            . للمهاجرين
وأثنت على فنلندا جلهودها، املبذولة يف إطار األمـم املتحـدة، الراميـة إىل تعزيـز                . املدين

 .وقدمت الربازيل توصيات. الدبلوماسية الوقائية وتسوية الرتاعات سلمياً

أت آيسلندا فنلندا على خطة العمل الوطنية املتعلقة باحلقوق األساسية وحقـوق        وهن  -٦٤
وأشادت آيسلندا بفنلندا لنهجها الشامل     . اإلنسان وشجعتها على ضمان تنفيذها تنفيذاً فعاالً      

من أجل احلد من ممارسة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل واالجتار باألشـخاص،                
وشجعت آيسلندا فنلندا   . مل الوطنية الرامية إىل احلد من العنف ضد املرأة        عن طريق خطة الع   

على ضمان تنفيذ هذه اخلطة؛ كما شجعتها على إعداد وتنفيذ خطة مماثلة فيما يتعلق حبقوق               
 .وقدمت آيسلندا توصية. الطفل
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ن إحـراز  شيلي أن قوة فنلندا املؤسسية وآلياهتا الوطنية جيدة األداء مكنتها م          رأت  و  -٦٥
ورحبت بإنشاء مركز حقوق اإلنسان ليعمل . تقدم مستمر يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      
ورحبت شيلي أيضاً بإطالق فنلنـدا خطـة        . بوصفه مؤسسة فنلندا الوطنية حلقوق اإلنسان     

عملها الوطنية األوىل املتعلقة باحلقوق األساسية وحقوق اإلنسان، وهي خطة تعززت مـن             
 .وقدمت شيلي توصيات. منظمات اجملتمع املدينخالل مشاركة 

وأشادت الصني بإجنازات فنلندا يف جمايل املساواة بني اجلنسني وحقوق األشـخاص              -٦٦
ذوي اإلعاقة، كما أشادت بسياستها املتعلقة حبقوق األقليات وفئة املهاجرين وغريهـا مـن              

ـ       . اجملموعات الضعيفة  ى خطـاب الكراهيـة     واستفسرت عن جتارب فنلندا يف القضاء عل
 .وقدمت الصني توصيات. والعنصرية

والحظت ارتفاع نسبة   . وأقرت إكوادور جبهود فنلندا يف محاية املساواة بني اجلنسني          -٦٧
وأعربت إكوادور عن قلقهـا إزاء تزايـد        . متثيل اإلناث يف الربملان وعلى املستوى الوزاري      

ياً، مللتمسي اللجـوء واملهـاجرين غـري        التقارير بشأن إساءة معاملة الشرطة، جسدياً ونفس      
وأعربت إكوادور أيضاً   . الشرعيني، مبا يف ذلك االستخدام املتكرر لالحتجاز اإلداري املطول        

عن قلقها إزاء تواتر التقارير بشأن العنف املرتيل، ووفيات اإلناث من جراء العنف املـرتيل،               
 .ياتوقدمت إكوادور توص. والتحرش اجلنسي، وحاالت االنتحار

وأعربت مصر عن تقديرها لالهتمام الذي أولته فنلندا لتحقيق املساواة بني النـساء               -٦٨
كما اعترفَت باخلطوات املتخذة الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة رغم قلقهـا             . والرجال

واستفسرت مصر عن التدابري املتخذة     . بشأن استفحال ارتفاع معدالت هذا النوع من العنف       
إساءة معاملة األطفال يف املرتل وممارسة العنف املرتيل ضدهم وعن مدى فعالية تلـك              ملعاجلة  
وأعربت عن قلقها إزاء التزايد املسجل يف خطاب الكراهية وغـريه مـن مظـاهر               . التدابري

وأشارت إىل حالة املهاجرين والالجئني وملتمـسي اللجـوء إىل          . العنصرية وكره األجانب  
 .وقدمت مصر توصيات. ىل أقليات قومية أو إثنية أو دينيةجانب األشخاص املنتمني إ

اتفاقية حقـوق   على  تصديق  الوذكر الوفد أن اجملتمع املدين ساهم بنشاط يف عملية            -٦٩
وبصفة عامة، مثة تقليد طويل العهد لتعاون احلكومة الوثيـق مـع            . األشخاص ذوي اإلعاقة  

وقـد  . ات املعاهدات، مبا فيها تقدمي التقـارير      اجملتمع املدين على الوفاء بااللتزامات جتاه هيئ      
كمـا جـرى    . جرى تقاسم ومناقشة مشاريع التقارير الدورية مع املنظمات غري احلكومية         

تقاسم املالحظات اخلتامية هليئات املعاهدات مع اجملتمع املدين على نطاق واسـع، وينبغـي              
 .ملمارساتتعميم هذه املمارسة بني الدول األخرى باعتبارها من أفضل ا

، أشـارت فنلنـدا إىل أن وزارة        املتهمنيورداً على السؤال املتعلق برحالت تسليم         -٧٠
الشؤون اخلارجية أجرت، بالتعاون مع اهليئات احلكومية املختصة، حتقيقات شـفافة بـشأن           
ادعاءات هببوط طائرات تابعة لوكالة املخابرات املركزية، تنقل على متنها السجناء بـشكل             

وقد أُعلنت نتائج التحقيقـات     . ٢٠٠٦-٢٠٠١وين، يف املطارات الفنلندية يف الفترة       غري قان 
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د التصور الذي يفيد هبوط طائرات تقـوم بـرحالت التـسليم يف    ؤيومل ُتِشر إىل أي أدلة ت     
وأحالت وزارة اخلارجية نتائجها إىل أمني املظامل الربملاين الذي ينظر حالياً           . املطارات الفنلندية 

