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   إعداد التقرير على املستوى الوطين - ألف 
تولّت وزارة الشؤون اخلارجية إعداد وتنسيق التقرير الوطين لفنلندا املقدم يف إطار االستعراض الدوري                - ١

وقد أُعد التقرير باالشتراك مع ديوان رئـيس الـوزراء          . نسان التابع لألمم املتحدة   الذي جيريه جملس حقوق اإل    
  . والوزارات ذات الصلة

وساهم اجملتمع املدين، من خالل مشاركته يف عملية إعداد التقرير، إىل حد بعيد يف إثراء حمتوى التقريـر      - ٢
 ٦ويف  .  حكومية بشأن قضايا حقوق اإلنـسان      ويف احلوار املتواصل والصريح القائم بني احلكومة ومنظمات غري        

، نظمت وزارة الشؤون اخلارجية اجتماعاً ملناقشة التقرير حضره ممثلون عـن عـدد مـن                ٢٠٠٨فرباير  /شباط
وخالل االجتماع، أبدت منظمات غري حكومية آراءها بشأن التحديات اليت تطرحها حالة حقـوق              . الوزارات

وأُرسل مشروع . حول كيفية ضمان إعمال حقوق اإلنسان مبزيد من الفعاليةاإلنسان يف فنلندا وقدمت اقتراحات 
  .التقرير إىل املنظمات للتعليق عليه قبل االجتماع

وقد شرعت احلكومة يف صياغة تقرير مستفيض عن السياسات العامة املتعلقة حبقوق اإلنسان يف فنلنـدا                  - ٣
ترنت صياغة هذا التقرير املقدم يف إطار االستعراض الـدوري          واق. ٢٠٠٩وتعتزم تقدميه إىل الربملان يف ربيع عام        

 كانون  ٢٥وعلى سبيل املثال، ُعقد يف      . الشامل بإعداد التقرير املتعلق بالسياسات العامة يف جمال حقوق اإلنسان         
ارير املتعلقة   اجتماع تشاوري بني املؤمتنني على القانون وأمناء املظامل املعنيني بشأن تقدمي التق            ٢٠٠٨يناير  /الثاين

بالسياسات العامة يف جمال حقوق اإلنسان، وهو اجتماع أمثر معلومات قيمة عن تنفيذ احلقوق األساسية واحلقوق 
  .اإلنسانية اليت تعىن هبا هذه األطراف الفاعلة يف إطار أنشطتها

. ع اجملتمع املدين واشتراكهوتقوم املنهجية املتبعة يف إطار عملية تقدمي التقارير إىل حد بعيد على التشاور م  - ٤
. وأتاحت هذه العملية لفنلندا فرصة لكي تقيم حالة حقوق اإلنسان فيها باتباع طريقة تقوم على النقـد الـذايت   

ومكّن هذا التقييم من الوقوف على التطورات املستجدة وحتديد املمارسات السليمة ومن إجراء مناقشة بـشأن                
وعالوة على ذلك، سامهت عمليـة اإلبـالغ يف إطـار           . نسان تنفيذاًَ تاماً  العقبات اليت تعترض تنفيذ حقوق اإل     

االستعراض الدوري الشامل يف فتح مناقشة بشأن تصنيف التدابري املختلفة حسب األولوية، وقَوَّت التزام احلكومة   
  .بإعمال حقوق اإلنسان وإرساء الدميقراطية وإعالء سيادة القانون

  ق اإلنسان يف فنلندااإلطار املرجعي حلقو  - باء 
  احلقوق واحلريات األساسية

. إن السلطات العامة يف فنلندا هي املسؤول األول عن ضمان إعمال احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان                - ٥
، بدأ سريان إصالح شامل إلطار احلقوق واحلريات األساسية يف فنلندا، ويهدف هذا ١٩٩٥أغسطس / آب١ويف 

 استحداث نظام للحقوق األساسية ميثل امتثاالً تاماً لاللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق   اإلصالح بصورة رئيسية إىل   
حرمة ) ٧٣١/١٩٩٩(ويضمن دستور فنلندا    . اإلنسان، ويعزز بالتايل الوفاء هبذه االلتزامات على الصعيد الوطين        

ن األهداف اليت يرمـي إليهـا   وم. كرامة البشر وحريات الفرد وحقوقه، وينص على النهوض بالعدالة يف اجملتمع         
اإلصالح الذي شهده إطار احلقوق األساسية، تعزيز التطبيق املباشر للحقوق واحلريات األساسية فيمـا تتخـذه                
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ومل تكن هذه السلطات قبل اإلصالح تـشري إىل احلقـوق واحلريـات             . احملاكم والسلطات األخرى من قرارات    
  . اإلصالح تشري بشكل واضح ومتزايد إىل هذه احلقوق يف تعليل قراراهتااألساسية إال نادراً، إالّ أهنا أصبحت بعد

  التشريعات

الدستور، والقوانني، والتـشريعات األدىن     (تتألف التشريعات الفنلندية من عدد كبري من النظم القانونية            - ٦
 التطبيـق املباشـر     وباإلضافة إىل ذلك، حترص فنلندا، بوصفها دولة عضواً يف االحتاد األورويب، علـى            ). درجة

ونظراً إىل تعدد النظم، فإنه ال ميكن تقدمي حتليل مفصل للتشريعات . لتشريعات اجلماعة األوروبية الواجبة االنطباق
ويشري هذا التقرير يف الفقرات التالية إىل هذه التشريعات يف سـياقات تتعلـق              . اخلاصة بإعمال حقوق اإلنسان   

  .مبواضيع حمددة

  النظام القضائي

يضمن دستور فنلندا حق كل شخص يف أن تنظر يف قضيته حمكمة أو سلطة أخرى خمتصة قانوناً علـى                     - ٧
النحو الواجب ودون تأخري ال مربر له، ويف استصدار قرار يتعلق حبقوقه أو واجباته اليت تنظر فيها حمكمة أو هيئة            

ة بإعالن اإلجراءات، وحق الفرد يف أن ويتضمن قانون خاص األحكام املتعلق. مستقلة أخرى من أجل إقامة العدل
وتتقيد يف  . وتكون احملاكم مستقلة ونزيهة   . تكون قضيته حمل نظر، ويف احلصول على قرار مسبب ويف االستئناف          

  .حيث إنه ال ميكن ألي جهة فاعلة خارجية أن تتدخل يف قراراهتا. قراراهتا بالقوانني السارية وحدها

  وروبيةسبل االنتصاف أمام اهليئات األ

إن السلطات واحملاكم الفنلندية ملزمة بضمان االمتثال لاللتزامات الناشئة عن قوانني اجلماعة األوروبيـة           - ٨
وا أوالً إىل سبل االنتصاف ؤوعلى املستأنفني، كقاعدة عامة، أن يلج    . وأحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان    

وعلى سبيل املثـال،    . ء إىل سلطات أو هيئات االنتصاف األوروبية      إال أنه ميكن يف بعض احلاالت اللجو      . الوطنية
جيوز ألي شخص خيضع للسلطة القضائية لفنلندا أن يوجه طعنه إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، شـريطة                 

األوروبية  من االتفاقية ٦وال يطرح احلق يف اللجوء إىل القضاء، الذي تضمنه املادة . استنفاد سبل االنتصاف احمللية
بيد أنه ُيوَجد بعض الصعوبات النامجة عن الفترة        . أية مشكلة يف فنلندا   ) احلق يف حماكمة منصفة   (حلقوق اإلنسان   

املفرطة اليت تستغرقها اإلجراءات احمللية واليت تشكل يف الوقت الراهن السبب الرئيسي ملا صدر من أحكام تعترب أن 
  .فنلندا تنتهك أحكام االتفاقية

  نون على القانوناملؤمت

حيث إن جزءاً هاماً مـن      . وزير العدل وأمني املظامل الربملاين مها املؤمتنان األوالن على القوانني يف فنلندا             - ٩
ومن الناحية العملية، حيرص . الواجبات املنوطة بكل منهما يتعلق برصد إعمال احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان

ين على إعالء سلطة القانون عن طريق جتهيز الدعاوى املرفوعة ضد اإلجراءات اليت وزير العدل وأمني املظامل الربملا
وجيوز لكل منهما املبادرة . تتخذها السلطات وغريها من اجلهات املكلفة بأداء مهام عامة والبت يف هذه الدعاوى

ة، وال جيوز هلما إطالقاً ويقتصر جمال اختصاصهما على التدخل يف حال ثبوت أخطاء إجرائي. بالتحقيق يف القضايا
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بيد أنه ميكن لوزير العدل وأمني . تعديل األحكام الصادرة عن احملاكم، اليت تتمتع باستقالل تام، أو عن السلطات   
املظامل الربملاين، يف إطار االضطالع مبهامهما، توجيه السلطات كي تراعي على حنو أفضل احلقـوق األساسـية                 

  .م به من أنشطةوحقوق اإلنسان يف إطار ما تقو

  أمناء املظامل

يتوىل مهمة اإلشراف على الشرعية أربعة أمناء آخرين، يركز كل منهم على جانب حمدد من اجلوانـب                   - ١٠
املتعلقة بالشرعية، وهم أمني املظامل املعين باملساواة، وأمني املظامل املعين حبماية البيانات، وأمني املظامل املعين حبماية    

وجيوز هلؤالء األمناء إصدار بيانات تتعلق مبا يالحظونه من عيوب          .  املظامل املعين حبماية األطفال    األقليات، وأمني 
  .واختاذ أية إجراءات يروهنا ضرورية

  اجملالس االستشارية

ومن األمثلة على هذا التعاون العـدد       . لفنلندا عالقات تعاون عريقة بني اإلدارة احلكومية واجملتمع املدين          - ١١
للمجالس االستشارية، ومنها اجمللس االستشاري املعين حبقوق اإلنسان، واجمللس االستشاري املعين بشؤون            الكبري  

الغجر، واجمللس االستشاري املعين بالعالقات اإلثنية، واجمللس االستشاري ألمني املظامل املعين حبمايـة األطفـال،               
ملعين باملساواة بني اجلنسني، واجمللـس االستـشاري        واجمللس االستشاري لقضايا األقليات، واجمللس االستشاري ا      

وتقوم اجملـالس   . لشؤون الصاميني، وهي جمالس تضم ممثلني عن اجملتمع املدين يسامهون يف تطوير حقوق اإلنسان             
  .االستشارية، يف مجلة أمور أخرى، بإصدار بيانات وتقدمي اقتراحات لتطوير التشريعات واختاذ تدابري أخرى

   ومحاية حقوق اإلنسان تعزيز- جيم 
  تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيدين الدويل والوطين

تعمل حكومة فنلندا بنشاط على تشجيع احترام حقوق اإلنسان يف شىت أحناء العامل وتعتـرب أن األمـم                    - ١٢
تحـدة  وستواصل فنلندا عملها من أجل تعزيز سلطة األمم امل        . املتحدة تشكل أهم حمفل للتعاون املتعدد األطراف      

وتدعم فنلندا اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقـوق اإلنـسان،          . وقدرهتا وزيادة كفاءة منظومة األمم املتحدة     
كما توجه فنلندا دعوة مفتوحـة      . كاملقررين اخلاصني واألفرقة العاملة، وتبقى ملتزمة التزاماً تاماً بالتعاون معها         

وتعتزم فنلندا يف   . رة البلد واالطالع على حالة حقوق اإلنسان فيه       جلميع اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس لزيا     
  . زيادة دعمها العام للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان٢٠٠٨عام 

وباإلضافة إىل األمم املتحدة، متثل مؤسسات االحتاد األورويب، وجملس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف                - ١٣
هامة ميكن لفنلندا أن تستند إليها للتأثري يف جماالت حقوق اإلنسان من            أوروبا على وجه اخلصوص قنوات دولية       

وميثل االحتاد األورويب، بوصفه عنصراً من العناصر املؤثرة . خالل تنفيذ سياساهتا العامة وحتقيق أهدافها ذات الصلة
وما . ان بالنسبة لفنلندافيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي، أداة حيوية لسياسات حقوق اإلنس

ومن املقرر . فتئت فنلندا تعمل بنشاط على تشجيع انضمام االحتاد األورويب إىل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
  . رئاسة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا٢٠٠٨أن تتوىل فنلندا يف عام 
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 دعم اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان وتسعى فنلندا، يف إطار الربنامج احلكومي احلايل، بنشاط إىل  - ١٤
والدميقراطية يف شىت أحناء العامل، وتعمل على بلوغ هذا اهلدف يف إطار التعاون الثنائي واملتعدد األطراف والقائم                 

، اعتمدت احلكومة برنامج الـسياسة اإلمنائيـة يف   ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول  ١٨ويف  . داخل االحتاد األورويب  
وحسب الربنامج، تركز السياسة اإلمنائية يف فنلندا على احترام . ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٧ لفترة واليتها املمتدة من فنلندا

  .حقوق اإلنسان والترويج إلعمال هذه احلقوق وتشجع على األخذ بنهج يقوم على حقوق اإلنسان

  التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان

، بالتصديق ٢٠٠٦أبريل /تعهدات وااللتزامات اليت أخذهتا على نفسها يف نيسانتعهدت فنلندا، يف إطار ال  - ١٥
على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمِّل التفاقية األمـم               

 تـشرين   ٧ة لفنلنـدا يف     وقد دخل الربوتوكول حيز النفاذ بالنـسب      . املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     
وقد شرعت فنلندا يف اإلعداد للتصديق على كافة        ). ٧١/٢٠٠٦- ٧٠سلسلة املعاهدات    (٢٠٠٦أكتوبر  /األول

  .االتفاقيات والربوتوكوالت األخرى الواردة يف قائمة التعهدات وااللتزامات املشار إليها

ة حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء       وتعهدت فنلندا بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقي        - ١٦
. ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٧وقد وقَّعت الربوتوكول يف     . ٢٠٠٠األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية لعام        

وجيدر بالتذكري أن معظم االلتزامات الواردة يف الربوتوكول تنص عليها فعالً صكوك دولية أخرى ُملزمة لفنلندا،                
وتعتزم فنلندا االنضمام   . قد أُدخل على التشريعات معظم التعديالت املنصوص عليها يف هذه الصكوك          وبالتايل، ف 

ويندرج إنفاذ الربوتوكول على الصعيد الوطين أيضاً ضمن التدابري املقـررة يف            . ٢٠٠٨إىل الربوتوكول يف عام     
  .٢٠١١- ٢٠٠٧الشباب للفترة النهوض باألطفال واحلكومي لسياسات ج الربنام

وتعهدت فنلندا أيضاً بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه   - ١٧
 ٢٣وقد وقَّعت فنلنـدا علـى الربوتوكـول يف          . من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         

ات تشرف على تنسيقه وزارة الشؤون اخلارجية يف        وشرع فريق عامل مشترك بني الوزار     . ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول
أبريل / نيسان٣٠وتنتهي فترة الوالية احلالية للفريق العامل يف    . إعداد مشروع حكومي للموافقة على الربوتوكول     

