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                 جملس حقوق اإلنسان
                                            الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

             الدورة األوىل
      ٢٠٠٨      أبريل  /       نيسان  ١٨-  ٧      جنيف، 

                                                        ًجتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقا 
  ٥/١ مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان من )ب(١٥للفقرة 

  فنلندا

                                                                                                      هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة،                
                                                                                               مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات 

  .                                                                                ن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       وال يتضم  .      الصلة
     ّ                                             وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها         .                                                               خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية         

  .                           علومات الواردة يف التقريـر   ُ                                              وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع امل    .                  جملس حقوق اإلنسان  
                                                                                                         وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع                

                                ُ                  ً   ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً   .     ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين ١         ً      حتمل تارخياً يلي 
                       ع سوى املعلومات الواردة                         ّ وملا كان هذا التقرير ال جيّم  .                    إن كانت ال تزال صاحلة                                آخر التقارير والوثائق املتاحة    

                                                                                     ُ             يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم 
   .                       يات الدولية حلقوق اإلنسان                                             أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلل /                       التصديق على معاهدة ما و
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   العام املعلومات األساسية واإلطار-     ًأوال 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  )٢(حلقوق اإلنسانالعاملية املعاهدات األساسية 
  تاريخ التصديق أو االنضمام

          التحفظات /       اإلعالنات  أو اخلالفة
  االعتراف باالختصاصات احملددة

  هليئات املعاهدات
     نعم   ):   ١٤      املادة  (             شكاوى األفراد        ال شيء      ١٩٧٠      يوليه  /     متوز  ١٤                                                  اقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري    االتف

                                                       العهد الدويل اخلـاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        
           والثقافية 

         ال شيء      ١٩٧٥      أغسطس  /    آب  ١٩

ــواد     ٧٥  ١٩      أغسطس  /    آب  ١٩                                          العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   ، ) ب  )( ٢ (  ١٠        امل
  ) ٧ (  ١٤    ، و  ) ٣ (  ١٠ و
   ) ١ (  ٢٠ و

                     ادلــة بــني الــدول               الــشكاوى املتب
     نعم   ):   ٤١      املادة  (

                                                         الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلـاص         
                         باحلقوق املدنية والسياسية

  -       ال شيء      ١٩٧٥      أغسطس  /    آب  ١٩

                                                           الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص         
                      وق املدنية والسياسية     باحلق

  -       ال شيء      ١٩٩١      أبريل  /       نيسان ٤

  -       ال شيء      ١٩٨٦      سبتمرب  /       أيلول ٤                                               اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
                                                          الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال         

                  التمييز ضد املرأة
        ديـسمرب   /              كانون األول    ٢٩

٢٠٠٠      
ـ  (                  إجراءات التحقيق          ال شيء    ):  ٩    و  ٨    ان         املادت

     نعم
                                                               اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة         

                                 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
                                   الــشكاوى املتبادلــة بــني الــدول        ال شيء      ١٩٨٩      أغسطس  /    آب  ٣٠

     نعم   ):   ٢١      املادة  (
     نعم   ):   ٢٢      املادة  (             شكاوى األفراد 

     نعم   ):   ٢٠      املادة  (                إجراءات التحقيق 
  -       ال شيء      ١٩٩١      يونيه  /        حزيران  ٢٠     طفل               اتفاقية حقوق ال

       شـراك   إ                                                 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن       
                         األطفال يف الرتاعات املسلحة

  -       ال شيء      ٢٠٠٢      أبريل  /       نيسان  ١٠

                                        الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق       ، )    ٢٠٠٣             توقيع فقط،    (                                               الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب        :     ً      طرفاً فيها         فنلندا                                املعاهدات األساسية اليت ليست   
                                                             االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع املهاجرين وأفراد أسرهم،          ،   )    ٢٠٠٠             توقيع فقط،    (                                                                                 الطفل املتعلقة ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية            

  ،  )    ٢٠٠٧                 توقيـع فقـط،      (                                       ، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        )    ٢٠٠٧             توقيع فقط،      (                                                                   واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من أشكال االختفاء القسري،        
    ).    ٢٠٠٧           توقيع فقط،  (                                                  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

  
                             التصديق أو االنضمام أو اخلالفة   ) ٣ (                              صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
     نعم           قبة عليها                                     اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعا

     نعم                                          نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
     نعم   ) ٤ (               بروتوكول بالريمو

                                              نعم باستثناء اتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية   ) ٥ (                    الالجئون وعدميو اجلنسية
     ثالث                         نعم باستثناء الربوتوكول ال   ) ٦   (                     وبروتوكوالهتا اإلضافية    ١٩٤٩      أغسطس  /    آب  ١٢                     اتفاقيات جنيف املؤرخة 

     نعم   ) ٧ (                                     االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
     نعم                                                                                اتفاقية منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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                                                                                                       أشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل العديد من التطورات اإلجيابية، وخباصة التدابري اليت تتخذها فنلنـدا                 -  ١
                            ورحبت جلنة حقـوق الطفـل        .  ) ٨ (                                                             على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب            ً         حالياً للتصديق 

                                   ً                                                                           بالضمانات املقدمة بشأن التصديق قريباً على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال              
   . ) ٩ (                                           وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

                                                                                        نة حقوق الطفل واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فنلندا على                          وشجع كل من جل     -  ٢
             كما شـجعت   ، )  ١٠ (                                                                                      النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      

                                   ق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي                                                                                   اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فنلندا على التصدي        
                                                                             كما أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري فنلندا باالنضمام إىل اتفاقية             .  )  ١١ (                            اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري  

                    وكانت فنلندا تزمـع    .  )  ١٢ (                                                   املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة   ١٦٩                           منظمة العمل الدولية رقم    
                                                             ً             يقترح التعديالت الالزمة للتصديق على هذه االتفاقية، بيد أن أموراً               ٢٠٠٦                    ون للربملان يف عام                     تقدمي مشروع قان  

   . )  ١٣ (              حالت دون ذلك    ٢٠٠٧     مارس  /                                       منها االنتخابات التشريعية املعقودة يف آذار
         ت فنلندا      وأفاد  .                                                                                وأوصت فنلندا بأن تنظر يف سحب حتفظاهتا على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  - ٣

   . )  ١٤ (  ١٠                            مكانية سحب التحفظ على املادة    يف إ          بصفة خاصة                                                أن هذه التحفظات قيد االستعراض املستمر وأهنا ستنظر 

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 
   :              ومـن بينـها                                                           بري التشريعية وغريها من التدابري اليت اختذهتا فنلندا،          ا                               رحبت مخس هيئات معاهدات بالتد      -  ٤