 .قدمها أحد األفراد خبصوص رحالت التسليم املزعومةيف شكوى 

وفيما يتعلق بالتمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة              -٧١
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس اآلخر، اعترف الوفد بالتحديات القائمة يف محاية حقـوق             

وإضافة إىل .  ظاهرة مبا يكفي يف فنلندا  هذه الفئة وأقر بأن محاية حقوق هؤالء األشخاص غري        
إصالح التشريعات اجلاري، طُلب على حنو متزايد من أمني املظامل املعين باملساواة أن يعـاجل               

وأكد الوفد التزامه بالعمل الوثيق مع فئة املثليـات         . مسألة محاية األقليات اجلنسية واجلنسانية    
وية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس اآلخر ومع       واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهل     

 .املنظمات غري احلكومية ملعاجلة مسألة محاية هذه األقلية

ويوجد نظام وطين ملساعدة ضحايا االجتار باألشخاص يشمل تقدمي املشورة القانونية   -٧٢
علـى  وتقدمي املساعدة يف حالة األزمات وتوفري خدمات الرعاية االجتماعية والصحية ويقوم        

وخيضع النظام لعملية إصـالح تـستهدف إدخـال         . تلبية االحتياجات اخلاصة لكل ضحية    
حتسينات إضافية، ومن املتوقع اعتماد تشريعات جديدة ملكافحة االجتار بالبـشر يف العـام              

وقد جرت عمليات الترحيل متشياً مع ما يسمى بإجراء دبلن، إذ ينبغي، حسب دائرة              . القادم
، أن يكون يف مجيع الدول اليت تطبق الئحة دبلن نظام قائم لتقدمي املـساعدة               اهلجرة الفنلندية 

بيد أنه ُينظَُر يف كل حالة من احلـاالت         . واملشورة إىل الضحايا احملتملني لالجتار باألشخاص     
 .على حدة

ويتمتـع هـؤالء    . وذكر الوفد أن احتجاز األجانب ال يستخَدم إال كمالذ أخـري            -٧٣
 .يف الطعن يف احتجازهم أمام احملاكماحملتجزون باحلق 

وأعلنت فنلندا أنه رغم اخنفاض معدل تعاطي الكحول فهو ال يزال مرتفعاً، ال سيما                -٧٤
وقد اُتخذت تدابري ملعاجلة هـذه املـسألة،        . يف صفوف الشباب، مقارنة باملعايري األوروبية     

ص بالكحول قصد فرض املزيد     وختطط احلكومة ملراجعة القانون اخلا    . فيها محالت التوعية   مبا
 .من القيود على إعالنات الكحول ورفع الضرائب املفروضة على الكحول

ورداً على السؤال املتعلق بالعقاب البدين، أكد الوفد أن العقـاب البـدين حمظـور            -٧٥
 .مبوجب القانون وأنه ال يتم التسامح معه إطالقاً يف فنلندا

ن تشكل جزءاً مهماً من سياسيت فنلندا الداخليـة         وأقرت إستونيا بأن حقوق اإلنسا      -٧٦
ورحبت بالتدابري املتخذة يف سبيل التصدي للعنف وإلسـاءة معاملـة الفئـات             . واخلارجية

وأشادت بفنلندا جلهودها الرامية إىل تغيري األساس القانوين للخـدمات          . الضعيفة يف اجملتمع  
 العنف من األطفال، كما أشـادت هبـا         االجتماعية بغية تقدمي املساعدة إىل النساء وضحايا      

وشجعت إستونيا فنلنـدا علـى مواصـلة        . إلنشاء مأوى خاص باألطفال ضحايا االعتداء     
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وقـدمت إسـتونيا   . جهودها الرامية إىل معاجلة تزايد خطاب الكراهية يف املنتديات العامـة    
 .توصية

لتوقيعها وة يف اجملتمع    وأعربت فرنسا عن تقديرها لفنلندا لسياستها يف جمال دمج املرأ           -٧٧
. اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع العنف ضد املـرأة والعنـف املـرتيل ومكافحتـهما              على  

بغية معاجلـة هـاتني     واليت قامت بتنفيذها    فنلندا  اختذهتا  واستفسرت فرنسا عن التدابري اليت      
نلندا لوضـعها   وأشادت فرنسا بف  . املسألتني فيما يتعلق باإلجراءات القضائية ورعاية الضحايا      

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء         على  تصديق  المشروع قانون بشأن    
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة    على  تصديق  الفنلندا  باعتزام  ورحبت فرنسا   . القسري
 .وقدمت فرنسا توصيات. التعذيب

ارية يف إعداد التقرير الوطين للدورة      وأشادت أملانيا بفنلندا لطريقتها الشاملة واالبتك       -٧٨
وأشارت إىل التعديالت   . الثانية لالستعراض الدوري الشامل واعتربهتا من أفضل املمارسات       

 القانون اجلنائي قصد التدخل يف اخلطاب العنصري وغريه مـن خطابـات             أُدخلت على اليت  
نيا عما إذا كانت فنلنـدا    واستفسرت أملا . الكراهية وتطوير نظام فنلندا للرصد على اإلنترنت      
كما تساءلت عن خطط فنلندا الرامية إىل       . تعتزم زيادة إذكاء الوعي العام بشأن هذه املسألة       
وطلبت أملانيا احلصول على مزيـد مـن        . التركيز على قضية الروما يف محالهتا بشأن التوعية       

 العنف القائم على    يااملعلومات عن اخلطوات امللموسة املخطط هلا لضمان محاية النساء ضحا         
 .أساس جنساين ومساعدهتن

