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 عملية صياغة التقرير -أوالً  
صااا ت ورارة الواااون ايارليااة ل ننناادا ونسااقت دق ياا  فننناادا الااويف  ال الاا  املقااد     -1

 الوامل ووضعت صيغته النهائية باالشرتاك مع ورارات أخ ى.الستع اض الدوري اإيفار عمنية 
وقد أداحت عمنية صايا ة التق يا ا الاز دنامنات ماع وضاع خماة العمال الويفنياة ال انياة بوا ن  -٢

احلقاااوأل األساساااية وحقاااوأل اننساااانا ل نننااادا ف صاااة إلااا اق دقيااايم شاااامل حلالاااة حقاااوأل اننساااان فيهاااا 
املاد.. وث ات ااهاات املعنياة بال قاباة القانونياة وأمنااق املصاا  اياصاون ومناقوتها بص احة مع اجملتماع 

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
واقرتحااات عناااى احلكوماااة دااادابري ك يناااة بتحساااو حالاااة دنااام احلقاااوأل. ودسااات ي  خماااة العمااال  اااذه 
املقرتحااات اواااريع عدياادة. ولاادى إعااداد خمااة العماالا استةوااري أصااحاب مصاانحة عدياادونا م اال 

. ٢٠16وشااا/ارب/فرباي  وأينول/سااا/تمرب  ٢٠15املنصماااات  اااري احلكومياااةا   كاااانون األول/ديسااامرب 
   صيا ة دق ي  االستع اض الدوري الوامل. واد التحضريية يمة العمل أيضا  واستةخدمت امل

ا عممااات ورارة ايارلياااة موااا وال دق يااا  االساااتع اض ٢٠16و  كاااانون األول/ديسااامرب  -٣
لهااة ماان ااهااات صاااح/ة املصاانحةا اااا فيهااا  1٣٠الاادوري الوااامل لكاا  دعنااك عنيااه أك اا  ماان 

املعنيتان بال قابة القضاائيةا وأمنااق املصاا  اياصاونا واجملاالس  انتالسنمات العامةا وااهتان العني
االستواااااااريةا ورابمااااااة الساااااانمات اننيااااااة وانقنيميااااااة ال نننديااااااةا والربملااااااان الصااااااام ا والكنااااااائس 

 وااماعات الدينيةا والعديد من املنصمات  ري احلكومية.
اال عقاد   ورارة ايارلياة وعنقت املنصمات  ري احلكومية عنى مو وال التق ي    التما -٤

  .٢٠16  كانون األول/ديسمرب 
ايارلياااة االنت/ااااه لعمنياااة  لاااورارةودولاااه وساااائا التواصااال االلتمااااع  واملوقاااع الوااا/ك   -5

 االستع اض الدوري الوامل وحتضريات فننندا  ا.

 تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة األولى -ثانياً  
 تعزيز إعمال حقوق اإلنسان الرامية إلىأهداف الحكومة   

 رئاايس حكومااة وهتااد ااا ور مائااة عااا  عنااى نياال اسااتق  ا.  ٢٠1٧حتت اال فننناادا   عااا   -6
ا إىل وضااع االقتصااااد ال ننناادي عنااى مساااار ٢٠15ا يوهااا سااي/ي ا الاااز نصاا/ت   أيار/مااايو الااورراق

والضااامان االلتمااااع . وساااتن ذ النماااو املساااتدا  ورفاااع نسااا/ة العمالاااة وضااامان  ويااال ايااادمات العاماااة 
احلكومااااة إصاااا حات هيكنيااااة لتعنياااان العمالااااة واألعمااااال احلاااا ة والنمااااو االقتصااااادي. و   ااااال ال فاااااه 
والصااحةا سينصاا  الرتكياان عنااى الاادعم واندماااا امل/كاا ينا واألسااالي  الوقائيااةا وس ساال اياادمات 

هتااد  احلكومااة إىل دعنياان إعمااال حقااوأل ال عالااة امل اعيااة الحتيالااات العماا ق عاارب احلاادود انداريااة. و 
اننساااان وإداحاااة ال  صاااة لنناااا  لكااا  يقااا روا خيااااراهتم ب ن ساااهم. وسااارتوا احلكوماااة لنه ااا ة بااادافع 
العملا كما ستو ع إل اق نقاا  صا يل لسياساة ا  ا ةا ولكنهاا لان دتساامل ماع العنصا ية. وساتو  

دن يااااذ أهاااادا  التنمياااة املسااااتدامة. وساااارتوا ل لتناماااات املتعنقااااة ثقااااوأل اننساااان   ا  خاصااااا  اهتمامااا
 ل قافة نقا  ويفنية قائمة عنى التسامل واحرتا  ك امة اننسان.ا  احلكومة أيض
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 تقرير الحكومة عن حالة حقوق اإلنسان  
 ٢٠1٤ بانضافة إىل ب نامج احلكومةا يعد دق ي  احلكومة عن حالة حقاوأل اننساان لعاا  -٧

سياسات حقوأل اننساان. ويتنااول التق يا  األنوامة الاز دضامنع هباا  آخ  يوله دن يذا  رئيسيا  صك
فننناادا    ااال حقااوأل اننسااان عنااى الصااعيد الاادو  وإعمااال احلقااوأل األساسااية وحقااوأل اننسااان 
عناااى الصاااعيد الاااويف . ويوااادد عناااى دور التااادابري المويناااة األلااال   دعنيااان املسااااواة. ومااان امل/ااااد  

أنواامة احلكومااة نماااأل حقااوأل اننسااان وعامليتهاااا ومواااركة اجملتمااع  واألهاادا  ا امااة األخاا ى  
ماااع ايمااااب ا  املاااد. موااااركة قوياااة. ودنتااان  احلكوماااةا   أنوااامتها اياصاااةا بعاااد  التساااامل ممنقااا

العنصااا ي و اااريه مااان ايماباااات الداعياااة إىل الك اهياااة. وعناااد صااايا ة التق يااا ا استواااارت احلكوماااة 
ات املعنياااة بال قاباااة القانونياااة و اااريهم مااان ايااارباق    اااال احلقاااوأل املنصماااات  اااري احلكومياااة وااهااا

األساسااية وحقااوأل اننسااان. وألاااب رهاااق ألاات شااخا عنااى اساات/يان احلقااوأل األساسااية وحقااوأل 
 الو/ك  لك  يوارك فيه اامهور. Otakantaa.fiاننسان الذي نو    موقع 

عاااان حالااااة حقااااوأل ا  لدياااادا  احلاليااااة دق ياااا  ولاااان دصاااادةر احلكومااااة خاااا ل واليتهااااا االنتخابيااااة  -٨
اننسان. وستمدد ال رتات ال اصنة بو دقااري  حالاة حقاوأل اننساانا وين/غا  أن دولاه التقااري  املق/ناة 

 ألنومة احلقوأل األساسية وحقوأل اننسان عنى مدى فرتة أيفول من النمن. ايما األساسية

 ية وحقوق اإلنسانخطة العمل الوطنية الثانية بشأن الحقوق األساس  
هتااااااد  خمااااااة العماااااال الويفنيااااااة ال انيااااااة بواااااا ن احلقااااااوأل األساسااااااية وحقااااااوأل اننسااااااان  -٩

إىل دعنياان هااذه احلقااوأل ماان خاا ل اماااس داادابري منموسااة. ود ماا  ايمااةا  ٢٠1٩-٢٠1٧ لن اارتة
ع وة عنى سلما إىل ك الة ادساأل السياسات املتعنقة باحلقوأل األساسية وحقوأل اننساان عناى 

 ين الويف  والدو .الصعيد
ولدى إعداد خمة العملا درسات احلكوماة التوصايات الاز قادمتها إليهاا مااخ ا  هي اات  -1٠

رصد املعاهدات الدولية وانقنيمية و ريها من آليات حقوأل اننسانا اا فيها عمنية االستع اض 
وة عناااى سلاااما الااادوري الوااااملا كماااا درسااات الساااوابك القضاااائية الدولياااة املتعنقاااة ب نننااادا. وعااا 

دستند خمة العمل إىل التقييم املستقل يماة العمال الساابقةا وب ناامج احلكوماةا ودق يا  احلكوماة 
عااان حالاااة حقاااوأل اننساااانا وابراق الاااز أعااا ب عنهاااا الربملاااان أثنااااق نصااا ه فياااه. ود خاااذ ايماااة   

ياصاو والسانمات واملنصماات اعت/ارها أيضا  آراق ااهات املعنية بال قابة القانونية وأمنااق املصاا  ا
  ري احلكومية.

ا مجيااع اندارات و ماات احلكومااة ٢٠1٣-٢٠1٢ومشناات خمااة العماال األوىلا لن اارتة  -11
مو وعا  من ص   لتعنين إعمال احلقاوأل األساساية وحقاوأل اننساان. واعتارب  6٧ب متها ودضمنت 

الاويف  حلقاوأل اننساان. ورأى  التقييم املستقل أن دنم ايمة   ل خموة هامة   دماوي  ا يكال
أن دناام ايمااة دنيااد شاا افية أنواامة احلكومااة    ااال حقااوأل اننسااان و مااع بااو ا  التقياايم أيضاا

خمتنت أصحاب املصنحة ملناقوة املوااكل ال ئيساية    اال احلقاوأل األساساية وحقاوأل اننساان 
د كاان ايمااة املق/نااة عنااى    فننناادا.  ااري أن التقياايم انتقااد عااد  ادساااأل خمااة العماال وأوصااى باا ن

 مواضيع خمتارة    ال احلقوأل األساسية وحقوأل اننسان دعنينا  نعمال هذه احلقوأل.
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ود كن خمة العمل ااديدةا الز أخذت دنم االنتقادات والتوصيات   اعت/ارهااا عناى  -1٢
 اد وااماعاات الت قيت بااحلقوأل األساساية وحقاوأل اننساانا واملسااواة وعاد  التمييانا وحاك األفا

موااا وعا    إيفاااار خمتنااات  ٤٣ألساساااية وال قمناااة. ودتضااامن ايماااة   دق يااا  املصاااريا واحلقاااوأل ا
 الورارات. وية َصد دن يذ التدابري الز دتضمنها ايمة عن يف يك ماش ات حمددة لكل ددبري.

وة عنااى وساايةقي م دن يااذ ايمااة بوااكل مسااتقل عنااد باادق الواليااة االنتخابيااة املق/نااة. وعاا  -1٣
سلااما دعااد الساانمات املواا فة املسااتقنةا ماان ق/ياال أمناااق املصااا  اياصااو وم كاان حقااوأل اننسااان 
والوفد التابع له املع  ثقوأل اننسان واملنصمات  ري احلكوميةا لهات مستقنة مهمة لإلش ا  

 عنى دن يذ خمة العمل.

 حقوق اإلنسان ل استراتيجية وزارة الخارجية  
موضااااوع   ٢٠1٣اساااارتادي ية ورارة ايارليااااة ال نننديااااة حلقااااوأل اننسااااان لعااااا  دعاااا     -1٤

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 

ل تياااات وإداحاااة فااا   املوااااركة  ااانا ودعنيااان إعماااال احلقاااوأل االقتصاااادية وااللتماعياااة لننسااااق وا
وال قافيااة وأث هااا املناان  قانونااا . ودتواااور ورارة ايارليااة مااع اجملتمااع املااد. بانتصااا  ماان خاا ل مجنااة 

 وسائل منها الو/كة االستوارية لنخرباق    ا  حقوأل اننسان والسياسة ايارلية.

 الحكومية لجهات االتصال المعنية بالحقوق األساسية وحقوق اإلنسان الشبكة  
لقاااد رساااخت الوااا/كة احلكومياااة اهاااات االدصاااال املعنياااة بااااحلقوأل األساساااية وحقاااوأل  -15

اااددت واليتهاااا ل ااارتة أرباااع سااانوات أخااا ى   خ يااات  ٢٠1٢اننساااانا الاااز أةنوااا ت   عاااا   ولة
الاااة احلقااوأل األساساااية وحقااوأل اننساااان   ا م كنهاااا وأنواامتها. ود صاااد الواا/كة ح٢٠15 عااا 

ال/ناادا وماادى االمت ااال ل لتنامااات الدوليااةا ودن يااذ سياسااة احلكومااة    ااال احلقااوأل األساسااية 
بإعداد خماة العمال الويفنياة ال انياة بوا ن احلقاوأل األساساية ا  وحقوأل اننسان. وه  مكن ة أيض
 وحقوأل اننسان ورصد دن يذها.

مم ناااو عاان الاااورارات وخااارباق ماان م كااان حقااوأل اننساااان ومكادااا   ودتاا لت الوااا/كة ماان -16
 أعنى لهتو معنيتو بال قابة القانونيةا أي أمو املصا  الربملا. ووري  العدل   احلكومة.

وسااااتنص  الواااا/كة   التوصاااايات اادياااادة الااااز سااااتقدمها عمنيااااة االسااااتع اض الاااادوري  -1٧
 الوامل إىل فننندا ود صد دن يذها.

 تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة السابقة  
ينااان  دساااتور فننناااادا السااانمات العامااااة بااا ن دضاااامن احااارتا  احلقااااوأل األساساااية وحقااااوأل  -1٨

اننساااان. ويقضااا  الدساااتور بااا ن دضااامن السااانمات العاماااة فعنياااا  احااارتا  هاااذه احلقاااوأل حااا  ماااع 
 يم أ عنى بي ة عمنها من دغريات هامة. ما
ض الدوري الوامل السابك ل نننداا أث ت املواكل االقتصاادية ودادفك و  أعقاب االستع ا -1٩

أعاااداد  اااري مسااا/وقة مااان يفاااالا الن اااوق عناااى ساااياأل إعماااال احلقاااوأل األساساااية وحقاااوأل اننساااان. 
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وع وة عنى سلما دةن ذ إص حات هيكنية كربى    االت منهاا م   ا نصا  ال عاية االلتماعياة 
يااة وانقنيميااة. ويتم اال ا ااد  ال ئيساا  لعمنيااة إصاا ح نصااا  ال عايااة والصااحية وهياكاال احلكاام انن

 االلتماعية والصحية   دضييك ال  وة   التمتع بالصحة وال فاه ودعنين املساواة.
دوصااية صاادرت عاان ااولااة ال انيااة ل سااتع اض الاادوري الواااملا ق/ناات  ٧٨وماان أصاال  -٢٠

/وال  لنئيا  وامتنعات عان الا د عناى ثا ي دوصايات. دوصية ق/وال  كنيا  وأربع دوصيات ق ٧1فننندا 
 دقدما  من نواح ك رية.ا  أو لنئيا  وشهد دن يذ التوصيات املق/ولة كني

وقااااد نصاااا ت الواااا/كة احلكوميااااة اهااااات االدصااااال املعنيااااة باااااحلقوأل األساسااااية وحقااااوأل  -٢1
حلالاااااة دن ياااااذ  شاااااام   ا  ا ألااااا ت فنننااااادا دقييمااااا٢٠1٤اننساااااان   دنااااام التوصااااايات. و  عاااااا  

 التوصيات وقدمت إىل  نس حقوأل اننسان دق ي ا  ماقتا  يفوعيا  عن دن يذها.
واسااتخدمت التوصاايات   إعااداد خمااة العماال الويفنيااة ال انيااة بواا ن احلقااوأل األساسااية  -٢٢

 وحقوأل اننسانا ك سا  معياريا م   ا لتن يذ مواريع ايمة.

 التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان  
ن ااذت فننناادا معصاام التوصاايات الداعيااة إىل التصااديك عنااى معاهاادات حقااوأل اننسااان.  -٢٣

وصاادقت دق ي/ااا  عنااى مجيااع معاهاادات حقااوأل اننسااان انوريااة   األماام املتحاادة و نااس أوروباااا 
ماااع ك الاااة امت اااال دوااا يعاهتا الويفنياااة ألهااادا  دنااام املعاهااادات و اياهتاااا ق/ااال بااادق ن اسهاااا عناااى 

لتعنيااان احلماياااة القانونياااة لألفااا ادا ق/نااات فنننااادا الربودوكاااوالت االختيارياااة الاااز الصاااعيد الاااويف . و 
 دسمل بتقدمي ب  ات ف دية.

ودخااااال الربودوكاااااول االختيااااااري املنحاااااك باد اقياااااة حقاااااوأل الم ااااال بوااااا ن بياااااع األيف اااااال  -٢٤
ا وبادأ ٢٠1٢ واستغ ل األيف ال   ال/غاق و  املواد انباحية حين الن اس   فنننادا    ور/يولياه

 .٢٠1٢ن اس اد اقية  نس أوروبا بو ن مكافحة اال ار بال/و    أينول/س/تمرب 
ودخااااال الربودوكاااااول االختيااااااري املنحاااااك بالعهاااااد الااااادو  اياااااا  بااااااحلقوأل االقتصاااااادية  -٢5

. واعرتفات فنننادا باختصاا  ٢٠1٤وااللتماعية وال قافية حين الن اس   فنننادا   نيساان/أب يل 
املعنيااة باااحلقوأل االقتصااادية وااللتماعيااة وال قافيااة   دنقاا  ال/  ااات الااواردة ماان األفاا اد الن نااة 

 والدول األيف ا  عنى حد سواقا والنص  فيهاا واختصاصها   اد/اال إل اق التح ي.
ودخااال الربودوكاااول االختيااااري الد اقياااة مناهضاااة التعاااذي  و اااريه مااان ضااا وب املعامناااة  -٢6
. ٢٠1٤و ال إنسانية أو املهينة حين الن اس   فننندا   دو ين ال ا./نوفمرب العقوبة القاسية أ أو

. االختيااااري الربودوكاااول اولااا  الويفنياااة الوقائياااة ابلياااة بوصااا ه الربملاااا. املصاااا  أماااو عةاااو وقاااد
 د تاااي    يتم ااال خاااا  التااانا  الربملاااا.ا املصاااا  أماااو قاااانون اولااا  أصااا  ا عادقاااه عناااى ويقاااع

ماسسااات االحت ااار وانشاا ا  عنااى معامنااة الساا ناق.  ااري أن الربودوكااول االختياااري أضاااا  
عااددا  ماان العناصاا  واملتمن/ااات اادياادة إىل عمنيااات الت تااي . ويواامل اختصااا  ابليااة الوقائيااة 

الكياناااات اياصاااة األخااا ى املكن اااة ث اساااة األمااااكن الاااز يولاااد فيهاااا أشاااخا  ا  الويفنياااة أيضااا
ية أو قد يكونون رهن االحت ار فيها بناق عنى أم  السانمات أو يفن/هاا أو اوافقتهاا مسنوبو احل  
 أو مسامهتها.
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ودخنااات اد اقياااة  ناااس أوروباااا بوااا ن مناااع ومكافحاااة العنااات ضاااد املااا أة والعنااات املنااان   -٢٧
. وبدأت انة مكافحاة العنات ٢٠15)اد اقية اسمن/ول( حين الن اس   فننندا   آب/أ سمس 

. وهاااا  مساااااولة عاااان دنساااايك امل/اااااد  ٢٠1٧أة والعناااات املناااان  عمنهااااا   بدايااااة عااااا  ضااااد املاااا  
وانلاا 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.
ة حقوأل الم ل املتعنك بإل اق دقدمي ال/  اات حيان ودخل الربودوكول االختياري الد اقي -٢٨

. ويعنر إل اق ال/  ات ال  دية مكانة األيف ال املوتكو ٢٠16الن اس   فننندا   ش/ارب/فرباي  
واأليف ااال ابخاا ينا كمااا يعاانر مكانااة حقااوأل الم اال بوصاا ها حقااوأل إنسااان مننمااة قانونااا . وقااد 

صماات  اري احلكومياة ما ارا  الضاوق عناى ضا ورة اساتحداي سنا أمو املصا  املع  باأليف ال واملن
 س/ل انتصا  قانونية م ئمة لأليف ال.

ودخنااات اد اقياااة حقاااوأل األشاااخا  سوي انعاقاااة وب ودوكو اااا االختيااااري حيااان الن ااااس    -٢٩
. ودمناا  التصااديك عنيهااا إدخااال دعاادي ت عنااى دواا يعات منهاااا ٢٠16فننناادا   حني ان/يونيااه 

 بندية انقامة وقانون ال عاية االلتماعية وقانون ال عاية اياصة لذوي انعاقة العقنية. م   ا قانون
منها.  ٣٣ووضعت فننندا هياكل لتن يذ االد اقية ورصد دن يذهاا امت اال  ألحكا  املادة  -٣٠

وداااااادي ورارة ايارلياااااة وورارة الصاااااحة والوااااااون االلتماعياااااة دور املنساااااقو الاااااويفنيو اولااااا  
  اقيااااة. وعااااو  نااااس استواااااري لديااااد حلقااااوأل األشااااخا  سوي انعاقااااة   كااااانون ال ااااا./االد
. وهااو  ال حماال اجملناس الااويف  الساابك املعاا  بانعاقاة. ويعماال اجملناس االستواااري ٢٠1٧ ينااي 

باعت/اره آلية دنسيك اول  االد اقية. ومي ل أعضاؤه الوراراتا واألشخا  سوي انعاقة أو أفا اد 
احلكومات انقنيمياة واننياةا ومنصماات ساوأل العمال. ودنتها  فارتة عضاوية أول  ناس أس هما و 

. أمااا املاسساة الويفنياة حلقااوأل اننساانا الاز دتاا لت مان م كاان ٢٠1٩استوااري   نيساان/أب يل 
حقاوأل اننساان والوفاد املعا  ثقاوأل اننساان وأمااو املصاا  الربملاا.ا فها  هيكال مساتقل يعماال 

ا أةنوا ت اناة ٢٠16التن يذ الويف  ل د اقياة واايتاه ورصاده. و  حني ان/يونياه  من ألل دعنين
دكاون ا اباة هي اة دائماة ضامن الوفاد املعا  ثقاوأل  انعاقاةمان األشاخا  سوي  قوأل اننسانحل

 اننسانا وسلم من ألل إدماا وإش اك هاالق األشخا  واملنصمات الز   نهم.
ودعكاااات احلكوماااااة عناااااى إعاااااداد مقااااارتح بوااااا ن ق/اااااول االد اقياااااة الدولياااااة حلماياااااة مجياااااع  -٣1

 اعرتافاا   فنننادا دعارت  أن احلكوماة ودقارتحاألشخا  من االخت ااق القسا ي لع ضاه عناى الربملاان. 
 .القس ي االخت اق ثاالت املعنية الن نة باختصا  كام   
ماية حقوأل مجيع العمال املهاال ين وأفا اد ولن دصدأل احلكومة عنى االد اقية الدولية حل -٣٢

أساااا هما وبالتااااا  لاااان دن ااااذ التوصاااايات سات الصاااانة. وال ي اااا أل القااااانون ال ننناااادي بااااو العمااااال 
املهاااال ين و ااااريهم ماااان املهااااال ين. وحتماااا  اامياااَع ن ااااسة احلقااااوأل الدسااااتورية وصااااكوك حقااااوأل 

االلتمااع  إماا إىل العمالاة  اننسان املصدأل عنيها. ودستند أهنية ال ا د لنحصاول عناى الضامان
أو انقامة   فننندا. وبانضاافة إىل دوا يعات الضامان االلتمااع  الويفنياةا دانصم وضاع العماال 
األلاناااا  اد اقااااات الضاااامان االلتماااااع  الااااز أب متهااااا فننناااادا ودواااا يعات االحتاااااد األورو  سات 

 ة   املعامنة.الصنة بالضمان االلتماع ا الز دتضمن مجيعها االلتنا  باملساوا
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املتعنقة بالعمال ال ئاك لنعماال املنانليو  1٨٩ودخنت اد اقية منصمة العمل الدولية رقم  -٣٣
. وعنااد التصااديك عنيهاااا اضاام ت فننناادا إىل ٢٠16حياان الن اااس   فننناادا   كااانون ال ا./يناااي  

لعمااال ب قصااى حااد ممكاان إلغاااق القااانون املتعنااك بتوعياات العمااال املناانليو وإىل ك الااة  تااع هاااالق ا
 من املساواة   املعامنة.

الربملاااان مقرتحاااا  يااادعو إىل ق/اااول ا ع ضااات احلكوماااة عناااى ٢٠1٤و  دوااا ين ال اااا./نوفمرب  -٣٤
املتعنقة بالوعوب األصنية والق/نية   ال/نادان املساتقنة. وأرلا   16٩اد اقية منصمة العمل الدولية رقم 
نتخابيااة املق/نااةا أي إىل الربملاان احلااا . وساايعنر احلاال الااويف  املقااد    النصا    االقاارتاح إىل الواليااة اال

االقرتاح حقوأل الصاميو   املواركة   ممايا اساتخدا  امليااه واألراضا  املمنوكاة لندولاة   ماويفنهم 
امية و  اماس الق ارات املتعنقة بذلما كما سيعنر حقهم   استخدا  دنم املنايفك ملمارسة ال قافة الص

دراساة قانونياة دولياة مقارةناة بوا ن  ٢٠1٧ وصوهنا والرتويج  ا. وأجننت احلكومة   كانون ال ا./ينااي 
 حقوأل الوعوب األصنية. ودقد  الدراسة عناص  ملواصنة النقا  املتعنك باالد اقية.

يفاار ا دوصنت وفاود فنننادا والساويد والنا ويج إىل نتي اة أولياة   إ٢٠16و  هناية عا   -٣5
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.

 التمييزتعزيز المساواة ورصد   
دنقت فننندا   إيفاار االساتع اض الادوري الواامل دوصايات عديادة دادعوها إىل حتساو  -٣6

إلاا اقات مكافحااة التميياان. واساات ابة لتناام التوصااياتا امااذت احلكومااة داادابري دواا يعية و ااري 
 دو يعية حمددة.

. ٢٠15/ينااي  وبدأ ن اس القاانون ال نننادي اادياد املتعناك بعاد  التمييان   كاانون ال ا. -٣٧
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  

لتااادري  بتعنيااان عنااى االمت اااال ألحكاماااه. وينااان  السااانمات وأربااااب العمااال وماسساااات التعنااايم وا
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..
وبدأ كل من أماو املصاا  اادياد املعا  بعاد  التمييان وانكماة الويفنياة املختصاة بقضاايا  -٣٨

. وميكان االدصاال با مو املصاا    حااالت ٢٠15واملسااواة عمنهماا   بداياة عاا   عاد  التمييان
م حصة أو التع ض لنتميين عنى أسا  السن أو األصل أو اانسية أو النغة أو الدين أو املعتقد 
أو الاااا أي أو النوااااارب السياساااا  أو النوااااارب النقااااا ا أو الع قااااات األساااا ية أو احلالااااة الصااااحية 

 انعاقااة أو املياال اانساا  أو  ااري سلاام ماان الصاا ات الوخصااية. وأمااو املصااا  مساااول أيضااا   أو
عاان دعنياان عاا و  ال  ااات املع ضااة لنتميياانا كاأللاناا ا ودعنياان حقوقهااا ووضااعها. وعاا وة عنااى 

أمو املصا  عنى إبعاد األلان  من فننندا ويادي دور املق ر الاويف  املعا  اسا لة  سلما يو  
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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  قاااانون عاااد  التمييااان أيضاااا  خمتنااات ااهاااات ال اعناااة بتقيااايم مااادى حتقياااك املسااااواة ويةنااان  -٣٩
ودعنينها. وت  عنى السنمات وماسساات التعنايم والتادري  وك/اار أربااب العمال إعاداد خماا 

. ويوا   أماو املصاا  املعا  بعاد  التمييان ٢٠1٧مساواة عم   ب حكا  هذا القانون ثنول عا  
 بالس مة والصحة املهنيتو عنى مميا أنومة ك الة املساواة. والسنمات املعنية

النصا  الويف  ل صد التميين عنى وله ايصاو  تماع معنوماات  ا ما فت ٢٠٠٨ومنذ عا   -٤٠
لدراسة مصاه  التميين الز دعاا. منهاا خمتنات ال  اات الساكانية   خمتنات  ااالت احليااة. وال دصات 

 
ة
عا  فحس  بل أيضا  التمييان املوات/ه فياه املعا و  لادى السانماتا وقضاايا دنم املعنومات التميين امل

