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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 

 2022الثاني/نوفمبر  تشرين 7-18

 *موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن فنلندا  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
 ( 1)جهة من الجهاع صااااااحمة الم ااااال ة  22الدوري الشاااااامو  وهو ملرق لورلاع المعلوماع المقدمة من 

  ويتضااامن فرعًا إلى االساااتعراض الدوري الشاااامو، ويرشد في واااتوي موج  تقحددًا بال د ا ل اااى لعدد ال لماع
مستقاًل لمساهمة المؤسسة الوطنية ل قوق اإلنسان المعتمدة بناًء على تقحدها التام بممادئ باريس  وروعحت  

  (2)في إعداد التقرير نتيجة االستعراض السابق

المعلومات المقدمة من المؤسسسسسسسسسسة الوونية لحقوق اإلنسسسسسان المعتمدة  نا ا   -ثانياا  
 ئ باريسعلى تقيدها التام بمباد

ذكر المرك  الفنلندي ل قوق اإلنسااان أنع على الر م من بعا التروراع اإلاجابية لتقساايم المهام   -2
بشااااتو واياااات بحن مرتل  الجهاع الفاعلة في مجاإل حقوق اإلنسااااان، فكن تشااااإلية نيا و حقوق اإلنسااااان  

لتغححراع على كفاءة الهيا و  ت اإل مساااتمرة  فقد أُنشاااكت نيا و جدندة دون إجراء ت لحو كاي لتذهحر هذ  ا ال
ودعا المرك  ال تومة إلى تقحيم التغححراع التي     (3)وويااااااااااااااوحها  ولد أدال ذلخ إلى تداكالع وكلق ارتما اً 

  (4)بغية تع ي  كفاءتع وتماستع وامالً  طرأع على الهيتو الوطني ل قوق اإلنسان تقحيماً 

وتمويو كاي، ونيا و وموظفحن لتع ي     وأوصاااااى المرك  ال تومة بضااااامان تدابحر طويلة ا جو، -3
تثقيف المعلمحن في مجاإل حقوق اإلنسااااااااان لبو الردمة وأهناءهال ونالعمو بنشاااااااااق على تع ي  التثقيف في 
مجاإل حقوق اإلنسااااااااان على جميع المسااااااااتوياع وتذمحن ما اتفي من التدريم للموظفحن العمومححن ومرتل   

  (5)في مجاإل حقوق اإلنسانا ك ائححن )مثو أك ائحي الرعااة ال  ية( 

  

 ت در هذ  الوهيقة من دون ت رير رسمي  *
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والحظ المرك  أن القرم الشاااااامالي  كذ في االحترار بمعدإل أرنعة أيااااااعاي المتوساااااا  العالمي    -4
ولذلخ  هار سالبية مماوارة ووايا ة على أسالوا حياة ال اامححن التقلحدي، وسابو صيم ال اامححن وهقافتهم   

لتغحر المناخ، و هار  على ا من الغذائي، والهجرة العالمية على ساااااااااااااابحو   ولد نؤدي التذهحر ا وسااااااااااااااع نرالاً 
  (6)المثاإل، إلى صعوناع في إعماإل حقوق اإلنسان

وأوصااااااااااااااى المرك  بذن ت فو ال تومة التنسااااااااااااااحق بحن الساااااااااااااالراع، والتعاون مع المنإلماع  حر  -5
يا و الردماع في تنفحذ االلت اماع  ال تومية، وإوااارال المساااتويحن الم لي واإللليمي، وال سااايما في تروير ن

إلى تذمحن كدماع كافية   اإللليمية والدولية لدال الت ااااادي للعن  ياااااد المرأة  ودعا المرك  ال تومة أاضااااااً 
 لالحتياجاع الفرداة وموزعة جغرافياً   اساااااهو الوصاااااوإل إلحها ويوفرها مهنحون متعددون وت ون م اااااممة وفقاً 

  (7)والعن  يد المرأة  ي استفحد مها ي ااا العن  العائلي 

ودعا المرك  ال تومة إلى احترام حق ا طفاإل حاملي صاااافاع الجنسااااحن في تقرير وااااؤونهم، من   -6
كالإل اتراذ تدابحر لانونية فعالة و حرها من التدابحر ل إلر العملياع الجراحية  حر الضااااااااروريةل وت سااااااااحن 

ومغانري الهوية الجنساااااانية وحاملي صااااافاع  رفا  الشاااااماا من المثلياع والمثلححن وم دوجي المحو الجنساااااي  
الجنساحن ويامان بحكة تعليمية  منة وتوفحر كدماع ميسارة  ولكخ الذنن اعانون من العن  ومن مشاا و في 

  (8)ال  ة العقلية

والحظ المرك  وجود تمااننااع كبحرة بحن مرتل  الم اااااااااااااااالت اإلدارياة فيماا نتعلق باالتنفحاذ ال ااماو   -7
راص ذوي اإلعالة  وال ن اإل ا واااااااااااااراص ذوو اإلعالة نواجهون ت دااع في إعماإل  التفاقية حقوق ا وااااااااااااا

أوجاع الق ااااااااااااااور، بماا في ذلاخ أوجاع الق ااااااااااااااور في   وت راراً  حقولهم  ولاد حادد أمحن المإلاالم البرلمااني مراراً 
إمتاانياة الوصااااااااااااااوإل إلى أماا ن العماو والرادمااع، مثاو مرا   االلتراا، وعادم توافر الترتحمااع التيسااااااااااااااحرياة  
المعقولة، وفرض لحود في أما ن الرعااة الراصة على ا وراص ذوي اإلعالاع الذهنية فيما نتعلق بتقرير 

  (9)وؤونهم، وعدم إنالء االعتمار لالحتياجاع الفرداة في المنال اع التنافسية المتعلقة بالردماع

حن أن احترام كرامة  في المائة من المجحب  48لدراساااااااااااة اساااااااااااتق اااااااااااائية أجراها المرك ، رأال   ووفقاً  -8
في المائة من المجحبحن   34ا وااااااراص ذوي اإلعالة لد تضاااااااءإل كالإل الساااااانواع السااااااابقة، في ححن رأال  

  (10)في أوجع الت امو ت انداً 

ودعا المرك  ال تومة إلى العمو بنشااااق على تع ي  مشااااركة ا واااراص ذوي اإلعالة في ساااوق   -9
من التمحح  في ساااوق العمو، ويااامان أال اساااتثني القانون الجدند    العمو، ويااامان ال مااة القانونية الفعالة

  (11)إلى الشيروكة المتعلق بالردماع المقدمة لألوراص ذوي اإلعالة أولكخ الذنن تع ال إعالتهم أساساً 

ودعا المرك  ال تومة إلى يااااامان إجراءاع وساااااياسااااااع هجرة منهجية تقوم على ال قوق، وتذكذ   -10
احتياجاع ال مااة الراصااااة للمدافعحن عن حقوق اإلنسااااان كذولوية سااااياسااااية لل تومة،    أاضاااااً في االعتمار  

  (12)وإلى يمان االستمرار في إتاحة لم ومو ا سرة لجميع المستفحدنن من ال مااة الدولية دون تمحح  

