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أوالً -عملية صياغة التقرير
 -1صااا ت ورارة الواااون ايارليااة ل ننناادا ونسااقت دق ي ا فننناادا الااويف ال ال ا املقااد
إيفار عمنية االستع اض الدوري الوامل ووضعت صيغته النهائية باالشرتاك مع ورارات أخ ى.
 -٢وقد أداحت عمنية صايا ة التق يا ا الاز دنامنات ماع وضاع خماة العمال الويفنياة ال انياة بوا ن
احلقااوأل األساسااية وحقااوأل اننسااانا ل ننناادا ف صااة إل ا اق دقياايم شااامل حلالااة حقااوأل اننسااان فيهااا
ومناقوتها بص احة مع اجملتماع املاد ..وث ات ااهاات املعنياة بال قاباة القانونياة وأمنااق املصاا اياصاون
واجملالس االستوارية واملنصمات ري احلكومية العيوب الز دووب انعمال الكامل لنحقوأل األساسية
(الدستورية الز يتمتع هبا مجيع األف اد عنى قد املساواة) وحقوأل اننسان وما يتصل هبا من حتدياتا
واقرتحاات عنااى احلكومااة داادابري ك ينااة بتحسااو حالااة دناام احلقااوأل .ودساات ي خمااة العماال ااذه
املقرتحااات اواااريع عدياادة .ولاادى إعااداد خمااة العماالا استةوااري أصااحاب مصاانحة عدياادونا م اال
املنصم ااات ااري احلكومي ااةا ك ااانون األول/ديس اامرب  ٢٠15وش اا/ارب/فرباي وأينول/س اا/تمرب .٢٠16
واستةخدمت املواد التحضريية يمة العمل أيضا صيا ة دق ي االستع اض الدوري الوامل.
 -٣و كااانون األول/ديس اامرب ٢٠16ا عمماات ورارة ايارلي ااة مو ا وال دق ي ا االس ااتع اض
الاادوري الوااامل لكا دعنااك عنيااه أك ا ماان  1٣٠لهااة ماان ااهااات صاااح/ة املصاانحةا اااا فيهااا
السنمات العامةا وااهتان العنيتان املعنيتان بال قابة القضاائيةا وأمنااق املصاا اياصاونا واجملاالس
االستو ا اااريةا ورابم ا ااة الس ا اانمات انني ا ااة وانقنيمي ا ااة ال ننندي ا ااةا والربمل ا ااان الص ا ااام ا والكن ا ااائس
وااماعات الدينيةا والعديد من املنصمات ري احلكومية.
 -٤وعنقت املنصمات ري احلكومية عنى مو وال التق ي
كانون األول/ديسمرب .٢٠16

التمااال عقاد

ورارة ايارلياة

 -5ودول ااه وس ااائا التواص اال االلتم اااع واملوق ااع الو اا/ك ل ااورارة ايارلي ااة االنت /اااه لعمني ااة
االستع اض الدوري الوامل وحتضريات فننندا ا.

ثانياً -تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة األولى
أهداف الحكومة الرامية إلى تعزيز إعمال حقوق اإلنسان
 -6حتت اال فننناادا عااا  ٢٠1٧ا ا ور مائااة عااا عنااى نياال اسااتق ا .وهتااد حكومااة رئاايس
الااورراقا يوهااا سااي/ي ا الااز نصاا/ت أيار/مااايو ٢٠15ا إىل وضااع االقتصاااد ال ننناادي عنااى مسااار
النمااو املسااتدا ورفااع نساا/ة العمالااة وض اامان وياال اياادمات العامااة والضاامان االلتماااع  .وس ااتن ذ
احلكوم ااة إصا ا حات هيكني ااة لتعني اان العمال ااة واألعم ااال احلا ا ة والنم ااو االقتص ااادي .و ااال ال ف اااه
والصااحةا سينص ا الرتكياان عنااى الاادعم واندماااا امل/ك ا ينا واألسااالي الوقائيااةا وس ساال اياادمات
ال عالااة امل اعيااة الحتيالااات العم ا ق عاارب احلاادود انداريااة .وهتااد احلكومااة إىل دعنياان إعمااال حقااوأل
اننس ااان وإداح ااة ال ص ااة لنن ااا لكا ا يقا ا روا خي اااراهتم ب ن س ااهم .وس اارتوا احلكوم ااة لنه ا ا ة ب اادافع
العملا كما ستو ع إل اق نقاا صا يل لسياساة ا ا ةا ولكنهاا لان دتساامل ماع العنصا ية .وساتو
اهتماما اا خاصا اا ل لتنام ااات املتعنق ااة ثق ااوأل اننس ااان دن ي ااذ أه اادا التنمي ااة املس ااتدامة .وس اارتوا
احلكومة أيضا ل قافة نقا ويفنية قائمة عنى التسامل واحرتا ك امة اننسان.
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تقرير الحكومة عن حالة حقوق اإلنسان
 -٧بانضافة إىل ب نامج احلكومةا يعد دق ي احلكومة عن حالة حقاوأل اننساان لعاا ٢٠1٤
صكا رئيسيا آخ يوله دن يذ سياسات حقوأل اننساان .ويتنااول التق يا األنوامة الاز دضامنع هباا
فننناادا ااال حقااوأل اننسااان عنااى الصااعيد الاادو وإعمااال احلقااوأل األساسااية وحقااوأل اننسااان
عنااى الصااعيد الااويف  .ويواادد عنااى دور التاادابري الموينااة األلاال دعنياان املساااواة .وماان امل/اااد
واألهاادا ا امااة األخ ا ى أنواامة احلكومااة نماااأل حقااوأل اننسااان وعامليتهاااا ومواااركة اجملتمااع
املااد .مو اااركة قوي ااة .ودنتاان احلكوم ااةا أنو اامتها اياصااةا بع ااد التس ااامل ممنق اا م ااع ايم اااب
العنص ا ي و ااريه م اان ايماب ااات الداعي ااة إىل الك اهي ااة .وعن ااد ص اايا ة التق ي ا ا استو ااارت احلكوم ااة
ااال احلق ااوأل
املنصم ااات ااري احلكومي ااة وااه اات املعني ااة بال قاب ااة القانوني ااة و ااريهم م اان اي ارباق
األساسااية وحقااوأل اننسااان .وألاااب رهاااق ألاات شااخا عنااى اساات/يان احلقااوأل األساسااية وحقااوأل
اننسان الذي نو موقع  Otakantaa.fiالو/ك لك يوارك فيه اامهور.
 -٨ول اان دص ا ةادر احلكوم ااة خا ا ل واليته ااا االنتخابي ااة احلالي ااة دق يا ا ا لدي اادا ع اان حال ااة حق ااوأل

اننسان .وستمدد ال رتات ال اصنة بو دقااري حالاة حقاوأل اننساانا وين/غا أن دولاه التقااري املق/ناة
ايما األساسية ألنومة احلقوأل األساسية وحقوأل اننسان عنى مدى فرتة أيفول من النمن.

خطة العمل الوطنية الثانية بشأن الحقوق األساسية وحقوق اإلنسان
 -٩هت ا ااد خم ا ااة العم ا اال الويفني ا ااة ال اني ا ااة بوا ا ا ن احلق ا ااوأل األساس ا ااية وحق ا ااوأل اننس ا ااان
لن اارتة  ٢٠1٩-٢٠1٧إىل دعنياان هااذه احلقااوأل ماان خا ل اماااس داادابري منموسااة .ود ما ايمااةا
ع وة عنى سلما إىل ك الة ادساأل السياسات املتعنقة باحلقوأل األساسية وحقوأل اننساان عناى
الصعيدين الويف والدو .
 -1٠ولدى إعداد خمة العملا درسات احلكوماة التوصايات الاز قادمتها إليهاا مااخ ا هي اات
رصد املعاهدات الدولية وانقنيمية و ريها من آليات حقوأل اننسانا اا فيها عمنية االستع اض
الاادوري الواااملا كمااا درساات الس اوابك القضااائية الدوليااة املتعنقااة ب ننناادا .وع ا وة عنااى سلااما
دستند خمة العمل إىل التقييم املستقل يماة العمال الساابقةا وب ناامج احلكوماةا ودق يا احلكوماة
عاان حالااة حقااوأل اننسااانا وابراق الااز أع ا ب عنهااا الربملااان أثناااق نص ا ه فيااه .ود خااذ ايمااة
اعت/ارها أيضا آراق ااهات املعنية بال قابة القانونية وأمنااق املصاا اياصاو والسانمات واملنصماات
ري احلكومية.
 -11ومشناات خمااة العماال األوىلا لن اارتة ٢٠1٣-٢٠1٢ا مجيااع اندارات و ماات احلكومااة
ب متها ودضمنت  6٧مو وعا من ص لتعنين إعمال احلقاوأل األساساية وحقاوأل اننساان .واعتارب
التقييم املستقل أن دنم ايمة ل خموة هامة دماوي ا يكال الاويف حلقاوأل اننساان .ورأى
التقياايم أيضاا أن دناام ايمااة دنيااد شا افية أنواامة احلكومااة ااال حقااوأل اننسااان و مااع بااو
اال احلقاوأل األساساية وحقاوأل اننساان
خمتنت أصحاب املصنحة ملناقوة املوااكل ال ئيساية
فننناادا .ااري أن التقياايم انتقااد عااد ادساااأل خمااة العماال وأوصااى ب ا ن دكاان ايمااة املق/نااة عنااى
مواضيع خمتارة ال احلقوأل األساسية وحقوأل اننسان دعنينا نعمال هذه احلقوأل.
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 -1٢ودكن خمة العمل ااديدةا الز أخذت دنم االنتقادات والتوصيات اعت/ارهااا عناى
الت قيت بااحلقوأل األساساية وحقاوأل اننساانا واملسااواة وعاد التمييانا وحاك األفا اد وااماعاات
دق ي ا املص ااريا واحلق ااوأل األساس ااية وال قمن ااة .ودتض اامن ايم ااة  ٤٣موا ا وعا إيف ااار خمتن اات
صد دن يذ التدابري الز دتضمنها ايمة عن يف يك ماش ات حمددة لكل ددبري.
الورارات .وية َ

 -1٣وساايةقيم دن يااذ ايمااة بوااكل مسااتقل عنااد باادق الواليااة االنتخابيااة املق/نااة .وع ا وة عنااى
سلااما دعااد الساانمات املوا فة املسااتقنةا ماان ق/ياال أمناااق املصااا اياصااو ومكاان حقااوأل اننسااان
والوفد التابع له املع ثقوأل اننسان واملنصمات ري احلكوميةا لهات مستقنة مهمة لإلش ا
عنى دن يذ خمة العمل.

استراتيجية وزارة الخارجية لحقوق اإلنسان
 -1٤دع ا ا اس ا ارتادي ية ورارة ايارلي ااة ال نننديا ااة حلق ااوأل اننس ااان لع ااا  ٢٠1٣موضا ااوع
القضاق عنى التميين وريادة االن تاح واندماا باعت/ارمها موضوعو شامنو يةسرتشد هبما مجيع
األنومة .ودومل املواريع ال ئيسية املستندة إىل هذين املوضوعو دعنين حقوأل اننسان املك ولاة
لننساااق وال تيااات وإداحااة ف ا املواااركة اانا ودعنياان إعمااال احلقااوأل االقتصااادية وااللتماعيااة
وال قافيااة وأث هااا املناان قانونااا .ودتواااور ورارة ايارليااة مااع اجملتمااع املااد .بانتصااا ماان خا ل مجنااة
وسائل منها الو/كة االستوارية لنخرباق ا حقوأل اننسان والسياسة ايارلية.

الشبكة الحكومية لجهات االتصال المعنية بالحقوق األساسية وحقوق اإلنسان
 -15لق ااد رس ااخت الو اا/كة احلكومي ااة اه ااات االدص ااال املعني ااة ب اااحلقوأل األساس ااية وحق ااوأل
ولااددت واليتهااا ل اارتة أربااع ساانوات أخ ا ى خ ياات
اننسااانا الااز أةنو ا ت عااا  ٢٠1٢ة
عااا ٢٠15ا مكنهااا وأنواامتها .ود صااد الواا/كة حالااة احلقااوأل األساسااية وحقااوأل اننسااان
ال/ناادا وماادى االمت ااال ل لتنامااات الدوليااةا ودن يااذ سياسااة احلكومااة ااال احلقااوأل األساسااية
وحقوأل اننسان .وه مكن ة أيضا بإعداد خماة العمال الويفنياة ال انياة بوا ن احلقاوأل األساساية
وحقوأل اننسان ورصد دن يذها.
 -16ودت ا لت الواا/كة ماان مم نااو عاان الااورارات وخ ارباق ماان مكاان حقااوأل اننسااان ومكاد ا
أعنى لهتو معنيتو بال قابة القانونيةا أي أمو املصا الربملا .ووري العدل احلكومة.
 -1٧وسا ااتنص الوا اا/كة التوصا اايات ااديا اادة الا ااز سا ااتقدمها عمنيا ااة االسا ااتع اض الا اادوري
الوامل إىل فننندا ود صد دن يذها.

تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة السابقة
 -1٨ين اان دس ااتور فننن اادا الس اانمات العام ااة با ا ن دض اامن احا ارتا احلق ااوأل األساس ااية وحق ااوأل
اننسااان .ويقض ا الدسااتور ب ا ن دضاامن الساانمات العامااة فعنيااا اح ارتا هااذه احلقااوأل ح ا مااع
ما يم أ عنى بي ة عمنها من دغريات هامة.
 -1٩و أعقاب االستع اض الدوري الوامل السابك ل نننداا أث ت املواكل االقتصاادية ودادفك
أعااداد ااري مساا/وقة ماان يفااالا الن ااوق عنااى سااياأل إعمااال احلقااوأل األساسااية وحقااوأل اننسااان.
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وع وة عنى سلما دةن ذ إص حات هيكنية كربى االت منهاا م ا نصا ال عاية االلتماعياة
والصااحية وهياكاال احلكاام اننيااة وانقنيميااة .ويتم اال ا ااد ال ئيس ا لعمنيااة إص ا ح نصااا ال عايااة
االلتماعية والصحية دضييك ال وة التمتع بالصحة وال فاه ودعنين املساواة.
 -٢٠وماان أصاال  ٧٨دوصااية صاادرت عاان ااولااة ال انيااة ل سااتع اض الاادوري الواااملا ق/ناات
فننندا  ٧1دوصية ق/وال كنيا وأربع دوصيات ق/وال لنئيا وامتنعات عان الا د عناى ثا ي دوصايات.
وشهد دن يذ التوصيات املق/ولة كنيا أو لنئيا دقدما من نواح ك رية.
 -٢1وق ااد نصا ا ت الو اا/كة احلكومي ااة اه ااات االدص ااال املعني ااة ب اااحلقوأل األساس ااية وحق ااوأل
اننس ا ااان دن ا اام التوص ا اايات .و ع ا ااا ٢٠1٤ا أل ا ا ت فننن ا اادا دقييم ا اا ش ا ااام حلال ا ااة دن ي ا ااذ
التوصيات وقدمت إىل نس حقوأل اننسان دق ي ا ماقتا يفوعيا عن دن يذها.
 -٢٢واسااتخدمت التوصاايات إعااداد خمااة العماال الويفنيااة ال انيااة بوا ن احلقااوأل األساسااية
وحقوأل اننسانا ك سا معياريا م ا لتن يذ مواريع ايمة.

التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان
 -٢٣ن ااذت فننناادا معصاام التوصاايات الداعيااة إىل التصااديك عنااى معاهاادات حقااوأل اننسااان.
وصاادقت دق ي/ااا عنااى مجيااع معاهاادات حقااوأل اننسااان انوريااة األماام املتحاادة و نااس أوروباااا
مااع ك الااة امت ااال دو ا يعاهتا الويفنيااة ألهاادا دناام املعاهاادات و اياهتااا ق/اال باادق ن اسهااا عنااى
الص ااعيد ال ااويف  .ولتعني اان احلماي ااة القانوني ااة لألف ا ادا ق/ن اات فننن اادا الربودوك ااوالت االختياري ااة ال ااز
دسمل بتقدمي ب ات ف دية.
 -٢٤ودخا اال الربودوكا ااول االختيا اااري املنحا ااك باد اقيا ااة حقا ااوأل الم ا اال بو ا ا ن بيا ااع األيف ا ااال
واستغ ل األيف ال ال/غاق و املواد انباحية حين الن اس فنننادا ور/يولياه ٢٠1٢ا وبادأ
ن اس اد اقية نس أوروبا بو ن مكافحة اال ار بال/و أينول/س/تمرب .٢٠1٢
 -٢5ودخا اال الربودوك ا ااول االختيا اااري املنح ا ااك بالعها ااد ال ا اادو ايا ااا ب ا اااحلقوأل االقتص ا ااادية
وااللتماعية وال قافية حين الن اس فنننادا نيساان/أب يل  .٢٠1٤واعرتفات فنننادا باختصاا
الن نااة املعنيااة باااحلقوأل االقتصااادية وااللتماعيااة وال قافيااة دنق ا ال /ااات ال اواردة ماان األف ا اد
والدول األيف ا عنى حد سواقا والنص فيهاا واختصاصها اد/اال إل اق التح ي.
 -٢6ودخ اال الربودوك ااول االختي اااري الد اقي ااة مناهض ااة التع ااذي و ااريه م اان ضا ا وب املعامن ااة
أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة حين الن اس فننندا دو ين ال ا/.نوفمرب .٢٠1٤
وق ااد ةع ااو أم ااو املص ااا الربمل ااا .بوصا ا ه ابلي ااة الوقائي ااة الويفني ااة اول ا الربودوك ااول االختي اااري.
ويقااع عنااى عادقااه أص ا ا اول ا قااانون أمااو املصااا الربمل ااا.ا الت انا خااا يتم اال د ت ااي
ماسسااات االحت ااار وانش ا ا عنااى معامنااة الس ا ناق .ااري أن الربودوكااول االختياااري أضااا
عااددا ماان العناصا واملتمن/ااات اادياادة إىل عمنيااات الت تااي  .ويواامل اختصااا ابليااة الوقائيااة
الويفني ااة أيضا اا الكيان ااات اياص ااة األخا ا ى املكن ااة ث اس ااة األم اااكن ال ااز يول ااد فيه ااا أش ااخا
مسنوبو احل ية أو قد يكونون رهن االحت ار فيها بناق عنى أم السانمات أو يفن/هاا أو اوافقتهاا
أو مسامهتها.
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 -٢٧ودخناات اد اقيااة نااس أوروبااا بو ا ن منااع ومكافحااة العناات ضااد امل ا أة والعناات املناان
(اد اقية اسمن/ول) حين الن اس فننندا آب/أ سمس  .٢٠15وبدأت انة مكافحاة العنات
ض ااد امل ا ا أة والعن اات املن اان عمنه ااا بداي ااة ع ااا  .٢٠1٧وه ا ا مس اااولة ع اان دنس اايك امل /اااد
وانلا اقات ال اميااة إىل منااع ومكافحااة مجيااع أشااكال العناات الااز داادخل ضاامن نماااأل االد اقيااةا
وعن دن يذها ورصدها ودقييمها .وستةعةد الن نة خمة لتن يذ االد اقية.
 -٢٨ودخل الربودوكول االختياري الد اقية حقوأل الم ل املتعنك بإل اق دقدمي ال /اات حيان
الن اس فننندا ش/ارب/فرباي  .٢٠16ويعنر إل اق ال /ات ال دية مكانة األيف ال املوتكو
واأليف ااال ابخ ا ينا كمااا يعاانر مكانااة حقااوأل الم اال بوص ا ها حقااوأل إنسااان مننمااة قانونااا .وقااد
سنا أمو املصا املع باأليف ال واملنصماات اري احلكومياة ما ارا الضاوق عناى ضا ورة اساتحداي
س/ل انتصا قانونية م ئمة لأليف ال.
 -٢٩ودخناات اد اقيااة حقااوأل األشااخا سوي انعاق ااة وب ودوكو ااا االختياااري حياان الن اااس
فننناادا حني ان/يونيااه  .٢٠16ودمن ا التصااديك عنيهااا إدخااال دعاادي ت عنااى دو ا يعات منهاااا
م ا قانون بندية انقامة وقانون ال عاية االلتماعية وقانون ال عاية اياصة لذوي انعاقة العقنية.
 -٣٠ووضعت فننندا هياكل لتن يذ االد اقية ورصد دن يذهاا امت اال ألحكا املادة  ٣٣منها.
ود ا ااادي ورارة ايارلي ا ااة وورارة الص ا ااحة والو ا اااون االلتماعي ا ااة دور املنس ا ااقو ال ا ااويفنيو اولا ا ا
االد اقي ااة .وع ااو ن ااس استو اااري لدي ااد حلق ااوأل األش ااخا سوي انعاق ااة ك ااانون ال ااا/.
ينااي  .٢٠1٧وهااو ال حماال اجملناس الااويف الساابك املعا بانعاقاة .ويعماال اجملناس االستواااري
باعت/اره آلية دنسيك اول االد اقية .ومي ل أعضاؤه الوراراتا واألشخا سوي انعاقة أو أفا اد
أس هما واحلكومات انقنيمياة واننياةا ومنصماات ساوأل العمال .ودنتها فارتة عضاوية أول ناس
استوااري نيساان/أب يل  .٢٠1٩أمااا املاسساة الويفنياة حلقااوأل اننساانا الاز دتا لت مان مكاان
حقاوأل اننساان والوفاد املعا ثقاوأل اننساان وأمااو املصاا الربملاا.ا فها هيكال مساتقل يعماال
من ألل دعنين التن يذ الويف ل د اقياة واايتاه ورصاده .و حني ان/يونياه ٢٠16ا أةنوا ت اناة
حلقوأل اننسان مان األشاخا سوي انعاقاة دكاون ا اباة هي اة دائماة ضامن الوفاد املعا ثقاوأل
اننسانا وسلم من ألل إدماا وإش اك هاالق األشخا واملنصمات الز نهم.
 -٣1ودعكا اات احلكوما ااة عنا ااى إعا ااداد مقا اارتح بو ا ا ن ق/ا ااول االد اقيا ااة الدوليا ااة حلمايا ااة مجيا ااع
األشخا من االخت ااق القسا ي لع ضاه عناى الربملاان .ودقارتح احلكوماة أن دعارت فنننادا اعرتافاا
كام باختصا الن نة املعنية ثاالت االخت اق القس ي.
 -٣٢ولن دصدأل احلكومة عنى االد اقية الدولية حلماية حقوأل مجيع العمال املهاال ين وأفا اد
أسا ا هما وبالت ااا ل اان دن ااذ التوص اايات سات الص اانة .وال ي ا ا أل الق ااانون ال ننن اادي ب ااو العم ااال
اس احلق ااوأل الدس ااتورية وص ااكوك حق ااوأل
امله ااال ين و ااريهم م اان امله ااال ين .وحتما ا اامي ا َاع ن ا ة
اننسان املصدأل عنيها .ودستند أهنية ال ا د لنحصاول عناى الضامان االلتمااع إماا إىل العمالاة
أو انقامة فننندا .وبانضاافة إىل دوا يعات الضامان االلتمااع الويفنياةا دانصم وضاع العماال
األلانا ا اد اق ااات الض اامان االلتم اااع ال ااز أب مته ااا فننن اادا ودوا ا يعات االحت اااد األورو سات
الصنة بالضمان االلتماع ا الز دتضمن مجيعها االلتنا باملساواة املعامنة.
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 -٣٣ودخنت اد اقية منصمة العمل الدولية رقم  1٨٩املتعنقة بالعمال ال ئاك لنعماال املنانليو
حياان الن اااس فننناادا كااانون ال ا/.يناااي  .٢٠16وعنااد التصااديك عنيهاااا اضاام ت فننناادا إىل
إلغاااق القااانون املتعنااك بتوعياات العمااال املنانليو وإىل ك الااة تااع هاااالق العمااال ب قصااى حااد ممكاان
من املساواة املعامنة.
 -٣٤و دو ا ين ال ااا/.نوفمرب ٢٠1٤ا ع ضاات احلكومااة عنااى الربملااان مقرتحااا ياادعو إىل ق/ااول
اد اقية منصمة العمل الدولية رقم  16٩املتعنقة بالوعوب األصنية والق/نية ال/نادان املساتقنة .وأرلا
النصا االقارتاح إىل الواليااة االنتخابيااة املق/نااةا أي إىل الربملاان احلااا  .وساايعنر احلاال الااويف املقااد
االقرتاح حقوأل الصاميو املواركة ممايا اساتخدا امليااه واألراضا املمنوكاة لندولاة ماويفنهم
و اماس الق ارات املتعنقة بذلما كما سيعنر حقهم استخدا دنم املنايفك ملمارسة ال قافة الصامية
وصوهنا والرتويج ا .وأجننت احلكومة كانون ال ا/.ينااي  ٢٠1٧دراساة قانونياة دولياة مقا ةرناة بوا ن
حقوأل الوعوب األصنية .ودقد الدراسة عناص ملواصنة النقا املتعنك باالد اقية.
 -٣5و هناية عا ٢٠16ا دوصنت وفاود فنننادا والساويد والنا ويج إىل نتي اة أولياة إيفاار
م اوضاهتا املتعنقة باد اقية بو ن صاامي بنادان الوامال .وحتسان االد اقياةا الاز تا ي الت ااوض
عنيها باالشرتاك مع مم ن الربملانات الصامية الادول الا يا وضاع الصااميو باعت/اارهم شاع/ا
أصنيا ودعنر حقوقهم ودويفد التعاون عرب احلدود.

