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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة 
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٤ -مايو / أيار٢١جنيف، 

         دته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً        جتميع للمعلومات أع      
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥للفقرة 

  فنلندا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
نسان، ا يف ذلك مالحظات وتعليقات الدولة الطرف واملفوضية السامية حلقوق اإل          مباخلاصة،  

وُيعرض التقرير يف شكل مـوجز      .  ذات الصلة  ةويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسي       
رجى الرجـوع إىل    ولالطالع على النص الكامل، يُ    . نظراً إىل القيود املتعلقة بعدد الكلمات     

يتضمن هذا التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب              وال. الوثائق املرجعية 
فوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية والبيانات الصادرة عن    امل

بع التقرير هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف            ويّت. املفوضية
وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات            . ١٧/١١٩قراره  
روعيت يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت          و.  يف التقرير  الواردة

  .خالل تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

   )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان    

  احلالة يف الدورة السابقة 
اإلجراءات املتخذة 

  مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها  تعراضبعد االس
  التصديق أو االنضمام

  أو اخلالفة
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز        

  )١٩٧٠(العنصري 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة       

  )٢٠٠٣توقيع فقط، (التعذيب 
 بــاحلقوق االقتــصادية اخلـاص العهـد الــدويل   

  )١٩٧٥(واالجتماعية والثقافية 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية        

)١٩٧٥(  
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل       

  )١٩٩١(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة         

)١٩٨٦(  
  )١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل 

  )١٩٨٩(اتفاقية مناهضة التعذيب 
وتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق      الرب

  )٢٠٠٢(بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
 ببيع األطفال وبغاء األطفال     املتعلقالطفل  

توقيع (واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      
  )٢٠٠٠فقط، 

عمال االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع ال  
  املهاجرين وأفراد أسرهم

اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       
  )٢٠٠٧توقيع فقط، (

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من 
  )٢٠٠٧توقيع فقط، (االختفاء القسري 

  التحفظات، اإلعالنات
  التفامهاتأو /و

مواد العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية
  )١(٢٠، و)٧(١٤، و)٣(١٠، و)ب)(٢(١٠

    

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال١٤املادة    )٣(إجراءات الشكوى
  )١٩٩٤(التمييز العنصري 

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلـاص
  )١٩٧٥(باحلقوق املدنية والسياسية 

الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء علـى مجيـع
  )٢٠٠٠(مييز ضد املرأة أشكال الت

  )١٩٨٩( من اتفاقية مناهضة التعذيب ٢٢املادة 
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة٤١املادة  

    )١٩٧٥(والسياسية 

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل
اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة

  )٢٠٠٩توقيع فقط، (والثقافية 
ري التفاقيـة حقـوقالربوتوكول االختيـا  

 )٢٠٠٧توقيع فقط، (األشخاص ذوي اإلعاقة 
 من االتفاقية الدولية حلماية مجيـع٣١املادة  

  األشخاص من االختفاء القسري
 من االتفاقية الدولية حلماية حقـوق٧٧املادة  

  مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
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  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  لسابقةاحلالة بعد الدورة ا  
اإلجراءات املتخذة بعد 

  مل تقبل/مل ُيصدق عليها  االستعراض
  التصديق أو االنضمام

  أو اخلالفة
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة واملعاقبـة        

  عليها 
ــيض   ــة ختف اتفاقي
ــدام   ــاالت انع ح
اجلنـــسية لعـــام 

٧(١٩٦١(  

اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم
 املتعلقة بالـشعوب األصـلية١٦٩

  القبلية يف البلدان املستقلةو

الربوتوكول اإلضـايف     نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  
ــات  ــث التفاقي الثال

  )٨(١٩٤٩جنيف لعام 

اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم
   املتعلقة خبدم املنازل١٨٩

الالجـئني واتفاقيـة    اخلاصة بوضـع    االتفاقية    
عـدميي   بوضع األشخاص    اخلاصة ١٩٥٤ عام

  )٤(اجلنسية

    

أغـسطس  / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة     
  )٥( وبروتوكوالهتا اإلضافية١٩٤٩

    

      )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية  
 املتحدة للتربيـة والعلـم      اتفاقية منظمة األمم    

  ة ملكافحة التمييز يف جمال التعليموالثقاف
    

      بروتوكول بالريمو  

نة حقوق الطفل بأن تصدق فنلندا على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق            أوصت جل   -١
وقدمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد         . )٩(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    

  . )١٠(املرأة، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، توصية مماثلة
الشعوب األصـلية أن فنلنـدا      ، الحظ املقرر اخلاص املعين حبقوق       ٢٠١١ويف عام     -٢
 رغم صدور توصية بذلك من هيئات       ١٦٩تصدِّق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         مل

وحثَّ املقرر اخلاص فنلنـدا     . )١١(معاهدات األمم املتحدة وأثناء االستعراض الدوري الشامل      
 الطفـل   ، وأوصت جلنة حقـوق    ١٦٩ على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       

  .)١٢(وجلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تصدِّق فنلندا على هذه االتفاقية
وشجَّع كل من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة حقوق الطفل،                -٣

فنلندا على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وعلى       
عالوة على ذلك، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن        . )١٣(وق األشخاص ذوي اإلعاقة   اتفاقية حق 

تصدِّق فنلندا على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء             
األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة            

ل االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكـول         التعذيب، والربوتوكو 
  .)١٤(االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضمن فنلندا توافق تشريعاهتا وأنظمتـها اإلداريـة               -٤

كامالً مع االتفاقية ومع بروتوكوهلا االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات            توافقاً  
املسلحة، وبأن تنظر يف وضع تشريع موحَّد يشمل مجيـع احلقـوق املنـصوص عليهـا يف                 

  . )١٥(االتفاقية

   حلقوق اإلنسانالتحتيةاإلطار املؤسسي والبنية   -جيم  
قـانون   علىذيب بالتعديالت اليت أُجريت      رحبت جلنة مناهضة التع    ٢٠١١يف عام     -٥

أمني املظامل الربملاين، الذي أُنشئ مبوجبه مركز حقوق اإلنسان بوصفه املؤسـسة الوطنيـة              
  . )١٦(حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس

يعلمون بوجـود إجـراء      وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن األطفال قد ال           -٦
إزاء عدم كفاية املوارد املخصصة ملكتـب أمـني         وامل الربملاين،   للشكاوى يف إطار أمني املظ    

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعمل فنلندا على رفع مـستوى           . )١٧(املظامل املعين باألطفال  
الوعي يف أوساط اجلمهور عامة، واألطفال خاصة، وبأن تكفل تزويد مكتب أمني املظـامل              

  .)١٨( استقالليته وفعاليته وسهولة الوصول إليهاملعين باألطفال باملوارد الضرورية لضمان
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باختيار آلية علـى مـستوى                -٧