ورحبت غواتيماال بربنامج فنلندا وسياستها الراميني إىل إيالء اهتمام خاص حلقوق             -٧٩
املرأة واألطفال واألقليات اإلثنية واللغوية والشعوب األصـلية واألشـخاص ذوي اإلعاقـة             

ونظـرت غواتيمـاال    . واجلنسانيةواملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واألقليات اجلنسية        
صكوك دولية شىت وطلبت احلصول على معلومات بـشأن         على  تصديق  لاأيضاً باستحسان   
كما نوهت جبهود   . ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      على  لتصديق  لاخلطوات املتخذة   

د مـن   مزيلبت غواتيماال كذلك احلصول على      وط. فنلندا الرامية إىل محاية حقوق املهاجرين     
وأعربت غواتيماال عن قلقهـا إزاء  . املعلومات بشأن التشريعات واملمارسات يف جمال اهلجرة  

ارتفاع مستوى العنف املرتيل حسبما أفادت التقارير وشجعت فنلندا على مواصلة جهودهـا      
 .الرامية إىل محاية النساء واألطفال

ة بشأن احلقـوق األساسـية   وأحاطت هنغاريا علماً مع االرتياح خبطة العمل الوطني    -٨٠
واستفسرت عن الكيفية اليت تعتزم فنلندا هبا تعزيز حقوق األطفال الـذين            . وحقوق اإلنسان 

مث . يعيشون يف جمتمعات نائية، والكثريون منهم ينتمون إىل أقليات إثنية أو لغوية أو قوميـة              
دمـة غـري    استفسرت عما إذا كانت مثة خطط لزيادة خفض فترة اخلدمة العـسكرية واخل            

العسكرية على السواء وعما إذا كانت احلكومة مستعدة لالستعاضة عن العقوبة احلالية احملددة 
 .وقدمت هنغاريا توصيات. للمستنكفني متاماً بنظام قائم على الغرامة
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وأعربت اهلند عن تقديرها لنشر التقرير الطوعي ملنتصف املدة بشأن تنفيذ توصيات              -٨١
ملـساواة أوالً ملكافحـة التمييـز،       ورحبت بإطالق مشروع ا   . شاملاالستعراض الدوري ال  

اجلهود املبذولة من أجل مكافحة العنصرية وكـره األجانـب          ، و اعتماد سياسة االندماج  و
إطالق خطة العمل الوطنية للحد من العنـف        ا، ال سيما على شبكة اإلنترنت، و      ومكافحتهم

الرامي إىل معاجلة مسألة ضحايا االجتـار       واستفسرت اهلند عن برنامج احلكومة      . ضد املرأة 
ورحبت بإنشاء مؤسسة وطنية تعىن حبقوق اإلنسان    . باألشخاص وشهاداهتم يف حاالت البغاء    

 . وقدمت توصية٢٠١٢يف عام 

ورحبت إندونيسيا باعتماد خطة العمل الوطنية األوىل املتعلقة باحلقوق األساسـية             -٨٢
وأحاطت علماً بشىت التدابري واملبـادرات      . نسانوحقوق اإلنسان وبإنشاء مركز حقوق اإل     

املتعلقة بالقضاء على التمييز ومنع ممارسة العنف ضد النساء واألطفال، مشريةً إىل مـشروع              
وقـدمت  . املساواة أوالً وإىل خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف التأدييب ضـد األطفـال            

 .إندونيسيا توصيات

مية إىل الشواغل املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان       وأشارت مجهورية إيران اإلسال     -٨٣
. يف فنلندا، ال سيما إزاء عدم املساواة والتمييز القائمني ضد النـساء واألطفـال والعمـال               

 .وقدمت توصيات

ل خطة عملها الوطنيـة     ونوه العراق بنهج فنلندا يف مسائل حقوق اإلنسان من خال           -٨٤
وسأل فنلندا عن سياستها يف احلد مـن        . حقوق اإلنسان احلقوق األساسية و  ب األوىل املتعلقة 

. الفقر وعدم املساواة بني اجلنسني وعن التدابري املتخذة من أجل مكافحة العنصرية والتمييـز             
وقـدم  .  خطة العمل الوطنيـة     إطار  يف ٢٠١٣واستفسر كذلك عن مشاريعها ملا بعد عام        

 .العراق توصيات

اهية وكره األجانب، ال سيما على شبكة اإلنترنت        وفيما يتعلق مبسأليت خطاب الكر      -٨٥
. ٢٠٠٧ويف الصحافة، الحظت فنلندا أن جرائم الكراهية قد شهدت ارتفاعاً جدياً منذ عام              

وقد أدت الشرطة عمالً وقائياً وبذلت جهوداً يف سبيل خفض عتبة إبالغ الشرطة عن جرائم               
تعرف على الـدوافع العنـصرية أثنـاء        وتلقت الشرطة أيضاً تدريباً ميكنها من ال      . الكراهية
ع املواطنون على اإلبالغ     وُيشجَّ ،كما عززت الشرطة الرصد على شبكة اإلنترنت      . التحقيق

 .الفّععلى حنو 

. مبادئ باريس عند إنشاء مركز حقوق اإلنسان اجلديد       بأهنا طبقت    فنلندا   وأفادت  -٨٦
 .عندئذ كبريةومل تكن املوارد املرصودة للمركز 

ملت فنلندا بنشاط مع غريها من بلدان ومؤسسات االحتاد األورويب من أجـل             وع  -٨٧
التصدي للتمييز ضد الروما ومعاجلة حالتهم االجتماعية واالقتصادية ألهنا متثل حتدياً مشتركاً            