       األصـل   و             على السن                                                           حيظر مجيع أشكال التمييز املباشر أو غري املباشر القائم                            ضة التمييز، الذي                       اعتماد قانون مناه  
         ضع عـبء       حيظر و            امليل اجلنسي و و       اإلعاقة  و      الصحة  و      اآلراء  و         املعتقدات  و      الدين  و      اللغة  و       اجلنسية  و       الوطين   و        العرقي  

      دوافع   ال "                         بات، وهي تعديالت تدرج          العقو                           إدخال تعديالت على قانون      و                                        اإلثبات أمام احملاكم على املدعى عليه؛       
  ؛  )  ١٦ (     ألشخاص       جتار با  ال                                              إدخال تعديالت على قانون العقوبات ملعاقبة ا       و   ؛   )  ١٥ (                    كظروف مشددة للجرمية    "       عنصرية  ال

  ؛  )  ١٧ (   رأة                                                                                         واعتماد قانون دعم ضحايا االجتار وكذلك إدخال تعديالت على القانون املتعلق باملساواة بني الرجل وامل
       لكي      ٢٠٠٢                                 وتعديل هذا القانون يف عام           ٢٠٠١                                        هاجرين واستقبال ملتمسي اللجوء لعام                              اعتماد قانون إدماج امل   

  .  )  ١٨ (                                                   غتصاب أو غري ذلك من العنف البـدين أو اجلنـسي           ال                    َّ                            يستجيب الحتياجات القصَّر وضحايا التعذيب أو ا      
             ي كما تقضي                                                    عدم وجود تعريف حمدد للتعذيب يف القانون اجلنائ                    القلق إزاء                                     وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن      

   . )  ٢٠ (                                   وأوصت باعتماد تشريعات يف هذا الصدد )  ١٩ (        االتفاقية     من  ١      املادة      بذلك 
  حقوق اإلنسانكل اهيمؤسسات و - جيم 

                                                                                                    حقوق اإلنسان عدد من املؤسسات، مبا فيها نظام أمني املظامل يف فنلنـدا، مثـل أمـني املظـامل                            َ  يتوىل رصدَ   - ٥
                                                                     يز العنصري وجلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية                                ورحبت جلنة القضاء على التمي    .  )  ٢١ (      الربملاين

                        ً                   يتمتع بصالحيات أوسع نطاقـاً للعمـل لـصاحل      و                                                   بإنشاء مكتب جديد ألمني املظامل مكلف باألقليات          )  ٢٢ (          واالجتماعية
                        فال وأوصت بأمور منها                                                                     كما رحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء مكتب أمني املظامل املعين باألط            .                        ملتمسي اللجوء واملنفيني  

                                      وطلبـت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق          .  )  ٢٣ (                                                                               توسيع واليته ومتكينه من املوارد الكافية لرصد تنفيذ االتفاقية على حنو فعال           
    ً   وفقـاً   ّ متّ                                          مؤسسات أمني املظامل السالفة الذكر قـد             إنشاء                                                               االقتصادية واالجتماعية والثقافية تلقي معلومات عما إذا كان       

                           كذلك يف إنشاء مؤسسة جديـدة       نظرت                                 بتقييم مالءمة إطارها املؤسسي بل     تعهد                   ومل تكتف فنلندا بال   .  )  ٢٤ (            ملبادئ باريس 
   . )  ٢٥ (                          فجوات يف نظام احلماية احلايلُ    ُوجدت                                     حلقوق اإلنسان تكمل اآلليات القائمة، إذا 
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   التدابري السياساتية- دال 

                                          تماد خطة عمل ملكافحة التمييز العرقـي                                                                     تتضمن التدابري السياساتية اليت رحبت هبا هيئات املعاهدات اع          -  ٦
              واعتماد خطة     ٢٠٠٥                  جتار باألشخاص يف عام  ال      تصدي ل  لل    عمل   ال               ، واستكمال خطة  )  ٢٦ (    ٢٠٠١                والعنصرية يف عام 

                             إزاء عدم دقـة تنـسيق         ها                                 وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلق       .  )  ٢٧ ( "                مناسب لألطفال     بلد        فنلندا   "                العمل الوطنية   
ّ   ضّمن                                                 وأوصت بأمور منها أن تعمل فنلندا على أن تت                                     اخلطط املرسومة لصاحل األطفال                                    خطة العمل الوطنية تنسيق      
   . )  ٢٨ (                                                         أمني املظامل املعين باألطفال والية لرصد اخلطة والتقدم احملرز فيها     إناطة                        مجيع اخلطط والربامج األخرى و

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-      ً ثانيا  
  نسان التعاون مع آليات حقوق اإل- ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  )٢٩(هيئة املعاهدة
           ُ   آخر تقرير ق دم 

  تقدمي التقاريرحالة   رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  ظر فيه ُ ون 
              تقرير موحـد         ٢٠٠٧        يف عام        ورد    -      ٢٠٠٣      أغسطس  /  آب      ٢٠٠١                                جلنة القضاء على التمييز العنصري

                                     يضم التقارير من السابع عـشر إىل       
                    املقرر النظر فيه يف                التاسع عشر، ومن

      ٢٠٠٩    عام 
                                    اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية     

                      واالجتماعية والثقافية
  يف         السادس                           حيل موعد تقدمي التقرير       -      ٢٠٠٧     مايو  /    أيار      ٢٠٠٥

      ٢٠١٠    عام 
ــشرين األول      ٢٠٠٣                           اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ــوبر  /            ت          أكت

٢٠٠٤      
           تقدميه منذ      ـر     تأخ
      ٢٠٠٥    عام 

              ير السادس يف                        حيل موعد تقدمي التقر   
    ٠٩  ٢٠    عام 

                                   حيل موعد تقدمي التقريرين اخلـامس        ٢٠٠٦مايو /أيار      ٢٠٠٥     مايو  /    أيار      ٢٠٠٢                               جلنة القضاء على مناهضة التعذيب
      ٢٠١٠              والسادس يف عام 

      ٢٠٠٣                           التقرير اخلامس يف عام         ورد  -      ٢٠٠١      فرباير  /    شباط      ١٩٩٩   و    ١٩٩٧                  التمييز ضد املرأة           القضاء على     جلنة 
      ٢٠٠٨        ه يف عام                   ومن املقرر النظر في

                                  حيل موعد تقدمي التقرير الرابع يف عام   -      ٢٠٠٥      سبتمرب  /     أيلول      ٢٠٠٣                جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٨      

          الربوتوكول   -                  جلنة حقوق الطفل  
              إشراك األطفال   ب                  االختياري املتعلق   
                  يف الرتاعات املسلحة

                                       سيدرج يف التقرير الرابع املقـدم إىل         -      ٢٠٠٥      سبتمرب  /     أيلول      ٢٠٠٤
                جلنة حقوق الطفل