حكومي رفيع ُتزوَّد باملوارد الكافية وتتوىل مسؤولية تنسيق عملية تطبيق استراتيجية إدمـاج             
ا مجيـع اإلدارات احلكوميـة األخـرى،    املنظور اجلنساين يف السياسات والربامج اليت تنفذه      

وتؤدي دوراً ريادياً يف هذا اجملال، وتضمن رصد هذه االستراتيجية وتقييمهـا علـى حنـو                
  . )١٩(فعال

  تدابري السياسة العامة    
 أشارت املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل أن فنلندا بدأت أعمال ٢٠١١ يف عام   -٨

املتعلقة حبقوق اإلنسان، وذلك بالتحاور مـع منظمـات         إعداد خطة عملها الوطنية األوىل      
  .)٢٠(حقوق اإلنسان واجلهات الفاعلة األخرى

ورحبت جلنة حقوق الطفل خبطة العمل املتعلقة بتعزيز الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة        -٩
، وبالربنامج اإلمنائي الوطين للرعاية     )٢٢(، وبقانون الرعاية الصحية   )٢١(٢٠١١-٢٠٠٧ للفترة
  .)٢٣(٢٠١١-٢٠٠٨ ماعية والرعاية الصحية للفترةاالجت
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
أعدت فنلندا وقدمت استعراض منتصف املدة املتعلق مبتابعة التوصيات اليت قُـدمت              -١٠

  .)٢٤(٢٠٠٨ خالل دورة االستعراض الدوري الشامل املعقودة يف عام

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  
املالحظات اخلتاميـة    هيئة املعاهدة

املدرجة يف االستعراض   
 السابق

آخر تقدمي قدم منذ    
 االستعراض السابق

ــات  ــر مالحظ آخ
 ختامية

 حالة تقدمي التقارير

 بانتظار النظر فيها ٢٠٠٩مارس /آذار ٢٠١١ ٢٠٠٣أغسطس /آب جلنة القضاء على التمييز العنصري
قوق االقتـصادية   اللجنة املعنية باحل  

 واالجتماعية والثقافية
 بانتظار النظر فيها  ٢٠١١ ٢٠٠٧مايو /أيار

أكتوبر /تشرين األول اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠٤ 

 بانتظار النظر فيها  ٢٠١١

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز      
 ضد املرأة

لسابع تأخر تقدمي التقرير ا    ٢٠٠٨يوليه /متوز  ٢٠٠١فرباير /شباط
 ٢٠١١ منذ عام

ــوائم  (٢٠١٠ ٢٠٠٥مايو /أيار جلنة مناهضة التعذيب  قـ
ــسابقة  املــسائل ال

 )لتقدمي التقارير

حيل موعد تقدمي التقريـر      ٢٠١١يونيه /حزيران
 ٢٠١٥ السابع يف عام

حيل موعد تقدمي التقريرين     ٢٠١١يونيه /حزيران ٢٠٠٨ ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول جلنة حقوق الطفل 
ــس ــامس وال ادس يف اخل

  ٢٠١٧ عام
 ٢٠٠٥ اسُتعرض يف عام  

ــشأن  ــر األويل ب التقري
الربوتوكول االختيـاري   
التفاقية حقـوق الطفـل     
املتعلق بإشراك األطفال يف    

 الرتاعات املسلحة

  ردود هيئات املعاهدات على طلبات حمددة للمتابعة  -٢  
  املالحظات اخلتامية    
 قدم يف املوضوع حيل املوعد يف  هيئة املعاهدة

  .أراضي الشعوب األصلية ٢٠١٠ جلنة القضاء على التمييز العنصري
  .مكافحة املظاهر املعاصرة للتمييز العنصري

مكافحة التمييز ضد األشخاص املنحدرين     
  .من أصل أجنيب

 

 تأخر موعد التقدمي
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 قدم يف املوضوع حيل املوعد يف  هيئة املعاهدة

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز      
 ضد املرأة 

 خر موعد التقدمي تأ منع العنف ضد املرأة والتصدي له  ٢٠١٠

  الضمانات القانونية أثناء االحتجاز ٢٠١٢ جلنة مناهضة التعذيب 
  احلد من االحتجاز قبل احملاكمة

  احتجاز ملتمسي اللجوء واألطفال
  غري املصحوبني بذويهم
 تعويض ضحايا التعذيب

 بانتظار التقدمي

        اآلراء
  احلالة عدد اآلراء هيئة املعاهدة

  -- -- حبقوق اإلنسان اللجنة املعنية 

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن تقديرها لفنلندا ملوافقتها على تقدمي تقريرهـا يف            -١١
  .)٢٦(إطار إجراءات قائمة املسائل السابقة لتقدمي التقارير

  )٢٧(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

 احلالة الراهنة احلالة أثناء الدورة السابقة  

 نعم نعم  ائمة توجيه دعوة د

أبريـل  / نيـسان  ١٦-١٣(الشعوب األصـلية     توجد ال الزيارات اليت أُجريت 
٢٨()٢٠١٠( 

 توجد ال توجد ال الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

 توجد ال توجد ال الزيارات اليت طُلب إجراؤها 
  

 . احلكومة عليهردَّت راض بالغ واحدأُرسل خالل فترة االستع الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

  تقارير وبعثات املتابعة

 شارك املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية يف مؤمتر ُعقد يف            ٢٠١٠يف عام     -١٢
وُنشر عقب املؤمتر تقرير عن وضع السكان الصاميني يف املناطق اليت يقطنوهنا يف بلدان              . فنلندا

  .)٢٩(فيها فنلنداالشمال األورويب الثالثة مبا 

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
               قدمت فنلندا إسهامات مالية سنوية للمفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان يف               -١٣

، مبا يف ذلك إسهامات يف صندوق األمم املتحدة للتربعات لـضحايا            ٢٠١١-٢٠٠٨الفترة  
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تربعات لصاحل الشعوب األصلية وصندوق األمم املتحـدة  التعذيب وصندوق األمم املتحدة لل    
  . )٣٠(االستئماين للتربعات اخلاص بأشكال الرق املعاصرة

  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان   -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
تفاقيـات   طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيـق اال          ٢٠١١يف عام     -١٣

 أن يغطي التشريع اجلديد مجيع األسـس املدرجـة يف            على حترصوالتوصيات إىل فنلندا أن     
، دعت اللجنة   ٢٠٠٨ويف عام   . )٣١( )١١١رقم  (اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز       

ملسألة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فنلندا إىل ضمان إيالء العناية واالهتمام املناسبني              
التمييز ضد املرأة، وذلك يف إطار إصالح التشريعات املتعلقة باملساواة وعدم التمييز ونتيجته             

  . )٣٢(النهائية
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة عـن قلقهـا ألن النـساء                  -١٥