 . هلاوألن مجيع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب أصدرت استراتيجيات وطنية
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وسوف . ا مع التقدير مشاركة مجيع الوفود يف االستعراض       ويف اخلتام، الحظت فنلند     -٨٨
 ميكِّن احلوار فنلندا من تقييم مدى تنفيذها للتوصيات اليت تلقتـها خـالل االسـتعراض يف               

املؤلَّفة وأشار الوفد إىل أن الشبكة اجلديدة للحقوق األساسية وحقوق اإلنسان،         . ٢٠٠٨ عام
مجيع التوصـيات املتلقـاة خـالل هـذا         من ممثلني عن مجيع الوزارات، سوف تستعرض        

وعالوة على ذلك، سوف ُيدعى اجملتمـع املـدين         . االستعراض وتتابع عملية تنفيذها بنشاط    
 إىل جملس حقوق ٢٠١٤ وأعلنت فنلندا أهنا ستقدم يف عام .الفنلندي ليقوم هو اآلخر باملتابعة

  .اإلنسان تقريراً مؤقتاً طوعياً بشأن التقدم احملرز

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  

مت النظر يف التوصيات املدرجة أدناه اليت صيغت أثناء احلوار التفاعلي وحتظـى                -٨٩
  :بتأييد فنلندا
ق األشخاص  اتفاقية حقو على  تصديق  إىل ال تعزيز جهودها الرامية      -١-٨٩

ق األشـخاص   اتفاقية حقو على  تصديق  الالنظر جبدية يف    )/ناميبيا(ذوي اإلعاقة   
اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       على  تصديق  ال)/الصني(ي اإلعاقة   ذو

ألشـخاص ذوي اإلعاقـة     وتنفيذها، مبـشاركة نـشطة مـن ممـثلني عـن ا           
اتفاقيـة  علـى   تصديق  التسريع وترية اإلجراءات الداخلية اجلارية و     )/سلوفينيا(

ـ           ن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري الذي ميكن األفراد م
  ؛)الربتغال(تقدمي شكاوى 

االتفاقية الدوليـة   على  تصديق  المواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل        -٢-٨٩
االتفاقية على  تصديق  ال)/األرجنتني (حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     

الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري واالعتـراف الكامـل            
  ؛)فرنسا(الختفاء القسري باختصاص اللجنة املعنية با

 الربوتوكول االختيـاري امللحق باتفاقيـة حقـوق      على  تصديق  ال  -٣-٨٩
 اإلباحيـة  بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغـاء ويف املـواد  بشأن الطفل 

  ؛)بلجيكا(
الربوتوكـول  علـى   تـصديق   الاملضي على وجـه الـسرعة يف          -٤-٨٩

واستغالل األطفال    بيع األطفال  بشأنالطفل   االختيـاري امللحق باتفاقية حقوق   
 والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب  اإلباحية يف البغاء ويف املواد

  ؛)إستونيا(
__________ 

 .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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 الربوتوكول االختيـاري امللحق باتفاقيـة حقـوق      على  تصديق  ال  -٥-٨٩
 اإلباحيـة  واستغالل األطفال يف البغـاء ويف املـواد        الطفل بشأن بيع األطفال   

وتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق األشـخاص         والرب
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص      و ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري   

من االختفاء القسري والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص           
  ؛)إسبانيا(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال     على  توقيع  الالنظر يف     -٦-٨٩
  ؛)مصر(والتصديق عليها  املهاجرين وأفراد أسرهم

ل  الدولية حلماية حقوق مجيع العما     االتفاقيةعلى  تصديق  الالنظر يف     -٧-٨٩
  بشأن١٨٩ إىل جانب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  املهاجرين وأفراد أسرهم  

  ؛)الفلبني(العمل الالئق للعمال املرتليني 
 ١٦٩ية رقم   اتفاقية منظمة العمل الدول   على   التعجيل يف التصديق    -٨-٨٩

علـى  تصديق  الاالنتهاء يف أقرب وقت ممكن من العملية الرامية إىل          )/نيكاراغوا(
بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان      ) ١٦٩(اتفاقية منظمة العمل الدولية     

ـ      امل ة الـضرورية هلـذا الغـرض       ستقلة وإجراء التعديالت املعياريـة الداخلي
 بـشأن   ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم        على  تصديق  ال/)املكسيك(

الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة أثناء فترة والية اإلدارة احلكومية            
  ؛)النرويج(احلالية 
مجيع الصكوك الدوليـة    على  تصديق  الأو  /النظر يف االنضمام إىل و      -٩-٨٩

  ؛)إكوادور(أو التصديق عليها بعد /حلقوق اإلنسان اليت مل يتم االنضمام إليها و
اختاذ املزيد من التدابري التشريعية واملؤسسية لتعزيز حقوق اإلنسان           -١٠-٨٩

  ؛)نيبال(ومحايتها مبا فيها حقوق املهاجرين 
حلقوق اإلنسان متام االمتثال ملبادئ     ضمان امتثال املؤسسة الوطنية       -١١-٨٩

  ؛)اهلند(باريس 
تعزيزها جهودها الرامية إىل القضاء على ظاهريت تسلط األقـران            -١٢-٨٩

وممارسة العنف يف املدارس، مثل خطة العمل الوطنية للحد من ارتكاب اجلـرائم      
  ؛)سلوفاكيا(