تعزيز المساواة ورصد التمييز
 -٣6دنقت فننندا إيفاار االساتع اض الادوري الواامل دوصايات عديادة دادعوها إىل حتساو
إل ا اقات مكافحااة التميياان .واساات ابة لتناام التوصااياتا امااذت احلكومااة داادابري دو ا يعية و ااري
دو يعية حمددة.
 -٣٧وبدأ ن اس القاانون ال نننادي اادياد املتعناك بعاد التمييان كاانون ال ا/.ينااي .٢٠15
وعنر انص ح احلماية القانونية املقدمة لضاحايا التمييانا ووساع نمااأل حصا التمييانا كماا وساع
نماأل االلتنامات بتعنين املساواة .ويع القانون ااديد ض وب التميين انصاورة وسا/ل انشا ا
عنااى االمت ااال ألحكامااه .ويناان الساانمات وأرباااب العماال وماسسااات التعناايم والتاادري بتعنياان
املساااواة .وينم/ااك القااانون عنااى مجيااع األنواامة العامااة واياصااةا باساات ناق احلياااة اياصااة واحلياااة
األس ية والع/ادة الدينية .و صا قاانون املسااواة باو املا أة وال لال التمييان عناى أساا ناوال ااانس
وا وية اانسانية والتع/ري اانسا..
 -٣٨وبدأ كل من أماو املصاا اادياد املعا بعاد التمييان وانكماة الويفنياة املختصاة بقضاايا
عاد التمييان واملسااواة عمنهماا بداياة عاا  .٢٠15وميكان االدصاال با مو املصاا حااالت
م حصة أو التع ض لنتميين عنى أسا السن أو األصل أو اانسية أو النغة أو الدين أو املعتقد
أو ال ا ا أي أو النوا ااارب السياس ا ا أو النوا ااارب النقا ااا ا أو الع قا ااات األس ا ا ية أو احلالا ااة الصا ااحية
أو انعاقااة أو املياال اانسا أو ااري سلاام ماان الصا ات الوخصااية .وأمااو املصااا مساااول أيضااا
عاان دعنياان عا و ال ااات املع ضااة لنتميياانا كاأللانا ا ودعنياان حقوقهااا ووضااعها .وعا وة عنااى
سلما يو أمو املصا عنى إبعاد األلان من فننندا ويادي دور املق ر الاويف املعا اسا لة
اال ار بال/وا  .أماا انكماة فها هي اة ااياة قانونياة مساتقنة قائماة باذاهتا دعينهاا احلكوماة لتاوفري
س/ل االنتصا القانونية ألي شخا دع ض لنتميين أو لإليذاق انصور املتصل به.
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 -٣٩ويةناان قااانون عااد التميياان أيضااا خمتناات ااهااات ال اعنااة بتقياايم ماادى حتقيااك املساااواة
ودعنينها .وت عنى السنمات وماسساات التعنايم والتادري وك/اار أربااب العمال إعاداد خماا
مساواة عم ب حكا هذا القانون ثنول عا  .٢٠1٧ويوا أماو املصاا املعا بعاد التمييان
والسنمات املعنية بالس مة والصحة املهنيتو عنى مميا أنومة ك الة املساواة.
 -٤٠ومنذ عا ٢٠٠٨ا ما فت النصا الويف ل صد التميين عنى وله ايصاو تماع معنوماات
لدراسة مصاه التميين الز دعاا .منهاا خمتنات ال اات الساكانية خمتنات ااالت احليااة .وال دصات
دنم املعنومات التميين املعا فحس بل أيضا التمييان املوات/ه فياه املعا و لادى السانماتا وقضاايا
ة
التمييا اان املتصا اانة با ااه الا ااز د/ا اات فيها ااا انا اااكما وايما اااب امل عا اام بالك اهيا ااةا ول ا ا ائم الك اهيا ااة .و
عااا ٢٠15ا نةقناات املساااولية عاان دن يااذ نصااا ال صااد ماان ورارة الداخنيااة إىل ورارة العاادل .ويت ا لت
نص ااا ال ص ااد ال ثا ا املس ااتويات مم ااا ينا ا ( )1مج ااع أح اادي املعنوم ااات وال/ح ااوي املتعنق ااة ب ااالتميين
ونو ها موقع ش/ك حمادد ( )٢وإلا اق دراساة سانوية عان التمييان ( )٣وإعاداد دق يا عان التمييان
فننناادا كاال واليااة انتخابيااة ( ٤ساانوات) .وينااتج كاال ماان نصااا ال صااد والدراسااة الساانوية ا ا ائم
الك اهيااة معنومااات عاان التميياان ضااد األقنيااات .ود ا د أيضااا معنومااات ماان هااذا الق/ياال ماان الدراسااات
املن صنة الز ت يها أصحاب املصنحة ابخ ونا م ل وكالة االحتااد األورو لنحقاوأل األساسايةا ومان
الدراسات االستقصائية الز يها ماسسة يوروباروميرت ‘.‘Eurobarometer
 -٤1و عااا ٢٠1٤ا نو ا ت ورارة الداخنيااة مااولنا لنمعنومااات الااز مجعهااا نصااا ال صااد.
ود/ااو الدراسااات أن أشخاصااا ك اريين دع ضاوا لنتميياان (حاوا  1٠املائااة إىل  15املائااة ماان
السااكان)ا وال س اايما أف ا اد األقني ااات انثني ااة والدينيااةا واألقني ااات اانسااية واانس ااانيةا وال ااات
العم ية املختن ةا وكذلم األشخا سوو انعاقة.
 -٤٢و عااا ٢٠15ا نصا أمااو املصااا املعا بعااد التميياان فيمااا موعااه  ٤٩6قضااية ماان
قض ااايا التميي اان الق ااائم عن ااى أس اا/اب ص ه ااا ق ااانون ع ااد التميي اان .ومعص اام دن اام القض ااايا يتعن ااك
بااالتميين املواات/ه أنااه عنااى أسااا األصاال انث ا أو انعاقااة ويتصاال ادمات القماااال ايااا ا
واحلياة املهنيةا والسكنا وخدمات القماال العا .
 -٤٣ونة ذ ب نامج العمال الاويف ملكافحاة التمييانا الاذي مولتاه الاورارات وامل وضاية األوروبياةا
ال اارتة ماان عااا  ٢٠٠٧إىل عااا ٢٠15ا وامااذ إيفاااره عاادد ماان داادابري مكافحااة التميياان
ودعنين املساواة.

الت دابير الرامي ة إل ى مكافح ة الخط ا المفع ة بالكراهي ة والحر ات المتطرف ة
والتطرف العنيف
 -٤٤أولاادت املواااكل االقتصااادية وعااد اليقااو النااالم عمااا يوااهده اجملتمااع ماان دمااورات
س ا يعة وأرمااة ال ل ااو د بااة خصاا/ة لنخماااب العاادائ واملواقاات املتم فااة واالسااتقماب احلاااد
فننن اادا و أم اااكن أخ ا ا ى م اان أوروب ااا .ويس ااتهد ايم اااب امل ع اام بالك اهي ااة خمتن اات ال ااات
الس ااكانية واألقني ااات واألف ا ا اد .وه ااو يق ااوض دع ااائم ال ق ااة واألم ااانا سل اام أن ايم اااب امل ع اام
بالك اهيااة و بااة التع ا ض لنتهديااد أديااا بال عاال إىل ولااود ساانوك ساانا اااه املهااال ين والتن اوال
عموماا بل ح عنيت احلاالت القصوى.
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 -٤5ولا اادى فنننا اادا معنوما ااات مسا ااتمدة ما اان ثا ااوي عا اان ايما اااب امل عا اام بالك اهيا ااة وعا اان
املضااايقات ال ااز دتع ا ض ااا خمتناات ال ااات الس ااكانيةا م اال أف ا اد األقنيااات وال عاي ااا األلان ا
واألشخا املنحدرين من أس مهال ة واألشاخا سوي انعاقاةا وعان آثاار هاذه السانوكيات.
وقااد دع ضاات ال ااات الااز مشنتهااا الدراسااات لنمضااايقة أو لنخماااب امل عاام بالك اهيااة معصاام
األحيان األماكن العاماةا م ال الواوارال واحلادائك ومواقات الساياراتا ش عناى شا/كة اننرتنات
ومنتديات النقا العامةا وال سيما فيس/وك .وقد أث ايماب امل عم بالك اهية واملضايقات عنى
شعور معصم أول م األشاخا العاا باألماان ( 61املائاة) وصاحتهم العقنياة ( 5٢املائاة)ا
وقوضا ثقة ثن هم دق ي/ا السنمات العامة.
 -٤6ويهد ب نامج األمن الداخن ا الذي اعتةمد
اليومية وحنها.

عا ٢٠1٢ا إىل منع املواكل األمنياة

 -٤٧واعتةم اادت خم ااة العم اال الويفني ااة ملن ااع التو اادد والتم ا العني ااو نيس ااان/أب يل .٢٠16
وهتد التدابري املتخذة إيفارها أيضا إىل مكافحة ايماب امل عم بالك اهية ومنع ل مية الك اهية.
 -٤٨و أينول/سا ا اا/تمرب  ٢٠16ا ناقوا ا اات احلكوما ا ااة مسا ا ااائل ايما ا اااب امل عا ا اام بالك اهيا ا ااة
واحلكاات املتم فاة والتما العنيات .ويعا ضامان تاع اامياع ثيااة ك مياة أن ال أحاد ين/غا أن
يتع ا ا ض لنعنا اات أو التهديا ااد أو العا ااداق .وق ا ا رت احلكوما ااة ك الا ااة التا اادخل ال عا ااال املسا ااتق/ل
ملكافحة ايماب امل عم بالك اهية ق/ل أن يادي إىل عواق أشد خماورة .ويعا هاذا امااس منياد
ماان التاادابري الوقائيااة ال عالااة وإلا اق حتقيقااات لنائيااة دكاان فيهااا الوا يفة عنااى الكواات فعنياا عاان
ايماااب امل عاام بالك اهيااة والتاادخل فيااه بوسااائل التحقيااك .وساايعو مقا ر ااذا املوا وال .ودواامل
خمااة العماال الويفنيااة املتعنقااة باااحلقوأل األساس ااية وحقااوأل اننسااان أيض اا داادابري د م ا إىل من ااع
ايماب امل عم بالك اهية عنى ش/كة اننرتنت وإىل دك يت لهود مكافحة ل مية الك اهية.
 -٤٩و خ يت عا ٢٠16ا قيم ف يك عامل عينه نس الو يفة الاويف احلالاة ال اهناة لنخمااب
امل عاام بالك اهيااة ولا ائم الك اهيااة وأصاادر دق يا ه النهااائ الااذي مشاال داادابري هتااد إىل حتسااو أنواامة
املكافح ااة .واق اارتح ال ي ااك العام اال أن دني ااد الوا ا يفة ولوده ااا وأنو اامتها الوقائي ااة وس ااائا التواص اال
االلتم اااع  .وسيةنو ا ا إيفا ااار إدارة ش ا ا يفة هنسا اانك ف ي ااك يكا اان عنا ااى مكافحا ااة ايما اااب امل عا اام
بالك اهي ااة ول مي ااة الك اهيا ااة الن ااذين يعاق ا ا عنيهم ااا القا ااانون .وستةس ااند إىل ال يا ااك مس اااولية لها ااود
املكافحة عنى الصعيد الويف ا بينما ستةعنر إدارات الو يفة م اق/ة اجملتمع االفرتاض .
 -5٠و أيار/ما ااايو  ٢٠16ا أيفنقا اات ورارة التعنا اايم وال قافا ااة خما ااة عما اال واسا ااعة النما اااألا
()Meaningful in Finlandا هتاد إىل مكافحاة ايمااب امل عام بالك اهياة والعنصا ية وإىل دعنيان
اندماااا االلتماااع  .ودتضاامن ايمااة عوا ة داادابري اااالت ماان ق/ياال داادري أعضاااق هي ااات
التدريسا والعمل الو/ا ا واألنومة ال ياضيةا واحلوار بو األديان.
 -51وش اااركت فننن اادا موا ا وال االحت اااد األورو لنممارس ااات ااي اادة املن ااذ ل اارتة س اانتو
وال ام إىل بناق قدرات أف اد الو يفة واملدعو العامو عنى كوت ل مية الك اهية والتصادي اا.
ودناااول املو ا وال باست اض ااة أيض اا املسااائل ال ااز يم حه ااا ايم اااب امل عاام بالك اهي ااة وال ااز د ا د/ا
ارد/ايفا وثيقا جب مية الك اهية.
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 -5٢و عا ااا ٢٠15ا وقعا اات مجيا ااع األح ا اناب املم نا ااة الربملا ااان عنا ااى مي ا اااأل األح ا اناب
األوروبيااة ماان ألاال إقامااة تمااع ااري عنص ا يا بناااق عنااى م/ااادرة مواارتكة بااو ال ابم اة ال نننديااة
حلقوأل اننسان وأمو املصا املعا بعاد التمييان واجملناس االستوااري لنع قاات انثنياة .وباذلم
دكااون األح اناب قااد التنماات بالاادفاال عاان حقااوأل اننسااان ون/ااذ مجيااع أشااكال العناات العنص ا ي
والتح يض عنى الك اهية واملضايقة بدافع عنص ي.

تعزيز الممارسات الجيدة
ش اا/ارب/فرباي ٢٠16ا عين اات احلكوم ااة اجملن ااس االستو اااري لنع ق ااات انثني ااة ل اارتة
-5٣
سادسة مادهتا أرباع سانوات .ويعمال اجملناس االستوااريا الاذي دسااعده سا/عة االس استواارية
إقنيمية لنع قات انثنيةا عنى دعنين احلاوار والتعااون باو املهاال ين واألقنياات انثنياة والسانمات
العامة واألحناب السياسية واملنصمات ري احلكومية.
 -5٤وأيفنقاات ورارة العاادل موا وال ‘ ‘TRUSTلتوا يع الع قااات المي/ااة بااو خمتناات ال ااات
السااكانية ساا/ع بناادات يقاايم هبااا يفااال/و اااوق .ويةقصااد ماان هااذا املوا وال الت ا يا وضااع اااسا
لنيادة الت اعال عناى الصاعيد اننا ا ودعنيان الواعور باألماانا ورياادة اندمااا اجملتماع واملواقات
انتابي ااة .وي اادرب املوا ا وال يف ااالا الن ااوق وامل ااوع و واملتم ااوعو الع ااامنو م اك اان االس ااتق/ال
وم ا ااوع الس ا اانمات انني ا ااة .وعن ا ااى سل ا اام األس ا ااا ا دص ا اامم دورات ددري/ي ا ااة وسلي ا ااة لكا ا ا
يستخدمها أيضا سائ أصحاب املصانحة املساتق/ل .وبعاد م حناة التادري ا سايدر املوا وال
مواقاات خمتناات ف ااات السااكان دعامنهااا مااع بعضااها املنااايفك املواامولة بالت بااةا وساايةمنك
مواريع إ ائية مورتكة مع أصحاب املصنحة اننيو.