                   ً                                    ً                                                           وعلقت ست جلان إجيابياً على تعاون فنلندا معها واقترحت أموراً منها تعزيز التدابري الرامية إىل نشر مالحظاهتا                   - ٧
           اختياري   ل       بروتوكو      لوضع                                                                                     وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل دعم فنلندا             .  )  ٣٠ (       اخلتامية

                                    ت فنلندا بالتعاون علـى النحـو          عهد      كما ت   .  )  ٣١ (                                   ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                   ملحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقو    
   . )  ٣٢ (                        نتظمة لتوصيات تلك اهليئات  امل      تابعة   امل                                                   الكامل مع هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة وضمان 
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   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

     نعم              دعوة دائمة     توجيه

                              أية زيارات أو تقارير بعثات   وجد ت  ال                   لقة بآخر البعثات                             آخر الزيارات أو التقارير املتع

                               ال توجد أية زيارات موافق عليها                                    الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

                 من هذا القبيل                 ال توجد أية زيارات                ُ                             الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

  -                       التعاون أثناء البعثات /      التيسري

   ُ       ، أُرسـل       ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١    و     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١               يف الفترة من                            دعاء والنداءات العاجلة                   الردود على رسائل اال
        مجـيعهم   (                                ويغطي البالغان أربعة أشـخاص        .                 ىل حكومة فنلندا   إ  )           لتا إدعاء    رسا (   ن   ا   بالغ
    ).         يف املائة   ١٠٠ (                                          ويف الفترة نفسها، ردت فنلندا على كال البالغني    ).     رجال

  -    ات             متابعة الزيار

  يف          واليـات            مكلفون ب          ً            استبياناً أرسلها      ١٢                                              أجابت فنلندا على سبعة استبيانات من أصل           )  ٣٣ (                                            الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
           كـانون     ٣١    و     ٢٠٠٤         ينـاير    /                   كـانون الثـاين     ١           ما بني     )  ٣٤ (               اإلجراءات اخلاصة       إطار  
   . )  ٣٥ (                ، ضمن املهل احملددة    ٢٠٠٧      ديسمرب  /    األول

   . )  ٣٦ (                                                                        فنلندا عن دعمها القوي لإلجراءات اخلاصة وعن التزامها الكامل بالتعاون معها      وأعربت  -  ٨

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

             وبدعوة مـن     .  )  ٣٧ (                                                                                 قدمت فنلندا مسامهات مالية على حنو منتظم لعمل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان             -  ٩
ُ           فنلندا، شاركت املفوضية يف اجتماع ُعقد                                                      لتقدمي املشورة إىل فنلندا بشأن إمكانيـة            ٢٠٠٥       فرباير   /       شباط   ١٦   يف                                 

   . )  ٣٨ (                             إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان

  حقوق اإلنسانيف جمال  تنفيذ االلتزامات الدولية - باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

                    إىل التدابري اليت                                                        قلق إزاء التمييز والعنصرية، مشرية يف الوقت نفسه         ال                               أعربت مخس هيئات معاهدات عن        -   ١٠
                                                                            وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء استمرار وجود مواقف             .                هذه القضايا      عاجلة                اختذهتا فنلندا مل  

                               وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق   .  )  ٣٩ (                     بعض شرائح سكان فنلندا     صفوف                                سلبية ومتييز فعلي ضد املهاجرين يف 
                                                ؛ وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة         )  ٤٠ (                        واألقليات، وخباصة الروما                                        إزاء استمرار التمييز ضد املهاجرين      

                                                          ؛ وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق          )  ٤١ (     صاميني                                               عن قلقها إزاء التمييز ضد نساء الروما وال       
ـ                  .  )  ٤٢ (            دى الـشباب                                                                                                 الطفل عن قلقها إزاء املواقف التمييزية واملواقف اليت تتسم بكراهية األجانب، ال سـيما ل

ّ                                                      ُّ                         وتضمنت التوصيات املوّجهة إىل فنلندا تكثيف اجلهود لتعزيز التسامح والتصدي للتحيُّز، وخباصة عن طريق تنظيم                     
                   ؛ وإجراء دراسات عن  )  ٤٤ (                                                               ؛ وإيالء عناية خاصة إىل تثقيف الشباب فيما يتعلق باملواقف التمييزية )  ٤٣ (     توعية    محالت 
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                                         ؛ ومواصلة تعزيز اآلليات الراميـة إىل        )  ٤٦ (                                           ؛ والقضاء على التمييز ضد نساء األقليات       )  ٤٥ (                               مشاركة نساء األقليات يف اجملتمع    
                    ؛ ومواصـلة رصـد      )  ٤٨ (                                                                            ؛ وزيادة الوعي بسبل االنتصاف املتاحة للتصدي للعنصرية والتمييز العنصري          )  ٤٧ (               مكافحة التمييز 

                       وتنفيذ تدابري تيسري     ،         األجانب            على كره       قائمة                                                                       مجيع املظاهر القائمة اليت ميكن أن تؤدي إىل ممارسات عنصرية وممارسات            
   . )  ٥٠ (                                       ؛ وكفالة متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان )  ٤٩ (                              إدماج األقليات يف اجملتمع الفنلندي

                                                                                                                وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية                -  ١١
                 ولفتت االنتبـاه     .                                 حالة سكان الروما يف فنلندا         إزاء                                                 جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق                                  واالجتماعية والثقافية، و  

      كمـا    .                                                          السكن والتعليم والعمالة والوصول إىل األمـاكن العامـة      ت                                                 باخلصوص إىل التمييز الذي يواجهه الروما يف جماال       
                                                   نساء الروما الالئي يرتدين املالبس التقليديـة            تعرض       ة إىل                                                                 أشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي      

                                                              وإضافة إىل ذلك، أعربت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنيـة بـاحلقوق     .  )  ٥١ (                                  بشكل خاص إىل تلك األشكال من التمييز 
             وأوصت تلـك     .  )  ٥٢ (                                                       أطفال الروما، وال سيما فيما يتعلق باحلق يف التعليم              إزاء                                               االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلق      

                        جلنة القـضاء علـى            استرعت                                           جتماعي والتمييز ضد الروما يف فنلندا، و       ال ا         الستبعاد           ملكافحة ا         إضافية                        اهليئات باختاذ تدابري    
               اللجنة املعنية           واسترعت        روما                      لتصدي للتمييز ضد ال          بشأن ا                                                                    التمييز العنصري االنتباه إىل توصيتها العامة السابعة والعشرين         

                                                                                             ية واالجتماعية والثقافية االنتباه إىل تكثيف اجلهود الرامية إىل حتسني الوصول إىل التعليم الشامل ألطفال               باحلقوق االقتصاد
                                                        الكتب املدرسية بلغة الروما، وتنظيم دورات خاصـة             توفري        وزيادة         الروما،      من                                             الروما، بأمور منها تيسري توظيف أساتذة       