 يعانني من متييز    )٣٦( والنساء املعوقات  )٣٥( والنساء املهاجرات  )٣٤( ونساء الروما  )٣٣(الصاميات
ودعت اللجنة إىل اختاذ تدابري فعالة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد هـؤالء               . متعدد
عالوة على ذلك، دعت اللجنة فنلندا إىل إدماج النـساء املعوقـات يف سـوق               . )٣٧(النساء
وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري فنلندا على توفري مزيد مـن فـرص              . )٣٨(العمل

 النمطية السائدة بشأن الروما، ال سيما بني      ومكافحة املواقف السلبية والقوالب   العمل للروما،   
  . )٣٩(أصحاب العمل

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء الطابع اإلباحي               -١٦
 النمطية السائدة عـن     املتزايد الذي تتسم به وسائط اإلعالم والدعاية، وإزاء ترسيخ القوالب         

املرأة بوصفها أداة جنسية، وتدين مستوى احترام الذات لدى الفتيات بسبب الصورة اجلنسية             
وطلبت اللجنة إىل فنلندا اختاذ تدابري استباقية لضمان أال يتـسم           . املفرطة اليت ُتقدَّم عن املرأة    

ـ         صورة اإلجيابيـة للفتيـات     اإلنتاج اإلعالمي والتغطية اإلعالمية بالتمييز، وضمان تعزيز ال
  .)٤٠(والنساء

 أعربت جلنة حقوق الطفل عن استمرار قلقها إزاء انتشار التحرش           ٢٠١١ويف عام     -١٧
اجلنسي أو التحرش القائم على نوع اجلنس ضد الفتيات، فضالً عن تسلط األقران، مبـا يف                

  .)٤١(ذلك على شبكة اإلنترنت ومن خالل اهلواتف احملمولة
قلق اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة غياب املنظور اجلنساين           والحظت ب   -١٨

وطلبت اللجنة إىل فنلندا إدخال منـاهج وطرائـق         . يف التعليم خالل مرحلة الطفولة املبكرة     
  . )٤٢(تدريب تراعي املنظور اجلنساين وتعاجل األسباب اهليكلية والثقافية للتمييز ضد املرأة
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، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن فنلندا اعتمـدت           ٢٠٠٩ويف عام     -١٩
تدابري ملكافحة مواقف العنصرية وكره األجانب بني الشباب، عن طريق مـشاريع لتعزيـز              

غـري  . التعددية الثقافية ومكافحة العنصرية واختاذ تدابري لتوعية املدرسني والطلبة على السواء          
ار مواقف العنصرية وكره األجانب بني قطاعات سـكانية         إزاء استمر قلقة  أن اللجنة ال تزال     

، أشارت املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل تصاعد جـرائم        ٢٠١١ويف عام   . )٤٣(عديدة
وأوصت املفوضية بأن تعزز فنلندا جهودها ملكافحة التمييـز         . )٤٤(العنصرية وكره األجانب  

 التسامح مع األجانب وأفراد األقليات      والعنصرية وكره األجانب، وأن تعزز أعماهلا لتحقيق      
          وقدمت جلنة القـضاء علـى التمييـز العنـصري         . )٤٥(القومية والعرقية واإلثنية واحترامهم   

  .)٤٦(توصيات مماثلة
ويف سياق مالحظة اجلهود الرامية إىل مكافحة الدعاية العنصرية وانتـشار املـواد               -٢٠

شبكة اإلنترنت، تشعر جلنة القضاء علـى التمييـز         العنصرية واملتسمة بكره األجانب على      
وشجعت اللجنة فنلندا على مواصلة جهودهـا       . العنصري بالقلق إزاء استمرار هذه املشكلة     

ملكافحة املظاهر املعاصرة للتمييز العنصري، مثل الدعاية العنصرية على شـبكة اإلنترنـت،             
  .)٤٧(اض عنصريةوإجياد الطرق والسبل لوقف استخدام شبكة اإلنترنت ألغر

، )٤٨(٢٠٠٩ رحبت جلنة حقوق الطفل بالسياسة الوطنية املتعلقة بالروما لعام           وبينما  -٢١
وأوصـت  . )٤٩(أعربت عن قلقها إزاء االستبعاد االجتماعي والتمييز اهليكلي لطائفة الرومـا          

ز عن طريـق    اللجنة بأن تويل فنلندا أولوية عالية يف جدول أعماهلا العام ملنع واستئصال التميي            
وسائط اإلعالم ونظام التعليم، وبأن تعزز التدابري املتخذة ملكافحة التمييز اإلثين واالسـتبعاد             

  .)٥٠(االجتماعي للروما
ويف سياق مالحظة التزام فنلندا بإدماج األشخاص ذوي األصول األجنبية يف اجملتمع،      -٢٢

ا إزاء االستمرار الواقعي للتمييـز  أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن استمرار قلقه     
وأعربت اللجنة عن قلقها    . ضد األشخاص املنحدرين من أصول أجنبية يف عدد من اجملاالت         

إزاء اخنفاض معدل توظيف األشخاص ذوي األصول املهـاجرة، وإزاء الـصعوبات الـيت              
يواجهها األشخاص املنحدرون من أصول مهاجرة واألجانب عند حماولة دخـول أمـاكن             

  .)٥١(اخلدمات واالشتراك يف اخلدمات التعاقدية
وال تزال جلنة حقوق الطفل يساورها القلق إزاء انتشار التمييز ضد األطفـال ذوي                -٢٣

وحثت اللجنـة   . اإلعاقة وأطفال املهاجرين والالجئني من األقليات اإلثنية مثل أطفال الروما         
  .)٥٢(زفنلندا على تعزيز جهودها ملكافحة مجيع أشكال التميي

 الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية األنشطة املنفذة يف إطار           ٢٠١١ويف عام     -٢٤
، اليت تركز على األعمال املنفذة " املساواة حتظى باألولوية   -نعم  "محلة التوعية الوطنية املعنونة     

 مكاتـب   يف جمال التوظيف وتنظيم املشاريع، مبا يف ذلك تدريب العمالة احمللية والعاملني يف            
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 املشاريع على تناول املسائل املتعلقة باملساواة وعدم التمييز والتنوع، مبـا يف ذلـك مـسألة                
  . )٥٣(األصل اإلثين

  واألمنحق الفرد يف احلياة واحلرية   -باء  
 رحبت جلنة مناهضة التعذيب بالتعديل الذي أُجري للقانون اجلنائي          ٢٠١١يف عام     -٢٥

ومع ذلك، أعربت . )٥٤(مطلقاً على التعذيب يف مجيع الظروف  ليجّرم التعذيب ويفرض حظراً     
اللجنة عن قلقها ألن القانون ينطوي على نظام سقوط الدعوى بالتقادم بالنسبة إىل جرميـة               

  .)٥٥(التعذيب
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن ُتصدر فنلندا مبادئ توجيهية واضحة لكي تتبعها    -٢٦

شخاص احملرومني من حريتهم وعند التعامل معهم، وذلـك  الشرطة عند إلقاء القبض على األ  
  .)٥٦(للحيلولة دون إساءة معاملة هؤالء احملتجزين