  . بأن يعمل أمني املظامل الربملاين كهيئة وطنية للرصديقضي وقد قُدم مقترح . ٢٠٠٨

. ٢٠٠٧ فربايـر / شباط ٦ة الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري يف          ووقَّعت فنلندا على االتفاقي     -١٨
  . وجيري يف الوقت الراهن صياغة مشروع حكومي يتعلق بإنفاذ هذه االتفاقية

وأوصت اهليئات املعنية برصد معاهدات حقوق اإلنسان لألمم املتحدة مراراً بأن ُتصدِّق فنلندا على اتفاقية   - ١٩
وتقضي االتفاقية بأن تعتمد كل دولة طـرف        . ١٦٩ الدولية بشأن الشعوب األصلية والقبلية رقم        منظمة العمل 

واعترب البعض أن التشريعات . تدابري خاصة لصون ثقافة الشعوب األصلية ولغتها ووضعها االجتماعي واالقتصادي
وتنص االتفاقية على أن تتمتع . يف األرضحبقوق الصاميني فيما يتعلق الفنلندية ال متتثل ألحكام االتفاقية، ال سيما 

). ٧املادة (الشعوب األصلية حبق تقرير أولوياهتا اخلاصة يف عملية التنمية باعتبار أهنا تؤثر يف األراضي اليت تشغلها 
.  من االتفاقية باالعتراف حبقوق الشعوب األصلية يف ملكية وحيازة األراضي اليت تشغلها تقليديا١٤ًوتقضي املادة 
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 من االتفاقية تنص على أن ُتحدَّد التدابري اليت جيب اختاذها لتنفيذ االتفاقية بطريقة مرنـة، مـع             ٣٤غري أن املادة    
وتسعى فنلندا منذ وقت طويل إىل حتديد احلقوق املتصلة باملنـاطق التقليديـة            . مراعاة خصائص أوضاع كل بلد    

  . أدناه شرح للحالة الراهنة٦٥ة ويرد يف الفقر. للصاميني بطريقة مقبولة جلميع األطراف

وباإلضافة إىل املعاهدات والربوتوكوالت املذكورة أعاله، ستصدِّق فنلندا على اتفاقية األمـم املتحـدة                - ٢٠
وقد وقَّعت فنلندا على كل من االتفاقية والربوتوكول يف . حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري

وإن .  املنصوص عليها يف االتفاقيـة     طيف معظم التشريعات الفنلندية فعالً الشرو     ستويو. ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠
. وزارة الشؤون االجتماعية والصحة بصدد إعداد التعديالت التشريعية اليت يستلزمها التصديق علـى االتفاقيـة              

 يتعلق باإليـداع    ، فيما )حرية الشخص وأمنه  ( من االتفاقية    ١٤وسُيستعاض عن التعديل املنصوص عليه يف املادة        
حقـوقهم  تقييد  القسري لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية يف مؤسسات للرعاية اخلاصة بتشريعات متجددة جتنباً ل            

العيش  (١٩واملادة  ) حرية التنقل واجلنسية   (١٨وعالوة على ذلك، يتطلب االمتثال للمادة       . وحرياهتم األساسية 
لغاء الشرط املقيِّد حلق الفرد يف اختيار املنطقة البلدية اليت يقيم فيهـا        إ) ١: (ما يلي ) املستقل واإلدماج يف اجملتمع   

وذلك عن طريق تقاسم التكاليف ذات الصلة بني البلـديات؛          بلدية اإلقامة    من قانون    ٣املنصوص عليه يف املادة     
ة على املقيمني    من قانون الرفاه االجتماعي على حنو يكفل عدم قصر اخلدمات االجتماعي           ١٣تعديل املادة   ) ٢(و

وُيتوقع أن تستغرق عملية صـياغة      . داخل بلدية حمددة وتوفريها لألشخاص الذين ينتقلون إىل تلك البلدية أيضاً          
التعديالت التشريعية وإنشاء هيئة الرصد والتنسيق الوطنية حنو سنتني أو ثالث سنوات قبل التصديق على اتفاقية                

  . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 ٢٩يف  األشـخاص   ت فنلندا اتفاقية جملس أوروبا بشأن اإلجراءات الرامية إىل مكافحة االجتـار ب            ووقَّع  - ٢١
، عيَّنت وزارة الشؤون اخلارجية فريقاً عامالً كُلِّف بالنظر يف ٢٠٠٨يناير /ويف كانون الثاين. ٢٠٠٦أغسطس /آب

  .التدابري الالزمة للتصديق على االتفاقية

  نسان اجلاري إعدادهااملعاهدات الدولية حلقوق اإل

اآلليات اخلاصة بالدعاوى الفردية وتـدعم إعـداد الربوتوكـول           إنشاء   تتبىن فنلندا موقفاً إجيابياً حيال      - ٢٢
االختياري املقترح للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابع لألمم املتحدة حرصاً منها 

وتسعى فنلندا، من خالل مشاركتها النشطة، إىل املسامهة يف أعمال . وى الفرديةعلى وضع إجراءات خاصة للدعا
تقدمي املشروع إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعيـة        يف  الفريق العامل املعين بصياغة الربوتوكول هبدف املساعدة        
  .العامة لألمم املتحدة للموافقة عليه يف أسرع وقت ممكن

  التحفظات

وتعتـرض  .  من حتفظات على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان       ط على رصد ما ُيبَدى    عمل فنلندا بنشا  ت  - ٢٣
وعلى سـبيل الـذكر،     . احلكومة الفنلندية على أية حتفظات تعتربها غري متماشية مع غرض معاهدة ما وأهدافها            

ى العهد الدويل أُبديت علحتفظات ، األمني العام لألمم املتحدة باعتراضها على ٢٠٠٧- ٢٠٠٦أخطرت فنلندا، يف 
  .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وعلى اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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  ، )٧(١٤، واملـادة    )٣(١٠، واملـادة    )ب)(٢(١٠وتقتصر التحفظات اليت أبدهتا فنلندا علـى املـادة            - ٢٤
جيري دورياً استعراض مدى لزوم التحفظات و. من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية) ١(٢٠واملادة 

  .وإمكانية سحبها

. من العهد ) ٣(١٠واملادة  ) ب)(٢(١٠وأبدت فنلندا، يف مجلة ما أبدته من حتفظات، حتفظاً على املادة              - ٢٥
تنص علـى فـصل     ) ب)(٢(١٠حيث إن املادة    .  تنص على التزامني اثنني فيما يتعلق بفصل املتهمني        ١٠فاملادة  

وقد . على وجوب فصل املذنبني األحداث عن البالغني) ٣(١٠ألحداث عن البالغني، يف حني تنص املادة املتهمني ا
وقد ورد يف التحفظ الذي أبدته      . أبدت فنلندا، شأهنا شأن بلدان الشمال األورويب األخرى، حتفظاً على احلكمني          

غار عن السجناء البالغني، غري أن حظـر  فنلندا أن السلطات الفنلندية تسعى بشكل منتظم إىل فصل السجناء الص          
  إيداع األحداث إىل جانب البالغني حظراً مطلقاً هو أمر غري مناسب ألنه ال يترك أي جمـال الختـاذ إجـراءات               

  . أكثر مرونة

والقـانون اجلديـد املتعلـق باالحتجـاز        ) ٧٦٧/٢٠٠٥(وقد دخل القانون اجلديد املتعلق بالسجون         - ٢٦
ويتضمن القانونـان   . ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١قوانني املتصلة، حيز النفاذ يف      ، وكذلك ال  )٧٦٨/٢٠٠٥(

وميكن االسـتثناء مـن     . املشار إليهما حكماً ينص على فصل السجناء دون الثامنة عشرة من العمر عن البالغني             
جناء مبوجـب   وقد تغريت اإلجراءات املتعلقة بإيداع الس     . واجب الفصل إذا اقتضت ذلك مصاحل الطفل الفضلى       

اإلصالح الشامل للتشريعات املتعلقة بالسجون، حبيث أصبحت اإلجراءات اخلاصة بتنظيم احلياة يف السجن وداخله 
وهتدف هذه اخلطة الفردية إىل اختاذ تـدابري        . تقوم على خطة فردية تشمل املدة اليت يقضيها السجني يف السجن          

نبؤ هبا، وحتسني املعاملة الفردية للسجناء وتعزيز فعالية األنشطة     منهجية تشمل فترة السجن وزيادة القدرة على الت       
وبالتايل، فإن أي نظام يقوم على إيداع مجيع السجناء دون الواحدة والعشرين حسب       . املضطلع هبا داخل السجن   

لبالغني ال مث إن فصل مجيع السجناء الصغار فصالً تاماً عن السجناء ا. الفئة العمرية سيتعارض مع أهداف اإلصالح
  .خيدم مصاحل السجناء الصغار يف مجيع احلاالت

يف ضوء الظروف   " احلدث"ورأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه على كل دولة طرف أن حتدد مفهوم                - ٢٧
 ١٠ للجنة املعنية حبقوق اإلنـسان،       ٢١التعليق العام رقم    (. االجتماعية والثقافية والظروف األخرى ذات الصلة     

على أنه ال يشمل سوى السجناء دون الثامنة عشرة من العمر            ُيعرَُّف" احلدث"فإذا كان   ). ١٩٩٢بريل  أ/نيسان
واألحداث املودعني يف احلبس االحتياطي، فإن هذا التفسري سيجعل فنلندا ُتفكّر يف سحب التحفظات اليت أبدهتا                

إال أن . املشار إليهما أعاله حيـز النفـاذ   من العهد بعد دخول القانونني      ) ٣(١٠واملادة  ) ب)(٢(١٠على املادة   
) ٣(١٠واملادة  ) ب)(٢(١٠املشكلة ستظل قائمة باعتبار أن االلتزامات املتعلقة بالفصل املنصوص عليها يف املادة             

من اتفاقية حقوق   ) ج(٣٧من العهد تتسم بأكثر صرامة مقارنة بااللتزام املتعلق بالفصل املنصوص عليه يف املادة              
وإن االلتزام املطلق بفصل األحداث .  التزام ميكن اخلروج عنه إذا اقتضت ذلك مصاحل الطفل الفضلى     الطفل، وهو 

ال ميكن اعتباره أنه خيدم مصاحل الطفل الفضلى يف كل احلاالت، ألن مثل هذا االلتزام قد حيول مثالً دون إيداع                    
 القصر املودعني يف احلبس االحتياطي قليل       ومبا أن عدد  . السجناء دون الثامنة عشرة من العمر يف سجون مفتوحة        

. جداً، فإن أي التزام صارم بفصل هؤالء األحداث قد يؤدي من الناحية العملية إىل عزهلم عزالً يكاد يكون تاماً                  
  .ويف ضوء ما تقدم، ال تزال احلكومة تعترب أنه ال ميكن سحب حتفظاهتا
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من العهد اليت ال جتيز تعديل حكمٍ هنائي باإلدانة         ) ٧(١٤دة  ويتعلق التحفظ اآلخر الذي أبدته فنلندا باملا        - ٢٨
فهذا التحفظ يسمح لفنلندا مبواصلة ممارستها الراسخة يف الثقافة القانونية الوطنية اليت جتيـز تـشديد                . أو التربئة 

 أدلة جديدة،   وجيوز نقض القرار إذا توفرت    . العقوبة املوقعة على املتهم وفقاً للشروط املنصوص عليها يف القانون         
أو إذا استند القرار السابق إىل أدلة خاطئة أو إذا قام على أساس فعل يعاقب عليه القانون أتاه أحد أعضاء احملكمة 

وال جيوز النقض يف حال توفر أدلة جديدة إال يف سياق اجلرائم اليت يعاقب عليهـا                . أو طرف يف القضية أو ممثله     
 ويف احلاالت اليت تفضي فيها األدلة اجلديدة إىل ثبوت التهمة أو إىل تطبيق              القانون بالسجن ملدة تزيد على سنتني     

وجيب أن يقدم الطلب املتعلق بنقض قرار اإلدانة أو تعديله يف غضون سنة من التاريخ      . أحكام جنائية أشد صرامة   
  . الذي تثبت فيه صحة األسباب املسوغة لذلك

   من القانون املتعلق بالتحقيقـات اجلنائيـة        ٧واملادة  ) ٦٩٢/١٩٩٧املنقحة بالقانون    (٥وتقضي املادة     - ٢٩
 بأن ينطوي أي حتقيق جنائي على التثبت من مجيع أركان اجلرمية والظروف احمليطة هبا اليت يستند إليها ١٩٨٧لعام 

بالقـانون  املنقحـة    (١٥وتنص املادة   . قرار توجيه التهم وذلك مبراعاة مجيع الوقائع وكافة أدلة اإلثبات والنفي          
من القانون املتعلق بالتحقيقات اجلنائية على أنه جيوز للمدعي العام إصـدار تعليمـات وأوامـر               ) ٦٩٢/١٩٩٧

وبالتقيد هبذه األحكام ميكن للمحققني احلصول . خبصوص الظروف واملالبسات اليت جيب أن يتناوهلا حتقيق جنائي    
. م وقبل رفع القضية إىل القضاء والنظر فيها من قبل احملكمةعلى جمموعة شاملة من املواد واألدلة قبل توجيه أية هت

حيث إن القاعدة تبني أنه إذا حتققت أهداف التحقيق اجلنائي، فإن جتهيز القضايا اجلنائية ميكن أن يقوم على أساس 
فعالية هو سبب   وإن ما يتسم به نظام التحقيقات اجلنائية من         . جمموعة شاملة من املواد واألدلة منذ اجللسة األوىل       

ومع . من العهد إال يف حاالت نادرة) ٧(١٤من األسباب اليت جعلت فنلندا ال تلجأ إىل تطبيق حتفظها على املادة             
ذلك، ينبغي أن ُتجيز التشريعات ذات الصلة تطبيق مبدأ املسؤولية اجلنائية على النحو الواجب يف القضايا اليت ال                  

وبالتايل، ميكن إعادة النظر يف التهم على . األدلة الالزمة للتأكد من أركان اجلرميةتتوفر يف مرحلة إجراءاهتا األولية 
  فإمكانية املراجعة هذه قد تكون ضرورية يف بعض احلاالت،         . الرغم من صدور قرار استند إىل مواد غري صحيحة        

  . ال سيما من أجل ضمان احلماية القانونية لضحايا اجلرائم

. ك فنلندا بالتحفظ املذكور، رغم أن تطبيقه سيظل مقتصراً على حاالت استثنائية           وهلذه األسباب تتمس    - ٣٠
ووفقاً ملشروع قانون قيد اإلعداد، سيتم ختفيض املهلة احملددة لتقدمي طلب النقض من سنة إىل ستة أشهر اعتباراً                  