التثقيف والتدريب في مجال الحقوق األساسية وحقوق اإلنسان
 -55دنقاات فنننااداا خ ا ل لولااة االسااتع اض السااابقةا دوصاايات داادعوها إىل دعنياان الت قياات
هاذا اجملاالا
ال حقوأل اننسان .وأكدت احلكومة التنامها بالت قيت والتدري
والتدري
وال سيما ل ائدة خمتنت ال ات املهنيةا وأوضحت سلم السياأل استق ل نصا التعنايم العاا
ال نننا ااديا أي أن ااامعا ااات وماسسا ااات دا اادري املدرسا ااو دةعا ااد مناه ها ااا الدراسا ااية بوا ااكل
اال احلقاوأل األساساية وحقاوأل اننساان حالياا أحااد
مساتقل .وقاد أصا/ل الت قيات والتادري
املواضيع ال ئيسية خمة العمل الويفنية بو ن احلقوأل األساسية وحقوأل اننسان.
 -56و عااا ٢٠1٤ا نو ا مكاان حقااوأل اننسااانا وهااو لاانق ماان املاسسااة الويفنيااة حلقااوأل
ااال حقااوأل اننسااان إيفااار
اننسااانا دق ي ا ا شااام عاان دن يااذ أنواامة الت قياات والتاادري
النص ااا التعنيما ا ال ننن اادي .ودتض اامن الدراس ااةا وها ا أول دراس ااة فعني ااة ا ا ى فننن اادا عن ااى
انيفا ا أل لك اام وم اادى ونوعي ااة ه ااذه األنو اامةا ع ض ااا عاما اا حلال ااة األنو اامة املن ااذة واقرتاح ااات
منموسااة داادعو إىل اماااس داادابري مجيااع امل احاال التعنيميااةا باادقا ا حنااة الم ولااة امل/ك ا ة وم ا ورا
ا حنة التعنيم العا وانتهاق بت قيت شا ن املناص .
 -5٧ود /ااو الدراس ااة أن ع ااد االدس اااأل وانعا اادا املنه ي ااة مو ااكنتان معهودد ااان أنوا اامة
اال حقاوأل اننسااان .ويعتماد دن ياذ هاذه األنواامة أك ا مان الا ر عنااى
الت قيات والتادري
اهتمااا ونوااارب ف ا ادى املدرسااو وامل ا بو ومقاادم اياادماتا وال دةااد ار حقااوأل اننسااان دومااا
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باعت/ارهااا معااايري مننمااة إيفااار القااانون الاادو  .ودتعنااك أس اوأ أولااه القصااور بتاادري املدرسااو
وامل بو واملساولو وشا ن املناص .
 -5٨ونةو ت دوصيات وفد حقوأل اننسان الداعية إىل حتسو أنوامة الت قيات والتادري
ال حقوأل اننسان مع الدراسة .واقرتح الوفدا عنى س/يل امل االا أن دعاد احلكوماة خماة عمال
ذه األنومة.
 -5٩وهتا ااد احلكوما ااة إىل ريا ااادة قضا ااايا احلقا ااوأل األساسا ااية وحقا ااوأل اننسا ااان دا اادري
موع يها ااددا وه دنصم دورة ددري/ية من صنة ل ائدة املسااولو احلكاوميو .وداوف العدياد مان
الورارات بال عل ددري/ا داخنيا عنى هذه احلقوأل .وأضحت التدابري املتخذة إيفار خمة العمال
الويفنية بو ن احلقوأل األساسية وحقوأل اننسان املتصانة باملسااواة واحلاك دق يا املصاري دوامل
حالياا عنى وله ايصو ا ددري املساولو اننيو عنى هذه احلقوأل.
 -6٠ودتمتع فننندا هبياكل دعنيمية فعالة .ود اع املنااهج الدراساية األساساية الويفنياة ااديادة
مل حنز التعنيم االبتدائ وال انوي احلقوأل األساساية وحقاوأل اننساان بصاورة أمشال مان أي وقات
مضااى قيمهااا األساسااية وأهاادافها العامااة ومضااموهناا وسلاام باد/اااال هنااج حمااوره التنميااذ .وباادأ
العماال داادرتيا باملناااهج الدراسااية األساسااية منااذ خ ياات عااا  .٢٠16ودةسااتخد بعااض حمتوياهتااا
ال ااز دتن اااول احلق ااوأل األساس ااية وحق ااوأل اننس ااان مس اا/قا د اادري املدرس ااوا وخمتن اات املا اواد
التعنيمية متاحة بوف ة.
 -61وم اان أه اادا خم ااة العم اال احلكومي ااة لنمس اااواة ب ااو اانس ااو لن اارتة ٢٠1٩-٢٠16
التوعياة باملسااواة م حناة الم ولااة امل/كا ة و م احال التعنايم األخا ى .ودوامل التادابري املتخااذة
اول ا خمااة العماال دناام حمتااوى دعنيمي اا م اعي اا لن اوال اااانس وملس ا لة املساااواة بااو اانسااو
التدري األساس والعا لنمدرسو وامل بو وم شدي التوليها ودعم التخميا ألنومة املساواة
ااال إدارة
م اادار التعن اايم الو ااامل وماسس ااات التعن اايم ال ااانويا ودعني اان د اادري ايا ارباق
سياسة العمل والصناعة عنى القضاق عنى التميين القائم عنى نوال اانس سوأل العمل.

منع العنف ضد المرأة ومكافحته
 -6٢يعد منع العنت ضد امل أة ومكافحته أولوية من أولوياات سياساة فنننادا الدولياة اال
حقااوأل اننسااان .و عااا ٢٠16ا كاناات فننناادا سااابع أكاارب ممااول ي ااة األماام املتحاادة لنم ا أة
وأكاارب ممااول لصااندوأل نااس أوروبااا املخصااا ملكافحااة العناات ضااد امل ا أة .وداادعم فننناادا أيض اا
دعنين حقوأل امل أة ومكانتهاا وال سيما ال تياتا م ا عن يف يك اليونيسيت.
 -6٣ودعاد موااكنة العناات ضااد املا أة ماان أساوأ مواااكل حقاوأل اننسااان فننناادا .وأعها ت
الدراسااة االستقصااائية الوااامنة عاان حالااة العناات ضااد املا أةا الااز نوا هتا وكالااة احلقااوأل األساسااية
ربيع عا ٢٠1٤ا أن فننندا ه إحدى دول االحتااد األورو الا ي
التابعة ل حتاد األورو
الز س نت أعنى نس/ة ( ٣٠املائة) من النساق ال يت دع ضن لنعنت ااسادي و/أو اانسا
من قة/ل عوري سابك أو حا  .وي/نا متوساا هاذه النسا/ة االحتااد األورو  ٢٢املائاة .و
فنننااداا دع ضاات مااا نساا/ته  ٣٣املائااة ماان النساااق لعناات لساادي و/أو لنس ا عنااى أياادي
أشااخا آخ ا ين ااري ش اكائهن منااذ بنااو هن ايامسااة عو ا ة ماان العم ا  .وي/ن ا متوسااا االحتاااد
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األورو  ٢٢املائة .وفننندا ه أيضا إحدى الدول األعضاق ال ي الاز دسا ل أعناى نسا/ة
( 5٣املائة) من النساق ال يت دع ضن لعنت ن سا مان عواري (حاا أو ساابك) .ود/نا نسا/ة
النساق ال يت دع ضن لنتح اانس منذ بنو هن ايامسة عو ة من العم  ٧1املائة .ودةعد
هذه النس/ة أيضا من أعنى النس املس نة االحتاد األورو .
 -6٤وامااذت فننناادا داادابري ش ا دن يااذا لنتوصاايات العدياادة الصااادرة عاان لولااة االسااتع اض
الدو الوامل السابقة والداعية إىل منع العنت ضد امل أة ومكافحته .ويعد منع العنت ضد امل أة
ومكافحته من أولويات خماة عمال املسااواة باو اانساو الاز وضاعتها احلكوماة احلالياة .ويتم ال
الغ ا ض م اان ه ااذه ايم ااة ك ال ااة دن ي ااذ اد اقي ااة اس اامن/ول ود ااوفري خ اادمات التماعي ااة وص ااحية
مولهة خصيصا لكل من ضحايا وم دكا العنت ضد امل أة والعنت املنن وعنت العوري.
 -65وأدخناات دعاادي ت ال يسااتهان هبااا عنااى قااانون ااا ائم اانسااية ال اارتة .٢٠1٤-٢٠1٠
ومن الناحية العمنيةا نةقل ال صال  ٢٠مان القاانون ااناائ املتعناك بااا ائم اانساية دنقيحاا كاام مناذ
باادق ن اااسه عااا 1٩٩٩ا مااع م اعاااة التعاادي ت الااز أدخناات عنيااه السااابك أيضااا .ومااع سلااما
وعناى الا م مماا ةسان مان دوا يعات شاامنةا فاإن عادد حااالت اال تصااب الاز د/نا الوا يفة هباا والاز
دتم مقاضاة ااناة فيها ال ينال قني  .وعند مناقوة مس لز إعماال املسااولية اانائياة واحلماياة القانونياة
الااز دك نهااا التو ا يعات والس اوابك القض اائية لضااحايا اا ا ائما انتقااد اي ارباق واامهااور عنااى حااد س اواق
التساهل العقوبات امل وضة وانف ارب استخدا أخت مستويات العقوبات.
 -66ويف/قاات فننناادا دوليااه االحتاااد األورو املتعنااك بالضااحايا عاان يف يااك دعاادي ت دو ا يعية
دخنت حين الن ااس آسار/ماار  .٢٠16و سان التولياه وضاع ضاحايا اا مياة ويقضا ا عناى
س اا/يل امل ااالا با ا ن حت اادد الوا ا يفة الض ااحايا املع ض ااات بو ااكل خ ااا لن مي ااة وأن دا ا اعيهن
ما دتخذه من إل اقات.
 -6٧ومااا ان كاات فننناادا دااوف خاادمات إي اواق ضااحايا العناات ودمورهااا باسااتم ار منااذ أواخ ا
ساا/عينات الق ا ن املاض ا  .فقااد ةامااذت داادابري خاصااة ملكافحااة العناات ضااد امل ا أة والعناات املناان
وعنت العوري منذ منتصت دسعينات الق ن املاض  .ون ذ أحدي التدابري املتخذةا خماة العمال
ال اميااة إىل احلااد ماان العناات ضااد املا أةا ال اارتة  ٢٠15-٢٠1٠ماان ألاال التصاادي ااذا الناوال
من العنت بوكل است/اق من خ ل الت ثري عنى املواقت وأ ارب السنوكا ومنع دعا ض الضاحايا
لنعن اات اادداا واس ااتحداي أس ااالي لتحدي ااد ح اااالت العن اات ض ااد املستض ااع ات م اان النس اااق
والتاادخل فيهاااا وحتسااو مع فااة الساانمات واملهنيااو هبااذا الن اوال ماان العناات وقاادرهتم عنااى منعااه
ومساااعدة ضااحاياه .و إيفااار خمااة العماالا ةدرب  ٢٠٠ماادرب رئيس ا دول اوا باادورهم داادري
عدة لهات منهاا م ا السنمات اننية املعنية ب عاية الم ال عناى كوات حااالت العنات ضاد
امل أة والتدخل فيها .و إيفار انة دوعياة متنقناة إقنيمياة ملكافحاة العنات عاا ٢٠16ا دنقاى
أصااحاب املصاانحة انقنيميااون داادري/ا مك اا عنااى التاادخل حاااالت العناات هااذه .ومااع سلااما
أعه دقييم خارل يمة العمل أن مثة ددابري عديدة ال بد من حتساينهاا وال باد املقاا األول
من ضمان موارد كافية.
 -6٨وأةخ ااذ ب ااالنموسا ال ااذي وض ااعه م اا دقي اايم املخ ااايف املتع اادد الوك اااالت ‘‘MARAK
فننندا عا  ٢٠1٠ملساعدة الضحايا املع ضات بودة يم عنت العوري وملنع وقوال حاالت
عناات خماارية ماان هااذا الق/ياال .ودتم اال ال ك ا ة العماالا ضاامن أف قااة دابعااة لوكاااالت متعااددةا
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عنى إعداد خما دك ل س مة الضحايا احلقيقياات أو اناتم ت لتحساو سا متهن .وا اد
املنوااود هااو إهناااق عناات العوااري واملخااايف املرتد/ااة عنيااه وك الااة حصااول الضااحية عنااى املساااعدة
ال رمة من األخصائيو/السنمات ب سهل وأس ال وأبسا يف يقاة ممكناة بعاد انبا عان دع ضاها
لنعنت أول م ة .و بداية عا ٢٠16ا كان وسا ‘ ‘MARAKيم/اك أك ا مان  ٩٠بندياة.
وقد جنل هذا األسنوب بس عة احلد من دع ض الضحايا ددا ذا النوال من العنت.
 -6٩وبدأ ن اس قانون رد التكاليت من أموال الدولة ملن يوف ون املا وى لضاحايا العنات املنان
كااانون ال ا/.يناااي  .٢٠15ويهااد القااانون إىل ضاامان دااوفري خاادمات إي اواق ش اامنة وعاليااة
ااودة مجيع أحناق ال/ناد ملان وقعان أو تمال وقاوعهن ضاحية لنعنات املنان أو لعنات العواري.
وفننندا من الدول القنينة الز ينن قانوهنا الدولة بتمويل املاووي الاز يادي ها مهنياون مادربون والاز
دقد خدماهتا انا إىل العم ق .ودولد دوصيات ويفنية بو ن ااودة فيما يتعنك باملووي.
 -٧٠و عا ٢٠16ا أةيفنك مو وال يا لتماوي خادمات املاووي املناايفك قنيناة الك افاة
السكانية .وافتتحات وحادة إياواق نائياة دعمال عناى مادار السااعة إيفاار وحادة رعاياة التماعياة
وصااحية أخ ا ى .وقاادمت خاادمات الاادعم الن س ا  -االلتماااع ماان م ا وى مكااني عاان يف يااك
دكنولوليااا الوصااول عاان بةع ااد .ومنااذ بدايااة عااا ٢٠1٧ا أص اا/ل امل ا وى يعماال بوااكل دائ اام
املنمقة ب ضل التمويل احلكوم  .ويتوخى افتتاح مووي مماثنة املنايفك األخا ى الاز دتسام بقناة
ك افة عدد سكاهنا.
 -٧1وافتتل كانون األول/ديسمرب  ٢٠16خا مساعدة هااد
مدار الساعة ل ائدة ضحايا عنت العوري.