التمييااااان املتصااااانة باااااه الاااااز د/ااااات فيهاااااا انااااااكما وايمااااااب امل عااااام بالك اهياااااةا ولااااا ائم الك اهياااااة. و  
ا نةقنااات املسااااولية عااان دن ياااذ نصاااا  ال صاااد مااان ورارة الداخنياااة إىل ورارة العااادل. ويتااا لت ٢٠15 عاااا 

( مجاااع أحااادي املعنوماااات وال/حاااوي املتعنقاااة باااالتميين 1ل  ثااا  املساااتويات مماااا ينااا   )نصاااا  ال صاااد ا
( وإعاداد دق يا  عان التمييان ٣( وإلا اق دراساة سانوية عان التمييان  )٢ونو ها   موقع ش/ك  حمادد  )
ساانوات(. ويناااتج كااال مااان نصااا  ال صاااد والدراساااة السااانوية اااا ائم  ٤  فننناادا   كااال والياااة انتخابياااة )

 اهيااة معنومااات عاان التميياان ضااد األقنيااات. وداا د أيضااا  معنومااات ماان هااذا الق/ياال ماان الدراسااات الك
املن صنة الز ت يها أصحاب املصنحة ابخ ونا م ل وكالة االحتااد األورو  لنحقاوأل األساسايةا ومان 

 .‘Eurobarometer‘ الدراسات االستقصائية الز   يها ماسسة يوروباروميرت
لنمعنوماااات الاااز مجعهاااا نصاااا  ال صاااد. ا  ا نوااا ت ورارة الداخنياااة ماااولن ٢٠1٤و  عاااا   -٤1

  املائااة ماان  15  املائااة إىل  1٠ود/ااو الدراسااات أن أشخاصااا  ك ااريين دع ضااوا لنتميياان )حااوا  
الساااكان(ا وال سااايما أفااا اد األقنياااات انثنياااة والدينياااةا واألقنياااات اانساااية واانساااانيةا وال  اااات 

 ن ةا وكذلم األشخا  سوو انعاقة.العم ية املخت
قضااية ماان  ٤٩6ا نصاا  أمااو املصااا  املعاا  بعااد  التميياان فيمااا  موعااه ٢٠15و  عااا   -٤٢

قضاااايا التمييااان القاااائم عناااى أسااا/اب  ص هاااا قاااانون عاااد  التمييااان. ومعصااام دنااام القضاااايا يتعناااك 
دمات القماااال ايااا ا بااالتميين املواات/ه   أنااه عنااى أسااا  األصاال انثاا  أو انعاقااة ويتصاال  اا

 واحلياة املهنيةا والسكنا وخدمات القماال العا .
ونة ذ ب نامج العمال الاويف  ملكافحاة التمييانا الاذي مولتاه الاورارات وامل وضاية األوروبياةا  -٤٣

ا واماااذ   إيفااااره عااادد مااان دااادابري مكافحاااة التمييااان ٢٠15إىل عاااا   ٢٠٠٧  ال ااارتة مااان عاااا  
 ودعنين املساواة.

دابير الرامي  ة إل  ى مكافح  ة الخط  ا  المفع  ة بالكراهي  ة والحر   ات المتطرف   ة الت    
 والتطرف العنيف

أولااادت املوااااكل االقتصاااادية وعاااد  اليقاااو الناااالم عماااا يواااهده اجملتماااع مااان دماااورات  -٤٤
ساا يعة وأرماااة ال ل اااو د باااة خصااا/ة لنخمااااب العااادائ  واملواقااات املتم فاااة واالساااتقماب احلااااد   

كن أخاااا ى ماااان أوروبااااا. ويسااااتهد  ايماااااب امل عاااام بالك اهيااااة خمتناااات ال  ااااات فننناااادا و  أمااااا 
السااااكانية واألقنيااااات واألفاااا اد. وهااااو يقااااوض دعااااائم ال قااااة واألمااااانا سلاااام أن ايماااااب امل عاااام 
بالك اهياااة و  باااة التعااا ض لنتهدياااد أدياااا بال عااال إىل ولاااود سااانوك سااانا  ااااه املهاااال ين والتناااوال 

 االت القصوى.عموما ا بل ح  عنيت   احل



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

9 GE.17-01921 

ولاااادى فننناااادا معنومااااات مسااااتمدة ماااان ثااااوي عاااان ايماااااب امل عاااام بالك اهيااااة وعااااان  -٤5
املضاااايقات الاااز دتعااا ض  اااا خمتنااات ال  اااات الساااكانيةا م ااال أفااا اد األقنياااات وال عاياااا األلانااا  
واألشخا  املنحدرين من أس  مهال ة واألشاخا  سوي انعاقاةا وعان آثاار هاذه السانوكيات. 

ال  ااات الااز مشنتهااا الدراسااات لنمضااايقة أو لنخماااب امل عاام بالك اهيااة   معصاام وقااد دع ضاات 
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 

  املائاة(ا  5٢  املائاة( وصاحتهم العقنياة ) 61أول م األشاخا  العاا  باألماان )شعور معصم 
 وقوضا ثقة ثن هم دق ي/ا    السنمات العامة.

ا إىل منع املواكل األمنياة ٢٠1٢ويهد  ب نامج األمن الداخن ا الذي اعتةمد   عا   -٤6
 اليومية وحنها.

. ٢٠16والتمااا   العني اااو   نيساااان/أب يل واعتةمااادت خماااة العمااال الويفنياااة ملناااع التوااادد  -٤٧
 وهتد  التدابري املتخذة   إيفارها أيضا  إىل مكافحة ايماب امل عم بالك اهية ومنع ل مية الك اهية.

ا ناقوااااااات احلكومااااااة مساااااااائل ايماااااااب امل عااااااام بالك اهياااااااة ٢٠16و  أينول/ساااااا/تمرب  -٤٨
اامياع ثيااة ك مياة أن ال أحاد ين/غاا  أن واحل كاات املتم فاة والتما   العنيات. ويعا  ضامان  تاع 

يتعاااا ض لنعناااات أو التهديااااد أو العااااداق. وقاااا رت احلكومااااة ك الااااة التاااادخل ال عااااال   املسااااتق/ل 
ق/ل أن يادي إىل عواق  أشد خماورة. ويعا  هاذا امااس منياد  ملكافحة ايماب امل عم بالك اهية

عاان ا   كاان فيهااا الواا يفة عنااى الكواات فعنيااماان التاادابري الوقائيااة ال عالااة وإلاا اق حتقيقااات لنائيااة د
ايماااب امل عاام بالك اهيااة والتاادخل فيااه بوسااائل التحقيااك. وساايعو مقاا ر  ااذا املواا وال. ودواامل 

دااادابري د مااا  إىل مناااع ا  خماااة العمااال الويفنياااة املتعنقاااة بااااحلقوأل األساساااية وحقاااوأل اننساااان أيضااا
 لهود مكافحة ل مية الك اهية. ايماب امل عم بالك اهية عنى ش/كة اننرتنت وإىل دك يت

ا قيم ف يك عامل عينه  نس الو يفة الاويف  احلالاة ال اهناة لنخمااب ٢٠16و  خ يت عا   -٤٩
امل عاام بالك اهيااة ولاا ائم الك اهيااة وأصاادر دق ياا ه النهااائ  الااذي مشاال داادابري هتااد  إىل حتسااو أنواامة 

وأنواااامتها الوقائيااااة   وسااااائا التواصاااال املكافحااااة. واقاااارتح ال  يااااك العاماااال أن دنيااااد الواااا يفة ولودهااااا 
االلتماااااع . وسيةنواااا    إيفااااار إدارة شاااا يفة هنساااانك  ف يااااك ي كاااان عنااااى مكافحااااة ايماااااب امل عاااام 
بالك اهيااااة ول ميااااة الك اهيااااة النااااذين يعاقاااا  عنيهمااااا القااااانون. وستةسااااند إىل ال  يااااك مساااااولية لهااااود 

 م اق/ة اجملتمع االفرتاض . املكافحة عنى الصعيد الويف ا بينما ستةعنر إدارات الو يفة
ا أيفنقااااات ورارة التعنااااايم وال قافاااااة خماااااة عمااااال واساااااعة النمااااااألا ٢٠16و  أيار/ماااااايو  -5٠
(Meaningful in Finland) ا هتاد  إىل مكافحاة ايمااب امل عام بالك اهياة والعنصا ية وإىل دعنيان

أعضاااق هي ااات اندماااا االلتماااع . ودتضاامن ايمااة عواا ة داادابري    اااالت ماان ق/ياال داادري  
 التدريسا والعمل الو/ا ا واألنومة ال ياضيةا واحلوار بو األديان.

وشاااااركت فننناااادا   مواااا وال االحتاااااد األورو  لنممارسااااات ااياااادة املن ااااذ ل اااارتة ساااانتو  -51
وال ام  إىل بناق قدرات أف اد الو يفة واملدعو العامو عنى كوت ل مية الك اهية والتصادي  اا. 

املساااائل الاااز يم حهاااا ايمااااب امل عااام بالك اهياااة والاااز دااا د/ا ا  وااا وال باست اضاااة أيضاااودنااااول امل
 ارد/ايفا  وثيقا  جب مية الك اهية.
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ا وقعااااات مجياااااع األحاااااناب املم ناااااة   الربملاااااان عناااااى مي ااااااأل األحاااااناب ٢٠15و  عاااااا   -5٢
ة ال ننندياااة األوروبيااة ماان ألاال إقامااة  تمااع  ااري عنصااا يا بناااق عنااى م/ااادرة مواارتكة بااو ال ابماا

حلقوأل اننسان وأمو املصا  املعا  بعاد  التمييان واجملناس االستوااري لنع قاات انثنياة. وباذلم 
دكااون األحااناب قااد التنماات بالاادفاال عاان حقااوأل اننسااان ون/ااذ مجيااع أشااكال العناات العنصاا ي 

 والتح يض عنى الك اهية واملضايقة بدافع عنص ي.

 تعزيز الممارسات الجيدة  
ا عينااات احلكوماااة اجملناااس االستوااااري لنع قاااات انثنياااة ل ااارتة ٢٠16شااا/ارب/فرباي     -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 

 ناب السياسية واملنصمات  ري احلكومية.العامة واألح
لتواا يع الع قااات المي/ااة بااو خمتناات ال  ااات  ‘TRUST‘وأيفنقاات ورارة العاادل مواا وال  -5٤

السااكانية   ساا/ع بناادات يقاايم هبااا يفااال/و اااوق. ويةقصااد ماان هااذا املواا وال الت اا يا وضااع  اااسا 
لنيادة الت اعال عناى الصاعيد اننا ا ودعنيان الواعور باألماانا ورياادة اندمااا   اجملتماع واملواقات 

املاااوع و واملتماااوعو العاااامنو   م اكااان االساااتق/ال انتابياااة. ويااادرب املوااا وال يفاااالا الن اااوق و 
ومااااااوع   الساااااانمات اننيااااااة. وعنااااااى سلاااااام األسااااااا ا دصاااااامم دورات ددري/يااااااة  وسليااااااة لكاااااا  

سائ  أصحاب املصانحة   املساتق/ل. وبعاد م حناة التادري ا سايدر  املوا وال ا  يستخدمها أيض
املوااامولة بالت  باااةا وسااايةمنك مواقاات خمتنااات ف اااات السااكان   دعامنهاااا ماااع بعضاااها   املنااايفك 

 مع أصحاب املصنحة اننيو. مواريع إ ائية مورتكة

 التثقيف والتدريب في مجال الحقوق األساسية وحقوق اإلنسان  
دنقاات فنننااداا خاا ل لولااة االسااتع اض السااابقةا دوصاايات داادعوها إىل دعنياان الت قياات  -55

التنامها بالت قيت والتدري    هاذا اجملاالا والتدري     ال حقوأل اننسان. وأكدت احلكومة 
وال سيما ل ائدة خمتنت ال  ات املهنيةا وأوضحت   سلم السياأل استق ل نصا  التعنايم العاا  
ال ننناااااديا أي أن ااامعاااااات وماسساااااات دااااادري  املدرساااااو دةعاااااد مناه هاااااا الدراساااااية بواااااكل 

أحااد ا  اساية وحقاوأل اننساان حاليامساتقل. وقاد أصا/ل الت قيات والتادري     اال احلقاوأل األس
 املواضيع ال ئيسية   خمة العمل الويفنية بو ن احلقوأل األساسية وحقوأل اننسان.

ا نواا  م كاان حقااوأل اننسااانا وهااو لاانق ماان املاسسااة الويفنيااة حلقااوأل ٢٠1٤و  عااا   -56
  إيفااار اننسااانا دق ياا ا  شااام   عاان دن يااذ أنواامة الت قياات والتاادري     ااال حقااوأل اننسااان 

النصااااا  التعنيماااا  ال ننناااادي. ودتضاااامن الدراسااااةا وهاااا  أول دراسااااة فعنيااااة  اااا ى   فننناااادا عنااااى 
حلالاااة األنوااامة املن اااذة واقرتاحاااات ا  انيفااا أل لكااام  ومااادى ونوعياااة هاااذه األنوااامةا ع ضاااا  عامااا

ومااا ورا  منموسااة داادعو إىل امااااس داادابري   مجياااع امل احاال التعنيميااةا بااادقا  ا حنااة الم ولاااة امل/كاا ة 
 ا حنة التعنيم العا  وانتهاق بت قيت شا ن  املناص .

ود/ااااو الدراسااااة أن عااااد  االدساااااأل وانعاااادا  املنه يااااة موااااكنتان معهوددااااان   أنواااامة  -5٧
الت قيات والتادري     اال حقاوأل اننسااان. ويعتماد دن ياذ هاذه األنواامة أك ا  مان الا ر  عنااى 

ومقااادم  اياادماتا وال دةااادرا  حقااوأل اننساااان دوماااا  اهتمااا  ونواااارب فاا ادى املدرساااو واملاا بو 
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باعت/ارهااا معااايري مننمااة   إيفااار القااانون الاادو . ودتعنااك أسااوأ أولااه القصااور بتاادري  املدرسااو 
 وامل بو واملساولو وشا ن  املناص .