مة من الجهات األخرى صاحبة المصلحة -ثالثاا    المعلومات المقدَّ

 والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان (13)االلتزامات الدوليةنطاق  -ألف 

بشاااذن حقوق    169بالت ااادنق على اتفاقية منإلمة العمو الدولية رلم    2أوصااات الورلة المشاااتركة  -11
  (14)الشعوا ا صلية
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ودعت ال ملة الدولية للقضاااااااااء على ا ساااااااال ة النووية فنلندا إلى الت اااااااادنق على معاهدة حإلر  -12
  (15)ووية باعتمار ذلخ مسذلة مل ة على ال عحد الدوليا سل ة الن

ال تومة بضااااااااامان الرصاااااااااد ال تومي والبرلماني المنتإلم ل الة حقوق    2وأوصااااااااات الورلة المشاااااااااتركة   - 13
اإلنسااااان في فنلندا، ومتابعة توصااااياع وأحتام هحكاع الرصااااد الدولية، على أسااااا  ساااانوي، على ساااابحو المثاإل   

   ( 16) محن الموارد المشرية لمتابعة التوصياع الدولية ل قوق اإلنسان في جميع الوزاراع ودعت الورلة فنلندا إلى تذ 

 اإلوار الووني لحقوق اإلنسان -با  

 اإلوار الدستوري والتشريعي -1 

حث مجلس أورونا فنلندا على مراجعة تشاااااااااريعاتها لضااااااااامان ال مااة الفعالة لألطفاإل من حاالع   -14
  (17)المعاملة ال ادرة عن مولع نفوذ معتري بعسوء 

ب حث ننق على   ال تومة إلى إصااااااااااالم لانون المت ولحن جنسااااااااااياً   2ودعت الورلة المشااااااااااتركة   -15
  (18)اعتراي لانوني سريع ووفاي وميسور نتيت لهم، وال سيما للق ر منهم، حرية تقرير وؤونهم

اع تشارييية لضامان حق ا طفاإل حاملي صافاع  فنلندا باتراذ كرو   2ون ا ت الورلة المشاتركة   -16
الجنساااااااااحن في تقرير واااااااااؤونهم وفي الساااااااااالمة البدنية واالساااااااااتقالإل البدني وحإلر الجراحاع التربييية  حر 
  الضااااارورية و حر التوافقية لألعضااااااء التناسااااالية و حرها من التدكالع  حر التوافقية و حر الضااااارورية طبياً 

  (19)حاملي صفاع الجنسحن(لتغححر الر ائق الجنسية لألطفاإل )

بكصااالم لانون برلمان ال ااامححن على وجع الساارعة لتنفحذ ال تمحن    2وأوصاات الورلة المشااتركة   -17
(، وتع ي  تربحق مبدأ الموافقة ال رة والمساااامقة  2019ال ااااادرين عن لجنة ا مم المت دة ل قوق اإلنسااااان )
  (20)ححنوالمستنحرة في جميع التشريعاع المتعلقة ب قوق ال ام

فرا فنلندا ال تومة إلى إصااااااااااالم لانون رعااة الرفو وإدماجع بشااااااااااتو    -   ودعت منإلمة إنقاذ الرفولة  - 18
   ( 21) متسق في كدماع الرعااة االجتماصية وال  ية مع إنالء اهتمام كاص لتوفحر كدماع رعااة ال  ة العقلية 

ال تومة بكجراء إصااااااالم وااااااامو للتشااااااريعاع والممارساااااااع البلداة    2وأوصاااااات الورلة المشااااااتركة   -19
  (22)المتعلقة بالعمو اإلدماجي لألوراص ذوي اإلعالة في ورش م مية، مع االعتراي ب قولهم كعماإل

 البنية األساسية المؤسسية وتدا ير السياسة العامة -2 

بذن ت فو ال تومة أن نتمتن أمحن المإلالم المعني بعدم التمحح ، بعد   3أوصااات الورلة المشاااتركة   -20
اإلصاااااااالم التشاااااااريعي، من رفع لضاااااااية تتعلق بالتمحح  إلى الم تمة الوطنية لعدم التمحح  والمسااااااااواة، التي  

  (23)ست ون لها والاة تقحيم التمحح  في متان العمو ومنت تعويضاع لض ااا التمحح  

ال تومة بكجراء تقحيم متساااق ومساااتمر  هر جميع العملياع التشااارييية    2شاااتركة  وأوصااات الورلة الم -21
وعملياع صااااانع القرار، بما في ذلخ إعداد المح انية الوطنية، على حقوق اإلنساااااانل وتر ااااايق موارد بشااااارية  
 افية وإنشاااااء والاة م ددة لضاااامان تنفحذ السااااياساااااع المتعلقة بال قوق ا ساااااسااااية وحقوق اإلنسااااانل وياااامان  

ال تومة المقبلة كرَة عمو وطنية رابعة ل قوق اإلنسان وال قوق ا ساسيةل ويمان التمويو ا ساسي  اعتماد  
  (24)ال افي والرويو ا جو لمنإلماع المجتمع المدني التي تع ز وترصد حقوق اإلنسان داكو فنلندا

جي في مجاإل  ال تومة بتذمحن موارد كافية لتوفحر التثقيف المنه 2ون اااااااااا ت الورلة المشااااااااااتركة   -22
حقوق اإلنساااان لموظفي الردمة المدنية وصاااناا القرار في جميع الوزاراع والمساااتوياع الدنيا من ال تومة،  

  (25)بما في ذلخ اإلداراع اإللليمية الجدندة التي توفر كدماع رفا 
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 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها  -جيم 

 مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الواجب التطبيق. تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان -1 

 المساواة وعدم التمحح    

أنع على الر م من صاااااااادور العدند من التوصااااااااياع المتعلقة بالت اااااااادي    BCNالحإلت واااااااامتة  -23
لقيم  للعن اارية وكر  ا جانم والتمحح  الجنساااني كالإل االسااتعراض الدوري الشااامو السااابق، فكن فهم نإلام ا

  (26)الضمني والشائع الذي ندعمها يرورٌي لت قحق نتائج ألوال وأ ثر كفاءة

أنع على الر م من أن فنلندا لدنها تشااااريع وااااامو لعدم التمحح ، فكن وسااااائ    Demla ryوذكرع   -24
سااايما واتجار بالمشااار، ال    (27)اإلعالم أفادع بانتشاااار التمحح  على نراق واساااع في العمو على واااتو ابت از 

في لراا الردماع المنرفا ا جر، مثو التنإليف والمراعم  وناإليااااااااااااااافة إلى ذلخ، لم ُامنت العدند من 
  (28)ي ااا االتجار بالمشر ت ريت إلامة ر م يع  حالهم

بالتدكو    ال تومة إلى منت الم تمة الوطنية لعدم التمحح  والمساااواة تفويضاااً   2ودعت الورلة المشااتركة   - 25
للضا يةل وإلى منت أمحن    مالياً  لتمحح  في العمو، والبت في مساائو دفع مرت م فعو التمحح  تعويضااً في حاالع ا 