   . )  ٥٣ (                                     وتعزيز وعيهم باحتياجات أطفال الروما                                             باألساتذة لتعزيز معارفهم بثقافة وتقاليد الروما

               ّ                    حلقوق اإلنسان وبّينت التدابري املزمع    ً دياً                                                        وأفادت فنلندا أن أحداث التمييز واملمارسات العنصرية تطرح حت  -   ١٢
                                                                                                          مبا فيها إعداد برنامج شامل عن اهلجرة، ومواصلة تثقيف الشرطة حبقوق اإلنسان وبالتحليـل املنـتظم                  ،      اختاذها

   . )  ٥٤ (               األقليات العرقية     خمتلف                                                 فنلندا بإعطاء األولوية ملنع التمييز الذي يستهدف   دت   ّ تعّه و  .       عنصرية          للجرائم ال

                                               حق الفرد يف احلياة، ويف احلرية ويف األمن على شخصه-  ٢  

َ                        ، عن القلق بشأن حالة األشخاص احملَتَجزين قبل احملاكمة             ٢٠٠٤                                              أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف عام          -  ١٣  َ                              
َ               افر الشرطة والغموض السائد بشأن حق احملتَجزين يف             يف خم          ٍ                                      دمات حمامٍ وإسهام ودور الطبيب خـالل تلـك                    االستعانة خب                                      

                                                           وأوصت اللجنة بأن يكون مشروع القانون املتعلق باالحتجاز          .                                                        الفترة، ودعت فنلندا إىل تقدمي توضيحات يف هذا الصدد        
                                                ً               األشخاص املدانني فيما عدا احلاالت االستثنائية، متمشياً مـع                                        َ                 لمحاكمة، الذي يدعو إىل فصل املشتَبه فيهم عن        ل        السابق
      بأن     ٢٠٠٥                               وأوصت جلنة مناهضة التعذيب يف عام   .  )  ٥٥ (                                                 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        )  ٢ (  ١٠       املادة  

        وقـدمت    .  )  ٥٦ (         اء الروماُ    ِ                                                                                      ُتسارِع فنلندا يف تنفيذ برنامج جتديد السجون واستكمال تدابري التنفيذ لتحسني حالة ورفاه سجن       
            ّ                                              معلومات مفّصلة تتصل بربامج جتديد السجون وحالـة الرومـا يف    ،                                               احلكومة، يف تقرير املتابعة إىل جلنة مناهضة التعذيب  

                                   وأن قانون مناهـضة التمييـز                             للمساواة بني السجناء،      طة      خ  د  دا ع       بصدد إ                                    وأفادت احلكومة أن إدارة السجون        .       السجون
   . )  ٥٧ (           بني األعراق                               بإعداد تلك اخلطط لتعزيز املساواة ُ   ِ                     ُيطاِلب السلطات الفنلندية 

               العنف ضـد       كون               عن قلقها ل         فأعربت                            ملنع العنف ضد األطفال،       ة  ّ   املّتخذ          اإلجراءات                       جلنة حقوق الطفل        َّ أقرَّت و  -  ١٤
ُ       األطفال واإليذاء اجلنسي داخل اُألسر       يف                   حلقوق الطفـل        تام                                                              هو أحد العوائق األكثر خطورة الذي حيول دون التنفيذ ال           ة                           

   . )  ٥٨ (                       ومحاية كل طفل من العنف                             افحة إيذاء األطفال واإلبالغ عنه،                              وأوصت بتعزيز التدابري ملنع ومك ،      فنلندا
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ُ                  وأُعرِب عن القلق إزاء استمرار انتشار مشكلة العنف داخل اُألسرة             -   ١٥ ّ                      وخباصة العنف املوّجه ضد املـرأة        -   ُ  ِ                                                                   - ،  
                                                               وكانت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة قد أعربت يف عام             .  )  ٥٩ (                                                   رغم اجلهود اليت تبذهلا فنلندا ملكافحة العنف املرتيل       

ّ                        التوصيات املوّجهة إىل فنلندا ما         مشلت و  .  )  ٦٠ (        العمل     مكان                                      ُّ                      عن قلقها إزاء النسبة العالية من التحرُّش اجلنسي يف               ٢٠٠١              
ّ                                                                                     شّجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فنلندا على النظر يف            :    يلي ّ                سن تشريعات حمّددة لتجرمي                    

        تنفيـذ             من أجل ال     ّ                                                                                  وحثّت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة فنلندا على أمور منها تكثيف جهودها                 ،   )  ٦١ (           العنف املرتيل 
      عـدم   "                   طوات لتحويل محلـة     اخل                     هود الوقاية واختاذ     جب                                              ترمي إىل مكافحة العنف، وإىل مزيد االهتمام                 لسياسات        فعال    ال

   . )  ٦٢ (           ِ         ً   للدولة ملزِمة قانوناً        إىل سياسة  "        التسامح

      عن        ذلك                                                                                          فنلندا بأمور منها زيادة تكثيف جهودها للقضاء على العنف املرتيل ضد املرأة، مبا يف                دت   ّ تعّه و  -   ١٦
                                                                                                               طريق إعداد برنامج وطين شامل للحد من العنف، والتشديد على منع العنف املرتيل يف تثقيف الشرطة ويف تناول                  

   . )  ٦٣ (                         االحتياجات اخلاصة باملهاجرات

ِ                                                                    واالتِّجار بالنساء واستغالل النساء يف البغاء شاِغل أثارته جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، اليت حثت                  -   ١٧                                       ِّ    
                                                                                                                  فنلندا على أمور منها تكثيف جهودها لتعزيز التعاون بني السلطات الوطنية والدولية، وال سيما مـن االحتـاد                  

           اليت أفادت       علومات   امل                ، عن القلق إزاء     ٢٠٠٥            لطفل، يف عام                     كما أعربت جلنة حقوق ا  .  )  ٦٤ (                   الروسي ودول البلطيق
                                          وأوصت فنلندا بزيادة تكثيف جهودها لتحديد    ربه،           ِّ                                         استمرار االتِّجار باألشخاص، مبن فيهم األطفال، إىل البلد وع ب

   . )  ٦٥ (                ِّ                                                  ومنع ومكافحة االتِّجار باألطفال ألغراض جنسية وغريها من األغراض االستغاللية

                                                                              بزيادة تكثيف مكافحتها لالجتار بتنفيذ خطة العمل ملكافحة االجتار باألشخاص، وتيسري                      وتعهدت فنلندا     -   ١٨
   . )  ٦٦ (                                                                                  منح تصاريح اإلقامة ومواصلة التعاون ملكافحة االجتار باألشخاص على الصعيدين اإلقليمي والدويل