  . من تاريخ ثبوت األسباب املسوغة لذلك

 من العهد اليت تنص على حظر أي دعاية للحرب، نظـراً إىل أن           )١(٢٠وأبدت فنلندا حتفظاً على املادة        - ٣١
ومن حيث املبدأ،   . ١٩االلتزام املنصوص عليه يف هذه املادة يتعارض مع احلق يف حرية التعبري الذي تكرسه املادة                

ود على ميكن حظر الدعاية للحرب مبوجب القانون، شريطة أن يتماشى هذا احلظر مع الشروط العامة املتعلقة بالقي
. وينبغي أن يكون مبدأ جترمي الدعاية للحرب متفقاً مع األحكام القانونية املتعلقة حبرية التعبري             . احلقوق األساسية 

وقد أشارت احلكومة وكذلك الربملان إىل صعوبة التوفيق بني هذا احلظر وحرية التعبري لدى نظرمها، على املستوى 
ة األوروبية بشأن اختاذ قرار إطاري ملكافحة العنصرية وكـره األجانـب            الوطين، يف االقتراح املقدم من املفوضي     

وقد اعتربت فنلندا، عند إصدار تقريرهـا  ). U 17/2002/vp, LaVL 6/2002 vp, PeVL 26/2002 vpالوثائق (
 بعد ، أن الوقت مل حين٢٠٠٣الدوري اخلامس بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف عام 
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الختاذ إجراءات تشريعية عاجلة هتدف إىل سحب التحفظ نظراً إىل أن قوانينها األخرية قد نصت علـى جتـرمي                   
   .األشكال الصارخة للدعاية للحرب وأنه ال توجد حاجة عملية لتوسيع نطاق التجرمي

  الربنامج احلكومي والربامج املتعلقة بالسياسات العامة

انية لرئيس الوزراء السيد مايت فنهانني على تعزيز حقوق اإلنـسان، وإرسـاء             يقوم برنامج احلكومة الث     - ٣٢
وجيب أن يتمتع املواطنون باحلق     . الدميقراطية، وإعالء سيادة القانون وحتقيق التنمية املستدامة يف كافة أحناء العامل          

تعلقة بالسياسة العامة اليت اعتمدهتا وإن الربامج الثالثة امل. يف إبالغ صوهتم، واالشتراك واملسامهة يف وضع القرارات
احلكومة وكذلك املواضيع السياساتية املشتركة بني القطاعات اليت ختضع ملتابعة خاصة حتدد السياسة اليت تعتـرب                

العمالة ومباشرة األعمال احلرة وظـروف      ) ١: (وتتعلق هذه الربامج مبا يلي    . أساسية من منظور حقوق اإلنسان    
  . رعاية األطفال والشباب واألسر) ٣(بالصحة، والنهوض ) ٢(العمل، و

  الربامج وخطط العمل األخرى

، هو برنامج واسع النطاق يشمل عدة قطاعات ويهدف إىل تعزيـز            الربنامج احلكومي لألمن الداخلي     - ٣٣
 عامة تعمل ومير حتقيق األمن عرب هتيئة بيئة آمنة يف البيت وخارجه ويف مكان العمل، وتوفري مرافق. األمن الداخلي

وإىل جانـب  . بشكل جيد، والتخطيط احملكم حلركة السري، وتقدمي املعونة عند االقتضاء وضمان مقاضاة اجملرمني     
  .برنامج وطين للحد من العنفهذا الربنامج، شرعت فنلندا يف تنفيذ 

وتفكـر  . املكافحة االجتار باألشخاص يف فنلنـد األوىل خطة العمل الوطنية    اعُتمدت   ٢٠٠٥ويف عام     - ٣٤
  . احلكومة يف الوقت الراهن يف تقدمي اقتراح يتعلق بوضع خطة عمل أوضح يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص

 حجـر  ٢٠١١- ٢٠٠٧الربنامج احلكومي لسياسات النهوض باألطفال والـشباب للفتـرة        ويضع    - ٣٥
الذي يهدف إىل متابعة ودعم الربنامج األساس لربنامج السياسات العامة املتعلقة برعاية األطفال والشباب واألسر   

ويف سبيل إنصاف األشخاص ذوي اإلعاقة، تعمل احلكومة على وضع . احلكومي خالل فترة والية احلكومة القائمة
وحترص احلكومة يف إطار إعداد هذا الربنامج على        . برنامج عمل بشأن السياسات العامة اخلاصة مبجال اإلعاقة       

ديدها يف خمتلف قطاعات اإلدارة باالستناد إىل اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص مراعاة األهداف الواجب حت
  . ذوي اإلعاقة

وتشمل اخلطة ثالث مراحل وتنطوي على      . خطة وطنية لرصد التمييز   ، اعتمدت فنلندا    ٢٠٠٧ويف عام     - ٣٦
لتمييز وتقدمي تقرير حكومي    مجع ونشر معلومات حمدثة بشأن التمييز، وإعداد تقرير سنوي موجز عن ممارسات ا            

 املعتمـد يف عـام     الربنامج احلكومي لسياسات اهلجرة   ويركز  . شامل خالل كل فترة من فترات والية احلكومة       
ويتضمن أيضاً تدابري ترمي إىل النهوض بإعمال حقوق اإلنسان واحلقوق .  على تشجيع اهلجرة بدافع العمل٢٠٠٦

خطة عمل للمساواة بـني    قررت احلكومة وضع     ٢٠٠٧ويف خريف عام    . األساسية ومكافحة العنصرية والتمييز   
  .هتدف إىل حتديد أهم التدابري الواجب اختاذها من قبل احلكومة بغية تعزيز املساواة بني اجلنسنياجلنسني، 
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 الذي اعتمده جملس األمن التابع لألمم ١٣٢٥وقد دأبت فنلندا، لدى حتديد سياساهتا، على مراعاة القرار   - ٣٧
. ١٣٢٥خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ القرار     يف صياغة    ٢٠٠٧وقد شرعت يف عام     . ٢٠٠٠املتحدة يف عام    

  .١٣٢٥وهتدف خطة العمل إىل توجيه وتعزيز ما تضطلع به فنلندا من أنشطة تنفيذاً للقرار 

ة، هو حتسني اللـوائح     ومن األهداف املركزية اليت رمستها اإلدارة العامة يف فنلندا خالل السنوات األخري             - ٣٨
األهداف الوطنية  وترد  . وهو هدف مشترك يف إطار االحتاد األورويب وسياقات أخرى للتعاون الدويل          . التنظيمية

ويف .  يف برنامج احلكومة الثانية لرئيس الوزراء مايت فنهانني ويف ورقة استراتيجية احلكومـة             لبلوغ تنظيم أفضل  
طة استراتيجية حتدد تدابري السياسات التشريعية اليت تعتزم احلكومة اختاذها      إطار هذه الورقة، اعتمدت احلكومة خ     

ومن املشاريع اليت ختضع ملراقبة خاصة، . وعدداً من املشاريع التشريعية اهلامة اليت ختضع ملراقبة خاصة من احلكومة
ني البيئة القانونية وإضـفاء     ويهدف هذا اإلصالح إىل حتس    . اإلصالح اجلاري للتشريعات املتعلقة مبكافحة التمييز     

مزيد من الوضوح على التشريعات القائمة، ومن مث تعزيز رفاه املواطنني والنهوض بالقدرة التنافسية للمؤسسات               
وتنص اخلطـة   . فتحسني النظم القانونية ينبغي أن يدخل يف نطاق عملية مربجمة وسلسلة ومتسقة ومفهومة            . أيضاً

، اعتمدت احلكومـة    ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ويف  . قييم آثار التشريعات  التشريعية للحكومة على حتسني ت    
  . تعليمات جديدة لتقييم آثار املقترحات املتعلقة بالتشريعات

  القضايا املواضيعية املتصلة حبقوق اإلنسان واملشمولة بالتعهدات وااللتزامات اليت أخذهتا فنلندا على نفسها

، بـأن   ٢٠٠٦طلبها املتعلق باالنضمام إىل جملس حقوق اإلنسان يف ربيع عام           تعهدت فنلندا، عند تقدمي       - ٣٩
مساعيها الرامية إىل وتعهدت أيضاً بتكثيف . ملكافحة العنف ضد املرأة واالجتار باألشخاصتتخذ التدابري الالزمة 

 تقدمي معلومات وستسعى إىل إجياد وسائل ابتكارية جديدة من أجل. مكافحة العنصرية وكره األجانب والتمييز
، تعزيز حقوق الشعوب األصلية والتزمت فنلندا كذلك مبواصلة جهودها الرامية إىل .بشأن إعمال حقوق الطفل

ويرد يف  . ال سيما احلقوق اللغوية والثقافية للشعب الصامي الذي ميثل الشعب األصلي الوحيد املتواجد يف فنلندا              
  .فاء هبذه التعهدات واإللتزاماتالفقرات التالية شرح للتدابري املتخذة للو

وجيري رصد نطـاق    . نطاق العنف الذي يستهدف املرأة مشكلة اجتماعية خطرية يف فنلندا         ويشكل    - ٤٠
وأُجريت أول دراسة تتعلق بالضحايا من . العنف ضد املرأة والعنف داخل األسرة بإجراء دراسات تتعلق بالضحايا

ومما يؤسف له أن الدراستني مل تبينا أي تغري ُيذكر . ٢٠٠٥نية يف عام ، مث أجريت دراسة ثا١٩٩٧النساء يف عام 
 يف املائة مـن     ٤٣,٥ أن   )١(٢٠٠٥وبيَّنت الدراسة اجملراة يف عام      . فيما يتعلق بنطاق العنف الذي يستهدف املرأة      

ى أيدي رجال  عاماً خيضعن للعنف اجلسدي أو التهديد بذلك عل٧٤ و١٨الفنلنديات الالئي تتراوح أعمارهن بني 
 وكذلك الدراسة اجملراة يف     ١٩٩٧وبينت الدراسة اجملراة يف عام      . مرة على األقل بعد بلوغهن سن اخلامسة عشرة       

 اخنفاضاً يف عدد حاالت العنف اجلسدي اخلطري يف إطار العالقات احلميمة خالل السنوات األخرية من ٢٠٠٥عام 
  ).٢٠٠٥( يف املائة ٠,٨إىل ) ١٩٩٧( يف املائة ١,٨

وقد دفع الوعي املتزايد بالعنف ضد املرأة وتغري نطاق هذه الظاهرة بالسلطات واملنظمات إىل اختاذ تدابري   - ٤١
. ذت إجراءات لتعزيز التعاون املشترك بني القطاعات وتنسيقه على الـصعيدين الـوطين واحمللـي              اُتِخو. وقائية

 املرسومة يف برنامج احلكومة وعدد مـن خطـط          وأصبحت مكافحة العنف ضد املرأة تشكل هدفاً من األهداف        
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ويركز الربنامج اجلديد املشترك بني القطاعات املتعلق باألمن . العمل اإلدارية الرامية إىل مكافحة العنف واحلد منه      
ال سيما العنف ضد ( بوجه خاص على مكافحة العنف يف إطار العالقات احلميمة ٢٠١١- ٢٠٠٨الداخلي للفترة 

من خطة العمل احلكومية لتحقيق املساواة بني اجلنسني كذلك عدداً من التدابري الرامية إىل مكافحة               وتتض). املرأة
وخالل السنوات األخرية، أوليت عناية خاصة ملسألة . العنف يف إطار العالقات احلميمة والعنف ضد املرأة والبغاء      

  . ومكافحة هذا العنفالعنف الذي تتعرض له املرأة املهاجرة يف إطار عالقاهتا احلميمة

وميثل احلد من العنف ضد املرأة أيضاً أولوية من األولويات املرسومة يف القرار املبـدئي الـذي اختذتـه              - ٤٢
.  فيما يتعلق بوضع الربنامج الوطين للحد من العنـف يف فنلنـدا            ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٤احلكومة يف   

أة عن طريق تعزيز القدرة على التدخل، وتقدمي الدعم والتمـاس           ويهدف هذا القرار إىل احلد من العنف ضد املر        
خنفاض، ومساءلة املسؤولني عن هذه     الكما يقضي مبراجعة عتبة التدخل من أجل التصدي للعنف حنو ا          . املساعدة

واختـذت  . الظاهرة وإحالتهم للعالج وتقدمي املعلومات الالزمة بشأن الربامج املختلفة الرامية إىل وقف العنـف             
اإلجراءات الالزمة لتعزيز التعاون ال سيما بني سلطات الرعاية االجتماعية والشرطة هبدف تقدمي املساعدة السريعة 

وستكون الشرطة ملزمة باملساعدة يف إعداد خطة تضمن أمن األشخاص الذين . وضمان استمرار سلسلة املساعدة  
 االتصال مع أشخاص خيضعون ألوامر زجريـة        وسيجري تعزيز اإلجراءات األمنية خالل    . يواجهون خطر العنف  

وعلى الصعيد اإلقليمي،   . باختاذ ترتيبات أمنية وتطوير تكنولوجيات جديدة لرصد االمتثال هلذه األوامر إلكترونياً          
ستوفَّر خدمات شاملة يف املالجئ لصاحل أفراد األسرة الذين يتعرضون للضرب وخط هاتفي يتاح جمانـاً خـالل             

  .ار والليل للنساء الالئي يتعرضن للعنفكامل ساعات النه

.  خطة عمل ملكافحة العنف يف إطار العالقات احلميمة وداخل األسرة          ٢٠٠٧- ٢٠٠٤وُنفذت يف الفترة      - ٤٣
وقد جرى يف إطار هذه اخلطة تعزيز اخلدمات البلدية على وجه اخلصوص هبدف تقدمي مساعدة أفضل لكل مـن                   

بري لتحديد العنف والتدخل من أجل التصدي له ومكافحته يف اخلـدمات            وسُتدرج تدا . ضحايا العنف ومرتكبيه  
  .األساسية كيما يتسىن احلصول على املساعدة لكل مواطن يواجه العنف يف إطار عالقاته احلميمة أو داخل األسرة

يث ال يرتبط وتتميز التشريعات اجلنائية الفنلندية مبمارسة تتمثل يف صياغة األحكام اجلنائية بشكل عام، حب  - ٤٤
 من القانون اجلنائي يصنف يف فئة اجلرائم كل اعتداء ٢١فالفصل . جترمي الفعل من عدم ذلك بنوع جنس الضحية    

واالعتداء املقترن ) ٥املادة (ويتضمن هذا الفصل أحكاماً جنائية تتعلق جبرائم كاالعتداء . على حياة الفرد وصحته
 قانون العقوبات على أنه جيوز تشديد العقوبة العادية إذا كـان             من ٦وينص الفصل   ). ٦املادة  (بظروف مشددة   

املعتدى عليه يف موقف أضعف من موقف املعتدي أو كان غري قادر على الدفاع عن نفسه، وكذلك يف حالة تكرر 
 وقد ُنقح القانون املتعلق باألوامر الزجريـة      . وتستهدف هذه االعتداءات النساء واألطفال بوجه خاص      . االعتداء