ة إطالع جملس حقوق اإلنسان يف تقرير استعراض منتـصف املـد            -١٣-٨٩
لالستعراض الدوري الشامل على الدروس املستخلصة من خطة العمل الوطنيـة           
املتعلقة باحلقوق األساسية وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك على فعالية املؤشـرات            

  ؛)هنغاريا(املوضوعة 
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مزيد من التدابري الرامية إىل محاية حقوق املرأة، مبا فيها منـع            اختاذ    -١٤-٨٩
  ؛)أوكرانيا(ممارسة العنف 

مواصلة جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز ومنـع ممارسـة             -١٥-٨٩
  ؛)إندونيسيا(العنف ضد النساء واألطفال 

اختاذ تدابري قانونية وعملية فعالة للقضاء على مجيع أشكال التمييز            -١٦-٨٩
والعنف ضد النساء واألطفال، ال سـيما النـساء واألطفـال ذوي اإلعاقـة،              

جئني من النساء واألطفال، والنساء واألطفال املنتمني إىل أقليات واملهاجرين والال
  ؛)إيران(إثنية ودينية، ال سيما املسلمني والروما 

مواصلة مكافحة العنصرية والتمييز واعتماد تشريعات وطنية فعالة          -١٧-٨٩
  ؛)فلسطني(يف هذا الصدد 

ية وكـره   تقييد أي تعبري عـن العنـصر      تعزيز اجلهود الرامية إىل       -١٨-٨٩
األجانب، وال سيما مظاهر العنصرية على شبكة اإلنترنت، وفقاً ملا أوصت بـه             

  ؛)إسبانيا(جلنة القضاء على التمييز العنصري 
املثابرة على بذل جهودها الرامية إىل منع كره األجانب ومكافحته،           -١٩-٨٩

  ؛)املغرب(ال سيما على شبكة اإلنترنت 
 مكافحة العنصرية وكـره األجانـب       تكثيف جهودها الرامية إىل     -٢٠-٨٩

وضمان كشف اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية والتحقيق فيها واملعاقبة عليهـا           
  ؛)اجلزائر(فوراً 
إيالء املزيد من االهتمام ملكافحة التمييز ضد األقليات واختاذ مزيد            -٢١-٨٩

  ؛)إسبانيا(من التدابري الفعالة يف هذا الشأن من أجل محاية حقوقها 
تعزيز اآلليات الرامية إىل مكافحة التمييـز والعنـصرية وكـره             -٢٢-٨٩

األجانب، واملواظبة على اختاذ التدابري الرامية إىل تعزيـز التـسامح واحتـرام             
  ؛)شيلي(األجانب واألفراد املنتمني إىل أقليات قومية وعرقية وإثنية 

 جرائم  من أجل التصدي لتزايد   للرصد  اعتماد آليات أكثر صرامة       -٢٣-٨٩
العنصرية واجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية واألعمال النامجة عن كره األجانب،          

  ؛)مصر(وضمان الكشف والتحقيق واملقاضاة واملعاقبة على حنو فعال 
مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة العنصرية والتعصب والتمييز          -٢٤-٨٩

  ؛)الربتغال(والسعي إىل إدماج الروما واملهاجرين 
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تعزيز تدابريها الرامية إىل محاية حقـوق األجانـب واملهـاجرين             -٢٥-٨٩
وملتمسي اللجوء والروما إىل جانب تعزيز براجمها املتعلقة باإلدماج قصد إنفـاذ            

  ؛)ناميبيا(مبادئ املساواة وعدم التمييز املكرسة يف دستورها 
شـد  اتباع سياسات مالِئمة وناجعة للقضاء على إقصاء الفئات األ          -٢٦-٨٩

ضعفاً من اجملتمع، ال سيما األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية واألطفال املهـاجرين            
  ؛)سلوفاكيا(والالجئني واألطفال املنتمني إىل أقليات إثنية يف املدارس 

مواصلة جهودها الرامية إىل متكني شرائح اجملتمع الـيت تتطلـب             -٢٧-٨٩
  ؛)نيبال(معاملة خاصة 

نع ممارسة العنف املرتيل ضد النساء واألطفال       إيالء اهتمام خاص مل     -٢٨-٨٩
  ؛)املكسيك(

تعزيز األطر التشريعية والتنفيذية ذات الصلة فيما يتعلق بـالعنف            -٢٩-٨٩
  ؛)مصر(ضد املرأة 

منع تكرار إيذاء الضحايا يف حاالت العنـف املرتكـب يف إطـار       -٣٠-٨٩
  ؛)الربازيل(الشراكة احلميمة وإحالة اجلناة إىل العدالة 

ضمان تصنيف االغتصاب باعتباره انتهاكاً جنسياً وعدم االحتكام          -٣١-٨٩
إىل درجة العنف الذي استخدَمه اجلاين أو هدد باستخدامه؛ وتيسري إمكانية جلوء            
ضحايا االغتصاب إىل القضاء لضمان إبالغ احملاكم عن حـاالت االغتـصاب            

  ؛)سلوفينيا(ومقاضاة اجلناة أمامها 
 فعالة للقضاء على انتشار اإلساءة اجلنسية إىل النـساء          اختاذ تدابري   -٣٢-٨٩

والفتيات والتحرش هبن جنسياً، مبا يف ذلك على شبكة اإلنترنت وعرب اهلواتـف      
  ؛)إيران(النقالة 
ضمان االعتراف بالنساء ضحايا االجتار بوصفهن ضحايا ومحايتهن          -٣٣-٨٩

  ؛)اململكة املتحدة) (سلوفينيا(وتقدمي املساعدة هلن 
تنفيذ اإلجراءات القائمة املتمسكة باملعايري املعترف هبـا دوليـاً يف             -٣٤-٨٩