المإلالم المعني بعدم التمحح  صااااااااااااالحية التدكو في حاالع التمحح  في العمو، ورفع لضااااااااااااااا إلى الم تمة عن  
   ( 29) ة ي ية بعحنها حاالع المضااقة أو أي نوا  كر من التمحح  يد مجموعة من ا وراص، دون تسمي 

فنلندا بالساااااامام لضاااااا ااا التمحح  الجنساااااااني برفع لضاااااااااهم إلى   2ون اااااا ت الورلة المشااااااتركة   -26
الم تمة بشااااتو مسااااتقو، دون تدكو من أمحن المإلالم المعني بالمساااااواة، كما هو ال اإل بالنساااامة لضاااا ااا  

يساااااااااااحرية المعقولة في لانون عدم التمحح   التمحح  في إطار لانون عدم التمحح ل ونتعدنو تعريف الترتحماع الت
  (30)لضمان االمتثاإل لمعانحر اتفاقية حقوق ا وراص ذوي اإلعالة

  ال تومة بذن ت فو تمويو الجهود الرامية إلى متاف ة العن اارية تمويالً   2وأوصاات الورلة المشااتركة   -27
وإعماإل هذ  الجهود ب اااااااورة منهجية في الهيا و والمؤساااااااسااااااااع والساااااااياسااااااااع القائمة، وتلقي الموظفحن     افياً 

بشاذن ال قوق ا سااساية وحقوق اإلنساان،    وإل امياً   منهجياً   المتلفحن بكنفاذ القوانحن على جميع المساتوياع تدريماً 
  (31)هذا التدريم ونوعحتع بانتإلامبما في ذلخ متاف ة التمحح  وكراا/جرائم ال رانية، واستعراض مضمون 

، ألر متتم المؤساااسااااع الدامقراطية وحقوق اإلنساااان  2020وفيما نتعلق بتقرير جرائم ال رانية لعام   -28
التابع لمنإلمة ا من والتعاون في أورونا بجهود فنلندا لت ساااااااااحن تساااااااااجحو جرائم ال رانية و لياع جمع البياناع  

  عن المعلوماع المقدمة في ساجالع الشارطة  بحد أن المتتم الحظ أاضااً   وممارسااع التعاون الم لية، فضاالً 
  (32)أن فنلندا ستستفحد من إذكاء وعي موظفحها في مجاإل العدالة الجنائية ونناء لدراتهم بشذن جرائم ال رانية

 إلامة العدإل، بما في ذلخ مسذلة اإلفالع من العقاا، وسيادة القانون   

فنلندا بضااااااااامان إجراء ت قيقاع وم ا ماع فعالة وساااااااااريعة في جرائم    2وأوصااااااااات الورلة المشاااااااااتركة  - 29
ال رانيةل ونمراجعة التشاااااااااااريعاع القائمة المتعلقة بجرائم ال رانية لضااااااااااامان امتثالها للمعانحر الدوليةل ونت ااااااااااادي  

   ( 33) عامة، وإدانتع بشدة   السلراع لرراا ال رانية والعن رية وكر  ا جانم، بما في ذلخ من جانم ور ياع 

   ( 34) بكجراء ت قحق مستقو في مشروصية سجو أفراد الروما ويمان متابعتع   2وأوصت الورلة المشتركة   - 30

أن لضاااااااااا حمااة الرفو تعالج في م تمة إدارية،    Kadotetutوالحإلت منإلمة حمااة الرفولة   -31
ححث ال امتن إجراء م ا مة عادلة في ظو الويااااااااع الراهن، وأن هحكة رعااة الرفو تعد وهائقها الراصااااااااة  
في هااذ  العمليااة، وت تبهااا وتقاادم نتااائجهااا كااذدلااة  وذكرع المنإلمااة أن عاادم المسااااااااااااااااواة بحن ا طراي في 
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ننمغي توياايت نإلام الربراء ا عضاااء في الم تمة اإلدارية على وجع  اإلجراءاع واياات  وأوااارع إلى أنع
  (35)االستعجاإل،  ن الربراء لدنهم كلفية اجتماصية ل نهم امارسون سلرة لضائية

 ال رياع ا ساسية  

، أن فنلندا لدنها تجنحد باساااااااام ات اد المسااااااااتن فحن ياااااااامحرياً   المعروي أاضاااااااااً  AKLوذكر ات اد   -32
    وإذا أ اد المجناد أن أساااااااااااااامااباً نومااً  347أو   255أو   165إجمااري للاذكور وأن المجنادنن اجام أن ارادموا 

جداة تتعلق بالضاااااامحر تمنعع من أداء الردمة العسااااااترية، امتنع التقدم برلم لل  ااااااوإل على كدمة مدنية 
دعاء جنود االحتياق أو كالإل الردمة العساااترية   )كدمة  حر عساااترية( في حاإل اسااات  نوماً   347بدنلة لمدة  

  (36)بموجم القانون  وذكر االت اد أن طلماع االلت اق بالردمة  حر العسترية اجم أن تُقبو تلقائياً 

الذنن نرفضاون أداء الردمة العساترية و حر العساترية على الساواء    والحظ أن المساتن فحن يامحرياً  -33
س وُي تم علحهم بالسااااجن لفترة تعادإل ن اااا  مدة كدمتهم  حر تاماً   اسااااتن افاً ُارلق علحهم اساااام سالمسااااتن فون  

، أتي ت الفرصااااة لجميع  2013  ومنذ عام  نوماً   173العسااااترية المتمقية  وال د ا ل ااااى لفترة السااااجن هو  
  (37)المستن فحن للتقدم برلم االستفادة من أحتام االعتقاإل المن لي ت ت المراقمة

( أو إلى  نوماً   165ل تومة برفا مدة الردمة المدنية البدنلة إلى أل اار مدة )وأوصااى االت اد ا -34
( بما نتماواااى مع المعانحر الدولية ل قوق اإلنساااانل ويااامان  نوماً   255المدة المتوسااارة للردمة العساااترية )

ز ت ت ساااااايررة جها  أال ت ون أي مجموعة أو لجنة تنإلر في الردمة المدنية البدنلة للمسااااااتن فحن ياااااامحرياً 
عساااتري ويااامان االلت ام بالمعانحر الدولية ل قوق اإلنساااانل ويااامان أال ت ون الردمة  حر العساااترية في 

  (38)المستقبو عقابية من ححث طبيعتها ومدتها

ون اااات االت اد وحركة الت ااااالت الدولية كذلخ بتقدام معلوماع كافية بشااااذن إمتانية التقدم برلم   -35
ة سااااااواء في عملية التجنحد أو أهناء الردمة العسااااااتريةل واإلفرا  عن لل  ااااااوإل على الردمة  حر العسااااااتري

المودعحن في الساااجون أو لحد االعتقاإل المن لي ت ت المراقمةل وإلغاء أي واااتو   جميع المساااتن فحن يااامحرياً 
   (40()39) كر من أوتاإل معاقمة المستن فحن يمحرياً 

، التي نتلقاها الشمان  المعلوماع  حر ال افية، والمت ح ة أحياناً والحإلت حركة الت الت الدولية أن   -36
  (41)أن المجندنن ال نتلقون معلوماع كافية عن بدائو الردمة العسترية  أهناء تجنحدهم أو لبلع، تعني يمناً 