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

                                                    أن تبادر فنلندا إىل اختاذ إجراءات علـى أعلـى              ب     ٢٠٠٤                                            أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام          -   ١٩
                              وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تكفل   .  )  ٦٧ (                                                          مستوى لتعزيز استقالل القضاء واحلفاظ على الثقة يف استقالل احملاكم

                                                                                                                  فنلندا فهم مبدأ مصاحل الطفل الفضلى، وإدماجه وتنفيذه على النحو املالئم، مبا يشمل مجيع األحكام القانونيـة                 
      من    ١٢                                                                                                 رارات القضائية واإلدارية، وبأن تتخذ تدابري تشريعية وغريها من التدابري لضمان تنفيذ املادة                        وكذلك الق 

                                                                 ً                   ُ                   االتفاقية على النحو الوايف، وخباصة حق الطفل يف التعبري عن آرائه مباشرةً أمام القاضي عندما ُيزمع اختاذ قرارات 
ّ          أو إدارية هتّم يف الطفل /                يف دعاوى قضائية و            ) ٦٨  ( .   

                                                                                                رحبت جلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل بتصديق فنلندا على نظام روما األساسي للمحكمة               و  -   ٢٠
                                                                                           وأعربت فنلندا عن دعمها القوي لعمل احملكمة والدور الذي تضطلع به يف القـضاء علـى                  .  )  ٦٩ (                اجلنائية الدولية 

                          أنه فيما يتعلق بـاحلرب                                                                                   اإلفالت من العقاب على ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، وأفادت كذلك            
   . )  ٧٠ (                                      ، ال يزال احلق يف معرفة احلقيقة قضية قائمة    ١٩١٨                                              األهلية الطاحنة السابقة اليت شهدهتا فنلندا يف عام 
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   حرية الدين واملعتقد وحرية الرأي والتعبري- ٤

                    يف االستنكاف الضمريي                                                                   ً     ً                 أفادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه ينبغي لفنلندا أن تعترف اعترافاً كامالً باحلق              -   ٢١
   . )  ٧١ (                               الفئات اليت ميكن أن تستفيد منها د                                                                      وأنه ينبغي هلا وضع حد للتمييز املتأصل يف فترة اخلدمة املدنية البديلة ويف حتدي

                                                                                               وفيما يتعلق بقضايا احلصول على املعلومات املالئمة، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تعـرض           -   ٢٢
                                                                           واملواد اإلباحية، وخباصة عن طريق اإلنترنت، وأوصت بتعزيز تدابري محاية األطفال من                       األطفال للعنف والعنصرية

                                                                        كما أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن شواغل مماثلة تتعلق             .  )  ٧٢ (                                   املعلومات واملواد اليت تضر برفاههم    
   . )  ٧٣ (                                                    باملواد العنصرية والتمييزية واإلباحية على شبكة اإلنترنت

   حياة أسرية احلق يف- ٥

                                                                                                 باإلشارة إىل تزايد وضخامة عدد األطفال الذين يودعون يف مؤسسات الرعاية البديلة، طلبت جلنة حقوق الطفل      -  ٢٣
   . )  ٧٤ (                                                                                              من فنلندا معاجلة األسباب اجلذرية لسحب األطفال من أسرهم، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي الدعم املالئم للوالدين

ُ     احلق يف ظروف عمل عادلة وم رضي- ٦   ة                       

                                                                                                          أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق                   -   ٢٤
                                                                                                       االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن شواغل بشأن استمرار الفوارق القائمة يف الرواتب بني الرجـال والنـساء     

                                               ريس يف اجلامعات، ودعت اللجنتان إىل تعزيز الـربامج                                                        ونسبة النساء املتدنية يف املناصب العليا، مثل وظائف التد  
                                                                                  وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلق إزاء            .  )  ٧٥ (                            الكفيلة مبعاجلة هذه القضايا   

  ل                                                                                                                 احتمال أن حيد يف الواقع اتساع اللجوء إىل عقود التوظيف املؤقتة من قدرة العاملني لبعض الوقـت، والعمـا                  
                                                                                                            االحتياطيني واألجانب، على التمتع حبقوق العمل، وأوصت بأن تضمن فنلندا إبرام تلك العقود فقط يف احلاالت                

                                                                           وحثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة فنلندا على أمور منها زيادة              .  )  ٧٦ (                                   اليت تنص عليها التشريعات السارية    
   . )  ٧٧ (      األبوية                               ّ             احلوافز لصاحل الرجال حىت ميارسوا حقّهم يف اإلجازة 

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق- ٧

                                                                                                             الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عدم وجود بيانات مبوبة عن انتشار الفقر،                -   ٢٥
                    من تعريف أثـر                                                                              ً    ّ                 وخباصة لدى الالجئني واملهاجرين، كما الحظت عدم اعتماد فنلندا إىل اآلن خط فقر رمسياً، ميكّن              

                                                  ودعت اللجنة فنلندا إىل تكثيف جهودها ملكافحـة          .                                                               وعمق الفقر ورصد وتقييم التقدم احملرز يف التخفيف من وطأته         
                        كما أعربت جلنة حقـوق       .  )  ٧٨ (                                                                                الفقرة واالستبعاد االجتماعي وإىل وضع آلية لقياس مستوى الفقر ورصده عن كثب           

                                                                  ال تغيريات لضمان تكافؤ املوارد لصاحل األطفال وإتاحة اخلدمات يف                                                         الطفل عن شواغل مماثلة، وأشارت إىل لزوم إدخ       
                                                                          ً                      وطلبت جلنة حقوق الطفل من فنلندا مواصلة مجع املعلومات عن أشد شرائح األطفال فقراً للتمكني                 .                 مجيع أحناء البلد  

                    ة لألطفـال وعنـد                                                                   كما أوصت فنلندا بإجراء دراسة لتقييم وحتليل املوارد املتاح          .                                 من القيام بتحليل لظروف عيشهم    
                                                                                                                 اللزوم، مواصلة اختاذ تدابري فعالة لضمان وصول مجيع األطفال على حنو متكافئ إىل اخلدمات وإتاحتها هلم، بغـض                  

                                                                كما أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق من احتمال أن   .  )  ٧٩ (                                        النظر عن الدائرة البلدية اليت يقيمون فيها
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                                                                    ً                            ة الالمركزية على النساء مقارنة مع الرجال وأوصت بأن تعتمد فنلندا أموراً منها حتليل لألثر                                       يتفاقم األثر السليب لسياس   
   . )  ٨٠ (                                                      يراعي نوع اجلنس، يف جهودها املبذولة يف جمال إرساء الالمركزية