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء االدعاءات املتعلقة بتـصاعد سـوء               -٢٧
اسية معاملة ملتمسي اللجوء واملهاجرين غري الشرعيني جسدياً ونفسياً، مبا يف ذلك املعاملة الق            

وأشارت مفوضية شؤون   . )٥٧(اليت يتلقوهنا على يد الشرطة وسلطات إنفاذ القانون األخرى        
الالجئني إىل تقارير تفيد بأن الشرطة وحرس احلدود يف فنلندا ال يتصرفون دائمـاً بطريقـة                
إنسانية ومراعية لالعتبارات الثقافية يف تعاملهم مع ملتمـسي اللجـوء واملهـاجرين غـري               

  .)٥٨(الشرعيني
قانون األجانب  على  وأشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل أن التعديل الذي أُجري            -٢٨

ينص على إمكانية احتجاز الشخص األجنيب ملدة ال تزيد على ستة أشهر مع جواز متديـدها                
وأعربت جلنة مناهضة التعـذيب عـن قلقهـا إزاء          . )٥٩( شهراً يف حاالت استثنائية    ١٨إىل  

 بتكرار استخدام االحتجاز اإلداري مللتمسي اللجـوء واملهـاجرين غـري            املعلومات املتعلقة 
وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها ألن قانون األجانـب         . الشرعيني وإزاء طول مدة احتجازهم    

يسمح باالحتجاز الوقائي للشخص ال بسبب جرمية ارتكبها وإمنا لالشتباه يف إمكانية ارتكابه           
النظر يف بدائل لالحتجـاز املتكـرر       : عذيب فنلندا مبا يلي   وأوصت جلنة مناهضة الت   . جرمية

مللتمسي اللجوء واملهاجرين غري الشرعيني، مبن فيهم القاصـرون واألشـخاص الـضعفاء             
اآلخرون؛ وإنشاء آلية لبحث مسألة االحتجاز املتكرر هلؤالء األشخاص؛ والنظر يف زيـادة             

 االحتجاز إال كمالذ أخري، وضمان عدم       استخدام التدابري غري االحتجازية، وعدم اللجوء إىل      
وقدمت مفوضـية شـؤون     . )٦٠(ممارسة االحتجاز اإلداري لألطفال غري املصحوبني بذويهم      

  .)٦١(الالجئني توصيات مماثلة
القلق إزاء أوضاع احتجاز ملتمـسي اللجـوء        عن   جلنة مناهضة التعذيب     وأعربت  -٢٩

احتجاز األجانب يف مدينة ميتـساال، وإزاء       واملهاجرين غري الشرعيني وطول فترته يف وحدة        



A/HRC/WG.6/13/FIN/2 

GE.12-11907 10 

هـؤالء  ألن  أيـضاً   القلـق   وأعرب عن   . عدم وجود ضمانات قانونية بشأن فترة االحتجاز      
وإمنا يف خمافر الشرطة ومرافـق      فحسب  األشخاص ال ُيحتجزون يف مركز احتجاز ميتساال        

. )٦٣( مالحظة مماثلةوقدمت مفوضية شؤون الالجئني. )٦٢( أيضاًاالحتجاز التابعة حلرس احلدو   
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تراجع فنلندا ظروف وفترة احتجاز ملتمـسي اللجـوء              
واملهاجرين غري الشرعيني وغريهم من األجانب يف مركز ميتساال ويف خمافر الشرطة ومرافق             

ئ آليـة   االحتجاز التابعة حلرس احلدود، وأن توفر هلم الضمانات القانونية األساسية وأن ُتنش           
  .)٦٤(لتقدمي الشكاوى املتعلقة بظروف االحتجاز

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن ُتعدِّل فنلندا قانون الصحة النفسية وبأن تعتمـد               -٣٠
قوانني ُتلغي األحكام املنظِّمة لإليداع القسري والعالج اجلربي يف املستـشفيات النفـسية،             

ضمن إجراء مراجعة قضائية ُمجدية وسـريعة       وتكفل الضمانات القانونية األساسية، وبأن ت     
أيضاً دعت اللجنة   و. لتدابري اإليداع القسري يف املستشفيات، تشمل إمكانية تقدمي شكاوى        

املقدمة جلميع األشخاص   العقلية  اخلدمات والرعاية الصحية    أن تستند   احلرص على   فنلندا إىل   
شخص املعين، مبا يف ذلك تقدمي العـالج        احملرومني من حريتهم إىل املوافقة احلرة واملستنرية لل       

  .)٦٥(بالصدمات الكهربائية
القلق إزاء تزايد عـدد احملتجـزين احتياطيـاً         عن   جلنة مناهضة التعذيب     وأعربت  -٣١

          كمـا يـساورها   . والسجينات والسجناء األجانب، رغم اخنفاض العدد اإلمجايل للسجناء       
وأوصت اللجنة بأن جتـري فنلنـدا تعـديالً    . اكمةالقلق إزاء وضع وفترة االحتجاز قيد احمل   

تشريعياً يسمح للسجناء احملبوسني احتياطياً باالنتقال بسرعة أكرب من خمـافر الـشرطة إىل              
  . )٦٦(السجون العادية

 يف املائة مـن سـجناء       ١٠ألن حنو   أيضاً   القلق    عن  جلنة مناهضة التعذيب   وأعربت  -٣٢
وأوصت بأن يرصد أمني املظامل الربملـاين أوضـاع         . لقةطائفة الروما يوضعون يف عنابر مغ     

احتجاز السجناء من الروما وبأن يكفل تدخل العاملني يف السجون يف مجيع احلوادث الـيت               
  .)٦٧(ُتعرض عليهم بشأن التمييز املرتكب ضد الروما

إزاء استمرار االكتظاظ الَعَرضي يف     كذلك  القلق   جلنة مناهضة التعذيب عن      وأعربت  -٣٣
وأوصت اللجنة بأن تعاجل فنلندا حالة االكتظاظ، بطـرق         . بعض السجون ومراكز االحتجاز   

منها إعادة توزيع السجناء، وتسريع اإلجراءات القضائية، واستخدام نظام اإلفـراج حتـت             
وحثت اللجنة فنلندا على اإلسراع بتجديد عدة سـجون، باإلضـافة إىل تركيـب              .املراقبة

  .)٦٨(الحتجازمراحيض يف مجيع أماكن ا
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن ُتخصِّص فنلندا موارد كافيـة ألمـني املظـامل                -٣٤

. )٦٩(م بزيارات متكررة وغري ُمعلَنة ألماكن احلرمان مـن احلريـة          االربملاين لتمكينه من القي   
وأوصت أيضاً بإنشاء هيئة مستقلة ملراقبة املستشفيات وأماكن االحتجاز تكون هلا صـالحية     

  .)٧٠(تلقي الشكاوى
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، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء            ٢٠٠٨ويف عام     -٣٥
ارتفاع معدل العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك ارتفاع عدد النساء الاليت ُيقتلن يف إطار العنـف                