وأوصاااااااات الهحكة الدولية لضااااااااريمة الضاااااااامحر والسااااااااالم ال تومة بكلغاء لرار فرض نفس مترلماع   -37
نلة على واااهود نهو ل وكفا مدة الردمة البدنلة المرلونة حتى تسااااوي المدة ا سااااساااية للردمة  الردمة البد

  (42)عن جهاز ا من الوطني ومتوافقة مع جميع أسس االعتراض العستريةل وتوفحر كياراع مستقلة تماماً 

س  تاماً   استن افاً  وأوصت اللجنة كذلخ بذن تلغي فنلندا من تشريعاتها أي إمتانية لسجن سالمستن فحن -38
  (43)الذنن نرفضون الردمة العسترية والردمة البدنلة المتاحة

أن تعحد ال تومة تقحيم سااااالراع الشااااارطة الراصاااااة باإلواااااراي    Elonvaalijatوالترحت منإلمة  -39
على أنشاااارة تمويو المنإلماع  حر ال تومية وأن تضاااامن وجود نإلام ت قحق كارجي مناساااام في ال االع  

ها أن الشااااارطة اساااااتردمت سااااالراتها الرلابية بشاااااتو مريم  وواااااجعت المنإلمة فنلندا على أن  التي ن عم فح
سنموذ  المراقمة المدنيةس الذي اسااامت للوكاالع الرارجية بكجراء   ت ذو حذو البلدان التي أدكلت ما اسااامى ب

ل امية  ت قيقاع مساااااتقلة في إجراءاع الشااااارطة ويرولها صاااااالحياع كبحرة تشااااامو ترتحم جلسااااااع اساااااتماا إ
وإجراء مراقمة ساارية  وتتيت هذ  الوكاالع الرارجية لضااماق الشاارطة ال شاا  ب رية أ بر عن سااوء الساالول  

  (44)الداكلي وردا السلول الوايت الت ح  
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بذن تمتنع فنلندا عن التربحق التعساااافي لقانون جمع التبرعاع، كذن تمتنع   Effiوأوصاااات منإلمة  -40
للمنإلماع  حر ال تومية بشااااااااتو انتقائي، وعن إساااااااااءة اسااااااااتردام    عن رفا منت تراكيق جمع التبرعاع

الدعاوال المدنية، بوصااافهما وساااحلتحن لقمع المشااااركة العامة والنقاش والمناصااارة ال اسااامة ل قوق اإلنساااانل  
على المنإلماع  حر ال تومية    مفرطاً  عبكاً   وإلغاء المواد التقححداة من لانون جمع ا مواإل التي تفرض حالياً 

تساااااعى إلى جمع ا مواإل الالزمة لعملها من أجو ال اااااالت العامل وإلغاء صاااااالحياع المجلس الوطني  التي  
للشرطة الفنلنداة وإداراع الشرطة الم لية التي تتيت لهما تقرير من ُاسمت لع بجمع ا مواإل، وكذلخ السمام  

  (45)بذنشرة جمع التبرعاع بمجرد اإلكرار 

فنلندا مل مة بتيساحر ممارساة ال ق في حرية التعبحر والتجمع السالمي وت وين  وذكرع المنإلمة أن   -41
الجميياع، ويشمو ذلخ واجم تهحكة وصون بحكة تمتحنية امتن للمجتمع المدني أن اعمو فحها ب رية ودون  

  (46)كوي من أي مضااقة، بما في ذلخ المضااقة القانونية، عند قيامع بعملع

أن ال نيسااااة اإلنجحلية اللوهرية في فنلندا وال نيسااااة ا رهوذكسااااية في  1ركة  والحإلت الورلة المشاااات -42
من الدسااااااااتور، ال اجوز  76للمادة   فنلندا تتمتعان بويااااااااع متمح  بموجم القانون فيما نتعلق بالدولة  فوفقاً 

للبرلمان الموافقة على تعدنالع على لانون ال نيساااااااااة إال بالترام من الجميية ال نساااااااااية لل نيساااااااااة اإلنجحلية  
إلغاء الوياااااع الراص لل نيساااااة اإلنجحلية اللوهرية الفنلنداة وال نيسااااة   1اللوهرية  والترحت الورلة المشاااااتركة  

وجوا معاملة جميع المواطنحن   1لة الفنلنداة  ورأع الورلة المشااتركة  ا رهوذكسااية الفنلنداة فيما نتعلق بالدو 
على لدم المسااااااواة، بغا النإلر عن الدنن أو المعتقد، مع احترام حرية الدنن والمنإلور والضااااامحر، ولالت  

  (47)إن ذلخ نترلم تعدنالع تشرييية

   ( 48) القانون  ودعت ال تومة إلى س م  أن تجريم التجداف ا د من حرية التعبحر   1وذكرع الورلة المشتركة  - 43

ور م أن التجداف مدر  في القانون الجنائي في فنلندا، ال امتن للدولة التدكو بشاااااااااتو كامو في  -44
لضاااااااا انتها اع حقوق اإلنساااااان القائمة على أساااااا  دنني في المؤساااااسااااااع الدولية  إذ أن تفساااااحر لوانحن 

  (49)التجداف تعسفي للغااة في بلدان مرتلفة

 ال ق في ال وا  وال ياة اُ سرية  

، لاااد ال ت ون فنلنااادا ممتثلاااة باااال ااااماااو لمواد االتفااااقياااة ا ورونياااة ل قوق  ILAryلجميياااة    ووفقااااً  -45
اإلنسااااااااااان ورنما ال ت ون ممتثلة  حتام اتفاقية ا مم المت دة ل قوق الرفو، عندما نتعلق ا مر بالتنشااااااااااكة 

  (50)الرالقالمشتركة بعد 

أن الم ا م وا ك ااااائححن االجتماعححن المسااااؤولحن عن حمااة ا طفاإل    PPRYواعتبرع جميية  -46
أن منهجية اتراذ هذ     مت ح ون، مما أدال إلى إبعاد عدد كبحر للغااة من اآلباء عن أطفالهم  وادعت أاضاً 

  (51)القراراع تستند إلى معانحر تعسفية و حر وفافة

إلى بياناع تإلهر عدم كفااة االعتراي با بوة والمعاملة  حر العادلة    MJKLيية وأواااااااااااااارع جم -47
  (52)لآلباء في مسائو ال ضانة

 حإلر جميع أوتاإل الرق، بما في ذلخ االتجار با وراص  

(  2021على أن كرة العمو الجدندة لمتاف ة االتجار بالمشااااااااار )  2وواااااااااددع الورلة المشاااااااااتركة   -48
ت اادي السااتغالإل العمالة، بما في ذلخ زيادة الوعي لدال الساالراع العامة والشااركاع  حددع تدابحر مهمة لل

الراصااااة  بحد أن ح ااااوإل ياااا ااا االسااااتغالإل في العمو على ال مااة القانونية م دود لعدم االعتراي بهم  
  (53)كض ااا اتجار بالمشر، الذنن استفحدون من نإلام مساعدة م دد دائماً 
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ى تر ايق موارد كافية لمنع التمحح  واالساتغالإل واالتجار بالمشار،  فنلندا عل  Demla ryوحثت  -49
وطلبت تع ي  الردماع    (54)ويااااااااامان إجراء الت قيقاع الواجمة في حاالع االساااااااااتغالإل واالتجار بالمشااااااااار 