ونةو ت دوصيات وفد حقوأل اننسان الداعية إىل حتسو أنوامة الت قيات والتادري     -5٨
حقوأل اننسان مع الدراسة. واقرتح الوفدا عنى س/يل امل االا أن دعاد احلكوماة خماة عمال  ال 

  ذه األنومة.
وهتااااد  احلكوماااااة إىل رياااااادة قضاااااايا احلقااااوأل األساساااااية وحقاااااوأل اننساااااان   دااااادري   -5٩

موع يها ااددا وه  دنصم دورة ددري/ية من صنة ل ائدة املسااولو احلكاوميو. وداوف  العدياد مان 
ورارات بال عل ددري/ا  داخنيا  عنى هذه احلقوأل. وأضحت التدابري املتخذة   إيفار خمة العمال ال

الويفنية بو ن احلقوأل األساسية وحقوأل اننسان املتصانة باملسااواة واحلاك   دق يا  املصاري دوامل 
 ددري  املساولو اننيو عنى هذه احلقوأل. عنى وله ايصو اا ا حالي
ا هبياكل دعنيمية فعالة. ود اع  املنااهج الدراساية األساساية الويفنياة ااديادة ودتمتع فننند -6٠

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 

. ودةسااتخد  بعااض حمتوياهتااا ٢٠16باملناااهج الدراسااية األساسااية منااذ خ ياات عااا   العماال داادرتيا  
الااااز دتناااااول احلقااااوأل األساسااااية وحقااااوأل اننسااااان مساااا/قا    داااادري  املدرسااااوا وخمتناااات املااااواد 

 التعنيمية متاحة بوف ة.
 ٢٠1٩-٢٠16ومااان أهااادا  خماااة العمااال احلكومياااة لنمسااااواة باااو اانساااو لن ااارتة  -61

املسااواة   م حناة الم ولااة امل/كا ة و  م احال التعنايم األخاا ى. ودوامل التادابري املتخااذة التوعياة ب
لنااوال اااانس وملساا لة املساااواة بااو اانسااو   ا  م اعيااا  اولاا  خمااة العماال دناام حمتااوى دعنيمياا

التدري  األساس  والعا  لنمدرسو وامل بو وم شدي التوليها ودعم التخميا ألنومة املساواة 
  مااادار  التعنااايم الواااامل وماسساااات التعنااايم ال اااانويا ودعنيااان دااادري  ايااارباق    اااال إدارة 

 سياسة العمل والصناعة عنى القضاق عنى التميين القائم عنى نوال اانس   سوأل العمل.

 منع العنف ضد المرأة ومكافحته  
فنننادا الدولياة    اال يعد  منع العنت ضد امل أة ومكافحته أولوية من أولوياات سياساة  -6٢

ا كانااات فننناادا ساااابع أكاارب مماااول  ي ااة األمااام املتحاادة لنمااا أة ٢٠16حقااوأل اننساااان. و  عااا  
ا  وأكاارب ممااول لصااندوأل  نااس أوروبااا املخصااا ملكافحااة العناات ضااد املاا أة. وداادعم فننناادا أيضاا

 .دعنين حقوأل امل أة ومكانتهاا وال سيما ال تياتا م   ا عن يف يك اليونيسيت
ودعاد موااكنة العناات ضااد املا أة ماان أسااوأ مواااكل حقاوأل اننسااان   فننناادا. وأعهاا ت  -6٣

الدراسااة االستقصااائية الوااامنة عاان حالااة العناات ضااد املاا أةا الااز نواا هتا وكالااة احلقااوأل األساسااية 
ا أن فننندا ه  إحدى دول االحتااد األورو  الا  ي ٢٠1٤التابعة ل حتاد األورو    ربيع عا  

  املائة( من النساق ال يت دع ضن لنعنت ااسادي و/أو اانسا   ٣٠ز س نت أعنى نس/ة )ال
  املائاة. و   ٢٢من قة/ل عوري سابك أو حا . وي/نا  متوساا هاذه النسا/ة   االحتااد األورو  

  املائاااة مااان النسااااق لعنااات لسااادي و/أو لنسااا  عناااى أيااادي  ٣٣فننناااداا دع ضااات ماااا نسااا/ته 
 ااري شاا كائهن منااذ بنااو هن ايامسااة عواا ة ماان العماا . وي/ناا  متوسااا االحتاااد أشااخا  آخاا ين 
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إحدى الدول األعضاق ال  ي الاز دسا ل أعناى نسا/ة ا    املائة. وفننندا ه  أيض ٢٢األورو  
  املائة( من النساق ال يت دع ضن لعنت ن سا  مان عواري )حاا  أو ساابك(. ود/نا  نسا/ة  5٣)

  املائة. ودةعد  ٧1نتح   اانس  منذ بنو هن ايامسة عو ة من العم  النساق ال يت دع ضن ل
 هذه النس/ة أيضا  من أعنى النس  املس نة   االحتاد األورو .

لنتوصاايات العدياادة الصااادرة عاان لولااة االسااتع اض ا  وامااذت فننناادا داادابري شاا  دن يااذ -6٤
 أة ومكافحته. ويعد منع العنت ضد امل أة الدو  الوامل السابقة والداعية إىل منع العنت ضد امل

ومكافحته من أولويات خماة عمال املسااواة باو اانساو الاز وضاعتها احلكوماة احلالياة. ويتم ال 
سااامن/ول وداااوفري خااادمات التماعياااة وصاااحية االغااا ض مااان هاااذه ايماااة   ك الاااة دن ياااذ اد اقياااة 

 العوري. عنت املنن  وعنتمولهة خصيصا  لكل من ضحايا وم دكا العنت ضد امل أة وال
. ٢٠1٤-٢٠1٠وأدخناات دعاادي ت ال يسااتهان هبااا عنااى قااانون اااا ائم اانسااية   ال اارتة  -65

مناذ  كاام     مان القاانون ااناائ  املتعناك بااا ائم اانساية دنقيحاا   ٢٠ومن الناحية العمنيةا نةقل ال صال 
عنيااه   السااابك أيضااا . ومااع سلااما  ا مااع م اعاااة التعاادي ت الااز أدخناات1٩٩٩باادق ن اااسه   عااا  

وعناى الا  م مماا سةان 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 

انتقااد اياارباق واامهااور عنااى حااد سااواق  ائية لضااحايا اااا ائماالااز دك نهااا التواا يعات والسااوابك القضاا
 التساهل   العقوبات امل  وضة وانف ارب   استخدا  أخت مستويات العقوبات.

ويف/قاات فننناادا دوليااه االحتاااد األورو  املتعنااك بالضااحايا عاان يف يااك دعاادي ت دواا يعية  -66
وضاع ضاحايا اا مياة ويقضا ا عناى  . و سان التولياه٢٠16دخنت حين الن ااس   آسار/ماار  

سااا/يل امل اااالا بااا ن حتااادد الوااا يفة الضاااحايا املع ضاااات بواااكل خاااا  لن  مياااة وأن داااا اعيهن   
 دتخذه من إل اقات. ما
ومااا ان كاات فننناادا دااوف  خاادمات إيااواق ضااحايا العناات ودمورهااا باسااتم ار منااذ أواخاا   -6٧

ااذت داادابري خاصااة ملكافحااة العناات ضااد املاا أة والعناات املناان   ساا/عينات القاا ن املاضاا . فقااد امة
وعنت العوري منذ منتصت دسعينات الق ن املاض . ون ذ أحدي التدابري املتخذةا خماة العمال 

التصاادي  ااذا النااوال  ماان ألاال ٢٠15-٢٠1٠العناات ضااد املاا أةا   ال اارتة ماان ال اميااة إىل احلااد 
الت ثري عنى املواقت وأ ارب السنوكا ومنع دعا ض الضاحايا  من العنت بوكل است/اق  من خ ل

لنعنااات  اااددا ا واساااتحداي أساااالي  لتحدياااد حااااالت العنااات ضاااد املستضاااع ات مااان النسااااق 
واملهنياااو هباااذا الناااوال مااان العنااات وقااادرهتم عناااى منعاااه والتااادخل فيهااااا وحتساااو مع فاااة السااانمات 

ماادرب رئيسااا  دولااوا بااادورهم دااادري   ٢٠٠ومساااعدة ضاااحاياه. و  إيفااار خماااة العمااالا دةرب 
عدة لهات منهاا م   ا السنمات اننية املعنية ب عاية الم ال عناى كوات حااالت العنات ضاد 

ا دنقاى ٢٠16 مياة ملكافحاة العنات   عاا امل أة والتدخل فيها. و  إيفار انة دوعياة متنقناة إقني
عنااى التاادخل   حاااالت العناات هااذه. ومااع سلااما ا  مك  ااا  أصااحاب املصاانحة انقنيميااون داادري/

باد   املقاا  األول  أعه  دقييم خارل  يمة العمل أن مثة ددابري عديدة ال بد من حتساينهاا وال
 من ضمان موارد كافية.

  ‘ MARAK‘دقيااايم املخاااايف  املتعااادد الوكااااالت ا   وأةخاااذ باااالنموسا الاااذي وضاااعه مااا -6٨
ملساعدة الضحايا املع ضات بودة يم  عنت العوري وملنع وقوال حاالت  ٢٠1٠فننندا   عا  

عناات خماارية ماان هااذا الق/ياال. ودتم اال ال كاا ة   العماالا ضاامن أف قااة دابعااة لوكاااالت متعااددةا 
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اناتم ت لتحساو سا متهن. وا اد  عنى إعداد خما دك ل س مة الضحايا احلقيقياات أو 
املنوااود هااو إهناااق عناات العوااري واملخااايف  املرتد/اااة عنيااه وك الااة حصااول الضااحية عنااى املسااااعدة 

السنمات ب سهل وأس ال وأبسا يف يقاة ممكناة بعاد انبا   عان دع ضاها /ال رمة من األخصائيو
بندياة.  ٩٠  أك ا  مان يم/اك ‘ MARAK‘ا كان  وسا ٢٠16لنعنت أول م ة. و  بداية عا  

  ذا النوال من العنت.ا  وقد جنل هذا األسنوب بس عة   احلد من دع ض الضحايا  دد
وبدأ ن اس قانون رد التكاليت من أموال الدولة ملن يوف ون املا وى لضاحايا العنات املنان   -6٩

امنة وعاليااة . ويهااد  القااانون إىل ضاامان دااوفري خاادمات إيااواق شاا٢٠15  كااانون ال ا./يناااي  
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 

 فيما يتعنك باملووي. دةإىل العم ق. ودولد دوصيات ويفنية بو ن ااو ا  دقد  خدماهتا  ان
ا أةيفنك مو وال   يا لتماوي  خادمات املاووي   املناايفك قنيناة الك افاة ٢٠16و  عا   -٧٠

السكانية. وافتتحات وحادة إياواق نائياة دعمال عناى مادار السااعة   إيفاار وحادة رعاياة التماعياة 
 يااك االلتماااع  ماان ماا وى م كااني عاان يف - وصااحية أخاا ى. وقاادمت خاادمات الاادعم الن ساا 
ا أصااا/ل املااا وى يعمااال بواااكل دائااام   ٢٠1٧دكنولولياااا الوصاااول عااان بةعاااد. ومناااذ بداياااة عاااا  

املنمقة ب ضل التمويل احلكوم . ويتوخى افتتاح مووي مماثنة   املنايفك األخا ى الاز دتسام بقناة  
 ك افة عدد سكاهنا.

يعمال عناى خا مساعدة هااد    ولاه الدولاة و  ٢٠16وافتتل   كانون األول/ديسمرب  -٧1
 مدار الساعة ل ائدة ضحايا عنت العوري.

األيف اااال اساااتمارة لكوااات حااااالت  ومناااذ ممناااع األل ياااة ااديااادةا دساااتخد  عياااادات -٧٢
العنااات ضاااد املااا أةا ودةرب العاااامنون   هاااذه العياااادات عناااى اساااتخدا  هاااذه االساااتمارة بواااكل 

ال عايااة االلتماعيااة دورات  منه اا . ويااوف  املعهااد الااويف  لنصااحة وال عايااة االلتماعيااة ملااوع  
 ددري/ية ش/كية    ال كوت العنت.

ونةوااا  دليااال لكااا  دسرتشاااد باااه الااادوائ  االستوااا ائية   إنوااااق سنسااانة عااا ا ملسااااعدة  -٧٣
ضااحايا العناات اانساا . وتاا ي إنواااق م كاان دعاام ملعااااة هاااالق الضااحايا. وسااتة مع خاادمات 

 وحااادة م كنياااة دك ااال إحاااالتهن إىل خااادمات عااا ا األمااا اض احلاااادة الاااز حتتالهاااا الضاااحايا  
. وا اد  املنواود   ٢٠1٧الع ا واملتابعة. وساي/دأ أول م كان مان م اكان الادعم عمناه   عاا  

 األلل المويل هو إنواق م كن دعم مماثل   كل مستو ى م كني لامع    ال/ند.

 منع العنف ضد األطفال ومكافحته  
. ور ام أن نسا/ة العنات 1٩٨٤العقاب ال/د. لأليف ال   عا  حص  القانون ال ننندي  -٧٤

واضااحا ا فااإن عواا ين   املائااة ماان د ميااذ الصاات التاسااع وعواا ة   ا  التاا ديا ساا نت ا  اضاا
املائة من د مياذ الصات السااد  ماا رالاوا ي/نغاون عان دع ضاهم  اذا الناوال مان العنات. أماا نسا/ة 

  املائاة مان ال  اة  ٢٧  املائاة مان ال  اة األوىل و ٤5 من يتع ضون منهم لنعنت الن سا ا فت/نا 
  .٢٠1٧ لعا  الضحايا األيف ال استقصاق إىل ال/يانات هذه ودستندال انية. 