ا ألن السياسة   وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقه    . املرتيل، وكذلك ارتفاع معدل التحرش اجلنسي     
املتعلقة مبكافحة العنف ضد املرأة مصاغة بلغة ال تشري إىل نوع اجلنس، مما يقوض فكـرة أن                 

 اليت أُنشئ   وتأسف اللجنة ألن املالجئ   . ملرأةهذا العنف مظهر واضح من مظاهر التمييز ضد ا        
نـساء،  العديد منها ويعمل مببادرة من منظمات غري حكومية، ال تكفي لتلبية احتياجـات ال             

لتعذيب باعتماد   رحبت جلنة مناهضة ا    وبينما. )٧١(سواء من حيث عددها أو طريقة تشغيلها      
، أوصت بـأن تـضاعف فنلنـدا    )٧٢(٢٠١٠ضد النساء يف عام   العنف   مبنع   الربنامج املتعلق 

جهودها ملنع واستئصال مجيع أشكال العنف ضد النساء وبأن تعتمد تشريعات لزيادة عـدد              
            ويف . )٧٣( للضحايا وتزويدها بالتمويل الكـايف واملـوظفني املتخصـصني        املالجئ املخصصة 

 قدمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصيات مماثلة متـشياً مـع               ٢٠٠٨عام  
وأوصت جلنة حقوق   . )٧٤(التزام فنلندا الذي أكدته جمدداً خالل االستعراض الدوري الشامل        

فنلندا املساعدة التقنية من عدد من هيئات األمم املتحدة واملنظمات غـري            الطفل بأن تلتمس    
  . )٧٥(احلكومية من أجل دراسة العنف ضد األطفال

 )٧٧( واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       )٧٦(ورحبت جلنة مناهضة التعذيب     -٣٦
والحظت جلنـة خـرباء     . ٢٠٠٨بتنقيح خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر يف عام          

منظمة العمل الدولية أن اخلطة الوطنية املنقحة تويل اهتماماً خاصاً ملسألة حتديد الضحايا، وأن 
  . )٧٨( بإجراءات مكافحة االجتار بالبشراً معنياً وطنياًأمني املظامل املعين باألقليات ُعنيَّ مقرر

العمل اإللزامي  أن  جمدداً  لية  ، أكدت جلنة خرباء منظمة العمل الدو      ٢٠١٠ويف عام     -٣٧
مبوجب قانون املعوزين، الذي ينص على جواز إجبار األشخاص املعوزين على اإلقامـة يف              

السخرة أو  "منازل الرعاية االجتماعية وعلى العمل حتت طائلة العقوبة يدخل ضمن تعريف            
 وأوصت اللجنـة  ).٢٩رقم (يف االتفاقية املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي    " العمل القسري 

بتعديل القانون لينص بوضوح على أن أي عمل يؤَدى يف بيوت الرعاية االجتماعية جيب أن               
  .)٧٩(يكون طوعياً

 طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل فنلندا أن حتظر صراحة            ٢٠١١ويف عام     -٣٨
ج املخـدرات    سنة أو تشغيله أو عرضه إلنتـا       ١٨يف تشريعاهتا استغالل أي طفل أقل من        

  .)٨٠(واالجتار هبا
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن توفِّر فنلندا إطاراً حلظر استغالل األطفال يف العمل               -٣٩

 أعماالً جتارية باخلـارج، والـشركات املتعـددة         رتسيِّمن جانب الشركات الفنلندية اليت      
  .)٨١(سل إمدادهااجلنسيات اليت يوجد مقرها يف فنلندا، وذلك بإنشاء نظام فعال لرصد سال
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ولوية للقضاء على مجيع أشـكال      األ إعطاءوشجَّعت جلنة حقوق الطفل فنلندا على         -٤٠
العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك بضمان تنفيذ توصيات الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحـدة               

  .)٨٢(بشأن العنف ضد األطفال، مع إيالء اهتمام خاص لنوع اجلنس
حقوق الطفل خبطة العمل الوطنية الرامية إىل إهناء العقوبة البدنية          وبينما رحَّبت جلنة      -٤١

 العقابتزال اللجنة تشعر بالقلق الستمرار التهاون بشأن  ، ال٢٠١٥-٢٠١٠لألطفال للفترة   
وأوصت اللجنة بأن تضمن فنلندا اإلنفاذ الكامل       . )٨٣(سيما يف املرتل   ، ال  واللجوء إليه  البدين

  .)٨٤(يف مجيع األماكنقاب البدين العللقوانني اليت حتظر 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء ما تذكره التقارير من بـطء اجلهـاز                 -٤٢

  . )٨٥(وجود أفراد من األقليات اإلثنية ضمن اجلهاز القضائي من عدمهمدى القضائي، وبشأن 
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب باعتماد تشريعات لتقليص مـدة االحتجـاز قيـد               -٤٣

  .)٨٦(احملاكمة ولتسريع اإلجراءات املدنية واجلنائية اليت تنتظر البّت فيها
لعدم كفالة الضمانات القانونية األساسية     عن قلقها    جلنة مناهضة التعذيب     وأعربت  -٤٤

، مبن  "بسيطةجرائم  "سيما من ارتكبوا     مني من حريتهم، ال   يف مجيع األحيان لألشخاص احملرو    
وأوصت اللجنة بأن تضمن فنلندا حصول مجيع األشخاص احملـرومني مـن         . فيهم األحداث 

حريتهم على الضمانات القانونية األساسية منذ حلظة احتجازهم، من قبيل إمكانية االتـصال      
وأوصت اللجنة أيضاً   . يب مستقل مبحام، وإخطار أسرهم باحتجازهم، وفحصهم على يد طب       

بأن ختصص فنلندا األموال الالزمة لتجهيز األماكن اليت ُيستجوب فيها األشخاص أو ُتجرى             
  . )٨٧(يلزم من معدات التسجيل بالصوت والصورة فيها التحقيقات التمهيدية مبا

ضمن أية  يت القلق ألن القانون اجلنائي لفنلندا ال     عن  جلنة مناهضة التعذيب    وأعربت    -٤٥
التعـذيب، وألن النيابـة العامـة       بأحكام حمددة بشأن حظر استخدام اإلفادات اليت ُتنَتزع         

التعذيب كعنصر من   بُتصدر أية تعليمات أو أوامر بشأن حظر استخدام أية إفادات ُتنَتزع             ال
وأوصت اللجنة بأن تسن فنلندا تشريعاً حيظر على وجه التحديد اسـتخدام            . عناصر اإلثبات 

  .)٨٨(التعذيب كدليل أو كعنصر إثباتبفادات املنتزعة اإل
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تضمن فنلندا يف نظامها القانوين إنصاف ضحايا              -٤٦

التعذيب ومتتعهم حبق قابل لإلنفاذ يف تعويض عادل ومناسب وإتاحة فرصة إعادة التأهيـل              
  . )٨٩(الكامل جلميع هؤالء الضحايا، يف مجيع األماكن

            وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضمن فنلندا مسـاع آراء مجيـع األطفـال دون                 -٤٧
، مبـا يف  فـيهم  سنة على النحو الواجب يف اإلجراءات القضائية واإلدارية اليت تؤثر  ١٨سن  

  .)٩٠(ذلك يف قضايا احلضانة حبسب نضح الطفل وبطريقة مراعية للطفل
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   واحلياة األسريةاحلق يف اخلصوصية والزواج  -دال  
القلق إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين يعيـشون يف         أعربت جلنة حقوق الطفل عن        -٤٨

كنف آباء يعانون من مشاكل هلا عالقة بتعاطي املخدرات، وإزاء طول املدة اليت تـستغرقها               
املودعني ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تزايد عدد األطفال         . )٩١(املنازعات املتعلقة باحلضانة  

وأوصت اللجنة بأن تضمن فنلندا إيداع األطفال احملتاجني للرعاية البديلة          . مؤسسات الرعاية 
لدى أسرة حاضنة ُتشبه مناخ األسرة العادية، وليس يف املؤسسات، وجتنب إيداع األطفـال              
ا بصورة متعاقبة يف أماكن الرعاية العامة، وتوفري آليات لتقدمي الشكاوى فعالة ومعلن عنـه             

  .)٩٢(ومستقلة وحمايدة لألطفال احملرومني من الرعاية األبوية
 لقانون  ٢٠١٠ وذكرت مفوضية شؤون الالجئني أن التعديالت اليت أُجريت يف عام           -٤٩

 معايري أشد صرامة على القاصرين الذين يسعون جلمع مشل األسرة، إن كان             تفرضاألجانب  
التعديالت خيار فرض قيـود جديـدة       تترك   ، كما  بعد ميكنه االعتماد على ذاته    الالجئ ال 
وأوصت املفوضية بأن توفر فنلندا لألشخاص املمنوحني محاية دولية الضمانات          . )٩٣(مفتوحاً

اليت تكفل حقوقهم يف مجع مشل األسرة، وبإلغاء مجيع القيود املفروضة على حقوق األطفال              
  .)٩٤(واملراهقني غري املصحوبني بذويهم يف مجع مشل األسرة

         حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري واحلق يف املـشاركة يف احليـاة العامـة                 -هاء  
  واحلياة السياسية

أشارت اليونسكو إىل أن التشهري يعد جرمية يعاقب عليها بالسجن ملدة تـصل إىل                -٥٠
  .)٩٦(وأوصت اليونسكو بأن تلغي فنلندا جترمي التشهري. )٩٥(ستة أشهر أو بدفع غرامة

 تتضمن أحكاماً تتعلق مبواقـع      ٢٠١١ وأفادت اليونسكو بأن مدونة األخالق لعام       -٥١
املناقشات على شبكة اإلنترنت، وقالت إن وسائط اإلعالن ملزمة بإلغاء كل ما يروج للعنف              

وُترك لوسائط اإلعالم تعريـف     . أو التمييز أو ملعايري اخلصوصية، أو يشكل خطاب كراهية        
أوصت اليونسكو بتشجيع احلوار الدميقراطي املفتوح عن استخدام وسائط   و. مثل هذا احملتوى  

  .)٩٧(اإلعالم االجتماعية للتصدي خلطاب الكراهية أو غريه من املواد املثرية للجدل
 أشارت اليونسكو إىل أن فنلندا تنفق الكثري من األموال العامة لدعم  ٢٠١١ ويف عام   -٥٢

وأوصـت  . )٩٨(ملية عالية يف حرية التعبري وحرية الصحافة      وسائط اإلعالم وأهنا حتتل مرتبة عا     
اليونسكو بأن تتبادل فنلندا، على أوسع نطاق ممكن، خربهتا يف ضـمان حريـة اإلعـالم                

  .)٩٩(واستقالليته التحريرية وتعدديته، مبا يف ذلك من خالل برامج املساعدة اإلمنائية القائمة
لتمييز ضد املرأة، مع التقدير، ارتفاع نـسبة        والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على ا       -٥٣

تزال اللجنة   ومع ذلك، ال  . )١٠٠(الربملانيات ونسبة النساء الاليت يشغلن وظائف يف الوزارات       
سيما يف القطاع اخلاص والدوائر  للمرأة يف املناصب القيادية، الاملتدنية إزاء النسبة املئوية  قلقة  
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والحظت اللجنة عدم كفاية التمثيل السياسي للنـساء        . )١٠١(األكادميية والسلك الدبلوماسي  
  . )١٠٢(الصاميات يف جمتمعاهتن احمللية وعلى الصعيد الوطين

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
 أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء            ،٢٠٠٨ يف عام   -٥٤

 واألفقي امللحوظ بني املرأة والرجل يف سوق العمل، واستمرار فجـوة            لعمودياالعزل املهين   
لرجال املتدنية ل نسبة  والاألجور بينهما، والفصل غري القانوين للمرأة بسبب احلمل والوالدة،          

وأوصت اللجنة بأن تتخذ فنلندا تـدابري، منـها         . )١٠٣(والديةالجازة  يستفيدون من اإل  الذين  
ملؤقتة، للقضاء على العزل املهين، ولسد فجوة األجور بني املـرأة والرجـل،     التدابري اخلاصة ا  

 طلبـت   ،٢٠١١ ويف عام . )١٠٤(وملنع الفصل غري القانوين للنساء يف حاالت احلمل والوالدة        
جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل فنلندا أن تتصدى للتحديات اليت تعترض تنفيذ برنـامج               

  .)١٠٥(األجور املتساوية
قـانون   لـى عونوهت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية بالتعديالت اليت أُجريـت             -٥٥

املساواة بني النساء والرجال، واليت تضمنت تعاريف للتحرش اجلنسي ولقـانون مكافحـة             
  .)١٠٦(التمييز فيما يتعلق بالشروط األساسية للوظائف

   الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي  -زاي  
ألن عدد األطفال الفقراء واألسر الفقرية اليت لديها        قلقة  تزال جلنة حقوق الطفل      ال  -٥٦

 سنوات، وألن املزايا املالية املخصصة لألطفـال        ١٠أطفال تضاعف أكثر من ضعفني خالل       
  .)١٠٧(والوالدين تقلصت حبكم الواقع

ء ما يواجهـه املهـاجرون   وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزا        -٥٧
  .)١٠٨(وأفراد الروما من فصل واقعي يف السكن

وأشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل أن مراكز االستقبال تناضل من أجل تـوفري               -٥٨
 ُوضـعت خطـة   ٢٠١٠ ويف عام. أماكن إقامة يف البلديات للمستفيدين من احلماية الدولية   

ية بأن بعض املهاجرين يضطرون لالنتظار ملدة       وأفادت املفوض .  مكان لالجئني  ٢ ٢٠٠لتوفري  
وأوصت املفوضية بأن تضمن فنلندا منح الالجـئني        . )١٠٩(عام قبل أن ُتوفَّر هلم إقامة مناسبة      