  (55)المقدمة لض ااا االتجار بالمشر 

التعاون في أورونا أن اإلطار  ووجد متتم المؤسساع الدامقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنإلمة ا من و  - 50
   ( 56) المعانحر والتوصياع القانونية الدولية   القانوني الفنلندي الراص بمتاف ة االتجار بالمشر ا ترم عموماً 

مع   وأوصاااااى فنلندا بت ساااااحن تعريف ساالتجار بالمشااااارس الوارد في القانون الجنائي الفنلندي تمشاااااياً  -51
أحاادا التوجحهاااع الواردة في ا حتااام التشااااااااااااااريييااة النموذجيااة لمتتاام ا مم المت اادة المعني بااالمراادراع  
والجريمة فيما نتعلق بمتاف ة االتجار با واااااااااااراصل ويااااااااااامان أن اشاااااااااااتو االتجار الذي نرت مع موظفون  

مااع عن الضاااااااااااااا ااااا إلى  للعقوناةل واالمتنااا عن نقاو معلو   مشاااااااااااااادداً   عمومحون أهنااء أدائهم لواجمااتهم ظرفااً 
للغااة، في حاالع    سااااااااااااالراع إنفاذ القانون إلى أن ت تمو فترة التعافي والتف حر، ما لم اتن ذلخ يااااااااااااارورياً 

ل وإنشاااء  لية وطنية واياا ة لةحالة تنروي على نإلام لت دند هوية الضاا ااا من لبو ياايقاً   م ددة ت دنداً 
  (57) راض المساعدة والدعمسلراع إنفاذ القانون ومقدمي الردماع االجتماصية  

 ال ق في الضمان االجتماعي  

أن ال تومة عحنت لجنة برلمانية لتنفحذ إصاالم الضامان االجتماعي   2والحإلت الورلة المشاتركة   -52
مما نوفر فرصااااااااة حاساااااااامة لتعدنو المشااااااااا و الهيتلية التي    ،(2027-2020على مدال فترتحن انترابحتحن )

من   لويااً   ماو ب قولهم االجتمااصياة وااللت ااااااااااااااادااة  ومع ذلاخ، ترلام ذلاخ الت امااً تمنع الناا  من التمتع ال اا
  (58)الدولة بتروير النإلام بما نتماوى مع الت اماتها في مجاإل حقوق اإلنسان

ال تومة إلى ياامان أن اسااتند اإلصااالم الجاري للضاامان االجتماعي    2ودعت الورلة المشااتركة   -53
إلى تقحيم وااااامو آلهار  على حقوق اإلنسااااان نرك  بشااااتو كاص على ويااااع الفكاع ا  ثر عريااااة لررر  

  (59)الفقر والتهميم والتمحح ، ويمان أن ننروي على تدابحر م ددة للترفيف من حدة هذا الررر 

 قال ق في مستوال مييشي الئ  

أن الضاامان االجتماعي ا ساااسااي لم ُنرفع إلى مسااتوال كاي،    Finnwatch ryالحإلت منإلمة  -54
وأن عدم كفااة اسااات قالاع الضااامان االجتماعي اعني أن بعا النا  افتقرون إلى ما اتفي من الغذاء أو  

  (60)الدواء أو الرعااة ال  ية بسبم نقق الموارد المالية

على معااملاة العمااإل الوطنححن   أن القاانون الفنلنادي ننق رسااااااااااااااميااً  2وذكرع الورلاة المشااااااااااااااتركاة  -55
وا جانم على لدم المساااااااااااااواة  بحد أنع لم نوإَل اهتماٌم كاي لضااااااااااااع  حاإل العماإل المهاجرين، مثو العماإل  
ال راعححن الموساااااامححن، الذنن نتعرصااااااون لممارساااااااع اسااااااتغاللية بساااااابم يااااااع  مهاراتهم اللغوية ووعحهم  

عن كوفهم من االنتقاام أو فقادان الدكو أو اإللامة  وأُبلع عن انرفااض مفرق في أجور    القاانوني، فضااااااااااااااالً 
  (61)عن امتناا أرناا العمو عن دفعها هؤالء العماإل فضالً 

، كان جامعو التوع البري مجموعة ياااااااييفة بشاااااااتو كاص من هؤالء  2للورلة المشاااااااتركة    ووفقاً  -56
لاد اسااااااااااااااتُمعادوا من تادابحر ال مااااة التي نوفرهاا لاانون العماو عن العمااإل، ومعإلمهم من تاانلناد أو أوكرانياا  و 

طريق اعتمارهم متعهدنن أو عاملحن ل ساااااااااابهم الراص  ور م أن القانون الجدند بشاااااااااذن الوياااااااااع القانوني  
( ا إلر، على ساابحو المثاإل، فرض رسااوم توظيف وفرض  2021لألجانم من جامعي المنتجاع الربييية )

توفحر الساااااااااااااتن لهؤالء العمو، من  حر الوايااااااااااااات كيف ساااااااااااااحتم تربحق القانون في أداء ممالع كبحرة مقابو 
  (62)الممارسة العملية  ولم ننق القانون على حد أدنى من الدكو، لمنع الممارساع االستغاللية
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 ال ق في ال  ة  

ودعت منإلمة إ اهة ا طفاإل إلى ياامان المشاااركة النشاارة والهادفة لألطفاإل والشااماا، وكاصااة   -57
الضاااااعفاء منهم، في تنفحذ اإلصاااااالم في الردماع ال ااااا ية واالجتماصية، من كالإل إوااااارا هم في ترري   

على التعاون مع منإلماع    وتقدام الردماع التي اساااااات قونها، في إطار دوائر كدماع الرفا   وحثت أاضاااااااً 
طفاإل المودعحن  المجتمع المدني العاملة مع ا طفاإل الذنن اييشااااون في أوياااااا هشااااة ومن أجلهم، مثو ا 

  (63)في مؤسساع الرعااة البدنلة وعلى دعم هذ  المنإلماع

أن كدماع الرعااة ال اا ية ا ولية ليساات ميسااورة ومتاحة للجميع على    2وذكرع الورلة المشااتركة   -58
ن و متساااااااااااااااو في جميع أن اء البلد  وتوجد اكتالفاع كبحرة بحن ا لاليم في توافر كدماع ال ااااااااااااا ة العقلية،  

لقلق  إيااااافة إلى عدم كفااة الرعااة الولائية  ولالت إن حالة الرعااة ال اااا ية العقلية لألطفاإل والشااااماا مثحرة ل 
ال تومة إلى تع ي  كدماع    2  ودعت الورلة المشاااااتركة  19-بشاااااتو كاص ولد تفالمت بسااااابم جائ ة كوفحد

  (64)ال  ة النفسية ا ساسية وتيسحر الوصوإل إلحها، بما في ذلخ الردماع الولائية لألطفاإل والشماا

الشاااارعححن   على عدم وجود تشااااريع اضاااامن ح ااااوإل المهاجرين  حر  2ووااااددع الورلة المشااااتركة   -59
على الرعااة ال  ية باستثناء الردماع ال  ية الرارئة، التي ا  لون علحها بشتو م دود في الممارسة  