ولاه الدولاة ويعمال عناى

 -٧٢ومن ااذ ممن ااع األل ي ااة اادي اادةا دس ااتخد عي ااادات األيف ااال اس ااتمارة لكو اات ح اااالت
ودرب الع ااامنون ه ااذه العي ااادات عن ااى اس ااتخدا ه ااذه االس ااتمارة بو ااكل
العن اات ض ااد امل ا أةا ة
منه ا  .ويااوف املعهااد الااويف لنصااحة وال عايااة االلتماعيااة ملااوع ال عايااة االلتماعيااة دورات
ددري/ية ش/كية ال كوت العنت.
 -٧٣ونةو ا دلياال لك ا دسرتشااد بااه الاادوائ االستو ا ائية إنواااق سنساانة ع ا ا ملساااعدة
ضااحايا العناات اانس ا  .وت ا ي إنواااق مكاان دعاام ملعااااة هاااالق الضااحايا .وسااتة مع خاادمات
ع ا ا األم ا اض احل ااادة ال ااز حتتاله ااا الض ااحايا وح اادة مكني ااة دك اال إح ااالتهن إىل خ اادمات
الع ا واملتابعة .وساي/دأ أول مكان مان م اكان الادعم عمناه عاا  .٢٠1٧وا اد املنواود
ال/ند.
األلل المويل هو إنواق مكن دعم مماثل كل مستو ى مكني لامع

منع العنف ضد األطفال ومكافحته
 -٧٤حص القانون ال ننندي العقاب ال/د .لأليف ال عا  .1٩٨٤ور ام أن نسا/ة العنات
الت ا ديا س ا نت ا اض اا واضااحاا فااإن عو ا ين املائااة ماان د ميااذ الصاات التاسااع وعو ا ة
املائة من د مياذ الصات السااد ماا رالاوا ي/نغاون عان دع ضاهم اذا الناوال مان العنات .أماا نسا/ة
من يتع ضون منهم لنعنت الن سا ا فت/نا  ٤5املائاة مان ال اة األوىل و ٢٧املائاة مان ال اة
ال انية .ودستند هذه ال/يانات إىل استقصاق األيف ال الضحايا لعا .٢٠1٧
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 -٧5وكانت خمة العمل الويفنية ملكافحة العنت التا ديا لن ارتة  ٢٠15-٢٠1٠هتاد إىل
دعنين ك امة األيف ال اننسانية وريادة االحرتا املت/ادل باو األيف اال ووالاديهم .ور ام سان ودن ياذ
دو يعات ليدةا فإنه ال ينال يتعو عنى فننندا أن دمور الك ري ملنع ممارسة العنت عنى األيف اال
وإيذاق األيف ال ألن سهم .ويتمن منع هذا النوال من العنت بم يقة فعالة وك اة نقل املعنوماات
بص ااورة م توح ااة فيم ااا ب ااو القماع ااات املتع ااددة ودع اااون خمتن اات االختصاص اايو ه ااذا اجمل ااال.
ويعق ا خمااة العماال ب نااامج معااااة خاادمات الم اال واألس ا ة لن اارتة  .٢٠1٨-٢٠16ويتم اال
الغا ض ماان هااذا الربنااامج التوعيااة بصاااه ة العناات املناان وعناات العوااري والعناات الت ا دياا ماان
ألل الت ثري عنى املواقت ودموي ودو/يم الدراية انقنيمية انع العنت عن يف يك إداحاة خادمات
ااري موا ا ويفة ألفا ا اد األسا ا  .وعا ا وة عن ااى سل ااما س ااتةعنر دراي ااة خمتن اات االختصاص اايو بس اا/ل
التدخل حاالت العنت املنن وعنت العوري والعنت الت ديا.
 -٧6وباادأ ن اااس قااانون ال عايااة االلتماعيااة ااديااد نيسااان/أب يل  .٢٠15ويواادد القااانون
عنااى دقاادمي املساااعدة الوقاات املناس ا ا و ساان اياادمات األساساايةا ويقناال ماان احلالااة إىل
التاادابري التصااحيحية .ويعاانر القااانون حااك األس ا الااز دعياال أيف اااال خاادمات داادعمها بصااورة
اس اات/اقية احلي اااة اليومي ااة  -م اال خ اادمات املس اااعدة املننلي ااةا والعم اال األس ا يا ودع اام األفا ا اد
واألس ا ا واألنواامة املضاامنع هبااا إيفااار موعااات ماان األقا ان  -ماان دون أن دكااون مواامولة
اادمات رعايااة الم اال أيض اا .ويناان القااانون خمتناات األخصااائيو املعنيااو ب فاااه األس ا واأليف ااال
بإحااالتهم إىل اياادمات االلتماعيااة واالدصااالا عنااد الناانو ا ب خصااائي ال عايااة االلتماعيااة إىل
لانا ا وال ااد الم اال و/أو الم اال ن س ااه .وعن ااد االقتض اااقا يةن اان أول اام األخص ااائيون بإخم ااار
سنمات ال عاية االلتماعية أو رعاية الم ل ب ي قنك يساورهم بو ن رفاه الم لا ح من دون
موافقتااه .ول ا ى أيض اا دعااديل قااانون رعايااة الم اال .ومنااذ نيسااان/أب يل ٢٠15ا ور اام األحكااا
املتعنقة بس املهنةا أص/ل األخصائيون املننمون بتقادمي إخماارات بوا ن رفااه الم ال اربين عناى
إخمار الو يفة م/اش ة ب ي اشت/اه اردكاب ل مية دستهد حياة الم ل أو صحته.
 -٧٧وانتهى عا  ٢٠16دن يذ مو وال إ ائ استم ملدة ث ي سنواتا أيفنك عنيه اسام
‘‘LASTAا لتحسو التعاون بو الو يفة والنيابة العامة والسنمات املعنياة ب عاياة الم ال وال عاياة
الصااحية احلاااالت املواات/ه أهنااا حاااالت عناات حااك األيف ااال أو اعتااداق لنس ا عناايهم.
ووضااع املو ا وال ااوسا دعاااون يك اال حص ا املعنومااات األساسااية املتعنقااة باملواات/ه أنااه ضااحية
بس عة ودوليه أنومة السنمات حنو دن/ية حالة الم ل وأس ده إىل املساعدة.

تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
دس اانيا الض ااوق عن ااى قض ااايا األش ااخا سوي انعاق ااة
 -٧٨د ااادي فننن اادا دورا ف اااع
انافاال الدوليااة .وداادعم سياساايا وماليااا املواااريع ال اميااة إىل دعنياان إعمااال حقااوقهم .ودوااكل هااذه
القضااايا لاانقا أساساايا ماان السياسااة ان ائيااة الااز دم/قهااا فنننااداا وال ساايما بتعاااون مااع ال/ناادان
واملنصمااات انقنيميااة الوا يكة منااذ وقاات يفوياال .ويااوىل اهتمااا خااا ألشااكال التميياان املتعااددة
ضااد النساااق وال تيااات .وفننناادا ها أحااد املم اولو ال ئيساايو ملقا رة األماام املتحاادة اياصااة املعنيااة
ثقوأل األشخا سوي انعاقة وش اكة األمم املتحدة لتعنين حقوأل األشخا سوي انعاقة.
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 -٧٩وأل ا ى أم ااو املص ااا املع ا بع ااد التميي اان ونص ااا رص ااد التميي اانا الن ااذان يعم ا ن حت اات
إش ا ورارة العدلا دراسة استقصائية عنى اننرتنت عن مواقت احلياة اليومية الاز يتعا ض فيهاا
األشاخا سوو انعاقاة لنتمييان والسانوك اجملحات فنننادا وعان مادى دع ضاهم لاذلم التميياان.
وإىل لانا ا دعا ا ض األش ااخا سوي انعاق ااة لنتميي اان عموم اااا ث اات الدراس ااة م اادى دع ض ااهم
لنتميين العمال وإمكانياة وصاو م إىل ايادمات انلكرتونياة وحصاو م عناى السانع وايادمات.
وسكا ت أ ن/ياة واضاحة مان اجملي/او ( 6٤.٢املائاة) أهنام دع ضاوا لنتمييان خا ل العاا املاضا .
واعتاارب أك ا ماان نص ا هم ( 51.٤املائااة) املوقاات العااا اااه األشااخا سوي انعاقااة سااي ا
أو سي ا لدا.
 -٨٠وعند بدق إن اس اد اقية األمم املتحدة حلقوأل األشخا سوي انعاقةا كان عناى فنننادا
دنقاايل قااانون ال عايااة اياصااة لااذوي انعاقااة العقنيااة .وأدرلاات فننناادا فيااه أحكامااا لدياادة منهاااا
م ا دعنين حك األشاخا سوي انعاقاة دق يا مصاريهما ودعمهام موالهاة احليااة اليومياة
باسااتق ليةا واحلااد ماان اسااتخدا التاادابري التقييديااة والو ا ورب املساا/قة امل وضااة عنااى اسااتخدامها
وانلا اقات املتعنقااة بال/اات دناام التاادابري ودك ياات رقابااة الساانمات عنيهااا .و عااا ٢٠1٧ا
دكاان الساانمة الويفنيااة املوا فة عنااى ال فاااه والصااحة م اق/تهااا عنااى إعمااال احلااك دق يا املصااري
رعاية األشخا سوي انعاقة الذهنية.
 -٨1و ال اارتة ٢٠15-٢٠1٠ا ن ااذت فننن اادا ب نا ااا إس ااكانيا ل ائ اادة األش ااخا سوي
انعاقة الذهنية .وكاان القصاد مان سلام الربناامج ضامان داوفري الساكن ال ا دي لألشاخا سوي
انعاقة الذهنية الذين يغادرون ماسسات ال عاية أو بيوت يف ولتهم .ويومل سلم دوفري مساكن
يسااهل الوصااول إليااه و هاان بوااكل ليااد بي ااة سااكنية عاديااة ودقاادمي مااا يناان ماان اياادمات
والادعم الكاافيو وال ا ديو .والغا ض ماان سلام هاو أال يعااي أي شاخا مصاااب بإعاقاة سهنيااة
ماسس ااة رعاي ااة بع ااد ع ااا  .٢٠٢٠وخ ا ا ل دن ي ااذ الربن ااامجا ةش اايد ره اااق  ٣ ٤٠٠مس ااكنا
وا ضت نس/ة استخدا خدمات ال عاية املاسسية بس عة أكرب مما مضاىا ود الاع عادد النانالق
املاودعو منااذ وقات يفوياال ماسساات رعايااة األشاخا سوي انعاقااة الذهنياة .وهتااد فننناادا
إىل ريادة هذه اييارات انسكانية ال دية وخدمات الدعم املتصنة هبا املستق/ل.
 -٨٢وكان ا د من الربنامج ال ننندي لنسياسة العاماة املتعنقاة بانعاقاة لن ارتة ٢٠15-٢٠1٠
والت اادابري املتخ ااذة إيف اااره ص ااون مكان ااة األش ااخا سوي انعاق ااة املنصا ا ة اجملتم ااع وحتدي ااد
مسارات إ ائية دةت/ع مان خ اا سياساة مساتدامة ومسااولة اال انعاقاة .ووفقاا لتقيايم دن ياذ
الربنامجا أجننت معصم التادابري عناى النحاو املخماا لاه .ونتي اة لاذلما باات هنااك ا ااه إتاا
واضالا وال ساايما ايادمات ال قافيااة وال ياضاية و ااا التعنايم والتعاااون الادو  .وعاانر الربنااامج
أيضاا االهتمااا املااوىل حلقااوأل األشااخا سوي انعاقااة مجيااع القماعااات انداريااة وراد التعاااون
عنى نماأل اندارات بو ن قضايا انعاقة.
 -٨٣ودعكت احلكومة حاليا عنى إص ح التو يعات الويفنية املتعنقة بانعاقة ندمااا قاانون
خاادمات انعاقااة وقااانون دقاادمي ال عايااة اياصااة إىل األشااخا سوي انعاقااة الذهنيااة قااانون
واحد بوا ن ايادمات اياصاة املقدماة عناى أساا انعاقاة .ويهاد انصا ح إىل رياادة إدمااا
األشخا سوي انعاقاة وك الاة مسااواهتم ماع اريهم .وسيسا ي القاانون عناى األشاخا الاذين
هم حالة ماسة ومتك رة إىل املساعدة والدعم ملوالهة احلياة اليومية ألهنام يعاانون مان قصاور
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وعي بس /إصابتهم بع ن أو م ض يفويل األمد .وسيعنر انص ح حقوأل األشخا سوي
انعاقة والتوله امل اع الحتيالات العما قا وسايمكنهم مان دق يا خيااراهتم ب ن ساهما وسايعنر
إدمالهما وسيتيل إمكانية االست ادة من ايربات والت ارب.
 -٨٤ودادعم احلكومااة دوعياات األشااخا سوي انعاقااة وبقااقهم العماال ماان خا ل مواااريعها
الوعي ية لألشخا ري القادرين عنى العمل بوكل كامل.
ال ئيسية املتعنقة بتوفري ال

تعزيز حقوق األقليات  -الروما
 -٨5أسكت السياسة الويفنية املتعنقة بال وما الوع بقضايا ال وما وحسنت دنسيك دنم القضاايا
عنااى الصااعيد الااويف  .وقااد حتقااك جناااح ك/ااري دن يااذ التاادابري الااز ةكن اات ورارات خمتن ااة بتن يااذهاا
وقااد أح ا ر بعضااها دقاادما ك /ارياا وال ساايما قماااال التعناايم .واردادا عنااى ولااه ايصااو ا معاادل
مواع/ااة ال تيااات عنااى الدراسااة ريااادة ك/اارية .ااري أن حتااديات أكاارب اعرتضاات التن يااذ عنااى الصااعيد
انن  .وال دنال هناك حتديات خاصة فيما يتعنك اعدل عمالة ال وماا ودعنايم ال/االغو مانهم .وتا ي
إعداد دراسة مست يضة إيفار هذه السياسة عن رفاه ال وماا مان النااحيتو االلتماعياة والصاحية.
ويةتوقااع أن دااوف الدراسااة منياادا ماان املعنومااات عاان احتيالااات دمااوي نصاام اياادمات االلتماعيااة
والصحية وخدمات ال عاية لتن/ية احتيالات ال وما اياصة بوكل أفضل.
 -٨6ود /ااو املو اااورات ال ااز ة ا ا ى ب ااو الس اانمات انني ااة واملنصم اااتا وك ااذلم االلتماع ااات
الويفنية الز دةعقد بو اجملالس االستوارية املعنية بواون ال وماا مدى حسن سري التعاون بو ال وماا
واحلكومة والسنمات اننية .ودنم مواركة ال وما النوامة دن ياذ هاذه السياساة الويفنياة عان شاعور
ااهات ال اعنة بال قة .ومن العوامل الز أدت إىل بناق هذه ال قة املمارسة املت/عاة فنننادا واملتم ناة
إش ا اك ال ومااا صاانع الق ا ارات الااز مصااهم .ويةعااد اجملنااس االستواااري الااويف املع ا بواااون
ال وم ااا حم ا هام ااا نش ا اك ال وم ااا ص اانع الق ا ارات الويفني ااة .واس ااتهل اجملن ااس االستو اااري والي ااة
لديدة مدهتا ث ي سنوات بداية عا  .٢٠1٧ومي ل ال وما نصت أعضاق اجملنس االستواري.
 -٨٧ري أن دق ي ا نو ه أمو املصا املع باألقنيات (أمو املصا املع بعد التميين حالياا)
ع ا ااا  ٢٠1٤ع ا اان التميي ا اان ال ا ااذي يتعا ا ا ض ل ا ااه ال وم ا ااا فننن ا اادا يو ا ااري إىل أن ال وم ا ااا ك ا ا اريا
ما يتع ضون لنتميين مجيع االت احلياة .فقد أفاد ما نس/ته  6٨.٧املائة من مجيع اجملي/او
الااذين أل ياات معهاام مقاااب تا وه ا نساا/ة م د عااة بوااكل اساات نائ ا ب ا هنم دع ض اوا لنتميياان
ااال مااا ماان اااالت احلياااة خ ا ل الساانة املاضااية .وأعه ا التق ي ا أيض اا أن الك اريين ماان ال ومااا
( ٧٧.6املائة منهم) مستعدون لتغيري بعض مسات ثقافتهم لو كان سلم ممكناا .ودواري نتاائج
التق ي إىل استعداد تمع ال وما ملناقوة هذه املواضيعا ح الصع/ة منها.
 -٨٨ودعنر عمنياة إصا ح ايادمات االلتماعياة والصاحية واندارة انقنيمياة هياكال موااركة
ال وما ب ن سهم ودموي ايدمات من ولهة نصا هم .وساينداد عادد اجملاالس االستواارية انقنيمياة
املعنيااة بواااون ال ومااا ماان أربعااة إىل حسااة ااالسا ممااا سيحساان ف ا مواااركتهم ود ا ثريهم
عمنيااات صاانع القا ار عنااى الصااعيدين اننا وانقنيما  .وتا ي إنواااق أول مكاان امتيااار خمصااا
ال ال عاية االلتماعية والصاحية وساا فنننادا .وا اد مان سلام هاو إنوااق مكان
لن وما
يعىن بتموي خدمات التماعية وصحية م اعياة ل قافاة ال ومااا ودادري العاامنو هاذا القمااالا
وحتسو الدراية باملواريع عنى الصعيد الويف .
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 -٨٩وأةيفن ااك ع اادد م اان املو اااريع انقنيمي ااة والويفني ااة إيف ااار السياس ااة الويفني ااة املتعنق ااة بال وم اااا
وال سيما االت التعنيم والتدري والعمالة وايدمات االلتماعية والصحية وصون الرتاي ال قا .