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

GE.17-01921 14 

هتاد  إىل  ٢٠15-٢٠1٠وكانت خمة العمل الويفنية ملكافحة العنت التا ديا لن ارتة  -٧5
 األيف اال ووالاديهم. ور ام سان ودن ياذ دعنين ك امة األيف ال اننسانية وريادة االحرتا  املت/ادل باو

ممارسة العنت عنى األيف اال  دو يعات ليدةا فإنه ال ينال يتعو عنى فننندا أن دمور الك ري ملنع
وإيذاق األيف ال ألن سهم. ويتمن  منع هذا النوال من العنت بم يقة فعالة وك اة نقل املعنوماات 

ن خمتناااات االختصاصاااايو   هااااذا اجملااااال. بصااااورة م توحااااة فيمااااا بااااو القماعااااات املتعااااددة ودعاااااو 
. ويتم اال ٢٠1٨-٢٠16ويعقاا  خمااة العماال ب نااامج معااااة خاادمات الم اال واألساا ة لن اارتة 

الغاا ض ماان هااذا الربنااامج   التوعيااة بصاااه ة العناات املناان  وعناات العوااري والعناات التاا دياا ماان 
العنت عن يف يك إداحاة خادمات  ألل الت ثري عنى املواقت ودموي  ودو/يم الدراية انقنيمية انع

 اااري موااا ويفة ألفااا اد األسااا . وعااا وة عنااااى سلاااما ساااتةعنر دراياااة خمتنااات االختصاصااايو بساااا/ل 
  التدخل   حاالت العنت املنن  وعنت العوري والعنت الت ديا.

. ويواادد القااانون ٢٠15وباادأ ن اااس قااانون ال عايااة االلتماعيااة ااديااد   نيسااان/أب يل  -٧6
ملساااعدة   الوقاات املناساا ا و ساان اياادمات األساساايةا ويقناال ماان احلالااة إىل عنااى دقاادمي ا

  خاادمات داادعمها بصااورة  ويعاانر القااانون حااك األساا  الااز دعياال أيف اااال   .تصااحيحيةال تاادابريال
م ااال خااادمات املسااااعدة املننلياااةا والعمااال األسااا يا ودعااام األفااا اد  - اسااات/اقية   احليااااة اليومياااة

ماان دون أن دكااون مواامولة  - املضاامنع هبااا   إيفااار  موعااات ماان األقاا انواألساا ا واألنواامة 
ويناان  القااانون خمتناات األخصااائيو املعنيااو ب فاااه األساا  واأليف ااال ا .  اادمات رعايااة الم اال أيضاا

بإحااالتهم إىل اياادمات االلتماعيااة واالدصااالا عنااد الناانو ا ب خصااائي  ال عايااة االلتماعيااة إىل 
الم اااال ن سااااه. وعنااااد االقتضاااااقا يةناااان  أول اااام األخصااااائيون بإخمااااار  لاناااا  والااااد الم اااال و/أو

سنمات ال عاية االلتماعية أو رعاية الم ل ب ي قنك يساورهم بو ن رفاه الم لا ح  من دون 
ا ور اام األحكااا  ٢٠15دعااديل قااانون رعايااة الم اال. ومنااذ نيسااان/أب يل ا  موافقتااه. ولاا ى أيضاا

يون املننمون بتقادمي إخماارات بوا ن رفااه الم ال  اربين عناى املتعنقة بس  املهنةا أص/ل األخصائ
 إخمار الو يفة م/اش ة ب ي اشت/اه   اردكاب ل مية دستهد  حياة الم ل أو صحته.

دن يذ مو وال إ ائ  استم  ملدة ث ي سنواتا أيفنك عنيه اسام  ٢٠16وانتهى   عا   -٧٧
‘LASTA‘مة والسنمات املعنياة ب عاياة الم ال وال عاياة لتحسو التعاون بو الو يفة والنيابة العا ا

الصااحية   احلاااالت املواات/ه   أهنااا حاااالت عناات   حااك األيف ااال أو اعتااداق لنساا  عناايهم. 
ووضااع املواا وال  ااوسا دعاااون يك اال حصاا  املعنومااات األساسااية املتعنقااة باملواات/ه   أنااه ضااحية 

  ده إىل املساعدة. بس عة ودوليه أنومة السنمات حنو دن/ية حالة الم ل وأس

 تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  
  دسااانيا الضااااوق عناااى قضااااايا األشاااخا  سوي انعاقااااة    فاااااع   ا  داااادي فنننااادا دور  -٧٨

انافاال الدوليااة. وداادعم سياساايا  وماليااا  املواااريع ال اميااة إىل دعنياان إعمااال حقااوقهم. ودوااكل هااذه 
ان ائيااة الااز دم/قهااا فنننااداا وال ساايما بتعاااون مااع ال/نااادان القضااايا لاانقا  أساساايا  ماان السياسااة 

واملنصمااات انقنيميااة الواا يكة منااذ وقاات يفوياال. ويااوىل اهتمااا  خااا  ألشااكال التميياان املتعااددة 
ضااد النساااق وال تيااات. وفننناادا هاا  أحااد املمااولو ال ئيساايو ملقاا رة األماام املتحاادة اياصااة املعنيااة 

 وش اكة األمم املتحدة لتعنين حقوأل األشخا  سوي انعاقة.ثقوأل األشخا  سوي انعاقة 
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وألااا ى أماااو املصاااا  املعااا  بعاااد  التمييااان ونصاااا  رصاااد التمييااانا الناااذان يعمااا ن حتااات  -٧٩
إش ا  ورارة العدلا دراسة استقصائية عنى اننرتنت عن مواقت احلياة اليومية الاز يتعا ض فيهاا 

ك اجملحات   فنننادا وعان مادى دع ضاهم لاذلم التميياان. األشاخا  سوو انعاقاة لنتمييان والسانو 
وإىل لانااا  دعااا ض األشاااخا  سوي انعاقاااة لنتمييااان عموماااا ا ث ااات الدراساااة مااادى دع ضاااهم 

العمال وإمكانياة وصاو م إىل ايادمات انلكرتونياة وحصاو م عناى السانع وايادمات.  لنتميين  
أهنام دع ضاوا لنتمييان خا ل العاا  املاضاا .   املائاة(  6٤.٢وسكا ت أ ن/ياة واضاحة مان اجملي/او )

  املائاااة( املوقااات العاااا   ااااه األشاااخا  سوي انعاقاااة ساااي ا   51.٤واعتااارب أك ااا  مااان نصااا هم )
 سي ا  لدا . أو
وعند بدق إن اس اد اقية األمم املتحدة حلقوأل األشخا  سوي انعاقةا كان عناى فنننادا  -٨٠

قااة العقنيااة. وأدرلاات فننناادا فيااه أحكامااا  لدياادة منهاااا دنقاايل قااانون ال عايااة اياصااة لااذوي انعا
م   ا دعنين حك األشاخا  سوي انعاقاة   دق يا  مصاريهما ودعمهام   موالهاة احليااة اليومياة 
باسااتق ليةا واحلااد ماان اسااتخدا  التاادابري التقييديااة والواا ورب املساا/قة امل  وضااة عنااى اسااتخدامها 

ا ٢٠1٧لتاادابري ودك ياات رقابااة الساانمات عنيهااا. و  عااا  وانلاا اقات املتعنقااة بال/اات   دناام ا
د كاان الساانمة الويفنيااة املواا فة عنااى ال فاااه والصااحة م اق/تهااا عنااى إعمااال احلااك   دق ياا  املصااري   

 رعاية األشخا  سوي انعاقة الذهنية.
ل ائاااادة األشااااخا  سوي ا  ا ن ااااذت فننناااادا ب نا ااااا  إسااااكاني٢٠15-٢٠1٠و  ال اااارتة  -٨1

الذهنية. وكاان القصاد مان سلام الربناامج ضامان داوفري الساكن ال ا دي لألشاخا  سوي  انعاقة
انعاقة الذهنية الذين يغادرون ماسسات ال عاية أو بيوت يف ولتهم. ويومل سلم دوفري مساكن 
يساااهل الوصاااول إلياااه و هااان بواااكل لياااد   بي اااة ساااكنية عادياااة ودقااادمي ماااا ينااان  مااان ايااادمات 

يو. والغا ض ماان سلام هاو أال يعااي  أي شاخا مصاااب بإعاقاة سهنيااة والادعم الكاافيو وال اا د
اااايد رهاااااق ٢٠٢٠  ماسسااااة رعايااااة بعااااد عااااا   مسااااكنا  ٣ ٤٠٠. وخاااا ل دن يااااذ الربنااااامجا شة

وا  ضت نس/ة استخدا  خدمات ال عاية املاسسية بس عة أكرب مما مضاىا ود الاع عادد النانالق 
  سوي انعاقااة الذهنياة. وهتااد  فننناادا املاودعو منااذ وقات يفوياال   ماسساات رعايااة األشاخا

 إىل ريادة هذه اييارات انسكانية ال  دية وخدمات الدعم املتصنة هبا   املستق/ل.
 ٢٠15-٢٠1٠وكان ا د  من الربنامج ال ننندي لنسياسة العاماة املتعنقاة بانعاقاة لن ارتة  -٨٢

والتااادابري املتخاااذة   إيفااااره صاااون مكاناااة األشاااخا  سوي انعاقاااة املنصااا ة   اجملتماااع وحتدياااد 
لتقيايم دن ياذ ا  مسارات إ ائية دةت/ع مان خ  اا سياساة مساتدامة ومسااولة    اال انعاقاة. ووفقا

ا  الربنامجا أجننت معصم التادابري عناى النحاو املخماا لاه. ونتي اة لاذلما باات هنااك ا ااه إتا
واضالا وال ساايما   ايادمات ال قافيااة وال ياضاية و ااا  التعنايم والتعاااون الادو . وعاانر الربنااامج 

االهتمااا  املااوىل حلقااوأل األشااخا  سوي انعاقااة   مجيااع القماعااات انداريااة وراد التعاااون ا  أيضاا
 عنى نماأل اندارات بو ن قضايا انعاقة.

لتو يعات الويفنية املتعنقة بانعاقة ندمااا قاانون عنى إص ح اا  ودعكت احلكومة حالي -٨٣
خااادمات انعاقاااة وقاااانون دقااادمي ال عاياااة اياصاااة إىل األشاااخا  سوي انعاقاااة الذهنياااة   قاااانون 
واحد بوا ن ايادمات اياصاة املقدماة عناى أساا  انعاقاة. ويهاد  انصا ح إىل رياادة إدمااا 

عناى األشاخا  الاذين  . وسيسا ي القاانوناألشخا  سوي انعاقاة وك الاة مسااواهتم ماع  اريهم
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 
يا  خيااراهتم ب ن ساهما وسايعنر انعاقة والتوله امل اع  الحتيالات العما قا وسايمكنهم مان دق  
 إدمالهما وسيتيل إمكانية االست ادة من ايربات والت ارب.

ودادعم احلكومااة دوعياات األشااخا  سوي انعاقااة وبقااقهم   العماال ماان خاا ل مواااريعها  -٨٤
 ال ئيسية املتعنقة بتوفري ال    الوعي ية لألشخا   ري القادرين عنى العمل بوكل كامل.

 الروما - األقلياتتعزيز حقوق   
أسكت السياسة الويفنية املتعنقة بال وما الوع  بقضايا ال وما وحسنت دنسيك دنم القضاايا  -٨5

كةن اات ورارات خمتن ااة بتن يااذهاا  عنااى الصااعيد الااويف . وقااد حتقااك جناااح ك/ااري   دن يااذ التاادابري الااز
واردادا عنااى ولااه ايصااو ا معاادل ا وال ساايما   قماااال التعناايم. ك/ااريا  ا   وقااد أحاا ر بعضااها دقاادم

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 

 وماا مان النااحيتو االلتماعياة والصاحية. إعداد دراسة مست يضة   إيفار هذه السياسة عن رفاه ال
ويةتوقاااع أن داااوف  الدراساااة منيااادا  مااان املعنوماااات عااان احتيالاااات دماااوي  نصااام ايااادمات االلتماعياااة 

 والصحية وخدمات ال عاية لتن/ية احتيالات ال وما اياصة بوكل أفضل.
اااا ى بااااو الساااانمات اننيااااة واملنصماااااتا وكااااذلم ا -٨6 اللتماعااااات ود/ااااو املواااااورات الااااز  ة

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 

ة املمارسة املت/عاة   فنننادا واملتم ناة ااهات ال اعنة بال قة. ومن العوامل الز أدت إىل بناق هذه ال ق
  إشاا اك ال ومااا   صاانع القااا ارات الااز مصااهم. ويةعااد اجملناااس االستواااري الااويف  املعاا  بوااااون 
ال وماااا حم ااا   هاماااا  نشااا اك ال وماااا   صااانع القااا ارات الويفنياااة. واساااتهل اجملناااس االستوااااري والياااة 

 ومي ل ال وما نصت أعضاق اجملنس االستواري. .٢٠1٧لديدة مدهتا ث ي سنوات   بداية عا  
( نو ه أمو املصا  املع  باألقنيات )أمو املصا  املع  بعد  التميين حالياا  ا   ري أن دق ي   -٨٧

عااااان التمييااااان الاااااذي يتعااااا ض لاااااه ال وماااااا   فنننااااادا يواااااري إىل أن ال وماااااا ك اااااريا   ٢٠1٤  عاااااا  
  املائة من مجيع اجملي/او  6٨.٧اة. فقد أفاد ما نس/ته يتع ضون لنتميين   مجيع  االت احلي ما

الااذين أل ياات معهاام مقاااب تا وهاا  نساا/ة م د عااة بوااكل اساات نائ ا باا هنم دع ضااوا لنتميياان   
أن الك ااريين ماان ال ومااا ا   ااال مااا ماان  اااالت احلياااة خاا ل الساانة املاضااية. وأعهاا  التق ياا  أيضاا

ري بعض مسات ثقافتهم لو كان سلم ممكناا . ودواري نتاائج   املائة منهم( مستعدون لتغي 6.٧٧)
 التق ي  إىل استعداد  تمع ال وما ملناقوة هذه املواضيعا ح  الصع/ة منها. 