وإن وزارة العدل .  بإضافة أحكام تتعلق باألمر الزجري داخل األسرة٢٠٠٥اعتباراً من بداية عام ) ٨٩٨/١٩٩٨(
بصدد حبث إمكانية مراجعة احلق يف رفع قضية جنائية يف حالة االعتداء البسيط كي يكف التعاطي مع االعتداءات 

  .فئة اجلرائم اليت ختضع للمالحقة أمام القضاءالبسيطة بوصفها خمالفات عادية وُتصنف هذه االعتداءات يف 

فقد . وقد ساهم تعزيز أنشطة الشرطة إىل حد ما يف زيادة وعي موظفي جهاز الشرطة بالعنف ضد املرأة            - ٤٥
وعالوة علـى  . أصبحت الشرطة تتدخل بشكل متزايد يف أحداث العنف وتدون حاالت العنف مبزيد من الفعالية 

  .مةً هبذه اجلرائم وأصبحوا يبلغون عنها بأكثر سهولةذلك، ازداد وعي الناس عا
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وهتدف احلملـة إىل    . ٢٠٠٨وتعتزم فنلندا تنفيذ محلة اجمللس األورويب ملكافحة العنف ضد املرأة يف عام               - ٤٦
وسيجري يف إطار احلملة أيـضاً تقيـيم أيـة         . التوعية هبذه الظاهرة كانتهاك حلقوق اإلنسان وإىل تغيري املواقف        

وعالوة على ذلك، ستواصل فنلندا يف إطار برنامج االحتاد األورويب          . ات ممكنة لتنقيح التشريعات السارية    احتياج
  .  وضع تدابري ملكافحة العنف ضد املرأة)٢()٢٠١٣- ٢٠٠٧" (دافين الثالث"

ملكافحة  يف إطار خطة العمل الوطنية االتِّجار باألشخاص إىل فنلندا وداخلها وتسعى فنلندا إىل مكافحة       - ٤٧
، ومن بني هذه القطاعات على      ٢٠٠٥االتِّجار باألشخاص يف فنلندا اليت اعتمدهتا خمتلف قطاعات اإلدارة يف عام            

وقد أُدِخلت تعديالت تشريعية أساسية     . سبيل املثال وسائط اإلعالم اليت سامهت يف توعية اجلمهور هبذه الظاهرة          
 بدأ نفاذ تعديل أُدِخل ٢٠٠٦يوليه / متوز٣١ويف . ا يف خطة العملعديدة عمالً باملبادئ التوجيهية املنصوص عليه

 ١ويف  . يتعلق بإعطاء مهلة تفكري لضحايا االتِّجار ومنحهم تصريح إقامـة         ) ٣٠١/٢٠٠٤(على قانون األجانب    
 بدأ نفاذ تعديل للقانون املتعلق بإدمـاج املهـاجرين واسـتقبال ملتمـسي اللجـوء             ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 

  .ينص على لزوم مساعدة ضحايا االتِّجار) ٤٩٣/١٩٩٩(

 ١ويف  . وأُدِخلت تعديالت على التشريعات اجلنائية الفنلنديـة ملواءمتـها مـع االلتزامـات الدوليـة                - ٤٨
 بدأ نفاذ قانون مكمِّل لقانون العقوبات يتضمن أحكاماً جنائية تتعلق باالتِّجار باألشخاص             ٢٠٠٤أغسطس  /آب

ومتتثل هذه األحكـام لاللتزامـات      )). أ(٣ و ٣، املادتان   ٢٥الفصل  (قترِنة بظروف مشدِّدة    وحباالت االتِّجار امل  
 الصادر عن جملس االحتاد األورويب ويف ٢٠٠٢املتعلقة بتجرمي االتِّجار باألشخاص الواردة يف القرار اإلطاري لعام 

وُتعترب هذه . افحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيةبروتوكول منع االتِّجار باألشخاص املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملك
: اجلرائم من أشد اجلرائم خطورة، ولذلك تنطبق عليها العقوبات القصوى املنصوص عليها يف القوانني ذات الصلة    

ويرتبط االتِّجار باألشخاص بالتجارة والسمسرة يف اخلدمات اجلنسية ألن االتِّجـار           .  أعوام ١٠ و ٦السجن ملدة   
 ٢٠من الفصل ) أ(٩ واملادة ٩وتنص املادة . اص يهدف يف معظم األحيان إىل استغالل الضحايا يف اجلنسباألشخ

ويـنص  . من قانون العقوبات على املعاقبة على السمسرة يف خدمات اجلنس والسمسرة املقترِنة بظروف مشدِّدة             
على جترمي االعتداء على أي شخص       ٢٠٠٦أكتوبر  /منذ تشرين األول  ) ٢٠ من الفصل    ٨املادة  (قانون العقوبات   

. ُيخَضع لتجارة اجلنس، واحلصول على خدمات جنسية مقابل أجر من ضحية من ضحايا االتِّجار أو السمـسرة                
 من قانون العقوبات احلصول على خدمات جنسية مقابل أجر من شاب دون             ٢٠ من الفصل    ٨كما ُتجرِّم املادة    

  .الثامنة عشرة من العمر

سة مكافحة جرائم االتِّجار باألشخاص يف فنلندا وكذلك التعاون ذو الصلة بني الـسلطات              وتستند سيا   - ٤٩
وإضافة إىل تقدمي   . املعنية إىل اآلراء اليت ُيبديها الضحايا، وقد اّتسمت األنشطة املضطلع هبا يف هذا اجملال بالفعالية              

َبه في            . ها إىل السلطات املعنيـة بالتحقيقـات اجلنائيـة        املساعدة إىل الضحايا، من املهم اإلبالغ عن اجلرائم املشَت
وقـد  . وال ميكن ختفيض عدد جرائم االتِّجار باألشخاص وضحاياها إال عن طريق مساءلة مرتكيب هذه اجلـرائم       
ويتوىل . أُنشئ فريق عامل حتت إشراف الشرطة لتنسيق األنشطة املضطلع هبا يف جمال مكافحة االتِّجار باألشخاص

  .د ظاهرة االتِّجار باألشخاص وُينسِّق األنشطة املضطلع هبا يف جمال مكافحة الظاهرة ورصدهاهذا الفريق رص

وُيعزى هذا العـدد    . ومل جتهِّز احملاكم الفنلندية حىت اآلن إال عدداً قليالً من قضايا االتِّجار باألشخاص              - ٥٠
ينطوي عليها الكشف عن جرائم االتِّجار، أي       القليل من القضايا املرفوعة إىل احملاكم إىل الصعوبات الكربى اليت           
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فعدد حاالت االتِّجار املشتَبه فيها واملبلغ عنها إىل السلطات املعنية          . صعوبة الكشف عن هذه احلاالت وحتديدها     
 ومن القضايا الرئيسية. بالتحقيقات اجلنائية قليل جداً، ولذلك فإن عدد القضايا اليت تنظر فيها احملاكم حمدود للغاية

وهلذه األسباب كذلك، جيب . األخرى املطروحة يف هذا السياق، هو التمييز بني جرائم السمسرة وجرائم االتِّجار
وقد تقرر تنظـيم    . توفري التدريب الكايف للمّدعني والقضاة هبدف ضمان التطبيق املالئم ألحكام قانون العقوبات           

  .٢٠٠٨دورات تدريبية إضافية يف ربيع عام 

 بتعيني مقرر وطين وبإنشاء فريق توجيهي جديد لرصد تنفيـذ تـدابري             ٢٠٠٨حلكومة يف عام    وستقوم ا   - ٥١
   تقيـيم شـامل ألنظمـة مكافحـة         ٢٠٠٩وسـُيجَرى يف عـام      . مكافحة االتِّجار باألشخاص يف املـستقبل     

  .االتِّجار باألشخاص

املثال يف أنـشطة مكافحـة      وتشترك فنلندا يف التعاون اإلقليمي والدويل، حيث إهنا تساهم على سبيل              - ٥٢
االتِّجار باألشخاص اليت يضطلع هبا جملس دول حبر البلطيق وتعمل على مكافحة هذه الظاهرة والتصدي هلا على                 

وذلك يف إطار تعاوهنا مع هيئات كمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومنظمة (الصعيد الدويل أيضاً 
  ).ملشاورات احلكومية الدولية، واملنظمة الدولية للهجرة، واملعهد األورويب للشرطةاألمن والتعاون يف أوروبا، وا

. وعلى الرغم من التقدم احملَرز يف هذا اجملال، ال يزال هناك مشاكل معينة تتعلق بالعنـصرية والتعـصب              - ٥٣
هاجرين يف اجملتمع الفنلندي، ورغم تزايد الوعي العام بالتنوُّع الثقايف واجلهد املتواصل للحكومة من أجل إدماج امل  

.  ال تزال تشكل جزءاً من احلياة اليومية يف فنلنـدا          املواقف اليت تنم عن العنصرية والتمييز وكُره األجانب       فإن  
فاألقليات الفنلندية التقليدية، ال سيما الغجر، وأقليات املهاجرين اجلدد ال تزال تتعرض ملواقف سلبية وللتمييـز                

فاملهاجرات والنـساء املنتميـات إىل      . ويساور احلكومة القلق إزاء التمييز املتعدد األشكال      . اشراملباشر وغري املب  
ويطال التمييز أطفـال    .  يواجهن التمييز بسبب نوع اجلنس واألصل اإلثين       -  ال سيما النساء الغجر      - األقليات  

  .واجهون مواقف تنّم عن كُره األجانباألقليات واملهاجرين أيضاً الذين يتعرضون يف املدرسة لإلهانة والشتم وي

 أن املواقـف    )٣(وبّينت آخر دراسـة   .  على دراسة املواقف حيال األجانب     ١٩٨٧دأبت فنلندا منذ عام       - ٥٤
وقد أُجريت . أصبحت إجيابية أكثر رغم التباينات الكربى اليت ال تزال قائمة بني خمتلف الفئات السكانية واملناطق 

 أن مواقف السلطات أيضاً أصبحت إجيابية       )٤(وبّينت آخر دراسة  . لسلطات املختلفة دراسات عديدة عن مواقف ا    
 أن املهاجرين يواجهون التمييز يف طلب )٥(وبّينت دراسة مستفيضة تتعلق بضحايا املواقف السلبية. مقارنة باملاضي

وإضافة إىل املهاجرين،   . عامالعمل ويتعرضون ملعاملة عنصرية يف األماكن العامة، كالشوارع، ويف وسائل النقل ال           
وبّين تقرير وطين عن . تشري تقارير واردة من الغجر ومن الصاميني إىل تعرُّض أفراد هذين الشعبني األصليني للتمييز

 أن التمييز يشمل أيضاً املسّنني واألشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد          ٢٠٠٧يونيه  /رصد هذه الظاهرة ُنِشر يف حزيران     
  .)٦(األقليات اجلنسية

وُيلزِم القانون املتعلق مبكافحة التمييز كافة السلطات العامة بتعزيز وضمان املساواة بـشكل منـهجي                 - ٥٥
فعلى السلطات أن تضع خطةً لتعزيز املساواة بني خمتلف اجلماعات اإلثنية ومكافحة التمييز القائم على               . وهادف

جية اليت تضطلع هبا السلطة وكذلك األنشطة املنوطة وتشمل خطة املساواة هذه األنشطة اخلار. أساس األصل اإلثين
  .هبا كصاحب عمل
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، أنشأت وزارة العدل جلنة كُلِّفت باإلعداد إلصـالح التـشريعات           ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٥ويف    - ٥٦
ويهدف اإلصالح إىل تعزيز الضمانات املتعلقة بعدم التمييز وذلك عـن طريـق سـّن               . املتعلقة مبكافحة التمييز  

ريعات واضحة تتطرق إىل كافة أسباب التمييز، وتنطبق بشكل موّحد على كافة جماالت احلياة وتنص على ُسبل تش
وخالل عملية اإلصالح، ستسعى اللجنة قدر   . انتصاف قانوين موّحدة وعلى عقوبات ختص خمتلف أشكال التمييز        
وسُتراعى يف هذا . ة بالتمييز وواجباهتا وصالحياهتااإلمكان إىل مراجعة مركز السلطات املعنية حالياً باملسائل املتعلق

الصدد الترتيبات الوطنية احلالية املتعلقة برصد احترام احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان برمتها وكذلك الشروط              
، قدمت اللجنة املعنية باإلصالح إىل وزارة       ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٨ويف  . الدولية اليت ختضع هلا عملية الرصد هذه      

عدل تقريراً مؤقتاً عن االحتياجات واخليارات املطروحة يف إطار إصالح التشريعات املتعلقة بتحقيـق املـساواة         ال
  .٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول٣٠وتقترح اللجنة متديد املهلة احملددة إلعداد االقتراح املتعلق باإلصالح إىل . ومكافحة التمييز

وركّزت فنلندا جهودها خـالل   ". ق تكافؤ الفرص للجميع   السنة األوروبية لتحقي   "٢٠٠٧وأُعِلنت سنة     - ٥٧
هذه السنة على إبراز القضايا املتصلة بالتمييز واألقليات، وتعزيز املساواة والتنوع يف الفنون والثقافة والرياضـة،                

طـار  ودائمـاً يف إ   . ومعاجلة القضايا املتصلة بالتمييز والتنوُّع يف مكان العمل، وتنفيذ حقوق خمتلف اجلماعات           
األنشطة املضطلع هبا خالل السنة املذكورة، قامت فنلندا بدراسة آراء منظمات عديدة بشأن املـشاكل املتـصلة          

وكانت الدراسة هتدف إىل إثارة مناقشة عامة حول كيفية تشجيع الفئات . )٧(بتحقيق تكافؤ الفرص وُسبل إزالتها
وقد شكّل هذا املشروع أيضاً اختباراً يهـدف إىل         . تمعيةاملستهَدفة بالتمييز على مزيد املشاركة يف األنشطة اجمل       

خالهلا إىل آراء املنظمات متّخضت عن َع  اجتماعات اسُتِم١٠وُنظِّمت . تعزيز التفاعل بني املواطنني واإلدارة العامة
 الفرص اليت وتتعلق املشاكل الرئيسية املتصلة بتحقيق تكافؤ. وضع قائمة بأوجه القصور فيما يتعلق بإعمال احلقوق

ويف كثري من . بوضع األطفال واملسّنني، واملهاجرين، وأقلييت الشعب الصامي والغجركشفتها هذه االجتماعات 
ورغم اخلطوات الكبرية اليت    . احلاالت، تتعرض األقليات اجلنسانية واجلنسية إىل التمييز أو لتجاهل اجملتمع هلم          

خالل السنوات القليلة األخرية، فإن منظمات تفيد بأن األنشطة الـيت           خطتها التشريعات املتعلقة مبكافحة التمييز      
وُيشرف على االمتثال هلذه التـشريعات      . تضطلع هبا املؤسسات املعنية مبكافحة التمييز تنطوي على أوجه قصور         

  . عدد من أمناء املظامل واجملالس، ومع ذلك تعترب منظمات أن هذه األنشطة حتتاج إىل مزيد من الدعم

 يف ٢٠٠١وشاركت فنلندا بنشاط يف تنفيذ برنامج اجلماعة األوروبية ملكافحة التمييز، وشرعت منذ عام   - ٥٨
وقد ُنظِّمت احلملة وُنفِّذت بالتعـاون  . تنفيذ محلة وطنية ملكافحة التمييز يف مجلة جمموعة من اإلجراءات األخرى 

س االستشارية ذات الصلة، ومنظمات جامعة ُتعىن بالفئات        بني الوزارات املعنية، وقوات الدفاع الفنلندية، واجملال      
وقد أفرزت هذه احلملة قدراً كبرياً من املواد اإلعالمية والتدريبيـة املتعلقـة             . املعرَّضة للتمييز، والربملان الصامي   

ع كأهم  مبناهضة التمييز، ومسحت بوضع برامج للتدريب وبتنظيم حلقات دراسية ومؤمتر ُيعقد مبناسبة يوم التنوُّ             
: وحتتفظ احلملة ببوابة خمّصـصة لعـدم التمييـز علـى العنـوان التـايل              . حدث سنوي ينظَّم يف إطار احلملة     

fi.equality.www://http.  