      كمـا    .  )  ٨١ (                                                                                           وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء صحة الشباب، وخباصة الفتيات               -   ٢٦
                                                                                                           نة حقوق الطفل واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية القلـق إزاء تزايـد إسـاءة                       يساور جل 

  .                                                                                                      استعمال الكحول واملخدرات، وكذلك إزاء ارتفاع معدالت اضطرابات الصحة العقلية، وخباصة لدى الشباب            
                                 لكحول واملخدرات، مبا يف ذلك عن                                                                                  وأوصت اللجنتان فنلندا بتكثيف جهودها الرامية إىل منع إساءة استعمال ا          

   . )  ٨٢ (                                                                                  طريق تشجيع اتباع املراهقني لنمط حياة صحي ومعاجلة األسباب اجلذرية الضطرابات الصحة العقلية

                                                     إىل أمور منها أن نسبة الوفيات يف فنلندا جراء اإلصابات     ٢٠٠٦                                     وأشار تقرير منظمة الصحة العاملية لعام   -   ٢٧
                     ورغم االخنفاض الـذي      .      ً                  بلداً آخر يف أوروبا      ٢٦                                      فعة باملقارنة مع املتوسط السائد يف            َّ            َّ           املتعمَّدة وغري املتعمَّدة مرت   

           وتطال أعلى   .                                َّ                                                          سجلته السنوات العشر املاضية، تقدَّر نسبة االنتحار وإيذاء النفس بنحو ثلث زيادة الوفيات املفرطة
     ً    ووفقـاً    .      ً  عاماً  ٦٤   و  ٢٥        ارهم بني                                                                           معدالت عمليات االنتحار الفعلية يف فنلندا الرجال والنساء الذين تتراوح أعم     

                                                                                                               لتقرير منظمة الصحة العاملية، ميكن أن يؤدي حتسني التعرف على االضطرابات االكتئابية ومتابعتـها إىل آثـار                 
                                                                                                 إجيابية، مبا فيها احلد من نسب االنتحار، كما ثبتت فعالية برامج املعاجلة الشاملة اليت تستهدف خصائص اإلدمان 

   . )  ٨٣ (          مال الكحول                   واالكتئاب إلساءة استع

                                                                                    ، بعث املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة برسالة إىل فنلندا تتصل برفض مؤسـسات                   ٢٠٠٥         ويف عام     -   ٢٨
                                 وأشار املقرر اخلاص إىل وجوب أن تضمن   .                                                          الضمان االجتماعي املزعوم لفنلندا دفع نفقات عالج شخص يف أملانيا

                                                       املقيمني يف دولة أخرى من اخلدمات املتاحة يف بلـداهنم                                                                الترتيبات بني الدول عدم حرمان مواطين إحدى الدول         
                                                                                                           األصلية ويف الدول املضيفة وأن يتمكنوا من احلصول على نفس مستوى الرعاية الصحية شـأهنم شـأن مجيـع                   

   . )  ٨٤ (                             املواطنني املقيمني داخل تلك الدول

   احلق يف التعليم- ٨

                     بأن تستمر فنلندا يف     ٢٠٠٥                قوق الطفل يف عام                                                فيما يتعلق بالترهيب والعنف يف املدرسة، أوصت جلنة ح  -   ٢٩
                                                                                                              اختاذ تدابري مالئمة ملكافحة هذه الظاهرة، مبا يف ذلك عن طريق إجراء دراسات استقصائية دورية عن الطـالب                  
                                                                                                 واملوظفني واآلباء تتناول نوعية عالقات النظراء اليت تعززها املدرسة، وتركز خباصة على األطفال املعوقني وأطفال 

   . )  ٨٥ (        املعاقني        الوالدين

                                                                                            كما تقدمت جلنة حقوق الطفل بتوصيات تتعلق بتوافر وجودة التثقيف حبقوق اإلنسان يف مدارس فنلندا        -   ٣٠
                                                                                                              وكذلك تشجيع نشر املعلومات املتعلقة باالتفاقية، مبا يف ذلك عن طريق املناهج املدرسية وباللغات املـستخدمة                

                                          ، حثت جلنة القضاء على التمييز ضـد املـرأة       ٢٠٠١         ويف عام                 وإضافة إىل ذلك،    .  )  ٨٦ (                       لدى األقليات واملهاجرين  
                                                                                                                  فنلندا على تكثيف جهودها للقضاء على القوالب النمطية يف تعليم املرأة وتعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين يف                  

   . )  ٨٧ (                                     الدراسات اليت تتعلق جبميع جوانب التعليم
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   األقليات والسكان األصليون- ٩

                                   ً      ً                                        قوق اإلنسان عن أسفها لعدم تلقيها رداً واضحاً بشأن حقوق الـصاميني كـسكان                                      أعربت اللجنة املعنية حب     -   ٣١
                                  وأعربت جلنة القضاء علـى التمييـز     .  )  ٨٨ (          من العهد ١      ً         ، وفقاً للمادة  ) ٣               ، الفصل الفرعي   ١٧                 الدستور، املادة    (       أصليني  

                          بربملان الصاميني وتأويل                                                                                               العنصري عن رأي مفاده أن تعريف من ميكن اعتبارهم صاميني، كما يبني ذلك القانون املعين              
                                             ، واقترحت على فنلندا زيادة ترجيح معيار        )  ٨٩ (         ً                                                  ً           ذلك حتديداً من جانب احملكمة اإلدارية العليا، هو تعريف تقييدي جداً          

                                                                     كما أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، واللجنة املعنية بـاحلقوق            .  )  ٩٠ (                                       حتديد األفراد الشخصي النتمائهم وهويتهم    
                                                                                                       جتماعية والثقافية وجلنة القضاء على التمييز العنصري عن شواغل إزاء عدم تـسوية قـضية حقـوق                               االقتصادية واال 

                                                                                                               الصاميني يف ملكية األرض وخمتلف االستعماالت العامة واخلاصة لألرض اليت تؤثر يف سبل عيش الصاميني التقليديـة،                 
                            وحثت فنلندا علـى إجيـاد        .  )  ٩١ (                  وبالتايل هويتهم                   ِّ                                                     وال سيما تربية الرِّنة، مما يهدد ثقافتهم وأسلوب عيشهم التقليديني،         

                                                           وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          )  ٩٢ (                                                   تسوية مالئمة للرتاع على األرض مع السكان الصاميني       
   . )  ٩٣ (                  على سبيل األولوية   ١٦٩                                                                 والثقافية فنلندا على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

                                                                                                وقام كذلك املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصـليني واملمثـل                 -   ٣٢
  ،     ٢٠٠٧       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٣                                                                اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، يف رسالة مؤرخة 

                                                   األصليني واملزاعم املتعلقة بالذبح القسري للرنة                                                                        بإثارة شواغل بشأن حالة الرعاة التقليديني من السكان الصاميني        
                                                                                                                       اليت كانت متلكها إىل مجاعة نيليم، وهي إحدى تعاونيات رعاة الرنة الصاميني التابعة لتعاونية إيفالو لرعاة الرنة                 