ودعنر عمنياة إصا ح ايادمات االلتماعياة والصاحية واندارة انقنيمياة هياكال موااركة  -٨٨
د عادد اجملاالس االستواارية انقنيمياة ال وما ب ن سهم ودموي  ايدمات من ولهة نصا هم. وسايندا

املعنياااة بوااااون ال وماااا مااان أربعاااة إىل حساااة  اااالسا مماااا سيحسااان فااا   موااااركتهم ودااا ثريهم   
عمنيااات صاانع القاا ار عنااى الصااعيدين انناا  وانقنيماا . وتاا ي إنواااق أول م كاان امتيااار خمصااا 

ا اد  مان سلام هاو إنوااق م كان لن وما    ال ال عاية االلتماعية والصاحية   وساا فنننادا. و 
يعىن بتموي  خدمات التماعية وصحية م اعياة ل قافاة ال ومااا ودادري  العاامنو   هاذا القمااالا 

 وحتسو الدراية باملواريع عنى الصعيد الويف .



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

17 GE.17-01921 

وأةيفنااااك عاااادد ماااان املواااااريع انقنيميااااة والويفنيااااة   إيفااااار السياسااااة الويفنيااااة املتعنقااااة بال وماااااا  -٨٩
  االت التعنيم والتدري  والعمالة وايدمات االلتماعية والصحية وصون الرتاي ال قا . سيما   وال

 منع االتجار بالبشر  
دواصل احلكومة االسات ابة إىل التوصايات املتعنقاة اناع اال اار بال/وا  مان خا ل خماة  -٩٠

 دوا ين األول/ا الاز اعتمادت   ٢٠1٧-٢٠16العمل الويفنية ملكافحاة اال اار بال/وا  لن ارتة 
إىل قاعااادة واساااعةا دساااعة دااادابري  ا  . ودتضااامن خماااة العمااالا الاااز أةعااادت اساااتناد٢٠16أكتاااوب  

كةن ت ورارة واحدة أو أك   بتن يذ كل منهاا ودومل دنم التدابري ما ين   دموي  دنسيك أنومة 
ع باه    اال مكافحة اال ار بال/و  والتعاون بو هنا عنى الصعيد الويف ا ودعنين العمل املضامن

 دوعية ضحايا اال ار وحتديد هوياهتم ودقدمي املساعدة  م.
ودة/ناا  املنصمااات  ااري احلكوميااة ساانويا  عاان عواا ات احلاااالت الااز يةكاا ه فيهااا أشااخا   -٩1

ا  لديادا  ا أيفنقت احلكوماة موا وع٢٠1٧مقيمون   فننندا عنى النواا. و  كانون ال ا./يناي  
اانمات وضاامان إمكانيااة  امااع معنومااات عاان عاااه ة الاانواا القساا يا وماان شا ك الااة دعاااون السة

املواركة الكافية   انل اقات اانائية   املسائل املتعنقة بالنواا القس ي أيضا . ويعاق  القانون 
اااااارا  بال/وااااا   ااناااااائ  ال نننااااادي عناااااى الااااانواا القسااااا ي بعقوباااااات عادياااااة أو مواااااددة باعت/ااااااره ا  

القااانون هااذا ال عاال بصاا   النصاا  عمااا إسا كااان انكاا اه قااد اردكاا  داخاال  إك اهااا . ويعاقاا  أو
 .٢٠1٧فننندا أو خارلها. ويتوقع أن دنته  هذه الدراسة   أينول/س/تمرب 

 تنفيذ االلتزامات الطوعية -ثالثاً  
 السلة واألمن الدوليان وحقوق اإلنسان  

املوثوقاة   سياساة التنمياة الدولياة و  و ا  دةعد  فننندا إحادى ااهاات ال اعناة املع وفاة لاد -٩٢
ح ي ة لتن يذ ق ار  ناس األمان التاابع ا  عمنيات ح ظ الس   والوسايفة. وقد بذلت فننندا لهود

لألمم املتحدة بو ن امل أة والس   واألمنا وها  دعكات ابن عناى صايا ة خماة عمنهاا الويفنياة 
دا إحدى أولويات سياستها ايارليةا فه  دواصل ال ال ة. أما    ال الوسايفةا الز دعتربها فننن

دموي  الوسايفة الدولية ودعنين صاورهتا دن ياذا  يماة العمال الويفنياة    اال الوساايفةا املعتمادة    
. وعنااى ساا/يل امل ااالا دواارتك فننناادا   رئاسااة  موعااات أصاادقاق ٢٠11كااانون األول/ديساامرب 

  ومنصماااة األمااان والتعااااون   أوروباااا. ودةعاااد  موعاااة الوساااايفة   األمااام املتحااادة واالحتااااد األورو 
أصاادقاق األماام املتحاادة  موعااة لاادعم الوسااايفة سات مكانااة حموريااة وباااررة عنااى الصااعيد الاادو . 
وا/ااادرة ماان فننناادا ود كياااا د اوضاات اجملموعااة عنااى أربعااة قاا ارات بواا ن الوسااايفةا آخ هااا القاا ار 

. وقد عنرت هذه القا ارات ٢٠16تحدة   أينول/س/تمرب الذي اعتمدده اامعية العامة لألمم امل
الوساااايفة ودورهاااا  امل/ااااد  الاااز دساااتند إليهاااا األمااام املتحااادة فيماااا دضااامنع باااه مااان أنوااامة دعااام

األساساااا    الوسااااايفة. وعنااااى الصااااعيد انقنيماااا ا دواصاااال فننناااادا دعاااام دعنياااان وسااااايفة االحتاااااد 
 ة   أنواامة الوسااايفة الااز دضاامنع هبااا فننناادا. األف يقاا . ويعااد احلااوار أولويااة ماان األلويااات الناشاا

 وعنى س/يل امل الا عةقد   هنسنك  ما  ان دوليان بو ن احلوار الويف  والوسايفة.
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وإس حتاااااايا فننناااااادا عنمااااااا  ب ولااااااه الاااااارتابا العامليااااااةا فهاااااا  دواااااا ع االسااااااتق ار والساااااا    -٩٣
. ودعد سياسة حقاوأل الدو والدميق ايفية وحقوأل اننسان وسيادة القانون واملساواة عنى الصعيد 

من أنومة السياسة ايارلية واألمنية لنحكومةا الز دعتارب سياساة حقاوأل ا  أساسيا  اننسان لنق
وسااينة  نتاااد عااا  ياانعم فيااه ااميااع انيااد ماان الك امااة اننسااانية واننصااا  والساا  . اننسااان 

وداادعم فننناادا الاادا  ك باعت/اااره امل شاال املواارتك ل/ناادان الواامال األورو  لعضااوية  نااس حقااوأل 
دعنيان حقاوأل اننساان واايتهاا مان خا ل ا  . ودود فننندا أيض٢٠1٨اننسان   انتخابات عا  

. وسااتتيل رئاسااة اناااة ورراق  نااس أوروباااا   ٢٠٢1لعضااوية اجملناااس   انتخابااات عاااا   الرتشاال
 ف صة لتعنين حقوأل اننسان عنى الصعيد انقنيم . ٢٠1٩-٢٠1٨ال رتة 

 االلتزام بتحقيق هدف المعونة اإلنمائية  
ا ٢٠16يعاااا    دق ياااا  احلكومااااة عاااان السياسااااة ان ائيااااةا الااااذي اعتةمااااد   شاااا/ارب/فرباي   -٩٤

أهاادا  السياسااة ان ائيااة ل ننناادا باد/اااال هنااج إ ااائ  قااائم عنااى حقااوأل اننسااان باسااتم ار. ودأباات 
فننناادا عنااى الاارتويج لألهاادا  املااذكورة   سلاام االلتاانا ا اااا فيهااا األهاادا  الوااامنةا الااز دولههااا 

ا ٢٠٣٠ املساتدامة لعاا  إىل خمة التنميةا  . واستناد٢٠٣٠حاليا  أيضا  خمة التنمية املستدامة لعا  
د كاان السياسااة ان ائيااة ل ننناادا د كياانا  خاصااا  عنااى حقااوأل النساااق وال تيااات وعنااى دعنياان اقتصااادات 
ال/ناادان الناميااة ماان ألاال ريااادة فاا   العماال ودعنياان الصااناعات وال فاااه. ودواامل حماااور الرتكياان أيضااا  

 ةا واالستخدا  املستدا  لنموارد الم/يعية. تمعات فعالة ودميق ايفيةا ودواف  الغذاق واملياه والماق
ود ماااا  فننناااادا إىل ريااااادة املينانيااااة ان ائيااااة مااااع انتعااااا  االقتصاااااد الااااويف ا بنساااا/ة دصاااال  -٩5
  املائاااة مااان الااادخل القاااوم  انمجاااا    األلااال المويااالا  وااايا  ماااع أهااادا  األماااام  ٠.٧ إىل

أيضا  النس/ة املوصى هباا ا  د  إىل أقل ال/ندان  و املتحدة. كما ستت اور النس/ة املائوية لنتمويل املق
   املائة من الدخل القوم  انمجا ا خ ل الوالية االنتخابية احلالية. ٠.٢دوليا  ال/الغة 

االلت   زام بتق   دية تقري   ر معق   ف ط   وعي ع   ن تنفي   ذ توص   يات االس   تعراض ال   دوري   
 الشامل

 يااذ دوصاايات ااولااة ال ال ااة ل سااتع اض دتعهااد فننناادا بتقاادمي دق ياا  ماقاات يفااوع  عاان دن -٩6
 .٢٠1٩الدوري الوامل إىل  نس حقوأل اننسان   صيت عا  

 التحديات والقيود - اإلنجازات والممارسات الجيدة -رابعاً  
 تحقيق أعلى مستوى من حرية التعبير والرأي عموماً   

شاا رب مساا/ك ال  ااىن إن ح يااة التع/ااري شاا ربي أساساا ي ل/ناااق  تمااع حاا  ودميق ايفاا . وهاا   -٩٧
عنه نعماال الوا افية واملسااوليةا ومهاا أما ان أساساي ان بادورمها لتعنيان حقاوأل اننساان واايتهاا. 
ويك اال دسااتور فننناادا حااك كاال فاا د   التع/ااري عاان رأيااه و  نواا  املعنومااات وابراق و ريهااا ماان 

ننندا عنى دوضيل املنوورات و  دنقيها من دون أن مينعه أي شخا مس/قا  من سلم. ودأبت ف
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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ا دااوف  فنننادا أعنااى درلاة ماان ح ياة التع/ااري. ود/اوأت فننناادا امل د/ااة وفقاا  لنمعااايري الدولياةو  -٩٨
حل ياااة الصاااحافة الاااذي دعاااده منصماااة  ألوىل يفيناااة السااانوات ايماااس املاضاااية   الرتديااا  العاااامل ا
ا وسلااام ب ضااال ح ياااة احلصاااول عناااى املعنوماااات مااان السااانمات العاماااةا "م اسااانون بااا  حااادود"

وارد اال مستوى ااية مصادر املعنوماتا وااهود ال امية إىل دنوياد مجياع املاوايفنو  دماة شا/كية 
 دولااد رقاباة مساا/قة   فننناداا ولكاان الساانمات قاد دتاادخل با ث  رلعاا    اسااتخدا  سا يعة. وال

 ح ية التع/ري   حالة نو  منوورات ث/ت أهنا منافية لنقانون.
وساايكون مااان املهاام أيضاااا    املسااتق/ل الساااماح لوسااائا انعااا   بالعماال ب قصاااى حاااد  -٩٩

عاال مان ح ياة الصاحافة. ولضامان  ممكن من االستق ل والتناوال مان ألال احل ااى عناى مساتوى
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  
مي  اجملتمع ال ننندي ا حنة انتقالية. ودسهم ال قمنة   جناح التغيريات ا يكنية ال ئيسية.  -1٠٠

 ودعد فننندا من ال/ندان ال ائدة    ا  ال قمنة واحلكومة انلكرتونية.
ومااان أم ناااة موااااريع ال قمناااة املن اااذة موااا وال ا يكااال الاااويف  لربناااامج ايااادمات ال قمياااة  -1٠1
. وي ماااا  املواااا والا عنااااى ساااا/يل امل ااااالا إىل د/ساااايا وديسااااري معااااام ت ٢٠1٧-٢٠1٤ لن اااارتة

املوايفنو والو كات واملنصماات ماع السانماتا وحتساو األمان   هاذا الساياألا ودوا يع اندارة 
 العامة عنى االن تاحا وحتسو نوعية ايدمات العامة.

نياةا ساي  ي حتساو  تاع و  إيفار ب نامج احلكومةا وإىل لان  دقدمي خادمات إلكرتو  -1٠٢
األفااا اد ثقهااام   ال/ااات   اساااتخدا  معنومااااهتم الوخصاااية ورصااادها ماااع ك الاااة نقااال ال/ياناااات 
بس سة بو اندارات. وستةقد  املساعدة إىل األشخا  الذين ال يستخدمون ايادمات ال قمياة 

 أو  ري القادرين عنى استخدامها.
 ال السانمات اللتنامهاا ثماياة احلقاوأل األساساية و  سياأل هذه التغيرياتا تا  أن  ت -1٠٣

 وحقوأل اننسان.
مجيااااع قماعااااات ايدمااااة  ا اعتماااادت احلكومااااة م/اااااد  رقمنااااة٢٠16و  شاااا/ارب/فرباي   -1٠٤

عنيهااااا لتمااااوي  اياااادمات العامااااة. ودواااامل هااااذه امل/اااااد  دقاااادمي ا  العامااااة باعت/ارهااااا قواعااااد مت قاااا
 ناق خدمات آمنة سهنة االستخدا .إىل احتيالات العم قا وبا  ايدمات استناد

 والمساواة في األجر المساواة بين المرأة والرجل  
إن املساااواة وعااد  التميياان ماان القاايم واألهاادا  األساسااية   اجملتمااع ال ننناادي. ود/ااوأت  -1٠5

م اد  الصدارة   دصاني ات ال/نادان مان حيا  املسااواة )م ال ماشا  املعهاد األورو   فننندا م ارا  
 لنمساواة بو اانسو(.