ال تومة إلى تعدنو التشاريعاع بما نتيت   2العملية بسابم الرساوم المفروياة علحها  ودعت الورلة المشاتركة  
  (65)جرين  حر النإلامححنتوفحر كدماع الرعااة ال  ية الضرورية والمجانية لجميع المها

 ال ق في التعليم  

على ال اجة إلى توفحر التدريم في مجاإل حقوق اإلنسااااااااااان للمعلمحن،    BCNووااااااااااددع واااااااااامتة   -60
عن ال اجة إلى ال د من التمحح  يااااااااااد ا فراد،   في ذلخ ال اجة إلى منع إل اااااااااااء أي تلمحذ، فضااااااااااالً  بما
ر  ا جانم، وتركح  اهتمام المعلمحن على طالا  ساااااااااااااايما طالا المهاجرين، وال د من العن اااااااااااااارية وك وال

  (66)المجموعاع المع ولة وت  حو التدريم ال افي للقيام بذلخ

،  ( 67) على أورونا   وحثت الشمتة ال تومة على تغححر المناهج الدراسية ب حث ال نمقى التعليم مرك اً  -61
والتعجحو في توفحر إمتانية  ،  (68)وااللت اااااداة المنرفضااااةوتوفحر الدعم ال افي  طفاإل الرمقاع االجتماصية  
  (69)وصوإل ا طفاإل ذوي اإلعالة إلى جميع المدار 

  أ ثر واموالً   ال تومة بكصاالم مناهج تدريم المعلمحن لتشامو تثقيفاً   2ون ا ت الورلة المشاتركة  -62
  (70)ميةوحداهة في مجاإل حقوق اإلنسان، بما نتماوى مع المعانحر الدولية واإلللي

فرا فنلندا ال تومة بتقدام يااااااااماناع بذن اشاااااااامو التثقيف في   -وأوصاااااااات منإلمة إنقاذ الرفولة   -63
مجاإل حقوق اإلنسااااااااان وكر  المساااااااااواة وعدم التمحح  في جميع المؤسااااااااساااااااااع التعليمية الرصااااااااَد المنهجي  

من ا طفاإل، بمن فحهم  واإلجراءاع المتسااقة يااد العن اارية والتمحح  وتع ي  المساااواة بحن الفكاع الضااييفة  
ا طفاإل والشااماا من المثلياع والمثلححن وم دوجي المحو الجنسااي ومغانري الهوية الجنسااانية وأحرار الهوية  

  (71)الجنسانية وحاملي صفاع الجنسحن وأفراد الفكاع الجنسانية ا كرال 

 التنمية والبحكة وا عماإل التجارية وحقوق اإلنسان  

أن فنلندا لم تسااااااتردم جميع الوسااااااائو المتاحة لها لضاااااامان أن   Finnwatch ryوذكرع منإلمة  -64
ت ون الضاااااارائم عادلة وتدريجية، ول نها اترذع كرواع بذل ااااااى ما تساااااامت بع مواردها المتاحة لضاااااامان  

من  إعماإل ال قوق االلت ااااااااااداة واالجتماصية والثقافية  والترحت زيادة اإلنراداع الضاااااااااريبية بشاااااااااتو كبحر،
  (72)كالإل سد الثغراع التي تسمت بالتهرا الضريبي، بما نتماوى مع توصياع الربراء
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 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -2 

 النساء  

أنع على الر م من الت ام فنلندا باتفاق اساااارنبوإل، على الن و الذي    Finnwatch ryأبلغت منإلمة   -65
الشااامو ا كحر، لم نتم توفحر الموارد ال افية لررة العمو الرامية إلى ال د من  أهحر كالإل االسااتعراض الدوري  

  (73)العن  يد المرأة  وظلت تدابحر الت دي للعن  الجنساني تعاني من نقق منهجي في الموارد

في الموارد الالزمة لتذمحن أما ن كافية   صااااارماً  بذن تجري ال تومة تدقيقاً  Demla ryوأوصاااات   -66
عن توفحر أواااتاإل أكرال من الدعم والردماع االجتماصية لضااا ااا العن  ياااد المرأةل    الجئ، فضاااالً في الم

وتوفحر التدريم للشااااااااااارطة والمساااااااااااؤولحن اآلكرين على ت دند هوية الضااااااااااا ااا وعلى اتراذ إجراءاع ولائية  
  (74)بتفاءةل ويمان اإلجراءاع القانونية الواجمة للض ااا

سااااابحو للوفاء بالت اماع فنلندا في مجاإل حقوق اإلنساااااان، هو ساااان  أن أفضاااااو   Demla ryورأع   -67
حتم منف اااااو في لانون العقوناع اجرم ال وا  القساااااري، امتن فيع النإلر بشاااااتو كامو في جميع الساااااماع  

  (75)الراصة لل وا  القسري 

ما اجدون أنفساااهم في حالة ياااع     على أن يااا ااا ال وا  القساااري كثحراً  Demla ryوواااددع   -68
لمساعدة ي ااا ال وا     كافياً   ية، ونالتالي فكن ال تم الذي اجرم ال وا  القسري ال امثو وحد  إصالحاً وتمي

  (76)القسري وت سحن ال مااة القانونية

وأوصااااى مجلس أورونا فنلندا بتع ي  تربحق منإلور جنساااااني في تنفحذ اتفاقية اساااارنبوإل، بما في  -69
العائليل واتراذ تدابحر لضااااااااااامان تنفحذ أحتام اتفاقية اسااااااااااارنبوإل دون تمحح ، ذلخ أحتامها المتعلقة بالعن   

وويااع كرة منسااقة طويلة ا جو تضااع حقوق الضاا ااا في صااميم جميع التدابحر الرامية إلى تنفحذ اتفاقية  
  (77)اسرنبوإل بتاملها، مع إنالء ا همية الواجمة لجميع أوتاإل العن  يد المرأة 

 ا طفاإل  

فرا فنلندا ال تومة ب إلر احتجاز ا طفاإل المهاجرين، من كالإل    -  وأوصاااات منإلمة إنقاذ الرفولة -70
ل ومعالجة  (79)ل وال د من العقماع التي تعحق لم واااامو ا ساااارة(78)ويااااع بدائو الحتجاز ا طفاإل وأفراد أساااارهم

  (80)ة والضمان االجتماعيفقر ا طفاإل من كالإل ت ويد ا سر بفرص العمو والموارد المالية ال افي

وأوصاااااات منإلمة إ اهة ا طفاإل الفنلنداة ال تومة بضاااااامان أن ت ون حقوق الرفو والسااااااياساااااااع   -71
ال ااداقة للرفو في صااميم إصااالم الردماع ال اا ية واالجتماصية، ب حث ال نتم اسااتمعاد ا طفاإل وا ساار 

  (81)ة الجودةالتي تعاني من أوياا هشة وتتام لهم االستفادة من كدماع عالي

وساهولة    ون ا ت المنإلمة ال تومة بجعو ممارسااع ال مااة القانونية لألطفاإل والشاماا أ ثر وياوحاً  - 72
وفعالية كج ء من إصااااالم الردماع ال اااا ية واالجتماصية من أجو ياااامان سااااهولة وصااااوإل ا طفاإل، وال ساااايما  