منع االتجار بالبشر
 -٩٠دواصل احلكومة االسات ابة إىل التوصايات املتعنقاة اناع اال اار بال/وا مان خا ل خماة
العمل الويفنية ملكافحاة اال اار بال/وا لن ارتة ٢٠1٧-٢٠16ا الاز اعتمادت دوا ين األول/
أكتااوب  .٢٠16ودتضاامن خمااة العماالا الااز أةعاادت اسااتنادا إىل قاعاادة واسااعةا دسااعة داادابري
ةكن ت ورارة واحدة أو أك بتن يذ كل منهاا ودومل دنم التدابري ما ين دموي دنسيك أنومة
مكافحة اال ار بال/و والتعاون بو هنا عنى الصعيد الويف ا ودعنين العمل املضامنع باه اال
دوعية ضحايا اال ار وحتديد هوياهتم ودقدمي املساعدة م.
 -٩1ودة/ن ا املنصمااات ااري احلكوميااة ساانويا عاان عو ا ات احلاااالت الااز يةك ا ه فيهااا أشااخا
مقيمون فننندا عنى النواا .و كانون ال ا/.يناي ٢٠1٧ا أيفنقت احلكوماة موا وعا لديادا
الساانمات وضاامان إمكانيااة
امااع معنومااات عاان عاااه ة الاانواا القس ا يا وماان شا ك الااة دعاااون ة
املواركة الكافية انل اقات اانائية املسائل املتعنقة بالنواا القس ي أيضا .ويعاق القانون
اانا ااائ ال نننا اادي عنا ااى الا اانواا القس ا ا ي بعقوبا ااات عاديا ااة أو موا ااددة باعت/ا اااره ا ا ااارا بال/و ا ا
أو إك اهااا .ويعاق ا القااانون هااذا ال عاال بص ا النص ا عمااا إسا كااان انك ا اه قااد اردك ا داخاال
فننندا أو خارلها .ويتوقع أن دنته هذه الدراسة أينول/س/تمرب .٢٠1٧

ثالثاً -تنفيذ االلتزامات الطوعية
السلة واألمن الدوليان وحقوق اإلنسان
 -٩٢دةعد فننندا إحادى ااهاات ال اعناة املع وفاة لادا واملوثوقاة سياساة التنمياة الدولياة و
عمنيات ح ظ الس والوسايفة .وقد بذلت فننندا لهودا ح ي ة لتن يذ ق ار ناس األمان التاابع
لألمم املتحدة بو ن امل أة والس واألمنا وها دعكات ابن عناى صايا ة خماة عمنهاا الويفنياة
ال الوسايفةا الز دعتربها فننندا إحدى أولويات سياستها ايارليةا فه دواصل
ال ال ة .أما
دموي الوسايفة الدولية ودعنين صاورهتا دن ياذا يماة العمال الويفنياة اال الوساايفةا املعتمادة
كااانون األول/ديساامرب  .٢٠11وعنااى ساا/يل امل ااالا دواارتك فننناادا رئاسااة موعااات أصاادقاق
الوسااايفة األماام املتحاادة واالحتاااد األورو ومنصمااة األماان والتعاااون أوروبااا .ودةعااد موعااة
أصاادقاق األماام املتحاادة موعااة لاادعم الوسااايفة سات مكانااة حموريااة وباااررة عنااى الصااعيد الاادو .
وا/ااادرة ماان فننناادا ودكياااا د اوضاات اجملموعااة عنااى أربعااة قا ارات بو ا ن الوسااايفةا آخ هااا القا ار
الذي اعتمدده اامعية العامة لألمم املتحدة أينول/س/تمرب  .٢٠16وقد عنرت هذه القا ارات
امل /اااد ال ااز دس ااتند إليه ااا األم اام املتح اادة فيم ااا دض اامنع ب ااه م اان أنو اامة دع اام الوس ااايفة ودوره ااا
الوس ااايفة .وعن ااى الص ااعيد انقنيم ا ا ا دواص اال فننن اادا دع اام دعني اان وس ااايفة االحت اااد
األساسا ا
األف يقا  .ويعااد احلاوار أولويااة ماان األلويااات الناشا ة أنواامة الوسااايفة الااز دضاامنع هبااا فننناادا.
وعنى س/يل امل الا ةعقد هنسنك ما ان دوليان بو ن احلوار الويف والوسايفة.
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 -٩٣وإس حت ا اايا فننن ا اادا عنم ا ااا ب ول ا ااه الا ا ارتابا العاملي ا ااةا فها ا ا دوا ا ا ع االس ا ااتق ار والسا ا ا
والدميق ايفية وحقوأل اننسان وسيادة القانون واملساواة عنى الصعيد الدو  .ودعد سياسة حقاوأل
اننسان لنقا أساسيا من أنومة السياسة ايارلية واألمنية لنحكومةا الز دعتارب سياساة حقاوأل
اننسااان وسااينة نتاااد عااا ياانعم فيااه ااميااع انيااد ماان الك امااة اننسااانية واننصااا والس ا .
وداادعم فننناادا الاادا ك باعت/اااره امل شاال املواارتك ل/ناادان الواامال األورو لعضااوية نااس حقااوأل
اننسان انتخابات عا  .٢٠1٨ودود فننندا أيضا دعنيان حقاوأل اننساان واايتهاا مان خا ل
الرتشاال لعضااوية اجملنااس انتخابااات عااا  .٢٠٢1وسااتتيل رئاسااة انااة ورراق نااس أوروبااا
ال رتة  ٢٠1٩-٢٠1٨ف صة لتعنين حقوأل اننسان عنى الصعيد انقنيم .

االلتزام بتحقيق هدف المعونة اإلنمائية
 -٩٤يع ا ا دق ي ا ا احلكوم ااة ع اان السياس ااة ان ائي ااةا ال ااذي اعتةم ااد شا اا/ارب/فرباي ٢٠16ا
أهاادا السياسااة ان ائيااة ل ننناادا باد/اااال هنااج إ ااائ قااائم عنااى حقااوأل اننسااان باسااتم ار .ودأباات
فننناادا عنااى الاارتويج لألهاادا املااذكورة سلاام االلتانا ا اااا فيهااا األهاادا الوااامنةا الااز دولههااا
حاليا أيضا خمة التنمية املستدامة لعا  .٢٠٣٠واستنادا إىل خمة التنمية املساتدامة لعاا ٢٠٣٠ا
دكاان السياسااة ان ائيااة ل ننناادا دكي انا خاصااا عنااى حقااوأل النساااق وال تيااات وعنااى دعنياان اقتصااادات
ال/ناادان الناميااة ماان ألاال ريااادة فا العماال ودعنياان الصااناعات وال فاااه .ودواامل حماااور الرتكياان أيضااا
تمعات فعالة ودميق ايفيةا ودواف الغذاق واملياه والماقةا واالستخدا املستدا لنموارد الم/يعية.
 -٩5ود ما ا فننن اادا إىل ري ااادة امليناني ااة ان ائي ااة م ااع انتع ااا االقتص اااد ال ااويف ا بنس اا/ة دص اال
األل اال الموي االا و اايا م ااع أه اادا األم اام
إىل  ٠.٧املائ ااة م اان ال اادخل الق ااوم انمج ااا
املتحدة .كما ستت اور النس/ة املائوية لنتمويل املقد إىل أقل ال/ندان وا أيضا النس/ة املوصى هباا
دوليا ال/الغة  ٠.٢املائة من الدخل القوم انمجا ا خ ل الوالية االنتخابية احلالية.

االلت زام بتق دية تقري ر معق ف ط وعي ع ن تنفي ذ توص يات االس تعراض ال دوري
الشامل
 -٩6دتعهااد فننناادا بتقاادمي دق يا ماقاات يفااوع عاان دن يااذ دوصاايات ااولااة ال ال ااة ل سااتع اض
الدوري الوامل إىل نس حقوأل اننسان صيت عا .٢٠1٩

رابعاً -اإلنجازات والممارسات الجيدة  -التحديات والقيود
تحقيق أعلى مستوى من حرية التعبير والرأي عموماً
 -٩٧إن ح يااة التع/ااري شا يرب أساس ا ي ل/ناااق تمااع حا ودميق ايف ا  .وها شا رب مساا/ك ال ااىن
عنه نعماال الوا افية واملسااوليةا ومهاا أما ان أساسايان بادورمها لتعنيان حقاوأل اننساان واايتهاا.
ويك اال دسااتور فننناادا حااك كاال ف ا د التع/ااري عاان رأيااه و نو ا املعنومااات وابراق و ريهااا ماان
املنوورات و دنقيها من دون أن مينعه أي شخا مس/قا من سلم .ودأبت فننندا عنى دوضيل
هذا احلكم من خ ل سن دو يعات منهاا م ا القانون املتعنك امارسة ح ية التع/ري وسائا
انع ااماهرييةا ودقدمي دوصيات ودعنيمات متعنقة بالسياسات.
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 -٩٨ووفقاا لنمعااايري الدولياةا دااوف فنننادا أعنااى درلاة ماان ح ياة التع/ااري .ود/اوأت فننناادا امل د/ااة
األوىل يفين ااة الس اانوات ايم ااس املاض ااية الرتديا ا الع ااامل حل ي ااة الص ااحافة ال ااذي دع ااده منصم ااة
"م اس اانون ب ا ح اادود"ا وسل اام ب ض اال ح ي ااة احلص ااول عن ااى املعنوم ااات م اان الس اانمات العام ااةا
وارد اال مستوى ااية مصادر املعنوماتا وااهود ال امية إىل دنوياد مجياع املاوايفنو دماة شا/كية
اسااتخدا
سا يعة .وال دولااد رقاباة مساا/قة فننناداا ولكاان الساانمات قاد دتاادخل با ث رلعا
ح ية التع/ري حالة نو منوورات ث/ت أهنا منافية لنقانون.
 -٩٩وساايكون ماان املهاام أيضااا املسااتق/ل السااماح لوسااائا انع ا بالعماال ب قصااى حااد
ممكن من االستق ل والتناوال مان ألال احل ااى عناى مساتوى عاال مان ح ياة الصاحافة .ولضامان
املساواةا مان األمهياة اكاان ااياة حقاوأل أول ام الاذين ال دسانل ام ك اريا ف صاة اساتخدا ح ياة
التع/ري املك ولة ما بس /احلوالن الز نعهم من استخدا دكنولوليا املعنوماتا م .

ريادة فنلندا في مجالي الرقمنة والحكومة اإللكترونية
 -1٠٠مي اجملتمع ال ننندي ا حنة انتقالية .ودسهم ال قمنة جناح التغيريات ا يكنية ال ئيسية.
ا ال قمنة واحلكومة انلكرتونية.
ودعد فننندا من ال/ندان ال ائدة
 -1٠1وم اان أم ن ااة مو اااريع ال قمن ااة املن ااذة مو ا وال ا يك اال ال ااويف لربن ااامج اي اادمات ال قمي ااة
لن ا اارتة  .٢٠1٧-٢٠1٤وي م ا ا املو ا ا والا عنا ااى سا اا/يل امل ا ااالا إىل د/سا اايا وديسا ااري معا ااام ت
املوايفنو والوكات واملنصماات ماع السانماتا وحتساو األمان هاذا الساياألا ودوا يع اندارة
العامة عنى االن تاحا وحتسو نوعية ايدمات العامة.
 -1٠٢و إيفار ب نامج احلكومةا وإىل لان دقدمي خادمات إلكرتونياةا ساي ي حتساو تاع
األفا ا اد ثقه اام ال /اات اس ااتخدا معنوم اااهتم الوخص ااية ورص اادها م ااع ك ال ااة نق اال ال/يان ااات
بس سة بو اندارات .وستةقد املساعدة إىل األشخا الذين ال يستخدمون ايادمات ال قمياة
أو ري القادرين عنى استخدامها.
 -1٠٣و سياأل هذه التغيرياتا تا أن ت ال السانمات اللتنامهاا ثماياة احلقاوأل األساساية
وحقوأل اننسان.
 -1٠٤و ش اا/ارب/فرباي ٢٠16ا اعتم اادت احلكوم ااة م /اااد رقمن ااة مجي ااع قماع ااات ايدم ااة
العام ااة باعت/اره ااا قواع ااد مت ق ا اا عنيه ااا لتم ااوي اي اادمات العام ااة .ودو اامل ه ااذه امل /اااد دق اادمي
ايدمات استنادا إىل احتيالات العم قا وبناق خدمات آمنة سهنة االستخدا .