   .    ٢٠٠٧       أكتوبر  /            تشرين األول ٧                    من جانب التعاونية يف 

                                       حملكمة اإلدارية العليا قد حظرت يف قرارهـا         بأن ا    ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٢                وردت احلكومة يف     -   ٣٣
                                                    ً                         تنفيذ قرار ذبح الرنة بالقوة، وبأن القرار سيظل سارياً حـىت تـصدر                  ٢٠٠٧        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٣       املؤرخ  

                        كمـا قـدمت احلكومـة        .                          ً                                                       احملكمة اإلدارية العليا حكماً يتعلق باألسس املوضوعية للقضية أو تأمر خبالف ذلك           
                                  وبسبب الدعاوى الوطنية اجلارية، فإن   .                                            املظامل الربملاين قد تناول هذه القضية مببادرة منه                      معلومات مفادها أن أمني 

           ، الفـصل     ١٧         الفـصل    (                         ً               كما أفادت فنلندا أنه وفقاً للدستور         .                                              احلكومة غري قادرة على تقدمي معلومات إضافية      
                             لغتهم وثقافتهم وتطويرمها                                                                          ، فإنه حيق للسكان الصاميني، بصفتهم من السكان األصليني، احلفاظ على           ) ٣        الفرعي  

                                                                                                                 وأن احملكمة اإلدارية العليا قد استرعت االنتباه، يف قانون السوابق القضائية الراسخ، إىل ضمان حقوق الصاميني                
   . )  ٩٤ (                                              كسكان أصليني، مع مراعاة قانون حقوق اإلنسان الدويل

       وكان  )  ٩٥ (                      استشاري لشؤون الروما                                                             وفيما يتعلق باهليئات االستشارية املعنية بقضايا األقليات، يوجد جملس  -   ٣٤
             ، بـالنظر يف      ٢٠٠٤                                                                                        فريق األمم املتحدة العامل السابق املعين باألقليات قد أوصى فنلندا، عقب زيارته هلا يف عام        

   . )  ٩٦ (                                                                   إنشاء هيئة استشارية ملعاجلة قضايا إدماج اجلالية الناطقة باللغة الروسية

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ١٠

                                                               فنلندا بتعزيز الضمانات القانونية مللتمسي اللجوء لكفالة            ٢٠٠٥                                  صت جلنة مناهضة التعذيب يف عام         أو  -   ٣٥
  .  )  ٩٧ (                                                      من االتفاقية ومع غريها من االلتزامات الدولية يف هذا اجملال ٣                                          توافق مجيع إجراءاهتا اخلاصة باللجوء مع املادة 
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                                                  جئني، عن القلق إزاء تعـديل قـانون األجانـب                                                                     وأعربت أربع جلان، ومعها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الال        
ّ                          الذي يقضي باتباع إجراءات معّجلة مللتمسي اللجوء           ٢٠٠٠       يوليه   /     لتموز                                  ، وأوصت جلنة مناهضة التعـذيب       )  ٩٨ (                            

ّ    اإلجراء املمعّجل  "                                                بأمور منها أن تعيد فنلندا النظر يف تطبيق                                                            عند النظر يف طلبات اللجوء لضمان إتاحة الوقت          "            
  .  )  ٩٩ (                                                                        ً        لجوء الستخدام مجيع إجراءات االستئناف املتاحة قبل أن تتخذ الـسلطات إجـراء هنائيـاً                    الكايف لطاليب ال  

                                                                                                     وأوصت اللجان، كما أكدت ذلك مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، باحلاجة إىل تأمني احترام األصـول             
                          ل بأن تعاجل فنلندا الطلبات                                  وإضافة إىل ذلك، أوصت جلنة حقوق الطف  .  )   ١٠٠ (                                 والضمانات القانونية مللتمسي اللجوء

   . )   ١٠١ (                                                 املقدمة ألغراض مجع مشل األسرة على حنو إجيايب وإنساين وسريع

     ، إىل  )   ١٠٢ (                                            ً                                 وأشارت جلنة حقوق الطفل، وهو ما ركزت عليه أيضاً مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  -   ٣٦
                              ها احلرب رمبا تعرضـوا لتجـارب                                                                               أن فنلندا بلد يقصده ملتمسو جلوء وأطفال مهاجرون قادمون من بلدان مزقت          

                                                                                                 ودعت جلنة حقوق الطفل فنلندا إىل أمور منها تقدمي معلومات عن املساعدة املقدمـة إىل هـؤالء                   .  )   ١٠٣ (     مفجعة
                                      ً                                                                األطفال لتعافيهم وانسجامهم يف اجملتمع جمدداً وعن مشاريع املساعدة التقنية واملالية اهلادفة إىل منع إشراك األطفال 

   . )   ١٠٤ (                           ة وكذلك املساعدة على تعافيهم               يف الرتاعات املسلح

   احلالة يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتصل هبذه املناطق أو األقاليم- ١١

                                                                                                    توجد فوارق إقليمية يف فنلندا بسبب عوامل تارخيية وعوامل أخرى؛ وتشمل هذه الفوارق وضعي جزر                 -   ٣٧
    ُ      قد أُجريت   "                           للحق يف األرض يف البالند العليا "      زعومة                            وأفادت فنلندا أن الدراسة امل  .  )   ١٠٥ (                   أيالند وموطن الصاميني

ّ                                                   وأن انعدام اليقني السائد احمليط بقضية حقوق أراضي الصاميني ميكن أن يّضر بالعالقـات العرقيـة يف املنـاطق                                                                                  
ُ                                                                                وقد ُدعي الفريق العامل السابق املعين باألقليات، أثناء زيارته لفنلندا يف عام               .  )   ١٠٦ (      املعنية                   لزيارة جـزر       ٢٠٠٤    

   ّ                                                    وركّز اهتمام الزيارة على التشريعات وتطبيق احلكم الذايت يف   .                                             أيالند، وهي منطقة تتمتع باحلكم الذايت يف فنلندا 
   . )   ١٠٧ (                                                         جزر أيالند وعلى املثال الذي تعطيه كآلية ممكنة لتسوية الرتاعات

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات-      ً ثالثا  
                             َّ                                      بعدم وجود أية حالة تعذيب مبلَّغ عنها أثناء الفترة قيـد                ٢٠٠٥                لتعذيب يف عام                        رحبت جلنة مناهضة ا     -   ٣٨

                                                                                         وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن ارتياحها ملالحظة حرص فنلندا على إدماج حقوق               .  )   ١٠٨ (        االستعراض
                هليئات املعاهدات                                        ورحبت باستخدام املالحظات اخلتامية       )   ١٠٩ (                                                اإلنسان يف العمل الذي تقوم به ملكافحة اإلرهاب       