   ( 82) أولكخ الذنن اييشون في أوياا هشة، إلى كدماع ال مااة القانونية وإطالعهم علحها بشتو كاي 

ن أسااارهم والذنن كانوا  إلى أن عدد ا طفاإل والمراهقحن المنف االحن ع  Voimakiviوأواااارع منإلمة   -73
  وأن هنال نمواً   ، لوكالة ال ااااا ة العامة  ، وفقاً 18  928بلع    2019اييشاااااون في أما ن رعااة بدنلة كالإل عام  

  (83)المايية 30 في حاالع الروارئ وحاالع حضانة ا طفاإل في فنلندا كالإل السنواع ال مررداً 

  ياااارماً   تجارياً   بعا ا حيان، أصاااام ت عمالً وذكرع المنإلمة أن ال ضااااانة، وإن كانت ياااارورية في   - 74
   ( 84) في السنواع ا كحرة وأن إحدال نتائج هذ  الإلاهرة تمثلت في تشويع مجاإل حمااة الرفو وأكالقياع صنع القرار 
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في حاالع كان    وأعرنت عن للقها إزاء اإلنداا الرارئ لألطفاإل، الذي زعمت أنع أساااااااُتردم أحياناً  -75
، بماا في ذلاخ عن طريق دعم ا ساااااااااااااار وتوجحههاا في المناازإل أو  اع أ ثر اعتاداالً من الممتن حلهاا باكجراء

  (85)ت ويدها بردماع رعااة ص ية كافية

إلى البرلمااان عن   أن أمحن المإلااالم المعني بااا طفاااإل لاادم تقريراً   Kadotetutوالحإلاات منإلمااة   -76
فيع عن العن  الممار  على  ، ت دا 2021-2018وياااااااااااع ا طفاإل وإعماإل حقولهم في فنلندا في الفترة  

ا طفاإل، ل نع لم اشااااااار إلى العن  ياااااااد ا طفاإل المودعحن في مؤساااااااسااااااااع وعن حاالع االنت ار وساااااااوء  
معاملة ا سااااااااار التي لدنها أطفاإل  وينمغي أن اتون الشاااااااااروا في اساااااااااتعراض ال الة الراهنة للرعااة البدنلة  

معني باا طفااإل أن نادافع عن جميع ا طفااإل،  مسااااااااااااااذلاة مل اة باالنسااااااااااااااماة لل توماة، وينمغي  محن المإلاالم ال
  (86)سيما ا طفاإل الضعفاء في دور الرعااة البدنلة وال

تعححن   وحث مجلس أورونا فنلندا على اتراذ ما نل م من تدابحر تشارييية أو إي تدابحر أكرال إلنشااء أو  - 77
الم لي، بالتعاون مع المجتمع المدني،   لياع لجمع البياناع أو تعححن جهاع تنساااحق على ال اااعحدنن الوطني أو  

من أجو مراقمة وإجراء تقحيم، من ححث تجميع البياناع ال مية، لإلاهرة االساااااااااتغالإل واالعتداء الجنساااااااااححن ياااااااااد  
   ( 87) ا طفاإل بشتو عام، ونراصة حاالع االعتداء الجنسي المرت مة من جهاع افترض أنها م و هقة 

لتساااااااااااااجحو بياناع لائمة على   أو م لياً   وطنياً   ندا أن تنشااااااااااااائ نإلاماً ورأال مجلس أورونا أنع ننمغي لفنل  - 78
حااالع متعلقاة بااالعتاداء الجنساااااااااااااي على ا طفااإل من جهااع افترض أنهاا م او هقاة في مرتل  القرااعااع التي  
ا تماو أن ت ون على ات ااااااااااااااإل باا طفااإل الضااااااااااااا ااااا في مثاو هاذ  ال ااالعل وينمغي إعمااإل نإلم جمع البياانااع  

   ( 88) بما اسمت بمقارنة البياناع التي جمعت على ال عحد الوطني والت قق منها وتجنم االزدواجية اإلدارية هذ   

  مار السن  

عدم كفااة الرعااة السااتنية ل مار الساان وأن إمتانية ال  ااوإل علحها   2والحإلت الورلة المشااتركة   -79
بعا دور الرعااة الستنية المملوكة  م دودة بسبم ارتفاا الت اليف  ونالنإلر إلى أوجع الق ور ال بحرة في  

  0,7ايااااااااااررع الساااااااااالراع إلى إ الق عدد من الوحداع  ومث و إلرار لانون ار ااااااااااق    ،للقراا الراص
   م موداً   موظ  ك د أدنى ل و مقيم في الرعااة الساااتنية المتثفة والرعااة المؤساااساااية الرويلة ا جو تقدماً 

الرعااة والعال ، باإليااافة إلى المترلماع العدداة  ودعت  ومع ذلخ، ال بد من توجيع الموارد لرصااد نوصية 
  (89)ال تومة إلى تر يق موارد كافية لمراقمة الرعااة الستنية ل مار السن، كّمًا ونوعاً  2الورلة المشتركة  

 ا وراص ذوو اإلعالة  

أن السااااااااااااالراع والجهاع التعليمية وأرناا العمو ومقدمي السااااااااااااالع    2وذكرع الورلة المشاااااااااااااتركة   -80
والردماع مرالبون بتوفحر الترتحماع التيساااحرية المعقولة حسااام ال اجة  ويشاااتو ال رمان من هذ  الترتحماع  

ر تفسحراً  التيسحرية تمحح اً    ييقاً  بموجم لانون عدم التمحح    حر أن تعريف الترتحماع التيسحرية المعقولة افس 
  (90)لدرجة أنع ال اعتس على الن و الواجم مترلماع اتفاقية حقوق ا وراص ذوي اإلعالة جداً 

في الماائاة فق  من ا واااااااااااااارااص ذوي اإلعاالااع الاذهنياة   3أن   2والحإلات الورلاة المشااااااااااااااتركاة  -81
( انررطوا في عمو مدفوا ا جر  وفي الساااااااياساااااااة ال تومية، ُننإلر 25  000من أصاااااااو    500-400 )أي

إلى ا واراص ذوي اإلعالة على أنهم متلقون لالسات قالاع االجتماصية وليس مشااركحن م تملحن في عادة  
سااااااااااااااوق العماو، ويقادم عادد للحاو من البلاداااع كادمااع التوظيف المادعوم والتادريام على العماو، مماا نتيت 

  (91)لألوراص ذوي اإلعالة االلت اق بعمو مدفوا ا جر 
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 الي ا وااااااااااراص ذوي اإلعالاع الذهنية في فنلندا ننررطون في  أن  2ورأع الورلة المشااااااااااتركة   -82
أعمااإل إدمااجياة داكاو ورش م مياة، وهي أعمااإل تتم في أماا ن عماو م مياة تادنرهاا البلاداااع، أو في أماا ن  