 متييزاً فعلياًفإن شعب الغجر يواجِه التمييز، مة القانونية واملؤسسية القائمة يف جمال مكافحة ورغم األنظ   - ٥٩
ويستهدف . يف جماالت التعليم واإلسكان والعمالة ويف مكان العمل ودخول األماكن العامة، كاملطاعم واحلانات            

وال يزال األطفال الغجر يعاَملون معاملة غري .  الالئي يرتدين أزياء تقليديةالنساء الغجرياتالتمييز بوجه خاص 
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وال تزال معدالت التوقف عن الدراسة مرتفعة .  ال سيما يف جمال التعليممتكافئة مقارنة بأطفال أغلبية السكان،
يف صفوف التالميذ الغجر، ومثة نقص يف املدرِّسني الغجر ويف مواد الدراسة ملرحلة ما قبل التعليم االبتدائي الـيت             

  . لةلعماوال تتمتع سوى فئة قليلة من الغجر بالتدابري املتعلقة بتشجيع ا. تصدر بلغة الروما

 أن معدل التوقف عن الدراسـة يف صـفوف          )٨(وبينت دراسة استقصائية أجراها اجمللس الوطين للتعليم        - ٦٠
التالميذ الغجر يف مرحلة التعليم االبتدائي مرتفع مقارنة بباقي السكان، وأن فئة قليلة من هؤالء التالميـذ تبلـغ         

 من مدرسة إىل أخرى، ونسبتهم كبرية يف التعليم املخصَّص          فالتالميذ الغجر ينتقلون كثرياً   . مرحلة التعليم الثانوي  
والتعاون بني األسرة واملدرسة غـري كـاٍف، كمـا أن           . لذوي االحتياجات اخلاصة مقارنة بغريهم من التالميذ      

ويف مرحلة التعليم األساسي، تبلغ نسبة التالميذ الغجـر الـذين           . املدرسني ال يعرفون ثقافة الغجر معرفة كافية      
ومع ذلك، ال تتوفر معلومات شاملة . رون التعلم يف البيت أضعاف النسبة املسجلة يف صفوف التالميذ اآلخرينخيتا

. ومثة عوامل عديدة تؤثر يف قرارات الغجر، ويفترض أن التمييز ميثل أحد هذه العوامل. عن نتائج هذه االختيارات
األسر واألطفال واملدرسني يف هلسنكي، علـى       وقد أمثر توظيف مرشدين ومساعدين دراسيني من الغجر لدعم          

  .سبيل املثال، نتائج جيدة

مثل نشر مواد حترض على العنصرية والتمييز وكره األجانب         وتتخذ مظاهر العنصرية أشكاالً جديدةً،        - ٦١
 وبالنسبة لترويج املواد العنصرية على شبكة اإلنترنت، فإنه يصعب إجياد أدلـة وحتديـد             . على شبكة اإلنترنت  
ومن املشاكل املطروحة أيضاً، إجياد السبل الكفيلة بإزالة هذه املواد من الشبكة إذا كان نظام . املسؤولني عن ذلك

. ويف هذا السياق، يؤدي مشغلو املواقع دوراً حامساً يف مكافحة العنـصرية           . خدمة الشبكة موجوداً خارج فنلندا    
وجتيز التشريعات املتعلقة حبرية التعبري احلصول على . دم فنلنديوجيوز إجراء حتقيق جنائي إذا تعلق األمر بنظام خا

القانون املتعلق مبمارسة حريـة     (وميكن إزالة املواد غري القانونية      . بيانات تتعلق باهلوية لتحديد موقع ناشر املادة      
أمسـاء النطاقـات    القانون املتعلق ب  (، كما ميكن إهناء اسم نطاق خمصص لفترة حمددة          )التعبري يف وسائط اإلعالم   

   مـن   ٨وال تنظر احملاكم يف القضايا املتعلقـة بإثـارة الفـنت اإلثنيـة املـشار إليهـا يف املـادة                     ). املخصصة
  . من قانون العقوبات إال نادرا١١ًالفصل 

ويف كثري من األحيان، يرغب ضحايا التمييز عن اإلبالغ عما يتعرضون له من متييز إىل الـسلطات                   - ٦٢
وعلى الرغم من تزايد التقارير املتعلقة بالتمييز، ال تزال هناك ثغرة بني            .  ال يرون جدوى من ذلك     ، ألهنم املختصة

وميكن للسلطات واملنظمات، يف إطار ما تضطلع به من أنـشطة، أن            . حاالت التمييز وعدد التقارير املتصلة هبا     
مثل هذه األفعال على إبالغ اجلرائم    تشجع ضحايا اجلرائم العنصرية والتمييز وكذلك األشخاص الذين يشاهدون          

ومن املهم أن يدرك املهاجرون الفرص املتاحة هلم للحصول         . املشتبه فيها إىل السلطات املعنية بالتحقيقات اجلنائية      
خدمات االستجابة يف حاالت الطوارئ، وخدمات اإلغاثة، وخدمات الرعاية االجتماعيـة           (على خدمات األمن    

اليت توفرها السلطات املختلفة وأن يعوا حقوقهم وواجباهتم املنصوص عليها ) ت الشرطةوالرعاية الصحية، وخدما
  .وينبغي أن يشكل الوعي باخلدمات األمنية املتاحة جزءاً مركزياً يف خطط اإلدماج اخلاصة باملهاجرين. يف القانون

عنصرية والتمييز وتقدمي النـصح،     ويتلقى أفراد الشرطة تدريباً يهدف إىل تعزيز قدراهتم يف جمال حتديد ال             - ٦٣
وقد سعت الشرطة عن وعي إىل زيـادة        . وكذلك قدرهتم على تدوين التقارير املتعلقة حباالت العنصرية والتمييز        
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عدد موظفي الشرطة املنتمني إىل مجاعات عرقية خمتلفة وذلك باتباع سياسة توظيف تستهدف األفراد املنتمني إىل                
  .النات التوظيف ذات الصلة يف صفوف هذه اجلماعاتاألقليات املختلفة ونشر إع

وينص الربنامج احلكومي األول لسياسات النهوض باألطفال والشباب على أهداف وأولويات وتـدابري               - ٦٤
ويشتمل الربنامج على ثالثة . عملية لتعزيز خدمات الرعاية املقدمة إىل األطفال والشباب خالل فترة والية احلكومة

ويهدف فرع أول إىل دعم وتطوير اهلياكل اجملتمعية بغية         .  دعم وتعزيز رفاه اجلماعات املستهدفة     فروع هتدف إىل  
تقدمي املزيد من املعلومـات بـشأن       وينص هذا الفرع، يف مجلة أمور، على        . مراعاة آراء األطفال بشكل أفضل    

فال واآلباء والعاملني إىل جانب      هبدف التوعية باتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل يف صفوف األط          حقوق الطفل 
وينص هذا الربنامج على وضع استراتيجية إعالمية وطنية بشأن حقوق األطفال بالتعاون مـع خمتلـف                . األطفال

وسيحدد الربنامج مستقبالً املسؤوليات املنوطة مبختلف      . الوزارات واملنظمات وأمني املظامل املعين حبماية األطفال      
 املعلومات اخلاصة حبقوق الطفل، ومصادر متويل هذه املعلومات، وسيسعى إىل ضمان أن             الوزارات يف جمال تقدمي   

التعليم األساسي واملستمر الذي حيصل عليه املوظفون العاملون إىل جانب األطفال يتضمن تعليماً يف جمال حقوق                
عشرين التفاقية حقوق الطفل،  مبناسبة إحياء الذكرى السنوية ال٢٠٠٩وكتدبري منفصل، سُتنظَّم يف عام . األطفال

وقد . محلة إعالمية بشأن االتفاقية وذلك باالشتراك مع أمني املظامل املعين حبماية األطفال ومنظمات غري حكومية              
وتتوفر هذه املواد بلغة الغجـر      . ُنِشرت مواد جديدة تتعلق باالتفاقية لتالميذ املراحل األوىل من التعليم األساسي          

  .لغة الصاميةوستصدر قريباً بال

وتعهدت احلكومة الثانية لرئيس الوزراء مايت فاهنانني يف برناجمها حبماية حقوق الصاميني يف صون وتطوير   - ٦٥
القضايا وما فتئت فنلندا تسعى منذ وقت طويل إىل تسوية          . لغتهم وثقافتهم على أساس االستقالل الذايت الثقايف      

وقد سعت وزارة .  بطريقة مقبولة جلميع األطرافيستخدموهنا تقليدياًاملتصلة حبقوق الصاميني يف األراضي اليت  
وعلى سبيل املثال، تضمن التقرير الـدوري اخلـامس         . العدل جاهدة لبحث إمكانية التصديق على اتفاق تسوية       

ـ  (E/C.12/FIN/5لفنلندا بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            رات ، الفق
وبعد استكمال الدراسة، انكبت وزارة الزراعـة       . شرحاً مفصالً للدراسة اليت أجريت يف هذا الشأن       ) ٧٩- ٦٠

وينطوي حبث هذه املسألة على حتديد ما إذا كان بعـض           . والغابات على هذه املسألة كجزء من واجباهتا الرمسية       
شى مع التشريعات الراهنة إلدارة املناطق التقليديـة   االقتراحات املقدمة يف خمتلف املراحل ميكن أن يوفر حالً يتما         

ونظراً إىل التعديالت الكـثرية الـيت أُدخلـت علـى           . اليت يشغلها الصاميون ودعم أسباب معيشتهم التقليدية      
وتستلزم صـياغة مـشروع قـانون       . التشريعات، فإن االقتراحات املاضية بصيغتها األصلية مل تعد قابلة للتطبيق         

وتتجه النية إىل إعداد مـشروع      . ه املسألة توافقاً يف اآلراء بشأن منوذج مقبول للصاميني أيضاً         حكومي بشأن هذ  
  . القانون هذا خالل فترة والية احلكومة احلالية

  املالحظات اخلتامية هليئات رصد معاهدات األمم املتحدة خبصوص فنلندا

بة للمالحظات اخلتامية هليئات رصد معاهدات      أولت احلكومة، لدى صياغتها هذا التقرير، العناية الواج         - ٦٦
وتستند التحديات املعروضة أدناه بشأن تنفيذ حقوق اإلنسان إىل أوجه القلق اليت أعربت عنـها               . األمم املتحدة 

  .هيئات رصد معاهدات األمم املتحدة والتوصيات اليت قدمتها
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  . املرسومة يف السياسة االجتماعية لفنلنـدا      وميثل حتقيق املساواة بني النساء والرجال أحد أهم األهداف          - ٦٧
وال تعين املساواة بني اجلنسني حتقيق التماثل بني الرجل واملرأة بقدر ما تعين التأكد من أن الفروق القائمة بـني                    

لندا لذلك، تشدد فلسفة املساواة يف فن. النساء والرجال ال تؤدي إىل انعدام املساواة يف املركز أو املعاملة يف اجملتمع
حيث إنه جيب أن تؤدي كافة األنشطة املضطلع هبا إىل نتائج عادلة، أي             . على أن تكافؤ الفرص وحده غري كاف      
وُتلزِم التشريعات الفنلندية مجيع السلطات العامة بتعزيز املـساواة بـني           . نتائج تكرس مبدأ املساواة بني اجلنسني     

إلدماج املساواة بني اجلنسني يف اإلدارة العامة ويف اجملتمع         وهذه االلتزامات تضع بدورها حجر األساس       . اجلنسني
.  وتواجه املرأة باستمرار التمييز يف مكان العمل.إال أن املشوار حنو حتقيق املساواة التامة ال يزال طويالً        . عموماً

 أساس نـوع    فهنالك تباين يف األجور بني النساء والرجال، وهو تباين يعزى بصورة رئيسية إىل فصل يقوم على               
اجلنس يف سوق العمل وإىل استخدام عقود العمل املؤقتة على نطاق واسع وما يترتب على ذلك من آثار سـلبية                    

وعالوة على ذلك، . تضع املرأة يف وضع غري متساوٍ مع وضع الرجل وحتد من فرص إعمال حقوقها املتصلة بالعمل
  . يف قطاعات عديدةيظل متثيل املرأة يف املناصب العليا متدنياً نسبياً 

، ٦٠٩/١٩٨٦رقـم  ( بدأ نفاذ القانون املتعلق باملساواة بني النساء والرجـال  ١٩٨٧يناير / كانون الثاين ١ويف    -٦٨
. ٢٠٠٥يونيـه  / حزيران١وبدأ نفاذ التنقيح الشامل الثاين هلذا القانون يف      ). املشار إليه فيما يلي بالقانون املتعلق باملساواة      

  .نتخابية، ستقدم احلكومة إىل الربملان تقريراً عن املساواة بني اجلنسنيوخالل الفترة اال

وقد التزمت احلكومة بتنفيذ الربنامج الثالثي األطراف املتعلق باملساواة يف األجر والذي يهدف إىل ختفيض   - ٦٩
 يف املائة علـى     ٥بنسبة   يف املائة يف الوقت الراهن،       ٢٠بالتفاوت يف األجور املدفوعة للنساء والرجال، اليت تقدر         

ويتضمن الربنامج عدداً كبرياً من التدابري تشمل جماالت كتطوير أنظمة األجور، والتفرقة . ٢٠١٥األقل حبلول عام 
بني اجلنسني يف التعليم ويف مكان العمل، وأنشطة التطوير الوظيفي اخلاصة بالنساء، وسياسات األجور واالتفاقات، 

وجيري تنفيذ الربنامج بالتعـاون     . ، والتوفيق بني الواجبات املهنية والواجبات األسرية      والتخطيط لتحقيق املساواة  
  .الوثيق مع املنظمات املركزية النشطة يف سوق العمل