املعاد توطينهم وغريهم من املستفيدين من احلماية الدولية مكانـاً يف البلـديات يف وقـت                
  .)١١٠(مناسب
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  احلق يف الصحة  -حاء  
ة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء تدهور مـستوى             أعربت اللجن   -٥٩

 للفتيات، مبا يف ذلك إصابتهن باالكتئاب واضطرابات األكل وزيادة استهالك           العقليةالصحة  
باإلضافة إىل ذلك،   . )١١١(ارتفاع معدل االنتحار بني الفتيات    وال سيما   الكحول واملخدرات،   

املقدمة لألطفال  الصحة العقلية   ن قلقها إزاء عدم كفاية خدمات       أعربت جلنة حقوق الطفل ع    
وإزاء عدم كفاية املوظفني الطبيني العاملني بشكل دائم يف املدارس، مبن فيهم مقدمو املشورة              

  .)١١٢(النفسية لألطفال

  احلق يف التعليم  -طاء  
م يف مرحلـة    أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء أوجه القصور يف نظام التعلي             -٦٠

الطفولة املبكرة، مثل االفتقار إىل املهنيني وتدين نوعية الرعايـة النهاريـة أو التعلـيم قبـل                 
وأوصت اللجنة بسن قانون عام جديد يتعلق بالرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولـة             . االبتدائي

  .)١١٣(املبكرة، وبتحسني تغطية ونوعية برامج التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة
قانون التعليم األساسي يف    على  ورحبت جلنة حقوق الطفل بالتعديالت اليت أُجريت          -٦١
، واليت تنص على تقدمي مزيد من الدعم أو دعم خاص يف جمال التعليم، ولكنـها       ٢٠١٠ عام
إزاء ارتفاع عدد األطفال غري الراضني عن مدارسهم، رغم التحصيل الدراسـي    قلقة  تزال   ال

  .)١١٤(املمتاز لألطفال
 أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء الصعوبات اليت تواجهها           ،٢٠١١ويف عام     -٦٢

يف نظام التعليم، مبن فيهم أطفال الرومـا، وكـذلك إزاء            خمتلف فئات األطفال املستضعفني   
ارتفاع معدل التغّيب وتدين التحصيل العلمي وارتفاع عـدد األطفـال الـذين يلتحقـون               

 ٢٠٠٩ ويف عـام . )١١٥(اصة وارتفاع معدل االنقطاع عن الدراسـة      بالصفوف الدراسية اخل  
أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تعزز فنلندا جهودها لرفع مستوى تعليم أفراد              
جمتمعات الروما، وذلك بإذكاء الوعي بإمكانية تلقي أطفال الرومـا التعلـيم بلغتـهم األم،     

  .)١١٦(وبتشجيع تعيني مدرسني من الروما
وأشارت اليونسكو إىل أن فنلندا ليس لديها برنامج مستقل للتثقيف يف جمال حقوق               -٦٣

وقالت إن املنهج الدراسي للتعليم األساسي وللمدارس الثانوية يركز على حقـوق            . اإلنسان
اإلنسان وعلى املساواة والتسامح بوصفها من أهداف التعليم، وأشـارت إىل أن املواضـيع              

  .)١١٧(مح والتعددية الثقافية ُتناقش يف إطار تدريس املواد الدراسية املختلفةاملتعلقة بالتسا
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  احلقوق الثقافية  -ياء  
أشارت اليونسكو إىل أن التشريع الوطين املتعلق حبماية التراث يعترب كافيـاً حلفـظ        -٦٤

وأثـارت  . )١١٨(١٩٧٢ مواقع التراث العاملي يف فنلندا وفقاً ملعايري اتفاقية التراث العاملي لعام          
اليونسكو مسألة االحتياجات التدريبية للمؤسسات واألفـراد املعنـيني حبمايـة التـراث             

  .)١١٩(العاملي

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
قانون اخلدمات واملساعدات   على  بينما رحبت جلنة حقوق الطفل بالتعديالت اليت أُجريت           -٦٥

تـزال   ، ال ٢٠١٥-٢٠١٠ ت اإلعاقة للفترة  ، وبربنامج سياسا  ٢٠٠٩ املخصصة للمعوقني يف عام   
 اإلعاقـة يف بعـض      إزاء عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية املقدمة لألطفـال ذوي         قلقة  اللجنة  

وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً ألن      . البلديات، وإزاء عدم االلتزام املايل لفنلندا يف هذا الصدد        
التنقل بسبب العوائق املوجودة يف البيئـة    األطفال ذوي اإلعاقة يعانون من قدرة حمدودة على         

وأوصت اللجنة  . )١٢٠(املادية ويف شبكة النقل العام، مما يزيد من فصل الطالب ذوي اإلعاقة           
بأن تضع فنلندا إطاراً قانونياً وسياساتياً شامالً يضمن مساواة األطفال ذوي اإلعاقـة مـع               

ية اجليدة، والوصول إىل املبـاين      غريهم من األطفال يف احلصول على خدمات الرعاية الصح        
العامة، واستخدام وسائل املواصالت، واحلصول على التعليم يف املدارس العادية، وبأن حتسن            

  . )١٢١(قدرات املدرسني على التدريس للطالب ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات اخلاصة

  األقليات والشعوب األصلية  -الم  
لعنصري رأيها بأن هنج فنلندا يف تعريف الشخص        كررت جلنة القضاء على التمييز ا       -٦٦

وكررت اللجنة توصيتها بأن تعطي فنلندا  . الذي ميكن اعتباره صامياً إمنا هو هنج تقييدي جداً        
  .)١٢٢(وزناً أكرب للتحديد الذايت للهوية من جانب األفراد املعنيني

ة أن القـانون     الحظ املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلي       ،٢٠١١ويف عام     -٦٧
يكفل تقدمي التعليم باللغة الصامية داخل موطن الصاميني، وأن البلديات تتلقى مزيـداً مـن               

غري أنه ال يوجد تـشريع أو سياسـة     . اإلعانات للتدريس باللغة الصامية يف موطن الصاميني      
ظـم  تضمن تقدمي التعليم باللغة الصامية خارج املوطن األساسي للصاميني الذي يعيش فيه مع        

ويشكل تشتت مستوطنات الصاميني ونقص عدد املدرسـني الـصاميني          . الطالب الصاميني 
        مشكلة أمام التعليم باللغة الصامية ونشر الثقافة الصامية، كما يوجد نقص يف مواد التعلـيم،              

وقد اُتخذت بعض التدابري لتيسري التعلم عن       . نارياإلال سيما باللغتني الصاميتني السكولت و     
وقدمت . )١٢٣(عد، غري أن هذه الربامج تواجه مشكالت تعزى أساساً إىل عدم وجود متويل            ب

  .)١٢٤(جلنة حقوق الطفل مالحظات مماثلة
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وأشار املقرر اخلاص إىل أنه رغم أن التشريعات تكفل احلـق يف اسـتخدام اللغـة                  -٦٨
معينة، فإن قواعـد    الصامية أمام سلطات حكومية معينة ويف إطار إجراءات إدارية وقانونية           