وعمنات فنننادا لسانوات يفوينااة عناى دعنيان املسااواة عنااى أساا  دوا يع  قواماه الدسااتور  -1٠6
وقانون املساواة بو امل أة وال لل. ودكمل هذه التو يعات خماا العمال احلكومياة لنمسااواة باو 

أداة لتنساايك ا أعاادت كاال حكومااة خمااة ماان هااذا الق/ياال باعت/ارهااا ٢٠٠٣اانسااو. ومنااذ عااا  
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سياساااة احلكوماااة    اااال املسااااواة باااو اانساااوا ااااا   سلااام التااادابري املتخاااذة مااان قة/ااال مجياااع 
الااورارات. وعنااى ساا/يل امل ااالا دواامل خمااة العماال احلاليااة داادابري هتااد  إىل حتسااو وضااع املاا أة 

 سية.وال لل ودعميم أهدا  املساواة   انص حات االلتماعية ا امة واملواريع ال ئي
وي ماا  قااانون املساااواة بااو املاا أة وال لاال إىل منااع التميياان عنااى أسااا  نااوال اااانس وإىل  -1٠٧

دعنين املساواة بو امل أة وال للا ومن شا حتسو وضع امل أةا وال سيما   احلياة العمنية. ويسا ي 
 صا  التمييان  هذا القانونا من حيا  امل/ادأا عناى مجياع أنوامة و ااالت احليااة   اجملتماع. وهاو

امل/اشااا  و اااري امل/اشااا  عناااى أساااا  ناااوال ااااانس. واولااا  هاااذا القاااانونا يعتااارب التحااا   اانسااا  
من ض وب التميين. وع وة عنى سلما ينان  هاذا القاانون ا  والتح   القائم عنى نوال اانس ض ب

ممارساات  السنمات ب ن دعنر املساواة بعن  وبصورة منه ية   مجيع أنومتهاا وأن دنو  ودويفد
إدارياااة ودن يذياااة دك ااال النهاااوض باملسااااواة   إعاااداد وصااانع القااا ارات املتعنقاااة اختنااات املساااائل. 

دغيري الص و  الاز حتاول دون حتقياك املسااواة باو اانساو. وتا  عنى وله ايصو ا وت ا 
واف  أخاااذ دعنيااان املسااااواة باااو اانساااو   االعت/اااار عناااى النحاااو املواااار إلياااه أعااا ه مااان حيااا  دااا

اياادمات ودقاادميها. ويتااوىل أمااو املصااا  املعاا  باملساااواة وانكمااة الويفنيااة املعنيااة بقضااايا التميياان 
 واملساواة انش ا  عنى االمت ال  ذا القانون.

وأما املساواة   األل  فه  إحدى املسائل انورية   احلياة العمنية. ويةعاد عاد  التمييان  -1٠٨
أساسايا  حليااة عمنياة منصا ة ومنت اة ومتسامة جباودة عالياة. ا  ياه شا يفا  مسا/ق  األل  واملساواة ف

ا دن اذ احلكوماة واملنصماات امل كنياة   ساوأل العمال ب نا اا  لضامان املسااواة   ٢٠٠6ومنذ عاا  
إىل دقنايا متوساا ال ا أل   األلاور باو املا أة  ٢٠1٩-٢٠16األلور. ويهد  ب نامج ال ارتة 

 املساواة   األل    مكان العمل.وال لل وإعمال م/دأ 

 منع اإلقصاء  
يعد انقصاق وانقسا  اجملتمع من أكرب التحديات اننياة. ويتم ال هاد  ال فااه والصاحة  -1٠٩

الذي يتوخى ب نامج احلكومة احلا  حتقيقه خا ل السانوات العوا  املق/ناة   أن يكاون الناا    
األمااور   خمتناات م احاال حياااهتم. ويعاا  هااذاا عنااى فننناادا أوفاا  صااحة وأقاادر عنااى األخااذ بنمااا  

ساا/يل امل ااالا إصاا ح الضاامان االلتماااع  لتواا يع املواااركة والعمالااة. وماان األهاادا  ال ئيسااية 
لعمنياااة إصااا ح نصاااام  ال عاياااة االلتماعياااة والصاااحية ااارياااة دقنيااال ال اااوارأل   التمتاااع بال فااااه 

ايادمات االلتماعياة والصاحية إىل املقايفعااتا والصحة. ودنقل عمنية انص ح مساولية داوفري 
ولكان ال/نااديات ستواصاال ال/اات   العدياد ماان املهااا  الااز ال  اىن عنهااا ندماااا السااكان. ويتاا ث  
التمتاااع بال فااااه والصاااحة بعوامااال منهااااا مااا   ا التعنااايم   م حناااة الم ولاااة امل/كااا ة وم احااال التعنااايم 

 األخ ى وايدمات ال قافية وال ياضية.
وهتااد  املواااريع احلكوميااة ال ئيسااية إىل دساا يع وداارية لهااود مكافحااة انقصاااق. وينواا   -11٠

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 

و سن املعار  اياصة ال رمة ملساعدة الو/اب عناى حال معصام موااكنهم. والغا ض لأليف ال 
من سلم هو إتاد ثقافة عمل دعنر حقوأل الم ل   عمنياز صانع القا ار ودقادمي ايادمات عناى 

الوااا/اب إىل ضااامان  السااواق. ويتاااوخى املواا وال ال ئيسااا  ال اماا  إىل االنتقاااال ماان ضااامان مصاااح
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دد الواا/اب املنقمعااو عاان التعناايم واحلياااة العمنيااة. وياا وا مواا وال دااوفري مصاااح اجملتمااع دقنياال عاا
ال    الوعي ياة لألشاخا   اري القاادرين عناى العمال بواكل كامال لتوعيات هااالق األشاخا  

   سوأل العمل امل توحة.
الوقاياااة مااان اندماااانا وب ناااامج العمااال الاااذي وضاااع   إيفاااارها إىل دعنيااان  ويهاااد  قاااانون -111

 الكحول.   التمتع بالصحة وال فاه. ودعكت احلكومة عنى إعداد إص ح شامل لقانوناملساواة 

 خدمات رعاية المسنين  
  املائاة مان الساكان. و   ٢٠عاماا    فنننادا  65د/ن  نس/ة من ال دقل أعمارهم عن  -11٢

دراساة د/او ( EETUا نو ت املنصماة الاز   ال مصااح رواباا املتقاعادين )٢٠16أينول/س/تمرب 
ا  عاماا  حاليا 55أن أسوأ الووا ل واملواكل الاز دوالاه األشاخا  الاذين دت ااور أعماارهم سان 

والعنلة وضعت إمكانية احلصول عناى  - كتد. املعاشات  - و  املستق/ل ه  مواكل اقتصادية
فيةا االنت/ااه ايدمات االلتماعية والصحية. وأوىل أمو املصا  الربملا.ا   ساياأل أنوامته انشا ا

ماا ارا  إىل أولااه القصااور الااز دوااوب عاا و  رعايااة املساانو ومعااامنتهم   دةور ال عايااة املاسسااية 
 وم افك السكن املنودة  دمات و  دور ال عاية  ري املاسسية عنى السواق.

وهتد  سياسة احلكومة املتعنقة بالويخوخة إىل حتسو قدرات املسنو الوعي ياة ودعنيان  -11٣
تق  م ومواااركتهم النوااامة   اجملتمااع. ويهاااد  مواا وال رئيساا  لدياااد أيفنقتااه احلكوماااة   اساا

إىل إصاااا ح نصاااام ال عايااااة املننليااااة وال عايااااة  ااااري ال مسيااااة وال عايااااة األساااا ية.  ٢٠16خ ياااات عااااا  
ويهد  املو وال إىل استحداي خدمات دتسم بقدر أكرب من املساواة والتنسايك وفعالياة التكن اة 

خدمات ال عاية وإعادة الت هيل القائمة عنى دعادد  سنو وأق ب أق بائهم. وينيد املو والل ائدة امل
ا  التخصصاتا لك  يك ل لنمسنو أن يعيووا حياة أوف  ما ميكن صاحة وأك ا  ماا دكاون  كينا

دنقااا  ا   اااما ويماااور ايااادمات املقدماااة إلااايهم   املنااانل عاااددا  ومضااامونا . ويك ااال املوااا وال أيضااا
مات ع ا عالية ااودة   منار ما بدعم مان أقا ب أق باائهما ويعانر ايادمات الاز املسنو خد

 دساعد مقدم  ال عاية  ري ال مسية عنى التكيت.
وباادأ ن اااس القااانون املتعنااك باادعم قاادرات املساانو الوعي يااة و اادمات ال عايااة االلتماعياااة  -11٤

سااياألا نواا ت ورارة الصااحة والواااون . و  سلاام ال٢٠1٣والصااحية املخصصااة  اام    ور/يوليااه 
االلتماعية ورابمة السنمات اننية وانقنيمية ال ننندية دوصاية موارتكة دتعناك جباودة دنام ايادمات 
لك الاااة شااايخوخة ك مياااة ودقااادمي خااادمات فعالاااة ملااان  تالوهناااا مااان املسااانو ودعااام دن ياااذ القاااانون 

 ك ولة لنمسنو وحقهم   دق ي  مصريهم.املذكور. ويتصل هذا القانون بإعمال حقوأل اننسان امل
إىل لعااال فنننااادا بنااادا  م اعياااا   ٢٠٢٠-٢٠1٢ويهاااد  ب ناااامج الاااذاك ة الويفنياااة لن ااارتة  -115

ددبريا  لك الة أكرب قدر ممكان مان الن ااح اهاود الوقاياة مان  ٣٢لذاك ة سكانه. ويعدد الربنامج 
   حلقوأل اننسان.أم اض الذاك ة وخدمات دوخيصها وع لهاا وسلم   احرتا

فيحاااادد  ٢٠٢٠-٢٠1٤ايااااة  ااااري ال مسيااااة   ال اااارتة أمااااا الربنااااامج الااااويف  لتمااااوي  ال ع -116
أهاااادا  التمااااوي  االساااارتادي ية والتاااادابري التواااا يعية و ريهااااا ماااان داااادابري التمااااوي  ال رمااااة. ودعتاااان  

 إيفار ب نا ها.احلكومة ريادة استخدا  ال عاية  ري ال مسيةا وخصصت  ا  وي   ك/ريا    
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 مستقبل الهجرة وآثار أزمة الالجئين على فنلندا  
كاااان التااادفك اامااااع  امل اااال  لماااالا الن اااوق عااااه ا  لنعياااان   فنننااادا وأحنااااق أخااا ى مااان  -11٧

ا لاقت فننندا   امل د/ة ال ابعاة مان باو بنادان االحتااد األورو  الاز اساتق/نت ٢٠15أوروبا. و  عا  
الا الن وق مقارنة بعدد الساكان. وارد اع عادد يفاالا الن اوق   فنننادا ارد اعاا  سا يعا  أكرب عدد من يف

يفالااا  ااااوقا  ٣ 651ا كاااان سلااام العااادد ي/نااا  ٢٠1٤شخصاااا . ف ااا  عاااا   ٣٢ ٤٧6ليصااال إىل 
 يع  أن يفن/ات الن وق ارد عت بنهاق عو ة أضعا  ما كانت عنيه   السنة السابقة. مما

م كاااانا وعاااادد األشااااخا  املعنيااااو  ٢٠٠إىل  ٢٠االسااااتق/ال ماااان  وارد ااااع عاااادد م اكاااان -11٨
شخا. ور م ك  ة عدد يفالا الن وقا أعه ت فننندا  5٠٠إىل  ٧5اعااة يفن/ات الن وق من 

دضاااامنها ماااع بنااادان االحتااااد األورو  مااان خااا ل اساااتق/ال يفاااالا الن اااوق الوافااادين مااان اليوناااان 
  و داخل بندان االحتاد.وإيماليا   إيفار آلية إعادة دويفو ال ل

م كاان دنصاايم   دورنيااو  ٢٠15ومااع دنايااد عاادد يفااالا الن ااوقا أنواا    أينول/ساا/تمرب  -11٩
ق ب احلادود الساويدية لكا  يتساىن دسا يل مجياع يفاالا الن اوق   عال دنام احلالاة االسات نائية. 

هاماا    ك الاة  شخصاا . وأدى امل كان دورا   16 ٧٣6و كن م كن التنصيم من دس يل ما  موعه 
إحالاااة سلااام العااادد ا ائااال مااان يفاااالا الن اااوق إىل مصااااح االساااتق/ال وإمكانياااة داااوفري ايااادمات 

 لن ميع عنى حنو م ئم وحس/ما يقض  به التوليه املتعنك بص و  االستق/ال.
ا كان عدد يفالا الن وق أقل بك ري من عددهم   العا  الساابك. فقاد ٢٠16و  عا   -1٢٠

الن وق   فنننادا. وأماا عادد القا ارات الصاادرة بوا ن يفن/اات ا  شخص 5 65٧موعه يفن  ما  
. و  ٢٠15ق ارا فارد ع بنهاق أربعة أضعا  مقارنة بعا   ٢٨ ٢٠٠الن وقا الز بن   موعها 

ا لااا ى م ااايض عااادد م اكااان اساااتق/ال يفاااالا الن اااوق نتي اااة الحنساااار دااادفك يفاااالا ٢٠16عاااا  
 ٣ ٧٠٠يفالاا  اااوقا ويقاايم مااا يقااارب  16 ٠٠٠م كاانا  يقاايم هبااا  1٢6الن ااوق. ويولااد ابن 

 يفال  اوق   سكن خا .
عن قنقها إراق حقوأل القص   ري املصاحوبو ب هااليهم  وأع بت املنصمات  ري احلكومية -1٢1

 واردياد صعوبة احلصول عنى احلماية الدولية ومجع مشل األس .
ا يانا القاانون ٢٠1٧ت ار. ومنذ ش/ارب/فرباي  ودنص  احلكومة   خيارات بدينة ل ح -1٢٢

عنااى داادبري إداري ماقاات لديااد ك/ااديل ل حت ااارا وهااو إلاانا  األلنااا بال/قاااق   م كاان اسااتق/ال 
معااو. ويعاا  هااذا أنااه تااور إلاانا  األلنااا الااذي يمناا  احلصااول عنااى احلمايااة الدوليااة بال/قاااق   

ماا ة واحاادة إىل أربااع ماا ات يوميااا ا إسا كااان  م كاان اسااتق/ال معااو وبتساا يل حضااوره   امل كاان ماان
لنتحقااك ماان اسااتي ائه لواا ورب دخااول ال/نااد أو انقامااة فيااه أو لضاامان إبعاااده ماان ا  سلاام ضاا وري

ماان هااذا  ساا/  شخصاا  هااا اال/نااد. وتااور إع اااق األلنااا املناان  بال/قاااق   م كاان االسااتق/الا ل
 االلتنا  ماقتا .