االعتداء اجلنسي والعنف األسري ضد األطفال ومن الظواهر اليت تشكل انتهاكاً جسيماً حلقوق األطفال،   - ٧٠
، إىل  ٢٠٠٨لقانون املتعلق برعاية األطفال، الذي دخل حيز النفاذ يف بداية عام            ويهدف ا . على األطفال والشباب  

ضمان مراعاة حقوق األطفال ومصاحلهم فيما ُيتَّخذ من تدابري تتعلق برعاية األطفال، وإىل كفالة متتـع األطفـال                  
ري رعايـة تأخـذ يف االعتبـار    ويهدف القانون أيضاً إىل وضع تداب   . واآلباء بتدابري الدعم واخلدمات اليت حيتاجوهنا     

وعلى مراكز الرعاية الصحية والدوائر االستشفائية واجب تقدمي املساعدة         . خصوصيات الطفل وخصوصيات األسرة   
املتخصصة فيما ُيتََّخذُ من تدابري تتعلق بالطفل واألسرة، وإجراء ما يلزم من فحوص وتـوفري العـالج واخلـدمات          

وجيب على البلديات أن توفر خدمات الطوارئ الالزمة يف حال االشتباه بتعـرض             . العالجية للطفل، عند االقتضاء   
، ستتحمل الدولة النفقات املتصلة باخلدمات املشار إليها أعاله، وهذا       ٢٠٠٩وبداية من عام    . أطفال العتداء جنسي  

سري ضد األطفال املرفوعة أمام وتعكس القضايا املتصلة بالعنف األ. من شأنه أن ُيعزِّز اخلدمات املقدمة يف هذا اجملال
وُيَتوقَّع أن تنشئ وزارة العدل يف املستقبل القريب فريقاً عـامالً           . القضاء تغرياً يف اجلو العام داخل اجملتمع الفنلندي       

  .يعىن بالنظر يف إمكانية ربط نظام العقوبات مع واجب خضوع مرتكيب اجلرائم اجلنسية لعالج طيب
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وبينما ينص قانون العقوبات يف فنلندا على املعاقبة علـى         . التعذيبي على حظر    وينص الدستور الفنلند    - ٧١
ويعاقب القانون على أفعال عديدة تدخل . فعل التعذيب، فإن هذا الفعل مل ُيَصنَّف يف فئة حمددة من فئات اجلرائم

 بظروف مشددة، وإذا كان يف نطاق التعذيب بوصفها أفعال اعتداء أو إكراه أو أفعاالً إجرامية خطرة أخرى تقترن
مرتكب الفعل موظفاً مدنياً، فإن القانون يعاقب على الفعل بوصفه إساءة استعمال لوظيفة عامة مقترنة بظروف                

ويف ظروف معينة، كالرتاعات املسلحة، يعاقب القانون على التعذيب بوصفه جرمية حرب أو انتـهاكاً               . مشددة
عتربت جلنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة، يف اسـتنتاجاهتا          وقد ا . حلقوق اإلنسان يف حاالت الطوارئ    

، ٢٠٠٧يونيـه   /ويف حزيران . خبصوص فنلندا، أن على الدول أن تسن قانوناً جنائياً حمدداً يتعلق جبرائم التعذيب            
. بعينت وزارة العدل فريقاً عامالً لصياغة مشروع قانون حكومي يتعلق بوضع أحكام جنائية ختـص التعـذي                

، قدمت احلكومة مـشروع     ٢٠٠٧سبتمرب  /ويف أيلول . ٢٠٠٨وسيعرض هذا املشروع على الربملان يف هناية عام         
 من قانون العقوبات املتعلق جبرائم احلرب واجلرائم ضد ١١تقترح فيه تعديل أحكام الفصل ) HE 55/2007(قانون 

وترد يف هذا املشروع إشارة . ظام روما األساسياإلنسانية هبدف مواءمتها مع أحكام التجرمي املنصوص عليها يف ن
  . صرحية إىل التعذيب بوصفه يشكل ركناً من أركان جرمية ضد اإلنسانية وجرمية حرب

وسيلة تشريعية ملكافحة وكشف وبت اجلرائم املقترنة بظروف مشددة         التدابري القسرية السرية    وتشكل    - ٧٢
ضرورية للحصول على املعلومات، وقد أثبتت يف حاالت عديدة أهنا وهي وسيلة . يف احلاالت اليت حيددها القانون

ويعين استخدام التدابري القسرية الـسرية التـدخل يف احليـاة       . السبيل املمكن الوحيد لكشف وبت هذه اجلرائم      
وحبكم الطابع اخلاص هلذه التدابري، فإن الـسلطات تنظـر يف           . اخلصوصية للمواطنني اليت حتظى حبماية الدستور     

ويف هذا الصدد، ال بد من ضمان احلماية القانونية للمشتبه به . اختاذها وتقررها وتنفذها دون علم املشتبه به بذلك
يف إطار ما يتخذ من إجراءات سابقة والحقة، وال ميكن أن يتحقق ذلك إال عن طريق االمتثال الدقيق لألساليب                   

. ى هذه القضايا يف إطار التدريب على التدابري القـسرية         وقد ُوِضَع تركيز خاص عل    . املنصوص عليها يف القانون   
أحكاماً تتعلق بالتدابري القسرية املـستخدمة يف إطـار   ) ٤٥٠/١٩٨٧(ويتضمن القانون املتعلق بالتدابري القسرية      

دام االعتراض القانوين، والرصد من بعد واملراقبـة باسـتخ        (التحقيقات اجلنائية، مبا فيها التدابري القسرية السرية        
، عينت وزارة الداخلية ووزارة العدل جلنة لصياغة مشروع قانون حكومي ٢٠٠٧ويف ربيع عام ). الوسائل التقنية

. إلجراء إصالح شامل للقانون املتعلق بالتحقيقات اجلنائية، والقانون املتعلق بالتدابري القسرية وقـانون الـشرطة         
َتوقَّع استكمال مشروع القانون حبلول       والغرض العام من هذا اإلصالح هو      . ٢٠٠٨أكتوبر  / األول  تشرين ٣١وُي

توضيح التشريعات وتنقيح السلطات على حنو يراعي مدى فعالية األحكام القانونية يف مكافحة اجلرمية واحلقوق               
  . األساسية وحقوق اإلنسان بطريقة منصفة

 بصورة رئيسية إىل ضرورة ضمان االمتثال       واستند اإلصالح الشامل للتشريعات الفنلندية املتعلقة بعقوبة السجن         -٧٣
 أخذ  ٢٠٠٦ويف عام   . لاللتزامات والتوصيات الواردة يف املعاهدات الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك على الصعيد الوطين             

 ويعزى هذا االخنفاض بصورة رئيسية    . عدد السجناء يف فنلندا يف االخنفاض، بعكس مجيع البلدان األوروبية األخرى تقريباً           
 ال يزال هناك زنزانات يستخدم فيها السجناء        ورغم البدء يف تنفيذ برنامج إلصالح السجون،      . إىل التعديالت التشريعية  

. ويف املنظور املعاصر، إن ظروف العيش داخل الزنزانات اليت ُتسَتْخَدُم فيها القصرية ال تليق بكرامـة البـشر                 . القصرية
  . برنامج اإلصالح إىل اخنفاض عدد هذه الزنزاناتوُيَتَوقَُّع أن يفضي التقدم يف تنفيذ
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ويتضمن القانون املتعلق بالصحة العقلية أحكاماً مفصلة تتعلق بتقييد احلقوق األساسية للمرضى خـالل                - ٧٤
وال جيوز تقييد حق املريض يف تقرير مصريه وغري ذلك من احلقـوق             . إخضاعهم للعالج أو الفحص غري الطوعي     

ود ما تقتضيه احلاجة إىل عالج مرضه أو إىل ضمان سالمة املريض أو اآلخرين أو حفاظاً على األساسية إال يف حد
وجيب إعالم  . عزل املريض عن املرضى اآلخرين خالل العالج غري الطوعي        وجييز القانون   . مصاحل أخرى معينة  

سلطات اإلشراف مرة   وعالوة على ذلك، جيب أن تتلقى       .  ساعة ١٢ممثل املريض كلما استغرق العزل أكثر من        
وتوىل يف إطـار عمليـة   . كل أسبوعني تقريراً عن عزل املريض وعن أية تدابري أخرى تقيد حقه يف تقرير مصريه             

  .املراقبة عناية خاصة حلاالت العزل لفترة طويلة

كومة ويف إطار اإلصالح الشامل للقانون املتعلق باألجانب، اجلاري به العمل يف الوقت احلايل، طلبت احل           - ٧٥
 التطبيق العملي لإلجراءات املعجلة املنصوص عليها يف إىل أمني املظامل املعين حبماية األقليات إجراء دراسة بشأن

ويقول أمـني الظـامل يف      . القانون املتعلق باألجانب، من زوايا عديدة منها احلماية القانونية مللتمسي اللجوء          
غري أن .  احلماية القانونية مللتمس اللجوء خالل عملية طلب اللجوءإن اإلجراءات املعجلة تضمن عموماً )٩(تقريره

أهم مالحظة وردت يف الدراسة تتعلق بتوفري سبيل انتصاف فعال، نظراً إىل أن صاحب الطعن يظـل يف إطـار                    
 وبالتايل، فإن الطرد قـد حيـرم      . اإلجراءات املعجلة معرضاً يف حاالت كثرية للطرد من البلد خالل مهلة الطعن           

  . ملتمس اللجوء من ممارسة حقه يف الطعن

 على ختفيض مدة اخلدمة غري العسكرية        اإلصالح الشامل للقانون املتعلق باخلدمة غري العسكرية       وينص  - ٧٦
ومبوجب .  يوماً، وهي أطول مدة منصوص عليها يف القانون املتعلق باخلدمة العسكرية           ٣٦٢بشهر واحد، لتصبح    

وُتعنِـى املراكـز    . عنيون ملزمني بأداء اخلدمة غري العسكرية يف حالة الطوارئ أيـضاً          اإلصالح، أصبح األفراد امل   
وُتؤدَّى مهام  . املخصصة ألداء اخلدمة غري العسكرية بإيداع األشخاص املشمولني هبذه اخلدمة خالل حالة طوارئ            

مية االمتناع عن أداء خدمة غري وُتحدَّد جر. املساعدة املنوطة هبؤالء األشخاص حتت إشراف سلطات اإلغاثة املدنية
عسكرية، من ناحية أوىل، واجلرائم املتصلة باخلدمة غري العسكرية اليت ختضع لعقوبات تأديبية، من ناحية ثانيـة،                 

وتكون مدة السجن غري املشروط يف حال االمتناع عن أداء خدمة غري            . حسب األركان املختلفة املكونة للجرمية    
أما يف حال ارتكاب جرمية تتصل باخلدمة غري العسكرية، فإن مدة السجن . ية يف اخلدمةعسكرية نصف املدة املتبق

ولدى إعداد . تصل إىل نصف الفترة املتبقية كأقصى حد، حبيث تتمتع احملكمة بسلطة تقديرية لتحديد مدة العقوبة
قدر ممكن من املـساواة يف      القانون املتعلق باخلدمة غري العسكرية، حرص املُشرِّع بوجه خاص على ضمان أكرب             
وعالوة على ذلك، أوليت . احلقوق والواجبات مع األشخاص الذين يؤدون خدمة مبوجب قانون اخلدمة العسكرية

عناية خاصة لضمان توافق هذا القانون مع احلقوق واحلريات األساسية املنصوص عليها يف الدستور ومع الشروط                
  .نسانالواردة يف املعاهدات الدولية حلقوق اإل

 من بـني أوجـه القلـق        ارتفاع تواتر االضطرابات العقلية    و تزايد تعاطي الكحول واملخدرات   وُيَعدُّ    - ٧٧
ونظراً إىل أوجه القصور يف إعمال حقوق املُتسممني، أصدرت وزارة الـشؤون االجتماعيـة      . الرئيسية يف فنلندا  

كز التعليمات تركيزاً خاصاً على مـدى أمهيـة         وتر. والصحة تعليمات لتوفري الرعاية الدقيقة هلؤالء األشخاص      
الوصول إىل اخلدمات يف حالة التسمم وتوزيع العمل بني الرعاية الصحية الطارئة وخدمات الرعاية االجتماعيـة                

  . والرعاية يف مراكز العالج النفسي والشرطة
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   اإلجنازات، واملمارسات السليمة والتحديات- دال 
  ات السليمة اإلجنازات واملمارس-  ١- دال 

  حتقيق سيادة القانون

وتتـسم  . ُتهيِّئ احلوكمة الظروف اجليدة إلعمال احلقوق واحلريات األساسية وحقوق اإلنسان يف فنلندا             - ٧٨
 واحترام سيادة القانون، وتـسويغ القـرارات،        -  مبا يف ذلك إعالن الوثائق       - اإلدارة العامة يف فنلندا بالشفافية      

وتستند ممارسة السلطة العامة إىل . ر واخنفاض مستوى الفساد، حىت قياساً باملعايري الدولية     والشفافية يف اختاذ القرا   
وال جيوز ممارسة الـسلطة العامـة إال        . القانون الذي يتوجب االمتثال له امتثاالً صارماً يف مجيع األنشطة العامة          

  .مع املواطننيوتسعى اإلدارة الفنلندية دائماً إىل التحاور . مبوجب نص قانوين حمدد

وتتجسد املمارسة الدميقراطيـة يف     . ويقوم نظام احلكم يف فنلندا على مبدأي الدميقراطية وسيادة القانون           - ٧٩
ويتجلى التنظيم الدميقراطي للحيـاة     . التنظيم الدميقراطي ملمارسة سلطة احلكومة وغري ذلك من السلطات العامة         

تخب من الشعب عن طريق االقتراع املباشر، بوصفه أعلـى جهـاز            العامة بوجه اخلصوص يف مركز الربملان، املن      
ويشمل نظام احلكـم    . للحكم يف فنلندا، ويف كون ممارسة السلطة العامة تستند أساساً إىل قوانني يسنها الربملان             

ي الدميقراطي بصورة أساسية ضمان حرية نشاط اجملتمع املدين وتوفري أكرب عدد ممكن من الفرص ألفراد الشعب ك
ويستند دستور فنلندا إىل مبدأ مفاده أن الفرص املتاحة . يشاركوا يف خمتلف قطاعات احلياة اجملتمعية ويؤثرون فيها

للفرد، يف جمتمع دميقراطي، للمشاركة يف تطوير جمتمعه والبيئة اليت يعيش فيها ال ميكن أن تقتصر على احلـق يف                    
  .التصويت خالل االنتخابات

  ندا والتعليم األساسي ذو اجلودة العاليةنظام الدراسة يف فنل

يضمن نظام التعليم يف فنلندا جلميع األطفال والشبان تكافؤ الفرص يف احلصول على تعليم أساسي بصرف   - ٨٠
وتساعد جمانية التعليم واالستحقاقات االجتماعية اليت      . النظر عن املركز االجتماعي، ونوع اجلنس واألصل اإلثين       