احلماية القانونية ال ُتطبق، وُيعزى ذلك إىل حد كبري إىل عدم معرفة الـسلطات احلكوميـة                
  .)١٢٥(باللغات الصامية

، أشار املقرر اخلاص إىل أن التشريعات ال تعترف بـأي حقـوق             ٢٠١١ويف عام     -٦٩
وق حصرية هلم   ، وال تعترف كذلك بأي حق     إياهاخاصة للصاميني يف األراضي وال متنحهم       

وأشار املقرر اخلـاص   . يف ممارسة أنشطتهم املعيشية التقليدية سواء داخل موطنهم أو خارجه         
أيضاً إىل أن رعي غزال الرنة ال يقتصر على الصاميني دون غريهم، وإمنا هـو متـاح ألي                  

أبـداها  وأشار املقرر اخلاص إىل بواعث القلق املستمرة اليت     . )١٢٦(مواطن يف االحتاد األورويب   
وقال إن اسـتمرار قطـع      . الصاميون بشأن آثار قطع األشجار على أنشطة رعي غزال الرنة         

وأوصى بأن تعزز فنلنـدا     . )١٢٧(األشجار يشكل هتديداً للمناطق األساسية لرعي قطعان الرنة       
جهودها من أجل توضيح حقوق الصاميني يف األراضي واملوارد ومحاية هذه احلقوق بشكل             

وقدمت جلنة القضاء على    . )١٢٨(ن توفري محاية خاصة ألنشطة رعي غزال الرنة       قانوين، وضما 
  .)١٢٩(التمييز العنصري توصية مماثلة

وأشار املقرر اخلاص إىل أن الوالية القانونية للربملان الصامي تقتصر علـى املـسائل                -٧٠
 الربملان الصامي   املتعلقة باللغات الصامية والثقافة الصامية ووضع الشعب الصامي، وأن إسهام         

وأشار أيضاً إىل أن الربملانات الصامية بشكل عام، مع بـضعة           . يف هذه اجملاالت مقيد أيضاً    
استثناءات، تفتقر إىل السلطات احملددة الختاذ القرار يف املسائل املتعلقة باستخدام األراضـي             

  .)١٣٠(واملياه واملوارد الطبيعية
            ن األطفال الذين ينتمـون إىل أقليـة الرومـا         وتشعر جلنة حقوق الطفل بالقلق أل       -٧١

ويساور اللجنة . ال يتلقون اخلدمات الصحية بلغة الروما، مبا يف ذلك خدمات الصحة النفسية           
القلق أيضاً لعدم كفاية مستوى اخلدمات التعليميـة واألنـشطة الترفيهيـة املقدمـة بلغـة        

  . )١٣١(الروما

  لتمسو اللجوءاملهاجرون والالجئون وم  -ميم  
 الذي يتعلق جبميع    ٢٠١١أشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل قانون اإلدماج لعام           -٧٢

املهاجرين ويركز على املرحلة األولية لإلدماج، وإىل القانون اجلديد املتعلق باستقبال ملتمسي            
ة اللجوء الذي يوضح معايري اإلقامة لألطفال غري املصحوبني بذويهم ويضع شروطاً إضـافي            

  .)١٣٢(لتعيني أوصياء على هؤالء األطفال
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة عـن قلقهـا ألن النـساء                  -٧٣

املهاجرات قد يتعرضن بشكل خاص للفقر وملختلف أشكال العنف، مبا يف ذلك العنف املرتيل 
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صول على عمل يتناسـب     وعملية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، ويواجهن صعوبة يف احل        
  .)١٣٣(مع مستوى تعليمهن وخربهتن ومؤهالهتن

 ٢٠١٠قانون األجانـب يف عـام      على  ويف سياق مالحظة التعديالت اليت أجريت         -٧٤
واليت تتعلق جبمع مشل أسرة األطفال غري املصحوبني بذويهم، ال تزال جلنة حقـوق الطفـل                

باإلضافة إىل ذلك، تشعر .  للجوء يف فنلندانيتشعر القلق إزاء ممارسة احتجاز األطفال امللتمس
 عاماً فأكثر يقيمون يف وحـدات  ١٦ ماللجنة بالقلق ألن ملتمسي اللجوء الذين تبلغ أعماره 

 والعالج والرعاية   العقليةالبالغني يف مراكز االستقبال، وكذلك لعدم كفاية خدمات الصحة          
وأوصت اللجنة فنلندا بـأن تفـسر       . )١٣٤(النفسية املقدمة للقاصرين غري املصحوبني بذويهم     

الشك لصاحل ملتمس اللجوء، يف حال وجود شك بشأن عمره، وأن تعامله كطفل، وأن تتيح 
  .)١٣٥(له الطعن يف نتيجة عملية حتديد العمر

وأشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل أن اإلجـراءات الـسريعة، وفقـاً لقـانون          -٧٥
ال وقتاً شديد القصر للنظر يف حاالهتم على حنـو دقيـق     األجانب، ال تتيح مللتمسي اللجوء إ     

املمكن الطعن   وأشارت أيضاً إىل أن من    . والستنفاد مجيع سبل الطعن يف حالة رفض طلباهتم       
يف قرار سليب، وإن كان من املمكن تنفيذ القرار خالل مثانية أيام أو رمبا فوراً، بغض النظـر                  

وقالت املفوضية إن هذه املـسألة      .  إيقايف تلقائي  عن الطعن، ومن مث لن يكون للطعن أي أثر        
 الدوري الشامل املتعلق بفنلندا، وأشـارت       ضنوقشت بالفعل خالل الدورة األوىل لالستعرا     

وأضـافت أن   . إىل عدم حدوث أي تغيري يف التشريع أو يف املمارسة اجلارية يف هذا الصدد             
لفنلندية حتدث يف سياق إجراء     معظم حاالت رفض طلبات اللجوء من جانب دائرة اهلجرة ا         

وأوصت املفوضية بأن تضمن فنلندا أن ُتراعى يف مجيع مراحل إجراءات اللجوء            . )١٣٦(سريع
. )١٣٧(األصول الواجبة والضمانات القانونية مللتمسي اللجوء، مبا يف ذلك األثر اإليقايف للطعن           

  .)١٣٨(وقدمت جلنة مناهضة التعذيب مالحظات مماثلة

  يف التنميةاحلق   -نون  
 يف املائة ٠,٥٦ نسبة ٢٠١٠الحظت جلنة حقوق الطفل أن فنلندا خصصت يف عام          -٧٦

               من دخلها القومي اإلمجايل لتقدمي املساعدة الدولية وأهنا التزمـت ببلـوغ اهلـدف املتفـق        
               ل  يف املائة من دخلـها القـومي اإلمجـايل حبلـو           ٠,٧عليه دولياً املتمثل يف ختصيص نسبة       

  .)١٣٩(٢٠١٥عام 
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