مكافحة االجتار باألشخاص والقيام بالتدريب الالزم إلنفاذ القانون قصد حتديـد           
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(هوية ضحايا االجتار ومحايتهم على حنو سليم 

 متنع العقـاب البـدين يف مجيـع         مراقبة التنفيذ التام للقوانني اليت      -٣٥-٨٩
السياقات من خالل مجلة من التدابري منها محالت توعيـة البـالغني واألطفـال              
والتشجيع على اللجوء إىل أشكال إجيابية وغري عنيفة من التأديب ال تؤثر علـى              

  ؛)أوروغواي(تنشئة هؤالء األطفال 
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واإلدارية اليت ضمان االستماع إىل األطفال يف اإلجراءات القضائية     -٣٦-٨٩
تعنيهم، وفقاً إلجراءات تتكيف مع مستوى نضجهم، وإيـداع األطفـال، يف            

بدل املؤسـسات   ذلك، يف دور الرعاية األسرية البديلة       احلاالت اليت يتعني فيها     
  ؛)بلجيكا(

 آلية وطنية ملنع التعذيب تصل إىل مجيع األمـاكن          بإنشاءالتعجيل    -٣٧-٨٩
  ؛)فرنسا(ريتهم اليت حيرم فيها األشخاص من ح

اختاذ خطوات لضمان محاية مجيع الديانات واملذاهب الدينية عـن            -٣٨-٨٩
طريق اختاذ تدابري تشريعية وغري تشريعية، مبا فيها املبادرات الراميـة إىل تعزيـز    
التعددية الثقافية، وضمان عدم تصاعد الكراهية بني الناس املنتمني إىل ديانـات            

لتفاهم والقبول واالحتـرام   املبادئ األساسية ل  اداً إىل   ومذاهب دينية خمتلفة، استن   
  ؛ )ماليزيا(املتبادلني 

تنفيذ تدابري صارمة، مبا يف ذلك يف جمال التـشريعات، ملكافحـة              -٣٩-٨٩
خطاب الكراهية وغريه من مظاهر العنصرية وكره األجانب، حىت على شـبكة            

العهـد   من ٢٠ و١٩تان اإلنترنت، مبا يتمشى مع األحكام اليت تنص عليها املاد      
  ؛)مصر (والسياسية الدويل اخلاص باحلقوق املدنية

اختاذ تدابري فعالة ملكافحة الدعاية العنصرية واملواد اليت حترض على            -٤٠-٨٩
  ؛)إيران(كره األجانب على شبكة اإلنترنت 

تقاسم أفضل ممارساهتا املكتسبة يف إطار مكافحة العنصرية املتفشية           -٤١-٨٩
على تصديق  ال اإلنترنت، مبا يف ذلك نتائج التدابري األخرية املتمثلة يف           على شبكة 

الصكوك ذات الصلة وتعديل القانون اجلنائي وسهر الشرطة على رصد شـبكة            
  ؛)هنغاريا(اإلنترنت 

بشأن  ٢٩فعال التفاقية منظمة العمل الدولية رقم       التنفيذ  الضمان    -٤٢-٨٩
 بشأن مساواة العمـال     ١٠٠ الدولية رقم    العمل اجلربي والتفاقية منظمة العمل    

  ؛)أوزبكستان(والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية 
 خطة العمل الوطنية األوىل بشأن      إدماج شواغل مجيع األقليات يف      -٤٣-٨٩

  ؛)نيكاراغوا(احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان 
 حقوق املهاجرين النظر يف إمكانية اختاذ تدابري جديدة لتعزيز احترام  -٤٤-٨٩

  ؛)األرجنتني(ومناهضة مجيع أشكال التمييز اليت يعانون منها 
تنفيذ برامج تدريبية يف جمال حقوق اإلنـسان لـصاحل الـشرطة              -٤٥-٨٩
، موجهة باخلصوص إىل حتسني معاملـة ملتمـسي اللجـوء           يةقوات النظام الو



A/HRC/21/8 

GE.12-15022 24 

ولية حلماية حقوق االتفاقية الدعلى تصديق الواملهاجرين غري الشرعيني والنظر يف 
  ؛)١()إكوادور (١٩٩٠ لعام املهاجرين وأفراد أسرهم مجيع العمال

تقييم املبادئ التوجيهية واملعايري الداخلية فيما يتعلق بتقييم املخاطر           -٤٦-٨٩
تواصـل للمعلومـات    املتـدفق   اليف البلدان األصلية مللتمسي اللجوء وضمان       

  ؛)السويد(داخلية والتثقيف بشأن هذه املبادئ التوجيهية ال
اختاذ تدابري ملموسة للحد من اللجـوء إىل احتجـاز املهـاجرين              -٤٧-٨٩

  ؛)الربازيل(ألغراض تتعلق باهلجرة فحسب 
تطبيق تدابري بديلة عن احتجاز ملتمسي اللجوء واملهاجرين غـري            -٤٨-٨٩

 آلية للنظر يف هـذه      وإنشاءالشرعيني، مبن فيهم األطفال وغريهم من الضعفاء،        
  ؛)أوروغواي(مارسة امل

اعتماد معايري حمددة إلقامة األطفال غري املصحوبني بذويهم ووضع           -٤٩-٨٩
  ؛)تايلند(شروط إضافية لتعيني أوصياء على هؤالء األطفال 

إيالء املزيد من االهتمام مللتمسي اللجوء والقصر غري املصحوبني يف   -٥٠-٨٩
  ؛)العراق(حاالت مل مشل األسر 