المساواة بين المرأة والرجل والمساواة في األجر
 -1٠5إن املساااواة وعااد التميياان ماان القاايم واألهاادا األساسااية اجملتمااع ال ننناادي .ود/اوأت
فننندا م ارا م اد الصدارة دصاني ات ال/نادان مان حيا املسااواة (م ال ماشا املعهاد األورو
لنمساواة بو اانسو).
 -1٠6وعمنات فنننادا لسانوات يفوينااة عناى دعنيان املسااواة عنااى أساا دوا يع قواماه الدسااتور
وقانون املساواة بو امل أة وال لل .ودكمل هذه التو يعات خماا العمال احلكومياة لنمسااواة باو
اانسااو .ومنااذ عااا ٢٠٠٣ا أعاادت كاال حكومااة خمااة ماان هااذا الق/ياال باعت/ارهااا أداة لتنساايك
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ااال املس اااواة ب ااو اانس ااوا ا ااا سل اام الت اادابري املتخ ااذة م اان قة /اال مجي ااع
سياس ااة احلكوم ااة
الااورارات .وعنااى ساا/يل امل ااالا دواامل خمااة العماال احلاليااة داادابري هتااد إىل حتسااو وضااع املا أة
وال لل ودعميم أهدا املساواة انص حات االلتماعية ا امة واملواريع ال ئيسية.
 -1٠٧وي م ا قااانون املساااواة بااو امل ا أة وال لاال إىل منااع التميياان عنااى أسااا ن اوال اااانس وإىل
دعنين املساواة بو امل أة وال للا ومن شا حتسو وضع امل أةا وال سيما احلياة العمنية .ويسا ي
هذا القانونا من حيا امل/ادأا عناى مجياع أنوامة و ااالت احليااة اجملتماع .وهاو صا التمييان
امل/اش ا و ااري امل/اش ا عنااى أسااا ن اوال اااانس .واول ا هااذا القااانونا يعتاارب التح ا اانس ا
والتح القائم عنى نوال اانس ض با من ض وب التميين .وع وة عنى سلما ينان هاذا القاانون
السنمات ب ن دعنر املساواة بعن وبصورة منه ية مجيع أنومتهاا وأن دنو ودويفد ممارساات
إداريااة ودن يذيااة دك اال النهااوض باملساااواة إعااداد وصاانع الق ا ارات املتعنقااة اختناات املسااائل.
وت ا عنى وله ايصو ا دغيري الص و الاز حتاول دون حتقياك املسااواة باو اانساو .وتا
أخااذ دعنياان املساااواة ب ااو اانسااو االعت/ااار عن ااى النحااو املوااار إليااه أع ا ه ماان حي ا د اواف
اياادمات ودقاادميها .ويتااوىل أمااو املصااا املع ا باملساااواة وانكمااة الويفنيااة املعنيااة بقضااايا التميياان
واملساواة انش ا عنى االمت ال ذا القانون.
 -1٠٨وأما املساواة األل فه إحدى املسائل انورية احلياة العمنية .ويةعاد عاد التمييان
األل واملساواة فياه شا يفا مسا/قا أساسايا حليااة عمنياة منصا ة ومنت اة ومتسامة جباودة عالياة.
ومنذ عاا ٢٠٠6ا دن اذ احلكوماة واملنصماات املكنياة ساوأل العمال ب نا اا لضامان املسااواة
األلور .ويهد ب نامج ال ارتة  ٢٠1٩-٢٠16إىل دقنايا متوساا ال ا أل األلاور باو املا أة
وال لل وإعمال م/دأ املساواة األل مكان العمل.

منع اإلقصاء
 -1٠٩يعد انقصاق وانقسا اجملتمع من أكرب التحديات اننياة .ويتم ال هاد ال فااه والصاحة
الذي يتوخى ب نامج احلكومة احلا حتقيقه خا ل السانوات العوا املق/ناة أن يكاون الناا
فننناادا أوفا صااحة وأقاادر عنااى األخااذ بنمااا األمااور خمتناات م احاال حياااهتم .ويعا هااذاا عنااى
ساا/يل امل ااالا إص ا ح الضاامان االلتماااع لتوا يع املواااركة والعمالااة .وماان األهاادا ال ئيسااية
لعمني ااة إصا ا ح نص ااام ال عاي ااة االلتماعي ااة والص ااحية اااري ااة دقني اال ال ا اوارأل التمت ااع بال ف اااه
والصحة .ودنقل عمنية انص ح مساولية داوفري ايادمات االلتماعياة والصاحية إىل املقايفعااتا
ولكان ال/نااديات ستواصاال ال/اات العدياد ماان املهااا الااز ال اىن عنهااا ندماااا السااكان .ويتا ث
التمتااع بال فاااه والصااحة بعواماال منهاااا م ا ا التعناايم م حنااة الم ولااة امل/ك ا ة وم احاال التعناايم
األخ ى وايدمات ال قافية وال ياضية.
 -11٠وهتااد املواااريع احلكوميااة ال ئيسااية إىل دس ا يع وداارية لهااود مكافحااة انقصاااق .وينو ا
املو وال ال ام إىل دعنين الصحة وال فاه واحلد من أوله الت اوت املمارسات و اسا العمال اايادة
وي سخها .أما ب نامج معااة خدمات الم ل واألس ةا فيستحدي خدمات ري مو ويفة ميسا ة
لأليف ال و سن املعار اياصة ال رمة ملساعدة الو/اب عناى حال معصام موااكنهم .والغا ض
من سلم هو إتاد ثقافة عمل دعنر حقوأل الم ل عمنياز صانع القا ار ودقادمي ايادمات عناى
الس اواق .ويتااوخى املو ا وال ال ئيس ا ال ام ا إىل االنتقااال ماان ضاامان مصاااح الواا/اب إىل ضاامان
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مصاااح اجملتمااع دقنياال عادد الواا/اب املنقمعااو عاان التعناايم واحلياااة العمنيااة .ويا وا موا وال دااوفري
الوعي ياة لألشاخا اري القاادرين عناى العمال بواكل كامال لتوعيات هااالق األشاخا
ال
سوأل العمل امل توحة.
 -111ويه ااد ق ااانون الوقاي ااة م اان اندم ااانا وب ن ااامج العم اال ال ااذي وض ااع إيف ااارها إىل دعني اان
املساواة التمتع بالصحة وال فاه .ودعكت احلكومة عنى إعداد إص ح شامل لقانون الكحول.

خدمات رعاية المسنين
 -11٢د/ن نس/ة من ال دقل أعمارهم عن  65عاماا فنننادا  ٢٠املائاة مان الساكان .و
أينول/س/تمرب ٢٠16ا نو ت املنصماة الاز ال مصااح رواباا املتقاعادين ( )EETUدراساة د/او
أن أسوأ الووا ل واملواكل الاز دوالاه األشاخا الاذين دت ااور أعماارهم سان  55عاماا حالياا
و املستق/ل ه مواكل اقتصادية  -كتد .املعاشات  -والعنلة وضعت إمكانية احلصول عناى
ايدمات االلتماعية والصحية .وأوىل أمو املصا الربملا.ا ساياأل أنوامته انشا افيةا االنت/ااه
م ا ارا إىل أولااه القصااور الااز دوااوب ع ا و رعايااة املساانو ومعااامنتهم ةدور ال عايااة املاسسااية
وم افك السكن املنودة دمات و دور ال عاية ري املاسسية عنى السواق.
 -11٣وهتد سياسة احلكومة املتعنقة بالويخوخة إىل حتسو قدرات املسنو الوعي ياة ودعنيان
اس اتق م ومواااركتهم النواامة اجملتمااع .ويهااد مو ا وال رئيس ا لديااد أيفنقتااه احلكومااة
خ ي اات ع ااا  ٢٠16إىل إصا ا ح نص اام ال عاي ااة املننلي ااة وال عاي ااة ااري ال مسي ااة وال عاي ااة األسا ا ية.
ويهد املو وال إىل استحداي خدمات دتسم بقدر أكرب من املساواة والتنسايك وفعالياة التكن اة
ل ائدة املسنو وأق ب أق بائهم .وينيد املو وال خدمات ال عاية وإعادة الت هيل القائمة عنى دعادد
التخصصاتا لك يك ل لنمسنو أن يعيووا حياة أوف ما ميكن صاحة وأك ا ماا دكاون كيناا
ااما ويم ااور اي اادمات املقدم ااة إل اايهم املن اانل ع ااددا ومض اامونا .ويك اال املوا ا وال أيضا اا دنقا ا
املسنو خدمات ع ا عالية ااودة منار ما بدعم مان أقا ب أق باائهما ويعانر ايادمات الاز
دساعد مقدم ال عاية ري ال مسية عنى التكيت.
 -11٤وباادأ ن اااس القااانون املتعنااك باادعم قاادرات املساانو الوعي يااة و اادمات ال عايااة االلتماعيااة
والصااحية املخصصااة اام ور/يوليااه  .٢٠1٣و سلاام السااياألا نو ا ت ورارة الصااحة والواااون
االلتماعية ورابمة السنمات اننية وانقنيمية ال ننندية دوصاية موارتكة دتعناك جباودة دنام ايادمات
لك ال ااة ش اايخوخة ك مي ااة ودق اادمي خ اادمات فعال ااة مل اان تالوهن ااا م اان املس اانو ودع اام دن ي ااذ الق ااانون
املذكور .ويتصل هذا القانون بإعمال حقوأل اننسان املك ولة لنمسنو وحقهم دق ي مصريهم.
 -115ويهااد ب نااامج الااذاك ة الويفنيااة لن اارتة  ٢٠٢٠-٢٠1٢إىل لعاال فننناادا بناادا م اعيااا
لذاك ة سكانه .ويعدد الربنامج  ٣٢ددبريا لك الة أكرب قدر ممكان مان الن ااح اهاود الوقاياة مان
أم اض الذاك ة وخدمات دوخيصها وع لهاا وسلم احرتا حلقوأل اننسان.
 -116أما ااا الربنا ااامج الا ااويف لتما ااوي ال عايا ااة ا ااري ال مسيا ااة ال ا اارتة  ٢٠٢٠-٢٠1٤فيحا اادد
أه اادا التم ااوي االسا ارتادي ية والت اادابري التوا ا يعية و ريه ااا م اان د اادابري التم ااوي ال رم ااة .ودعت اان
احلكومة ريادة استخدا ال عاية ري ال مسيةا وخصصت ا وي ك/ريا إيفار ب نا ها.
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مستقبل الهجرة وآثار أزمة الالجئين على فنلندا
 -11٧ك ااان الت اادفك اام اااع امل ااال لم ااالا الن ااوق ع اااه ا لنعي ااان فننن اادا وأحن اااق أخ ا ى م اان
أوروبا .و عا ٢٠15ا لاقت فننندا امل د/ة ال ابعاة مان باو بنادان االحتااد األورو الاز اساتق/نت
أكرب عدد من يفالا الن وق مقارنة بعدد الساكان .وارد اع عادد يفاالا الن اوق فنننادا ارد اعاا سا يعا
ليص اال إىل  ٣٢ ٤٧6شخص ااا .ف ا ا ع ااا ٢٠1٤ا ك ااان سل اام الع اادد ي/نا ا  ٣ 651يفالا ا ا ااوقا
مما يع أن يفن/ات الن وق ارد عت بنهاق عو ة أضعا ما كانت عنيه السنة السابقة.
 -11٨وارد ااع ع اادد م اك اان االس ااتق/ال م اان  ٢٠إىل  ٢٠٠مك اانا وع اادد األش ااخا املعني ااو
اعااة يفن/ات الن وق من  ٧5إىل  5٠٠شخا .ور م ك ة عدد يفالا الن وقا أعه ت فننندا
دض ااامنها م ااع بن اادان االحت اااد األورو م اان خا ا ل اس ااتق/ال يف ااالا الن ااوق الواف اادين م اان اليون ااان
وإيماليا إيفار آلية إعادة دويفو ال ل و داخل بندان االحتاد.
أينول/ساا/تمرب  ٢٠15مكاان دنصاايم دورنيااو
 -11٩ومااع دنايااد عاادد يفااالا الن ااوقا أنو ا
ق ب احلادود الساويدية لكا يتساىن دسا يل مجياع يفاالا الن اوق عال دنام احلالاة االسات نائية.
و كن مكن التنصيم من دس يل ما موعه  16 ٧٣6شخصاا .وأدى املكان دورا هاماا ك الاة
إحال ااة سل اام الع اادد ا ائ اال م اان يف ااالا الن ااوق إىل مص اااح االس ااتق/ال وإمكاني ااة د ااوفري اي اادمات
لن ميع عنى حنو م ئم وحس/ما يقض به التوليه املتعنك بص و االستق/ال.
 -1٢٠و عا ٢٠16ا كان عدد يفالا الن وق أقل بك ري من عددهم العا الساابك .فقاد
يفن ما موعه  5 65٧شخصا الن وق فنننادا .وأماا عادد القا ارات الصاادرة بوا ن يفن/اات
الن وقا الز بن موعها  ٢٨ ٢٠٠ق ارا فارد ع بنهاق أربعة أضعا مقارنة بعا  .٢٠15و
عااا ٢٠16ا ل ا ى م اايض عاادد م اكاان اسااتق/ال يفااالا الن ااوق نتي ااة الحنسااار داادفك يفااالا
الن ااوق .ويولااد ابن  1٢6مك انا يقاايم هبااا  16 ٠٠٠يفال ا اااوقا ويقاايم مااا يقااارب ٣ ٧٠٠
يفال اوق سكن خا .
 -1٢1وأع بت املنصمات ري احلكومية عن قنقها إراق حقوأل القص ري املصاحوبو ب هااليهم
واردياد صعوبة احلصول عنى احلماية الدولية ومجع مشل األس .
 -1٢٢ودنص احلكومة خيارات بدينة ل حت ار .ومنذ ش/ارب/فرباي ٢٠1٧ا يانا القاانون
عنااى داادبري إداري ماقاات لديااد ك/ااديل ل حت ااارا وهااو إلانا األلنااا بال/قاااق مكاان اسااتق/ال
معااو .ويعا هااذا أنااه تااور إلانا األلنااا الااذي يمنا احلصااول عنااى احلمايااة الدوليااة بال/قاااق
مكاان اسااتق/ال معااو وبتسا يل حضااوره املكاان ماان ما ة واحاادة إىل أربااع ما ات يومياااا إسا كااان
سلاام ض ا وريا لنتحقااك ماان اسااتي ائه لو ا ورب دخااول ال/نااد أو انقامااة فيااه أو لضاامان إبعاااده ماان
ال/نااد .وتااور إع اااق األلنااا املناان بال/قاااق مكاان االسااتق/الا لساا /شخص ا هااا ا ماان هااذا
االلتنا ماقتا.
 -1٢٣وإسا دواف ت الو ورب املس/قة الحت اار يف ال اري مصاحوب بذوياه ي/نا عما ه  15سانة
أو أك ا وساا/ك لاه أن يفنا احلمايااة الدولياة وصاادر حقااه قا ار إبعاااد قاباال لإلن ااسا تااور إلانا
الم ل بال/قاق مكن استق/ال معو .ويقنل دم/يك هذا القانون من احلالة إىل احت ار ال ةقصا .
ولذاا فإن ذا القانون د ثريا إتابيا أيضا عنى وضع األيف ال وإعمال مصاحلهم ال ضنى.
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 -1٢٤ويك اان الربن ااامج احلك ااوم ندم اااا امله ااال ين لن اارتة ٢٠1٩-٢٠16ا ال ااذي يس ااتند إىل
قااانون دعنياان إدماااا املهااال ينا عنااى أربعااة اااالتا ها ( )1االساات ادة ماان ماوايفن القااوة ال قافيااة
لنمهال ين دعنيان القادرة ال ننندياة عناى االبتكاار ( )٢ودعنيان إدمااا املهاال ين مان خا ل امااس
ددابري شامنة لعدة قماعات ( )٣وريادة التعاون باو الدولاة وال/ناديات اساتق/ال املسات يدين مان
احلماية الدولية ( )٤ودعنين ثقافة حوار ويف إنسانية ال دسامل فيها مع العنص ية.
 -1٢5وعناادما دغااريت حالااة داادفك يفااالا الن ااوقا باادأت احلكومااة م العااة داادابري اندماااا
والتوعيا اات و مما اايا دا اادابري لديا اادة لنتع يا اال بتوريا ااع احلاصا اانو عنا ااى دصا اااريل إقاما ااة عنا ااى
ال/نديات وإدمالهم فيها وحصو م عنى التعنيم وف العمل.
 -1٢6ودتم اال السياسااة الااز دت/عهااا فننناادا إبقاااق ا ا ة ودكالي هااا حتاات الساايم ة .و الوقاات
الا اهنا دع قاال عواماال عدياادة حصااول املهااال ين عنااى التعناايم وف ا العماال .ويسااري دوريااع احلاصاانو
عنااى دصاااريل إقامااة عنااى ال/نااديات باودرية بمي ااة .ويساانم املهااال ون مسااارات يفوينااة لنحصااول عنااى
التعنيم وف العملا وه مساارات دتسام بعاد ك اقهتاا وداداخنها وبدراساات اري م ئماة بعاض
األحيان .ودص ريادة م ونة النصا وك اقده مصنحة اجملتماع ككالا وال سايما عال دغاري احلالاةا
ألن اييار ال/ديل هو أن يستم املهال ون العي عنى الضمان االلتماع ب دعنيم وعمل.
 -1٢٧ويادي دعنم النغة الويفنية واحرتا ال قافة واألع ا ال ننندية واحلصول عنى ف صاة عمال
ب سا ال مااا ميكاان دورا أساساايا .وستحساان أشااكال الاادعم املتعاادد التخصصااات احلاليااة وخاادمات
رعايااة الم ا ب ف ا الااتعنما وسااتةن احتيالااات املهااال ين اياصااة إيفااار داادري املدرسااو.
وسيةعانر إدماا املهال ين األنومة الرتفيهية وأنومة املنصمات ري احلكومية.