  من الراتم، نتلقى المشاااااااااااااااركون أجراً   عمو عاداة  وال اسااااااااااااااتند هذا النوا من العمو على عقد عمو، وندالً 
نورو في الحوم  وهم افتقرون إلى االسااات قالاع القانونية المت ااالة بالعمو مثو  5ي المتوسااا   نبلع ف ت فح ياً 

  (92)اإلجازاع السنوية والمريية والمعاواع التقاعداة ورعااة ال  ة المهنية

 الشعوا ا صلية  

ال تومة بكعماإل ال قوق اللغوية والثقافية لل اااامححن، بما في ذلخ عن    2وأوصااات الورلة المشاااتركة   -83
طريق توفحر التعليم والتعليم الممتر، والردماع ال ااا ية واالجتماصية باللغاع ال اااامية، وتوفحر هذ  الردماع  
   ذلخ لألوااااراص ذوي اإلعالة وكمار الساااان، داكو موطن ال ااااامححن وكارجعل وتذمحن الوسااااائو المالية و حر 

  (93)المالية لمواصلة الدعم النفسي واالجتماعي للشعم ال امي أهناء ونعد عملية ال قيقة والم ال ة

 المثلياع والمثلحون وم دوجو المحو الجنسي ومغانرو الهوية الجنسانية وحاملو صفاع الجنسحن  

اساااااية بذن تضاااااع ال تومة كرة عمو وااااااملة ل مااة ال قوق ا سااااا 3أوصااااات الورلة المشاااااتركة   -84
وحقوق اإلنسااااااااااان للمثلياع والمثلححن وم دوجي المحو الجنسااااااااااي ومغانري الهوية الجنسااااااااااانية وأحرار الهوية  
الجنسااانية وحاملي صاافاع الجنسااحن وأفراد الفكاع الجنسااانية ا كرال في فنلندا وتوفحر الموارد ال افية لتنفحذ  

  (94)اجم رصد تنفحذهاهذ  الررة  وينمغي أن ت دد كرة العمو السلراع المسؤولة كما 

ال تومة بتع ي  ال وار والتعاون بحن الشاااااااااارطة ومنإلماع المثلياع    3وأوصاااااااااات الورلة المشااااااااااتركة   -85
والمثلححن وم دوجي المحو الجنساااااااااي ومغانري الهوية الجنساااااااااانية وأحرار الهوية الجنساااااااااانية وحاملي صااااااااافاع  

ة وإزالة العقماع التي ت وإل دون اإلبالغ عن  الجنسااااااااااحن وأفراد الفكاع الجنسااااااااااانية ا كرال من أجو تع ي  الثق
ال وادال وإدرا  التروير والم اث في مجااإل جمع البياانااع المتعلقاة ب يااة المثليااع والمثلححن وم دوجي المحاو  
الجنسااي ومغانري الهوية الجنسااانية وأحرار الهوية الجنسااانية وحاملي صاافاع الجنسااحن وأفراد الفكاع الجنساانية  

  (95)العمو الشاملة بهدي حمااة حقولهم ا ساسية وحقوق اإلنسان الراصة بهما كرال في كرة 

  ،فرا فنلنادا ال تومة إلى االعتراي ب قوق ا طفااإل ا  ثر ياااااااااااااعفاً   -  ودعت منإلماة إنقااذ الرفولة -86
بما في ذلخ ا طفاإل من المثلياع والمثلححن وم دوجي المحو الجنسااي ومغانري الهوية الجنسااانية وأحرار الهوية  

في كرة عمو وطنية    الجنساااااانية وحاملي صااااافاع الجنساااااحن وأفراد الفكاع الجنساااااانية ا كرال، والمضاااااي لدماً 
غانري الهوية الجنسااانية وأحرار الهوية  واااملة ترك  على حقوق المثلياع والمثلححن وم دوجي المحو الجنسااي وم

  (96)الجنسانية وحاملي صفاع الجنسحن وأفراد الفكاع الجنسانية ا كرال، بما في ذلخ ا طفاإل وعلى حمانتهم

يارورة توفحر االعتراي القانوني بنوا الجنس للق ار من أجو إعماإل حقوق    أاضااً  Demla ryورأع   - 87
الفضاالى وحقع في تقرير وااؤونع  ولالت إن تغححر المعلوماع الجنسااانية في  الرفو وتع ي  ممادئ م ااالت الرفو  

ساجو الساتان لع قيمة مرلقة بالنسامة للشارق الذي ال اشاعر بذن جنساع عند الوالدة نتوافق مع تجرنتع الجنساانية  
   ( 97) الراصة  ويجم أن اتون نوا الجنس مجرد مسذلة إكرار تستند إلى تجرنة الشرق الراصة بالجنس 

 المهاجرون والالجكون وملتمسو اللجوء   

من ا واااااااااااااارااص الاذنن ال ا ملون وهاائق هبوتياة في  كبحراً   أن هناال عادداً  Demla ryوالحإلات   -88
فنلندا، بحنهم أطفاإل، ولم تسااااااااااااتوي عملية لجوئهم مترلماع اإلجراءاع القانونية الواجمة  وكلق العدند من 

ف تات إجراءاع اللجوء الفنلنادااة   2016و 2015الادراسااااااااااااااااع إلى أن لراراع ال توماة الفنلنادااة في عاامي 
حرة ل قوق اإلنساااااااااااااااان  وُأدكلات عادة تغححراع على لاانون ا جاانام وتراجع  برريقاة أدع إلى انتهاا ااع كر
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الضاااامان القانوني، مما أساااافر عن عوالم وكيمة  وأُلغحت ال مااة اإلنسااااانية من لانون ا جانم وُأيااااعفت  
  (98)ال مااة القانونية لملتمسي اللجوء بتغححر ا حتام المتعلقة بالمساعدة القانونية

ساياساية على أنشارة السالراع المساتقلة، مما أدال    كذلخ أن هنال ياغوطاً  Demla ryوذكرع   -89
ليس فق  لل مااة القانونية   كبحراً   للقانون  ومث و ذلخ انتها اً   إلى عدم الت قحق في ال االع بشاتو فردي وفقاً 

ي اع لسااااايادة القانون في فنلندا  ولد اترذع ال تومة كرواع وأدكلت ت ااااا   لمقدمي الرلماع، بو وأاضااااااً 
وجوا سان لانون منف او لتساوية وياع    Demla ryعلى أحتام المسااعدة القانونية لرالبي اللجوء  ورأع  
  (99)وما زالوا دون ت ريت إلامة 2017إلامة ا وراص الذنن وصلوا إلى فنلندا لبو عام 

ال تومااة على يااااااااااااامااان حمااااااة أفضاااااااااااااااو لمجموعاااع المهاااجرين المعريااااااااااااااة   Demla ryوحثاات  - 90
   ( 100) إل لالستغال 

وذكرع أن هماة حااجاة مل اة إلى اترااذ إجراءاع فورياة لضااااااااااااااماان حمااااة الفكااع الضااااااااااااااييفاة من   -91
وإلى لوانحن تشاااارييية جدندة لضاااامان حقوق العاملحن في مجاإل الت اااااد المن اااااع الرلمية    ،(101)المهاجرين

 وأ لبهم من المهاجرين في فنلندال وإلى يمان تنفحذ لانون عدم التمحح  وكاصة في أسواق العمو الفنلنداة 
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