سانة  15الحت اار يف ال  اري مصاحوب بذوياه ي/نا  عما ه وإسا دواف ت الو ورب املس/قة  -1٢٣
أو أك ا  وساا/ك لاه أن يفناا  احلمايااة الدولياة وصاادر   حقااه قا ار إبعاااد قاباال لإلن ااسا تااور إلاانا  
الم ل بال/قاق   م كن استق/ال معو. ويقنل دم/يك هذا القانون من احلالة إىل احت ار القةصا . 

 أيضا  عنى وضع األيف ال وإعمال مصاحلهم ال ضنى.ا  بيإتاا  ولذاا فإن  ذا القانون د ثري 
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ا الااااذي يسااااتند إىل ٢٠1٩-٢٠16وي كااان الربنااااامج احلكااااوم  ندماااااا املهاااال ين لن اااارتة  -1٢٤
( االساات ادة ماان مااوايفن القااوة ال قافيااة 1قااانون دعنياان إدماااا املهااال ينا عنااى أربعااة  اااالتا هاا   )

( ودعنيان إدمااا املهاال ين مان خا ل امااس ٢االبتكاار  ) لنمهال ين   دعنيان القادرة ال ننندياة عناى
( وريادة التعاون باو الدولاة وال/ناديات   اساتق/ال املسات يدين مان ٣ددابري شامنة لعدة قماعات  )

 ( ودعنين ثقافة حوار ويف  إنسانية ال دسامل فيها مع العنص ية.٤احلماية الدولية  )
الن ااوقا باادأت احلكومااة   م العااة داادابري اندماااا وعناادما دغااريت حالااة داادفك يفااالا  -1٢5

والتوعياااات و  مماااايا داااادابري لدياااادة لنتع ياااال بتوريااااع احلاصاااانو عنااااى دصاااااريل إقامااااة عنااااى 
 ال/نديات وإدمالهم فيها وحصو م عنى التعنيم وف   العمل.

و  الوقااات ودتم ااال السياساااة الاااز دت/عهاااا فنننااادا   إبقااااق ا  ااا ة ودكالي هاااا حتااات السااايم ة.  -1٢6
الاا اهنا دع قاال عواماال عدياادة حصااول املهااال ين عنااى التعناايم وفاا   العماال. ويسااري دوريااع احلاصاانو 
عنااى دصاااريل إقامااة عنااى ال/نااديات بااودرية بمي ااة. ويساانم املهااال ون مسااارات يفوينااة لنحصااول عنااى 

ة   بعاض التعنيم وف   العملا وه  مساارات دتسام بعاد  ك اقهتاا وداداخنها وبدراساات  اري م ئما
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.
ول عنى ف صاة عمال ويادي دعنم النغة الويفنية واحرتا  ال قافة واألع ا  ال ننندية واحلص -1٢٧

ب ساا ال مااا ميكاان دورا  أساساايا . وستحساان أشااكال الاادعم املتعاادد التخصصااات احلاليااة وخاادمات 
رعايااة الماا ب فاا   الااتعنما وسااتةن  احتيالااات املهااال ين اياصااة   إيفااار داادري  املدرسااو. 

 وسيةعنار إدماا املهال ين   األنومة الرتفيهية وأنومة املنصمات  ري احلكومية. 

 بدائل الحبس االحتياطي واإليداع في السجون بداًل من مرافق الشرطة  
أوىل كل من هي ات رصد املعاهدات الدولية وأمو املصا  الربملاا. اهتماماا  ألولاه القصاور  -1٢٨

   معامنة ان/وسو احتيايفيا    فننندا واحت ارهم ل رتة يفوينة إىل حد م  رب   م افك الو يفة.
و اقرتاح قدمته احلكومة ماخ ا  إىل الربملان إىل استحداي بادينو لديادين لنحا/س ويدع -1٢٩

االحتيايف ا مها  ف ض حصا  موادد عناى السا   واالعتقاال ك/اديل لنحا/س االحتياايف . ويتم ال 
ال/ااديل احلاااا  الوحياااد لنحاا/س االحتياااايف    حصااا  الساا   العااااديا ولكناااه نااادرا  ماااا يةساااتخد . 

/ه   اردكابه ل مية ح/سا  احتيايفيا ا ميكن لنمحاكم أن د ا ض عنياه حصا  وبدال  من ح/س املوت
س   موددا ا 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.
 ااري املواا وربا ميكاان لنمحكمااة أن د اا ض االعتقااال  وبعااد احلكاام عنااى املااتهم بالساا ن -1٣٠

ماااان ح/سااااها ك/ااااديل لنحاااا/س االحتيااااايف  إسا كااااان حمكومااااا  عنيااااه  عنااااى الوااااخا املاااادانا باااادال  
بالساا ن ملاادة دقاال عاان ساانتو. وعنيااها ال ميكاان اسااتخدا  إلاا اق االعتقااال هااذا   القضااايا الااز 

 دنموي عنى أشد اا ائم خمورة.
ن يااذ هااذين التاادبريين القساا يو ماان خاا ل األلهاانة انلكرتونيااة. ويااتم انشاا ا  عنااى د -1٣1

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 

 ق/يل لتقدي  انكمة.يرتك ف ض التنا  من هذا ال
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وهبد  احلد من انبقاق رهن احل/س االحتيايف    م افك الوا يفةا قادمت احلكوماة إىل  -1٣٢
الربملان مو وال قانون ينا عنى إيداال الوخا ان/و  احتيايفيا    الس ن م/اش ةا من حيا  

ا  ان/وساو احتيايفياامل/دأا بعد انقضاق مدة احل/س االحتياايف . وستةوادد الوا ورب املسا/قة لوضاع 
  س ون الو يفة ثي  ال ميكن احت ارهم   م افك الو يفة إال إسا   يكن هناك بد من سلم 
ل صااانهم عااان السااا ناق ابخااا ين ألسااا/اب أمنياااة أو لتوضااايل م بساااات ل مياااة. وستةقص ااا  مااادة 

 أيا . ٧يوما  إىل  ٣٠احل/س القصوى   س ون الو يفة من 
ساااااو احتيايفياااااا  إىل السااااا ن م/اشااااا ة بعاااااد انقضااااااق فااااارتة ح/ساااااهم وسااااايةنقل مجياااااع ان/و  -1٣٣

االحتياااايف .  اااري أن هاااذا ا اااد  سااايةحقك عنااااى م احااال خااا ل السااانوات القادماااةا ألن وكالااااة 
العقوبات اانائية ال  تنم بعد م افاك كافياة الساتيعاب مجياع انت انين رهان احلا/س االحتياايف ا 

 ا   الس ون.شخا يوميا   ٨٠أي رهاق 

 ع الشعب الصامي وحقوقهوض  
أثار وضع الوع  الصام  وحقوقها وهو الوع  األصان  الوحياد   فننناداا وال سايما  -1٣٤

حقاااه   دق يااا  مصاااريه ودع يااات الصاااام ا نقاشاااات حاااادة ك ااارية وآراق متضااااربة   ساااياأل بعاااض 
 امل/ادرات التو يعية.

اليااةا القاانون املتعنااك بالربملااان الصااام  ودعتان  احلكومااة أن داانقلا خا ل الواليااة االنتخابيااة احل -1٣5
باقرتاح قد  خ ل واليتها السابقة وأةلغ  الحقا ا وسلم بعا ض معصام التنقيحاات املقرتحاة عناى  عم   

الربملااان ماا ة أخاا ى. و  هااذا السااياألا ساات دد احلكومااة اقرتاحهااا الااداع  إىل دغيااري التاانا  السااانمات 
ت ااال بوااكل أفضااال مل هاااو  املوافقاااة احلااا ة واملسااا/قة واملساااتنرية. بالت اااوض ماااع الربملاااان الصاااام  ثيااا  مي

دنقيحاااات نلااا اقات انتخااااب أعضااااق الربملاااان الصاااام . أماااا دعاااديل دع يااات ا  ويتضااامن االقااارتاح أيضااا
الصاام ا اولاا  قاانون الربملااان الصاام ا فيتوقاات أيضااا  عناى اد اقيااة صاامي  بناادان الواامال األورو  

 ا  الذين  ك  م التصويت   انتخابات الربملان الصام .وأحكامها املتعنقة باألشخ
( ندارة Metsähallitus‘ )ميتساااااااهاليتو ‘وباااااادأ ن اااااااس القااااااانون املاااااانقل املتعنااااااك بواااااا كة  -1٣6

لنح الاة إىل شا كة ميتسااهاليتو  . وبعد دنقيحها حةولت ش كة ٢٠16الغابات   نيسان/أب يل 
ح الااة سات مساااولية حماادودة ممنوكااة لندولااة بالكاماالا وهاا  شاا كة ماان املقاا ر إنواااؤها اولاا  
القاانون املااذكور. ود/قاى مجيااع األراضا  واملياااه املمنوكاة لندولااة حتات منكيااة الدولاة امل/اشاا ة ودتااوىل 

   هذه املنايفك.التابعة لندولة. و ك ل  ال الو كة استخداميتساهاليتو  إدارهتا ش كة 
ويتضاامن القاااانون املتعنااك بالوااا كة أحكاماااا  بواا ن الن اااان االستوااارية لن/ناااديات املنماااع  -1٣٧

إنواؤها   مويفن الصاميو. ويتوقع أن دعنر هذه الن ان إىل حاد ماا حاك الصااميوا باعت/اارهم 
 ه   هذه الن ان.شع/ا  أصنيا ا   صون ودموي  لغتهم وثقافتهم. وقد عو الربملان الصام  مم ني

وشااكنت احلالااة إىل إنعااا  خمنونااات الساانمون الضااعي ة نقمااة انماا أل امل اوضااات الااز  -1٣٨
بااو فننناادا والناا ويج بواا ن اد اااأل مصااايد أمساااك دانااا. ودوصاال الم فااان إىل  ٢٠1٢باادأت   عااا  

حاا    . ويااوف  هااذا االد اااأل الت اوضاا ٢٠16دوافااك   ابراق بواا ن سلاام االد اااأل   صاايت عااا  
وسما  يوفك بو ااية مسم السنمون وخمتنت أسالي  الصيد وحقاوأل خمتنات  موعاات الصايادين 
ا  ال نننااديو. وي اعاا  االد اااأل أساانوب الصاايد التقنياادي الااذي يسااتخدمه الصاااميونا والصاايد اسااتناد

 إىل منكية مياه مصايد أمساك داناا وسياحة الصيد. وينص  الربملان   ق/ول االد األ.
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ويتم اال الغاا ض ماان ساان قااانون النغااة الصااامية   ضاامان حااك الصاااميو الدسااتوري    -1٣٩
عان حاك الصااميو   اساتخدا  لغاتهم ا  صون ودموي  لغتهم وثقافتهم. ويتضمن القاانون أحكاما

أماااا  انااااكم وأماااا  السااانمات العاماااة األخااا ىا إضاااافة إىل والااا  السااانمات املتم ااال   دعنيااان 
وياة وإعما اا. وأةرسال اقاارتاح احلكوماة املتعناك بتعاديل القاانون إىل الربملااان    حقاوأل الصااميو النغ
 لك  يعنك عنيه. ٢٠1٧كانون ال ا./يناي  

 وضع األقليات الجنسية والجنسانية وحقوقها  
يتمتاااع أفااا اد األقنياااات اانساااية واانساااانية بااادورهم دون  ييااان بااااحلقوأل األساساااية الاااز  -1٤٠

ناادا وحقااوأل اننسااان الااز دسااتند إىل معاهاادات دوليااة. والدولااة مننمااة بك الااة  ميهااا دسااتور فنن
بااإدراا  ٢٠15املساااواة   إعمااال هااذه احلقااوأل. ونةقاال قااانون املساااواة بااو املاا أة وال لاال   عااا  

حص  التميين عناى أساا  ا وياة اانساانية والتع/اري اانساا. وباإلنا  السانمات ومقادم  خادمات 
العمل انع هذا التميين بعن  وبم يقة منه ية. ومن امل/اد  ال ئيسية الاز يتضامنها  التعنيم وأرباب

 ب نامج معااة خدمات الم ل واألس ة م اعاة دنوال األس    دنصيم ايدمات ودموي ها.
ا اساتنادا  إىل م/اادرة ا اعتمد الربملاان قاانون الانواا اناياد لنساانيا  ٢٠1٤و  هناية عا   -1٤1
ا أصاا/ل ماان حااك امل نيااو الاانواا. وحاا  سلااما كااان ٢٠1٧و. واعت/ااارا  ماان آسار/مااار  لنمااوايفن

 بإمكاهنم دس يل ش اكتهم فقا.
ا أفاااااد أمااااو املصااااا  املعاااا  ٢٠16و  موقاااات مواااارتك قةااااد    دواااا ين ال ااااا./نوفمرب  -1٤٢

عرتا  القااانو. بنااوال باملساااواة وأمااو املصااا  املعاا  بعااد  التميياان باا ن القااانون احلااا  املتعنااك باااال
ينتهاام حااك مغاااي ي ا ويااة اانسااانية   دق ياا  مصااريهم. وين/غاا  دعااديل ا  لاانس املتحااولو لنسااي

 هذا القانون ثي  ينغ  اشرتارب التعقيم أو العةقم ألس/اب أخ ى ل عرتا  بنوال لنسهم.
ا اقرتح اجملنس االستوااري الاويف  املعا  ب خ قياات ال عاياة ٢٠16و  فتوى صدرت   عا   -1٤٣

االلتماعياااة والصاااحية عاااد  امااااس دااادابري دعااادل السااامات اانساااية ايارلياااة لأليف اااال حاااامن  صااا ات 
األيف اال أن ساهم حتدياد هاويتهم اانساانية ودكاوين موقات   ااالقاانسوا عناد ع لهاما حا  يتساىن 

  إيفاار ارب األيف اال حاامن  صا ات اانساو  ن حياهتم اانسية. وستة  ى دراسة عن حقوأل و ابو
 .٢٠1٩-٢٠1٧ خمة العمل الويفنية بو ن احلقوأل األساسية وحقوأل اننسان لن رتة

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

    