بدائل الحبس االحتياطي واإليداع في السجون بدالً من مرافق الشرطة
 -1٢٨أوىل كل من هي ات رصد املعاهدات الدولية وأمو املصا الربملاا .اهتماماا ألولاه القصاور
معامنة ان/وسو احتيايفيا فننندا واحت ارهم ل رتة يفوينة إىل حد م رب م افك الو يفة.
 -1٢٩ويدعو اقرتاح قدمته احلكومة ماخ ا إىل الربملان إىل استحداي بادينو لديادين لنحا/س
االحتيايف ا مها ف ض حصا موادد عناى السا واالعتقاال ك/اديل لنحا/س االحتياايف  .ويتم ال
حص ا الس ا العاااديا ولكنااه نااادرا مااا يةسااتخد .
ال/ااديل احلااا الوحيااد لنحاا/س االحتيااايف
وبدال من ح/س املوت/ه اردكابه ل مية ح/سا احتيايفياا ميكن لنمحاكم أن د ا ض عنياه حصا
س مودداا إسا يكن حص الس العادي ددبريا قس يا كافيا .وميكن لنمحكمة االبتدائياة أن
د ض حص س موددا عنى املدعى عنيه ق/ل إصدار حكم بالعقوبة عنيه.
 -1٣٠وبعااد احلكاام عنااى املااتهم بالسا ن ااري املوا وربا ميكاان لنمحكمااة أن د ا ض االعتقااال
عن ااى الو ااخا امل اادانا ب اادال م اان ح/س ااها ك /ااديل لنح اا/س االحتي ااايف إسا ك ااان حمكوم ااا عني ااه
بالسا ن ملاادة دقاال عاان ساانتو .وعنيااها ال ميكاان اسااتخدا إلا اق االعتقااال هااذا القضااايا الااز
دنموي عنى أشد اا ائم خمورة.
 -1٣1ويااتم انش ا ا عنااى دن يااذ هااذين التاادبريين القس ا يو ماان خ ا ل األلهاانة انلكرتونيااة.
ويومل االعتقال ك/ديل لنح/س االحتيايف إلنا الوخا املعتقل بال/قااق املنانل أو مكاان
آخ مناس لنعي فيه األوقات انددة قا ار انكماة .وفيماا يتعناك ثصا السا املواددا
يرتك ف ض التنا من هذا الق/يل لتقدي انكمة.
GE.17-01921

23

A/HRC/WG.6/27/FIN/1

م افك الوا يفةا قادمت احلكوماة إىل
 -1٣٢وهبد احلد من انبقاق رهن احل/س االحتيايف
الربملان مو وال قانون ينا عنى إيداال الوخا ان/و احتيايفيا الس ن م/اش ةا من حيا
امل/دأا بعد انقضاق مدة احل/س االحتياايف  .وستةوادد الوا ورب املسا/قة لوضاع ان/وساو احتيايفياا
س ون الو يفة ثي ال ميكن احت ارهم م افك الو يفة إال إسا يكن هناك بد من سلم
ل ص اانهم ع اان السا ا ناق ابخ ا ين ألس اا/اب أمني ااة أو لتوض اايل م بس ااات ل مي ااة .وستةقص ا م اادة
احل/س القصوى س ون الو يفة من  ٣٠يوما إىل  ٧أيا .
 -1٣٣وسا اايةنقل مجيا ااع ان/وسا ااو احتيايفيا ااا إىل الس ا ا ن م/اش ا ا ة بعا ااد انقضا اااق فا اارتة ح/سا ااهم
االحتي ااايف  .ااري أن ه ااذا ا ااد س اايةحقك عن ااى م اح اال خا ا ل الس اانوات القادم ااةا ألن وكال ااة
العقوبات اانائية ال تنم بعد م افاك كافياة الساتيعاب مجياع انت انين رهان احلا/س االحتياايف ا
أي رهاق  ٨٠شخا يومياا الس ون.

وضع الشعب الصامي وحقوقه
 -1٣٤أثار وضع الوع الصام وحقوقها وهو الوع األصان الوحياد فننناداا وال سايما
حقااه دق ي ا مصااريه ودع ياات الصااام ا نقاشااات حااادة ك اارية وآراق متضاااربة سااياأل بعااض
امل/ادرات التو يعية.
 -1٣5ودعتان احلكومااة أن داانقلا خا ل الواليااة االنتخابيااة احلاليااةا القاانون املتعنااك بالربملااان الصااام
عم باقرتاح قد خ ل واليتها السابقة وأةلغ الحقاا وسلم بعا ض معصام التنقيحاات املقرتحاة عناى
الربملااان م ا ة أخ ا ى .و هااذا السااياألا ساات دد احلكومااة اقرتاحهااا الااداع إىل دغيااري الت انا الساانمات
بالت اااوض مااع الربملااان الصااام ثي ا ميت اال بوااكل أفضاال مل هااو املوافقااة احل ا ة واملساا/قة واملسااتنرية.
ويتضاامن االق ارتاح أيض اا دنقيحااات نل ا اقات انتخاااب أعضاااق الربملااان الصااام  .أمااا دعااديل دع ياات
الصاام ا اولا قاانون الربملااان الصاام ا فيتوقاات أيضااا عناى اد اقيااة صاامي بناادان الواامال األورو
وأحكامها املتعنقة باألشخا الذين ك م التصويت انتخابات الربملان الصام .
 -1٣6وب ا اادأ ن ا اااس الق ا ااانون امل ا اانقل املتعن ا ااك بوا ا اكة ‘ميتس ا اااهاليتو ‘ ( )Metsähallitusندارة
الغابات نيسان/أب يل  .٢٠16وبعد دنقيحها ةحولت شكة ميتسااهاليتو لنح الاة إىل شاكة
ح الااة سات مساااولية حماادودة ممنوكااة لندولااة بالكاماالا وه ا ش اكة ماان املق ا ر إنواااؤها اول ا
القاانون املااذكور .ود/قاى مجيااع األراضا واملياااه املمنوكاة لندولااة حتات منكيااة الدولاة امل/اشا ة ودتااوىل
إدارهتا شكة ميتساهاليتو التابعة لندولة .و ك ل ال الوكة استخدا هذه املنايفك.
 -1٣٧ويتضاامن القااانون املتعنااك بالو اكة أحكامااا بو ا ن الن ااان االستوااارية لن/نااديات املنمااع
إنواؤها مويفن الصاميو .ويتوقع أن دعنر هذه الن ان إىل حاد ماا حاك الصااميوا باعت/اارهم
شع/ا أصنياا صون ودموي لغتهم وثقافتهم .وقد عو الربملان الصام مم نيه هذه الن ان.
 -1٣٨وشااكنت احلالااة إىل إنعااا خمنونااات الساانمون الضااعي ة نقمااة انم ا أل امل اوضااات الااز
باادأت عااا  ٢٠1٢بااو فننناادا والن ا ويج بو ا ن اد اااأل مصااايد أمساااك دانااا .ودوصاال الم فااان إىل
دوافااك ابراق بو ا ن سلاام االد اااأل صاايت عااا  .٢٠16ويااوف هااذا االد اااأل الت اوض ا ح ا
وسما يوفك بو ااية مسم السنمون وخمتنت أسالي الصيد وحقاوأل خمتنات موعاات الصايادين
ال نننااديو .وي اعا االد اااأل أساانوب الصاايد التقنياادي الااذي يسااتخدمه الصاااميونا والصاايد اسااتنادا
إىل منكية مياه مصايد أمساك داناا وسياحة الصيد .وينص الربملان ق/ول االد األ.
24

GE.17-01921

A/HRC/WG.6/27/FIN/1

 -1٣٩ويتم اال الغ ا ض ماان ساان قااانون النغااة الصااامية ضاامان حااك الصاااميو الدسااتوري
صون ودموي لغتهم وثقافتهم .ويتضمن القاانون أحكاماا عان حاك الصااميو اساتخدا لغاتهم
أم ااا ان اااكم وأم ااا الس اانمات العام ااة األخا ا ىا إض ااافة إىل وال ا الس اانمات املتم اال دعني اان
حقاوأل الصااميو النغوياة وإعما اا .وأةرسال اقارتاح احلكوماة املتعناك بتعاديل القاانون إىل الربملااان
كانون ال ا/.يناي  ٢٠1٧لك يعنك عنيه.

وضع األقليات الجنسية والجنسانية وحقوقها
 -1٤٠يتمت ااع أف ا اد األقني ااات اانس ااية واانس ااانية ب اادورهم دون يي اان ب اااحلقوأل األساس ااية ال ااز
ميهااا دسااتور فننناادا وحقااوأل اننسااان الااز دسااتند إىل معاهاادات دوليااة .والدولااة مننمااة بك الااة
املساااواة إعمااال هااذه احلقااوأل .ونةقاال قااانون املساااواة بااو املا أة وال لاال عااا  ٢٠15بااإدراا
حص التميين عناى أساا ا وياة اانساانية والتع/اري اانساا .وباإلنا السانمات ومقادم خادمات
التعنيم وأرباب العمل انع هذا التميين بعن وبم يقة منه ية .ومن امل/اد ال ئيسية الاز يتضامنها
ب نامج معااة خدمات الم ل واألس ة م اعاة دنوال األس دنصيم ايدمات ودموي ها.
 -1٤1و هناية عا ٢٠1٤ا اعتمد الربملاان قاانون الانواا اناياد لنساانياا اساتنادا إىل م/اادرة
لنماوايفنو .واعت/ااارا ماان آسار/مااار ٢٠1٧ا أصاا/ل ماان حااك امل نيااو الاانواا .وحا سلااما كااان
بإمكاهنم دس يل ش اكتهم فقا.
 -1٤٢و موقا اات موا اارتك قةا ااد دو ا ا ين ال ا ااا/.نوفمرب ٢٠16ا أفا اااد أما ااو املصا ااا املع ا ا
باملساااواة وأمااو املصااا املع ا بعااد التميياان ب ا ن القااانون احلااا املتعنااك باااالعرتا القااانو .بن اوال
لاانس املتحاولو لنساايا ينتهاام حااك مغاااي ي ا ويااة اانسااانية دق يا مصااريهم .وين/غا دعااديل
العقم ألس/اب أخ ى ل عرتا بنوال لنسهم.
هذا القانون ثي ينغ اشرتارب التعقيم أو ة

 -1٤٣و فتوى صدرت عا ٢٠16ا اقرتح اجملنس االستوااري الاويف املعا ب خ قياات ال عاياة
االلتماعي ااة والص ااحية ع ااد ام اااس د اادابري دع اادل الس اامات اانس ااية ايارلي ااة لأليف ااال ح ااامن ص ا ات
اانسوا عناد ع لهاما حا يتساىن ااالق األيف اال أن ساهم حتدياد هاويتهم اانساانية ودكاوين موقات
بو ن حياهتم اانسية .وستة ى دراسة عن حقوأل و اارب األيف اال حاامن صا ات اانساو إيفاار
خمة العمل الويفنية بو ن احلقوأل األساسية وحقوأل اننسان لن رتة .٢٠1٩-٢٠1٧

خامساً -التحديات الماثلة والدعة الالزم من المجتمع الدولي
 -1٤٤ال ش ق يستحك انب
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