وتكون البلديات مسؤولة عن تنظيم التعليم األساسي، وذلك حبكم قرب        .  يف حتقيق نتائج جيدة    يتمتع هبا الطالب  
ومن األولويات املرسومة يف الربنامج احلكومي، حتسني جودة التعلـيم          . البلديات من األطفال والشباب وبيوهتم    

ير التعليم املخصص لألطفال ويف إطار هذه األولوية، تسعى السلطات إىل تطو. ٢٠١١- ٢٠٠٧األساسي يف الفترة 
الذين حيتاجون إىل دعم مكثف وحمدد، وحتسني خدمات املشورة والتوجيه، وجعل التدريب اخلاص باملدرسـني               
إلزامياً، وختفيض عدد تالميذ الصف الواحد يف مرحلة التعليم األساسي، وتطوير أنشطة النوادي يف املدارس وتعزيز 

د خصصت فنلندا املوارد الالزمة لضمان تعليم ذي جودة عالية، ال سيما عن طريق وق. التعاون بني اآلباء واملدرسة
ويويل برنامج . وتتميز فنلندا مبستوى تعليمي عالٍ وبشروط صارمة فيما يتعلق بتأهيل املدرسني         . تدريب املدرسني 

  لتـدريب املهـين    بادرت به وزارة التعليم للنهوض بتدريب املدرسني عناية خاصة الحتياجات املدرسني مـن ا             
  .األساسي واملستمر

وبرنامج تقييم الطالب الدوليني، هو برنامج مشترك بني البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنميـة يف        - ٨١
 ٢٠٠٤، و ٢٠٠٧وبينت الدراسـات االستقـصائية اجملـراة يف         . امليدان االقتصادي إلجراء دراسات استقصائية    
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وتؤكد الدراسات االستقصائية اجملراة يف إطار      . ون اخلامسة عشرة من العمر     تفوق الطالب الفنلنديني د    ٢٠٠١و
 االقتـصادية  - حيث إن عوامل كاخللفية االجتماعيـة  : هذا الربنامج أن النظام التربوي يف فنلندا هو نظام عادل        

ألخرى ملنظمة التعاون والتنمية للطالب أو لغته األم ال تؤثر إال قليالً يف النتائج الدراسية يف فنلندا مقارنة بالبلدان ا
  .يف امليدان االقتصادي

  حوار مفتوح مع اجملتمع املدين

وقد نفَّذت احلكومة األوىل لرئيس الوزراء . تسعى احلكومة بثبات إىل إقامة حوار مفتوح مع اجملتمع املدين  - ٨٢
بتة لتثقيف املواطنني ومشاركتهم، يف     فاهنانني برناجماً يتعلق بسياسات تشجيع مشاركة املواطن أمثر مناذج عملية ثا          

وميثل السري اجليد لنشاط اجملتمع املدين عنصراً هاماً من العناصر الالزمـة إلعمـال احلقـوق                . مجلة نتائج أخرى  
  .األساسية وحقوق اإلنسان

 ومن األمثلة على املمارسات اجليدة، مشاركة اجملتمع املدين على مرحلتني يف إعداد تقـارير احلكومـة                 - ٨٣
وميكن للمنظمات غري احلكومية أن ُترسل ما لديها من مادة تتعلق . الدورية بشأن تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان

وتتيح االجتماعات املخصصة للمناقشة فرصـاً  . باملواضيع املشمولة بالتقارير وأن ُتعرب عن آرائها بشأن حمتواها        
  ات الـصلة يف فنلنـدا وبـشأن حالـة حقـوق            إلقامة حوار مباشر بشأن تنفيذ معاهدات حقوق اإلنـسان ذ         

  .اإلنسان عموماً

ومن األمثلة األخرى على املمارسات السليمة، مشاركة الربملان لدى نظر هيئات رصد تنفيذ املعاهدات يف   - ٨٤
ل وعلى سبيل املثال، فقد حضر عضو يف اللجنة الدستورية املعنية بالقوانني التابعة للربملان خال             . التقارير الدورية 

النظر يف التقرير الدوري اخلامس املقدم من حكومة فنلندا بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية                 
  .٢٠٠٧مايو /واالجتماعية والثقافية يف أيار

حيث إن إصـالح    . وشهدت السنوات األخرية تطورات إجيابية عديدة يف وضع السكان الغجر يف فنلندا             - ٨٥
وبالتايل ازدادت مـشاركتها أمهيـة      .  املتعلقة بإعمال احلقوق األساسية قد مشل هذه اجلماعة        القوانني الدستورية 
وخالل السنوات األخرية، ُسلطت األضواء على القضايا اليت هتم شعب الغجر يف مـا يتعلـق   . وازدهرت ثقافتها 

ملعين جبماعـة الغجـر إحـدى       وميثل اجمللس االستشاري ا   . بالتمييز والعمالة واإلسكان إىل جانب قضايا التعليم      
وقد . املمارسات السليمة يف ما يتعلق هبذه القضايا، حيث إن هذا اجمللس يشكل هيئة تعاون بني الغجر والسلطات

ويتكون هذا اجمللس   . ١٩٥٦أنشئ اجمللس االستشاري باالقتران مع وزارة الشؤون االجتماعية والصحة منذ عام            
وقد أثر هذا اجمللس يف ما ُوِضَع       .  ممثلني عن الغجر وآخرين عن احلكومة       عضواً، ينقسمون بالتساوي بني    ١٨من  

وإضافة إىل اجمللس االستشاري، توجد جمالس      . من تشريعات وإجراءات إدارية فيما يتعلق بالقضايا اليت هتم الغجر         
وجيري يف . لطاتاستشارية إقليمية تعىن بشؤون الغجر، وتعمل كهيئات تعاون متعددة القطاعات بني الغجر والس

وتتمثل مهمة هذه األفرقة يف     . الوقت الراهن تعيني أفرقة عاملة جديدة مشتركة بني القطاعات تعىن بقضايا الغجر           
زيادة الفرص املتاحة للسكان الغجر احملليني للمشاركة يف حتسني ظروف عيشهم وتعزيز التفاعل والتعاون بـني                

  .السلطات والغجر
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  تاميةرصد تنفيذ املالحظات اخل

كثَّفت احلكومة، خالل السنوات القليلة األخرية، أنشطتها يف جمال رصد تنفيذ املالحظات اخلتامية هليئات   - ٨٦
وتقدم احلكومة إىل اجلمهور معلومات عن املالحظات اخلتامية املقدمة من هـذه            . رصد معاهدات األمم املتحدة   

وتـوّزع  . االت كثرية بعقد جلسة إعالميـة منفـصلة       اهليئات فوراً بعد اعتمادها عن طريق بيان صحفي ويف ح         
َترَجُم إىل اللغتني الوطنيتني،    . املالحظات اخلتامية اليت تعتمدها اللجان املختلفة على نطاق واسع لغرض اإلعالم           وُت

وُتنـشر  . ليةالفنلندية والسويدية، كما تترجم عند اإلمكان إىل لغات األقليات املستخدمة يف فنلندا، كاللغة الصامية الشما              
  .)http://formin.finland.fi(هذه املالحظات يف املوقع التابع لوزارة الشؤون اخلارجية على شبكة اإلنترنت 

وقد أُدرج رصد تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق        . وجيري رصد التنفيذ أيضاً يف إطار حلقات دراسية         - ٨٧
وقد أثبتت احللقات الدراسية السنوية جدواها وسامهت احملافل التحاوريـة يف           . ل يف إطار مشروع منوذجي    الطف

تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل ورصد هذا التنفيذ على الصعيد الـوطين يف شـىت مراحـل دورة                   
ر الدوري للحكومة ويف التوعية باالتفاقية وإضافة إىل ذلك، تساهم هذه احللقات الدراسية يف إعداد التقري. اإلبالغ

  .وبعملية الرصد والتنفيذ ذات الصلة، وذلك يف إطار سلسلة متواصلة من األنشطة املتصلة

   التحديات- ٢ - دال 

  التعويض عن انتهاكات احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان

أيـة انتـهاكات ُترتكـب،    جيب التصدي قدر اإلمكان النتهاكات حقوق اإلنسان، وجيب التحقيق يف           - ٨٨
وال ميكن حتقيق نتائج إجيابية يف . واالعتراف بالذنب والتعويض عن أية أضرار قد تلحق من جراء هذه االنتهاكات

ويف بدايـة عـام     . هذا اجملال إالّ إذا توفرت سبل قانونية فعالة للتظلم من انتهاكات احلقوق واحلريات األساسية             
اين أن النظام الفنلندي احلايل ال يوفر محاية قانونية فعالة وشاملة من انتـهاكات              ، أعلن أمني املظامل الربمل    ٢٠٠٦

  .)١٠(احلقوق واحلريات األساسية ألنه ال ينطوي على آلية تعويض حمددة

وقد حبثت وزارة العدل على انفراد إمكانية استحداث سبيل انتصاف قانوين وطين لتجنب أية تأخريات يف   - ٨٩
ومل يتمخض هذا العمل التحضريي حىت اآلن عن مشروع         . )١١(ية وإنشاء آلية للتعويض الالحق    اإلجراءات القانون 

وتضمنت التصرحيات اليت صدرت بشأن مشروع القانون تأييداً واسعاً إلنشاء آليـة            . حكومي يقدم إىل الربملان   
  .لتأييدجديدة للتعويض، بعكس سبل االنتصاف القانوين السابقة اليت مل حتظ بنفس القدر من ا

ومن األهداف املرسومة يف برنامج احلكومة الثانية لرئيس الوزراء مايت فاهنانني، هو ضمان مستوى عالٍ                 - ٩٠
من احلماية القانونية يف جمال اإلدارة عن طريق حتسني سبل االنتصاف اإلداري الداخلية ومواصلة اجلهود الرامية إىل 

ويف إطار عمل اللجنة املعنية بتطبيق القـوانني اإلداريـة،          . اق واسع تطوير القوانني واإلجراءات اإلدارية على نط     
وعالوة . ستضع وزارة العدل مقترحاً بشأن سبل االنتصاف القانوين يف حال تبين السلطات اإلدارية مواقف سلبية    

تابع وزارة العدل باستمرار مسألة ضمان سري عمل احملاكم كجزء من مراقبة أداء القـضاء و                  ذلـك  على ذلك، ُت
  .باعتماد مشاريع تشريعية منفصلة عند االقتضاء
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   الطول املفرط لإلجراءات القضائية- انتهاكات احلماية القانونية اإلجرائية 

لضمان احلماية القانونية اإلجرائية، جيب أن جتهز السلطات واحملاكم املختصة كافة القضايا دون تـأخري                 - ٩١
 ٢٣ من املادة    ١ من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، والفقرة        ٦ادة   من امل  ١ من الدستور، والفقرة     ٢١املادة  (

وزير (وخالل السنوات األخرية، أوىل املؤمتنان الرئيسيان على القانون         ). من القانون املتعلق باإلجراءات اإلدارية    
طول املفرط لإلجـراءات    ، فيما اختذاه من قرارات بشأن الشكاوى، عناية خاصة لل         )العدل وأمني املظامل الربملاين   

  .اإلدارية والقضائية

وباملقابل، ال جيوز   . وجتيز التشريعات اجلنائية السارية مراعاة أي تأخري يف جتهيز القضية لتخفيف العقوبة             - ٩٢
وال توجد أيضاً أية أحكام قانونية منفصلة تتعلق        . ختفيف العقوبة على سبيل التعويض يف إطار اإلجراءات املدنية        

ة ختفيف العقوبات اإلدارية اليت توقَّع عمالً بالقانون اإلداري بسبب الطول املفرط لإلجراءات، ذلـك أن                بإمكاني
. احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان تعترب يف سوابقها القضائية أن العقوبات اإلدارية ال ختتلف عن العقوبات اجلنائية

 أعاله كان قد اقترح يف ٩٠زارة العدل واملشار إليه يف الفقرة ومع ذلك، جيدر بالتذكري أن الفريق العامل التابع لو
  . إدراج حكم قانوين هلذا الغرض٢٠٠٦تقريره لعام 

   تكافؤ فرص الوصول إىل اخلدمات- احلقوق االجتماعية 

يتمتع املواطنون الفنلنديون عموماً خبدمات أساسية ذات جودة عالية، غري أن هذه اجلودة وفرص الوصول   - ٩٣
وتطبق فنلندا يف هذا اجملال نظام بلدان       . اخلدمات املقدمة من اإلدارة احمللية ختتلف باختالف البلديات واملناطق        إىل  

الشمال األورويب الذي يتميز بتفويض الصالحيات واملسؤوليات املنوطة باحلكومة املركزية للسلطات احمللية، أي             
ت مسؤولة بشكل مستقل وبصورة رئيسية عن تقدمي اخلدمات         وتكون البلديا . البلديات، نظراً لقرهبا من املواطن    

الالزمة يف قطاعات كالرعاية االجتماعية والرعاية الصحية والتعليم واإلسكان، وتدبري التمويـل الـالزم هلـذه                
. والبلديات مؤهلة جلباية الضرائب، وتتمتع مبوجب الدستور بصالحيات واسعة يف إطار احلكم الذايت            . اخلدمات
وتكون الدولة مسؤولة عن ضمان تكافؤ الفرص .  إىل ذلك، حتصل البلديات على إعانات مالية من الدولةوإضافة

وجيري يف الوقت الراهن إصالح هياكل البلديات       . للحصول على خدمات ذات جودة كافية يف شىت مناطق البلد         
وسـُينفَّذ  . لدية يف تـاريخ فنلنـدا     وهو أكرب اإلصالحات اليت مشلت اإلدارة واخلدمات الب       . واخلدمات يف فنلندا  

وسيسمح هذا اإلصالح بتعزيز هياكل البلـديات  . ٢٠١٢اإلصالح باالشتراك بني البلديات والدولة يف هناية عام  
واخلدمات اليت تقدمها، وتطوير مناذج جديدة الستحداث وتنظيم اخلدمات، وتكييف أنظمة متويـل البلـديات               

وبالتايل سيساهم هذا اإلصالح . تعديل نظام تقسيم العمل بني البلديات والدولةواإلعانات املقدمة من احلكومة، و
  .يف وضع أُسس هيكلية واقتصادية متينة لتدبري وتقدمي اخلدمات البلدية وتطوير أنشطة البلديات

  االستبعاد

ـ        . االستبعاد مشكلة تشمل األطفال والشباب واُألسر      - ٩٤ ن ورغم النمو االقتصادي، هناك عدد متزايـد م
ومتثل عوامل كتعاطي اآلباء للكحول وغريه من املواد السامة حتدياً          . األطفال واُألسر الذين يعيشون يف حالة فقر      