 ٢٠٠٨طوات الالزمة لتحقيق اهلدف املنـشود يف عـام          اختاذ اخل   -٥١-٨٩
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائيـة  ٠,٧املتمثل يف بلوغ نسبة  

  ؛)النرويج(مع األهداف اإلمنائية لأللفية مبا يتماشى  ٢٠١٥الرمسية حبلول عام 
يتجـاوز   يف وقت مناسب ال   لندا التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها       ستدرس فن   -٩٠

  :٢٠١٢ سبتمرب/لس حقوق اإلنسان املقررة يف أيلولجملاحلادية والعشرين موعد الدورة 

التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وتنفيـذها            -١-٩٠
تنفيذاً فعاالً، مع املشاركة الكاملة واملسامهة الفعالة للمنظمات غري احلكومية يف           

  ؛)اململكة املتحدة(ات حقوق اإلنسان ومحايته ورصده تعزيز إطار معاهد
وضع واختاذ تدابري حمددة ترمي إىل حتسني التدريب املهين ملـوظفي          -٢-٩٠

مؤسسات رعاية األطفال، وحتسني التشريعات واملمارسات يف تـوفري العـالج           
  ؛)االحتاد الروسي(النفسي، إىل جانب القضاء على التمييز ضد األقليات اإلثنية 

__________ 

تنفيذ برامج تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان لصاحل الشرطة       : وردت التوصية خالل احلوار التفاعلي كما يلي       )١(
، موجهة باخلصوص إىل حتسني معاملة ملتمسي اللجـوء واملهـاجرين غـري الـشرعيني              نظاميةوالقوات ال 

 ١٩٩٠ لعـام  املهـاجرين وأفـراد أسـرهم    االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمالوالتصديق على 
 ).إكوادور(
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اختاذ تدابري ملموسة لضمان خلو اإلنتاج والتغطية اإلعالميني مـن            -٣-٩٠
  ؛)ماليزيا(التمييز وكفالة تروجيهما لصور إجيابية للفتاة واملرأة 

اختاذ تدابري قانونية وعملية فعالة ملنع ومكافحة نشر الدعاية الـيت             -٤-٩٠
لـى شـبكة    حترض على العنصرية وكراهية األجانب واإلسالم يف الصحافة وع        

  ؛)إيران(اإلنترنت 
د إلدماج أقلية الروما يف اجملتمع، ال سيما عن         بذل املزيد من اجلهو     -٥-٩٠

طريق ختصيص األموال لتنفيذ اخلطة الوطنية ومشاركة هذه األقلية يف تنفيذ تلك            
  ؛)إسبانيا(اخلطة 
 لضمان املساواة يف معاملـة الرومـا        مواصلة اختاذ تدابري ملموسة     -٦-٩٠

ت وتعزيز احلق يف العمل وإدماجهم إدماجاً أفضل يف اجملتمـع  م من األقليا  وغريه
  ؛)الصني(

وضع برامج واسعة للتوعية العامة من أجل احلد من التمييز ضـد              -٧-٩٠
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(األقليات اإلثنية يف فنلندا 

ساسي امليـل   زيادة اجلهود اليت تبذهلا يف جمال التمييز القائم على أ           -٨-٩٠
 مراجعة التشريعات واإلدارة    ،يف مجلة أمور  ،  اجلنسي واهلوية اجلنسانية عن طريق    

الوطنية هبدف القضاء على التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي           
ر فيما يتعلـق بـاحلقوق      ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس اآلخ      

  ؛)آيسلندا(األمن الشخصي والسالمة الشخصية الوالدية واألسرية وباحلق يف 
ختصيص أموال كافية لضمان تنفيذ فعال خلطة العمل الوطنية، الرامية           -٩-٩٠

 ٢٠١٠إىل احلد من ممارسة العنف ضد املرأة، اليت دخلت حيز النفـاذ يف عـام                
   ؛)هولندا(

 ،رأةزيادة تسريع وترية اجلهود الرامية إىل منع ممارسة العنف ضد امل       -١٠-٩٠
ذات الـصلة،   وختصيص أموال كافية لضمان التنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنية          

  ؛)النرويج(إىل جانب توسيع نطاق خطة العمل ليشمل العنف املرتيل 
تركيـز  والمواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل معاجلة العنف املرتيل           -١١-٩٠

ز آليات محاية النـساء     اليت جيري وضعها من أجل تعزي     خاص على الربامج    بوجه  
  ؛)شيلي(واألطفال 

ختصيص األموال الالزمة لضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية الرامية           -١٢-٩٠
  ؛)فلسطني(إىل مكافحة العنف ضد املرأة بصورة فعالة 
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اختاذ التدابري الضرورية ملنع العنف املرتيل، من خالل وضع خطـة             -١٣-٩٠
ى عدم تصنيف العنف استناداً إىل درجة       عمل وطنية، ال سيما بعد حث فنلندا عل       

  ؛)إسبانيا(العنف الذي استخدمه اجلاين أو هدد باستخدامه 
تسريع وترية جهودها الرامية إىل منع ممارسة العنف ضد النـساء،             -١٤-٩٠
سيما ضحايا االجتار، عن طريق توفري احلماية واملساعدة املناسبتني، وخاصـة            ال

  ؛)تايلند(ن اإليواء باملوظفني املأوى والتمويل وتزويد أماك
العاملني يف اجملال الصحي علـى التعـرف علـى          تدريب املربني و    -١٥-٩٠

  ؛)سلوفينيا(عالمات االعتداء اجلنسي على األطفال 
وضع إطار حلظر استخدام عمل األطفال من جانـب الـشركات             -١٦-٩٠