وتواجه السلطات العامة حتديات كثرية يف مساعيها الرامية إىل دعـم           . متزايداً يف جمال تقدمي الرعاية إىل األطفال      
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وقد التزمت احلكومـة   . ألطفال لضمان رفاه الطفل ومنوه الفردي     اُألسر وغريها من اجلهات املسؤولة عن رعاية ا       
  .باحلد من شقاء األطفال والشباب واُألسر والتصدي ملا يواجهونه من استبعاد

وتشمل فئات . ويؤدي استمرار البطالة لفترة طويلة إىل مشاكل اجتماعية وصعوبات معيشية وتفاقم الفقر  - ٩٥
شخاص املصابني مبرض مزمن، واملشردين، واألفراد الذين يعانون اضطرابات         السكان األكثر عرضة لالستبعاد األ    

ويشمل االستبعاد بوجه خاص األشخاص الذين أدينوا بارتكاب خمالفات جنائية،          . عقلية، ومدمين املواد املخدرة   
مان املخدرات يف وتبلغ معدالت اإلصابة باملرض، واالضطرابات العقلية، واملشاكل املتصلة بإد. وال سيما السجناء

وجيري حالياً تنفيذ عدد    . صفوف هذه الفئة أضعاف املعدالت املسجلة يف صفوف الفئات األخرى من املواطنني           
  . من املشاريع الرامية إىل تعزيز خدمات الضمان االجتماعي املقدمة إىل األشخاص الذين خضعوا لعقوبات جنائية

وعلى سبيل املثال، إن . من متوسطي العمر والشباب، يف فنلنداوقد دارت مناقشة بشأن استبعاد الرجال،   - ٩٦
  .فارق متوسط العمر املتوقع بني النساء والرجال شاسع للغاية

وستعمل احلكومة على تعزيز شروط األمن األساسية للمواطنني وأمنهم اليومي وزيادة فعالية اخلـدمات                - ٩٧
ستبعاد، ستسعى احلكومة إىل تعزيز التدابري الرامية إىل حتسني وللتصدي لظاهرة اال. وتنوعها، والنهوض برفاه البشر

وهتدف احلكومة، يف إطار مساعيها الرامية إىل مكافحة        . العمالة، وتعزيز سبل العيش وجودة اخلدمات وفعاليتها      
رعاية االستبعاد، إىل التخفيف من وطأة الفقر يف صفوف األسر واألطفال، وتعزيز عنصر الوقاية فيما تقدمه من                 

صحية إىل األطفال والشباب، وزيادة اخلدمات اخلاصة مبدمين املواد املخدرة، وخدمات الصحة العقلية ورعايـة               
األطفال، واحلد من احلاجة إىل اإلعانات املالية الرامية إىل دعم الدخل يف املدى الطويل، وختفيض معدالت البطالة    

وتعد مكافحة االستبعاد هدفاً من .  أنشطة الوقاية اخلاصة باملسننييف املدى البعيد واحلد من عدد املشردين وتعزيز      
  . األهداف املرسومة يف مجيع الربامج احلكومية الثالثة املشتركة بني القطاعات

  املساواة يف احلياة املهنية

ـ                   - ٩٨ ر ستواجه سوق العمل يف فنلندا يف املستقبل القريب حتديات تتمثل يف تقدم السكان يف السن ويف خط
حيث إن السنوات القليلة القادمة ستشهد اخنفاضاً يف عدد السكان البالغني سن العمل، ويف              . نقص القوة العاملة  

ولتدارك .  شخص مقارنة باملستوى احلايل    ٢٠ ٠٠٠الوقت نفسه سُيسَِجَّلُ اخنفاض يف عرض القوى العاملة بنحو          
دابري لتمديد فترة احلياة املهنية، وتشجيع األشـخاص        هذا النقص يف القوى العاملة، سيتوجب على فنلندا اختاذ ت         

  . الذين ال ينتمون إىل القوة العاملة على دخول سوق العمل، وزيادة عدد العمال املهاجرين زيادة كبرية

وأخذت اهلجرة بدافع العمل يف التزايد، وتسعى احلكومة إىل تشجيع هذه اهلجرة باختاذ تدابري خاصـة                  - ٩٩
وبالتايل ستستضيف سوق العمل الفنلنديـة  .  املهاجرين يف اجملتمع الفنلندي ويف مكان العمل      كتعزيز فرص إدماج  

ويطرح استغالل هذا التنوع استغالالً إجيابياً حتدياً . عدداً متزايداً من أشخاص ينتمون إىل ثقافات وخلفيات خمتلفة
وعملياً، جيب إدماج املهـاجرين يف اجملتمـع        . كبرياً ويستلزم معاملة مجيع املوظفني على قدم املساواة ودون متييز         

مث، . وجيب أيضاً إيالء عناية خاصة ملسائل كتوفري التعليم الالزم، مبا يف ذلك تعليم اللغات. الفنلندي بالقدر الكايف
من املهم ضمان إدماج األسر بكامل أفرادها عن طريق تزويدها بالقدرات الالزمة لتكيفها مع واقع سوق العمل                 
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وجيب أن تتلقى مجاعات املهاجرين دعماً خاصاً خالل كافة املراحل االنتقالية           . لندية واجملتمع الفنلندي عموماً   الفن
  ). كاالنتقال من املدرسة إىل العمل(اليت متر هبا 

، وضعت وزارة الداخلية مشروعاً يهدف إىل تطوير نظـام مـنح            ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ويف    - ١٠٠
ويتمثل اهلدف من هذا املشروع التشريعي يف تلبية احلاجة إىل زيادة عـدد             . للعاملني املهاجرين تراخيص اإلقامة   

َتوقَّع أن يبدأ نفاذ التعديالت التـشريعية       . العمال املهاجرين وتعزيز القدرة على جذب القوى العاملة األجنبية         وُي
  . اهلجرة بدافع العملوعالوة على ذلك، ُشرِع يف إعداد خطة عمل بشأن. ٢٠٠٩خالل صيف عام 

ولضمان حسن سري سوق العمل وشؤون اجملتمع يف فنلندا، من األمهية مبكان جتنب إنشاء سـوقني منفـصلتني                    -١٠١
وجيب أن تتواصل املراقبـة    . فمن املهم جتنب التفرقة يف الواجبات وشروط العمل على أساس األصل اإلثين للعامل            . للعمل

وجيب أن تتحول احلمالت الرامية إىل تـشجيع املواقـف اإلجيابيـة            . ل األجانب الصارمة لشروط وظروف عمل العما    
وجيري يف إطار اإلعداد إلصالح التشريعات املتعلقة مبكافحة التمييز، حبث القـضايا            . والتسامح إىل مناذج عملية راسخة    

ويعد التمييـز   . تلف جماالت احلياة  املتصلة باملساواة وحبظر التمييز عن طريق مراعاة الظروف واالحتياجات السائدة يف خم           
  .واملساواة يف مكان العمل من بني املسائل املركزية اليت جيري حبثها يف إطار اإلعداد لإلصالح

  التوعية حبقوق اإلنسان

ومن املهم البدء بتعليم حقوق اإلنسان عند . يدرك املواطنون الفنلنديون جيداً ما هلم من حقوق وحريات  - ١٠٢
ويف فنلندا، تشمل القيم اليت ينـبين عليهـا التعلـيم     . اسة بغية تنمية فكر يركز على هذه احلقوق       بلوغ سن الدر  

. حقوق اإلنسان، واملساواة، والدميقراطية، والتنوع الطبيعي واستمرارية البيئة، وقبول التنوع الثقايف           )١٢(األساسي
وينبغي . سؤولية، واحترام حقوق األفراد وحرياهتم    ويساهم التعليم األساسي يف تنمية مفاهيم احلياة اجملتمعية، وامل        

أن تراعي كافة أشكال التعليم اخلصوصيات الوطنية واحمللية والتنوع املتزايد للثقافة الفنلندية ألسباب منها تواجد               
 وجيب. كما ينبغي أن تنمي كافة أشكال التعليم قيم التسامح والتفاهم بني الثقافات. مهاجرين من ثقافات خمتلفة

وجيب أن تربز هذه القـيم يف     . أن حتدد املناهج الدراسية اخلاصة بالتعليم األساسي قيم التعليم مبزيد من التفاصيل           
  .أهداف التعليم وحمتوياته ويف األنشطة اليومية كذلك

. وتعتزم احلكومة تطوير التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان على خمتلف املستويات يف إطار مواضيع متعددة                - ١٠٣
من األمثلة على ذلك، ما يتلقاه اجملندون خالل أداء اخلدمة العسكرية من تثقيف يف جمال املواطنة هبدف توعيتهم                و

  .بظاهرة العنف

وتدعم فنلندا البحوث املتعلقة حبقوق اإلنسان، ال سيما البحوث املتصلة بالقـضايا ذات األولويـة يف                  - ١٠٤
وتؤدي املنظمات غري احلكومية دوراً هاماً يف تعزيز حقـوق          . نسانالسياسية العامة الفنلندية يف جمال حقوق اإل      

وتقدم وزارة التعليم، يف مجلة     . وتدعم احلكومة املنشورات واملشاريع اهلادفة إىل التوعية حبقوق اإلنسان        . اإلنسان
ا منظمات غري   جهات أخرى، دعماً مستمراً لألنشطة املتعلقة مبناهضة العنصرية، ال سيما األنشطة اليت تضطلع هب             

وقُدِّمت إعانات حكومية ملنظمات شبابية تنشط يف جمال مكافحة التعصب اإلثين وكره األجانب، سواًء . حكومية
  . يف إطار أنشطتها العادية أو يف إطار مشاريع منفصلة
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  االلتزامات - هاء 
تمييز، والشفافية املبادئ الرئيسية ميثل الطابع العاملي حلقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة، ومبدأ عدم ال  - ١٠٥

ومثة ترابط بني سياسة فنلندا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان وإعمال . يف السياسة الفنلندية املتعلقة حبقوق اإلنسان
  .احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان يف فنلندا

 احلقوق على قدم املساواة     وهتدف فلسفة فنلندا يف جمال حقوق اإلنسان بصورة رئيسية إىل ضمان إعمال             - ١٠٦
بصرف النظر عن املنشأ أو نوع اجلنس أو العمر أو الدين أو الرأي أو اإلعاقة أو امليول اجلنسي أو ما شابه ذلك                      

  . من األسباب

وتسعى احلكومة إىل تنفيذ كافة األحكام الواردة يف معاهدات حقوق اإلنسان امللزمة لفنلندا على الصعيد   - ١٠٧
وقد أصبحت مـشاركة  . وسُيعزَّز يف املستقبل احلوار البّناء مع هيئات رصد املعاهدات أيضاً    .  فعاالً الوطين تنفيذاً 

َعزَّز             وعالوةً على ذلك،   . اجملتمع املدين يف إعداد التقارير الدورية ممارسةً من املمارسات الراسخة اليت ستتواصل وُت
  .رصد املعاهدات مبزيد من الفعاليةستقوم احلكومة برصد تنفيذ املالحظات اخلتامية هليئات 

وتعترب فنلندا أن احلقـوق     . وتويل احلكومة عناية خاصة لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          - ١٠٨
املدنية والسياسية، من ناحية أوىل، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، من ناحية ثانية، ال ميكن فـصلها                

وقـد أكـدت    . بالتايل ال ميكن أن ينفي بعضها البعض، ألهنا مترابطة من جوانب عديـدة            بعضها عن بعض، و   
  .التحديات اليت تطرحها العوملة هذا الترابط بني خمتلف احلقوق

فالتحـديات  .  من هـذا التقريـر     ٢ - وفيما يتصل بااللتزامات األخرى، تشري احلكومة إىل اجلزء دال            - ١٠٩
وسـُتَحدَُّد  . ألساسية وحقوق اإلنسان تشكل يف الوقت نفسه أولويات املـستقبل         املطروحة أمام تنفيذ احلقوق ا    

جماالت األولوية وااللتزامات يف السياسة الفنلندية املتعلقة حبقوق اإلنسان مبزيد من التفاصيل يف التقرير اجلـاري                
توصيات اليت سيتم اعتمادها وستشكل االستنتاجات أو ال. إعداده بشأن السياسة احلكومية املتعلقة حبقوق اإلنسان

باالستناد إىل االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان، ورصد تنفيذ هذه االستنتاجات أو التوصـيات               
  . جزءاً هاماً من التقرير

  احلواشي

 ).٢٠٠٦(Piispa, Minna & Heiskanen, Markku & Kääriäinen, Juha & Sirén, Reino  :املصدر )١(
مة القانونية ومعهد هلسنكي  للمعهد الوطين للبحوث يف جمال السياسات العا٢٢٥النشرة رقم . ٢٠٠٥العنف ضد املرأة يف فنلندا، 

وسيتاح النص املعد لإلنترنت يف القريـب       . (هلسنكي. ٥١سلسلة املنشورات رقم    . ملنع اجلرمية ومكافحتها التابع لألمم املتحدة     
 ).العاجل يف املوقع الشبكي التابع للمعهد الوطين للبحوث يف جمال السياسات العامة القانونية

 .ن واجمللس األوروبيني للربملا٧٧٩/٢٠٠٧القرار رقم  )٢(

)٣( Magdaleena Jaakkola : ٢٠٠٣  إىل١٩٨٧مواقف الفنلنديني حيال املهاجرين يف الفترة من. 
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)٤( Pirkko Pitkänen :التنوع اإلثين والثقايف والسلطات احلكومية. 

)٥( Jasinskaja-Lahti, Inga Liebkind, Karmela Vesala, Tiina :هاجرينجتربة امل. العنصرية والتمييز يف فنلندا. 

 .teemavuosi/suomi/fi.yhdenvertaisuus.www://http_2007/ ،٢٠٠٦التمييز يف فنلندا،  )٦(

)٧( Toteutumattomat oikeudet: Seppo Niemelä ")2007/، )"حقوق مل يتم إعماهلا_teemavuosi/suomi/fi.yhdenvertaisuus.www://http. 

  .fpd.060-001_romanilasten/julkaisut/fi.edu.www://http، دراسة استقصائية بشأن حالة التعليم األساسي ألطفال الغجر )٨(
)٩( Nopeus, tehokkuus vai oikeudenmukaisuus") سلـسلة  ")اليـة أو اإلنـصاف  السرعة أو الفع ،

  .٢/٢٠٠٥منشورات أمني املظامل املعين حبماية األقليات رقم 
  .٢٠٠٥التقرير السنوي ألمني املظامل الربملاين،  )١٠(
)١١( Oikeussuojakeinot oikeudenkäynnin viivästymistä vastaan")  سبل االنتصاف القانوين يف حال

  .٢١: ٢٠٠٦بع لوزارة العدل، ، تقرير الفريق العامل التا")تأخر اإلجراءات
 .٢٠٠٤اجمللس الوطين للتعليم، . املناهج الدراسية الرئيسية يف التعليم األساسي الوطين يف فنلندا )١٢(

_ _ _ _ _  