ليت تتخذ من   الفنلندية ذات األعمال يف اخلارج والشركات املتعددة اجلنسيات ا        
  ؛)هولندا(فنلندا مقراً هلا 

ختصيص موارد إضافية للنظام القضائي مبا يلزم لـضمان القيـام             -١٧-٩٠
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(باإلجراءات يف الوقت املناسب 

االنتهاء من صياغة مشروع القانون احلكومي بشأن اإلجـراءات           -١٨-٩٠
  ؛)السويد( العمالء اإلدارية ومن إعداد استراتيجية خدمة

إجراء حتقيقات مستقلة يف حاالت انتهاك حقوق العمل يف البلـد،             -١٩-٩٠
مبا يف ذلك يف جمايل العمل اجلربي واملساواة يف األجر بـني النـساء والرجـال                

  ؛)أوزبكستان(
  ؛)العراق(ضمان املساواة بني كال اجلنسني يف األجر   -٢٠-٩٠
موظفني أكفاء خلدمات الصحة العقلية يف      توفري موارد مالية كافية و      -٢١-٩٠

املدارس من أجل معاجلة املشاكل اليت يعاين منها بعـض املـراهقني؛ كاألفكـار            
  ؛)بلجيكا(االنتحارية ومشاكل التغذية أو اإلدمان 

إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان كجزء إلزامي من تـدريب      -٢٢-٩٠
  ؛)سلوفينيا(املدرسني 

املساواة بني األطفـال     نوين وسياسايت شامل لضمان   وضع إطار قا    -٢٣-٩٠
 على خـدمات للرعايـة      هم من األطفال يف احلق يف احلصول      ذوي اإلعاقة وغري  

  ؛)إيران (الصحية ذات نوعية جيدة وارتياد املباين العامة واستخدام وسائل النقل
معاجلة االكتظاظ يف مرفق احتجاز املهاجرين عن طريـق زيـادة             -٢٤-٩٠

االستيعابية للمرفق القائم أو إتاحة مرافق إضافية لضمان معاملة احملتجزين          القدرة  
  ؛)النرويج(معاملة مالئمة 
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عدم ربط املعونة اإلمنائية بشروط ال تراعي القيم التقليدية للبلدان            -٢٥-٩٠
  ؛)ناميبيا(املتلقية 

التحقيق يف حاالت رحالت تسليم املتهمني الـيت يـشتبه فيهـا              -٢٦-٩٠
 فنلندا وتقدمي اجلناة إىل العدالة، مع النظر أيـضاً يف مـنح الـضحايا               مبشاركة

  ).إكوادور(تعويضات مبا يتفق مع التشريعات الداخلية ومع التشريعات الدولية 
  :مل حتظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد فنلندا  -٩١

 االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال        النظر يف التقيد ب     -١-٩١
التعجيل بإجياد وسائل وسبل للتصديق     )/٣أوروغواي   (جرين وأفراد أسرهم  املها

 كجزء من   املهاجرين وأفراد أسرهم  ل  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العما     على  
التـصريح،  )/٢ إندونيسيا(التزامها الدويل بتعزيز حقوق العمال املهاجرين ومحايتها        

املهاجرين ل  لدولية حلماية حقوق مجيع العما     ا االتفاقية من   ٧٧وفقاً ألحكام املادة    
، بأهنا تعترف باختصاص اللجنة يف تلقي البالغات الـيت تـزعم            وأفراد أسرهم 

  ).أوروغواي(انتهاك حقوق األفراد اليت حتميها هذه االتفاقية ويف النظر فيها 
ولة أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الد         /مجيع االستنتاجات و    -٩٢

وال ينبغي أن ُيفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .بتأييد الفريق العامل بكامله

  التعهدات وااللتزامات الطوعية  -ثالثاً  

 :تتعهد فنلندا بااللتزامات الطوعية التالية  -٩٣

قـدم خـالل    جددت فنلندا التزامها املتعلق هبدف املساعدة اإلمنائيـة، امل          )أ(  
االستعراض الدوري الشامل األول لفنلندا، على النحو املبني مبزيد من التفـصيل يف التقريـر             

  الوطين لالستعراض الدوري الشامل الثاين؛

. وتلتزم فنلندا بإجراء رصد أكثر فعالية وانتظاماً لتنفيذ حقـوق اإلنـسان             )ب(  
سية وحقوق اإلنـسان املنـشأة      احلقوق األسا وكجزء من هذا االلتزام، سوف َترصد شبكة        

، املؤلَّفة من مسؤويل اتصال ميثلون مجيع الوزارات، تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقـة              حديثاً
وسُتحلِّل الـشبكة  . حبقوق اإلنسان، وستعد التقرير احلكومي املتعلق بسياسة حقوق اإلنسان      

دى وفاء البلـد بواجباتـه      حالة احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان يف فنلندا، مبا يف ذلك م          
وستـستعرض الـشبكة    . والتزاماته املتعلقة حبقوق اإلنسان، والتقارير الدورية املرتبطة بذلك       

أيضاً توصيات االستعراض الدوري الشامل؛ ولدى فنلندا عدة ممارسات جيـدة يف جمـال              
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وستتيح . التعاون مع اجملتمع املدين واجلهات األخرى صاحبة املصلحة بشأن حقوق اإلنسان          
  الشبكة فرصة إلنشاء املزيد من هذه النماذج من الشراكة؛

وتلتزم فنلندا بتقدمي تقرير مؤقت طوعي بشأن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ                )ج(  
  .٢٠١٤توصيات االستعراض الدوري الشامل إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام 
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