   . )   ١١٠ (                                                                كمعيار لتقييم حقوق اإلنسان يف فنلندا يف التقارير املعروضة على الربملان

                                                                                                      ورحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتماد نظام حصص لتمثيل الرجـال               -   ٣٩
   . )   ١١١ (                      تابعة للدولة وللبلديات               يف مجيع اهليئات ال  )                   يف املائة لكل منهم  ٤٠              نسبة ال تقل عن  (        والنساء 

                                                                                                      وأفادت فنلندا بأهنا تعترف على النحو الكامل بالصالت القائمة بني مكافحة الفساد واحترام حقـوق                 -   ٤٠
   . )   ١١٢ (                                                                   ً         اإلنسان وأن ترتيبها لسنوات عديدة كان األول أو الثاين يف أقل الدول فساداً يف العامل
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                                                                   واالجتماعية والثقافية فنلندا على مواصلة إشراك املنظمـات غـري                                                    وشجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية        -  ٤١
                                                        وشددت فنلندا على دور اجملتمع املدين، مبا فيه املنظمات           .  )   ١١٣ (                                                       احلكومية وغريها من أفراد اجملتمع املدين يف عملية اإلبالغ        

                         ة املعنية حبقوق اإلنسان على            وشددت اللجن  .  )   ١١٤ (                                                              غري احلكومية واملدافعون عن حقوق اإلنسان، يف النهوض بتلك احلقوق      
                        وأشارت فنلنـدا إىل      )   ١١٥ (                                                                                           الدور اإلجيايب الذي قامت به فنلندا على الصعيد الدويل إلنشاء حمفل أورويب جلماعات الروما             
   . )   ١١٦ (                                                                           الدور الرئيسي الذي اضطلعت به يف عملية إنشاء مكتب مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا

  اللتزامات الوطنية الرئيسية األولويات واملبادرات وا-      ً رابعا  
   تعهدات الدولة- ألف 

      كمـا    .  )   ١١٧ (                                                                                         تلتزم فنلندا بأمور منها النهوض حبقوق الطفل وتعزيز مكتب أمني املظامل املكلف باألطفال              -   ٤٢
                                                                                                                   تلتزم فنلندا بأمور منها زيادة تعزيز حقوق السكان األصليني، مبا يف ذلك عن طريق رصد فعالية قـانون لغـة                    

                                                                                                    زيز التعليم بلغة الصاميني واحلفاظ على ثقافة الصاميني، واملشاركة يف فريق اخلرباء املعين بإعـداد                            الصاميني، وتع 
   . )   ١١٨ (                                     مشروع اتفاقية بشأن صاميي بلدان الشمال

   توصيات حمددة للمتابعة- باء 

  )     ٢٠٠٥        أكتوبر /               حبلول تشرين األول (                                                         طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من فنلندا مدها يف غضون سنة   -   ٤٣
                                                                                                                مبعلومات عن تطبيق توصياهتا املتعلقة بالتنفيذ التام ملالحظاهتا والنظر يف اعتماد إجراءات لتنفيـذ املالحظـات                
                                                                                                             املعتمدة مبوجب الربوتوكول االختياري؛ وباألثر االيقايف للتظلم املقدم من ملتمسي اللجوء واحلماية القانونيـة              

                   ً                               وال يزال احلوار جارياً بني اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   .  )   ١١٩ (   ميني                                       املتاحة هلم؛ وبتسوية قضية حقوق أراضي الصا
   . )   ١٢٠ (                                                         وفنلندا فيما يتعلق باآلراء املعتمدة مبوجب الربوتوكول االختياري

                                                                                          وطلبت جلنة مناهضة التعذيب من فنلندا مدها، يف غضون سنة، مبعلومات عن توصيات اللجنة املتعلقـة      -   ٤٤
                                                                                  لصاحل ملتمسي اللجوء، وحبالة مجاعة الروما يف السجون الفنلندية وبربنامج جتديـد                                         بتعزيز الضمانات القانونية    

                                                                          على الطلب املقدم من جلنة مناهضة التعذيب الشواغل املتعلقة مبـسألة             )   ١٢٢ (                  وتناول رد احلكومة    .  )   ١٢١ (      السجون
ّ   اإلجراء املعّجل "    .             ة حبقوق اإلنسان                                                           املطبق على ملتمسي اللجوء، وهي مسألة أثارهتا كذلك اللجنة املعني  "           

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-      ً خامسا  
                                                                                                           شددت فنلندا على أهنا اعتمادها لنهج تنمية قائم على احلقوق يف كل من تعاوهنا الثنـائي ويف احملافـل                     -   ٤٥

  .  )  ٢٣ ١ (                                                                                         املتعددة األطراف وعلى توخيها الستراتيجية وخطة عمل للنهوض باملساواة بني اجلنسني يف السياسة اإلمنائية
                                                                                                                   وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تزيد فنلندا من مساعدهتا اإلمنائية الرمسيـة               

                                                                                                 يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل ومراعاة أحكام العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                    ٠,٧          لتصل إىل   
   . )   ١٢٤ (                              ة اليت تربمها مع غريها من البلدان                                       واالجتماعية والثقافية يف االتفاقات الثنائي
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______________________ 
1  Unless indicated otherwise, the status of ratifications of the instruments listed in the table may be found in 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), 
supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of 
the United Nations Secretariat, http://untreaty.un.org/. 

2  The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families 
CPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Protection of Persons with Disabilities 

CED International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 
3  Information relating to other international instruments, including regional instruments, may be found in the 
pledges and commitments undertaken by Finland before the Human Rights Council, as  
http://ww2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/elections.htm (hereafter “aide-memoire”) . 
4  Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing 
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
 
5  1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the status 
of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
 
6  These Conventions and Protocols are: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and 
Sick in Armed Forces in the Field; Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and 
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea; Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War; 
Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War; Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 
(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 
Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). Source: Switzerland, 
Federal department of foreign affairs, http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
 
7  International Labour Organization Convention No. 29 Concerning Forced or Compulsory Labour; Convention 
No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to 
Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and 
Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 



A/HRC/WG.6/1/FIN/2 
Page 14 

  
8  Conclusions and recommendations of the Committee against Torture: Finland (CAT/C/CR/34/FIN), para. 3 (k) 
and aide-memoire, op. cit., p. 5. 
9  Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child: Finland (CRC/C/15/Add.272), paras. 58 
and 59 and aide-memoire, op. cit., p. 4.  
10  Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (E/C.12/FIN/CO/5), para. 
31 and CRC/C/15/Add.272, para. 53 (b).  
11  E/C.12/FIN/CO/5, para. 32. 
12  Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Finland 
(CERD/C/63/CO/5), para. 12.  
13  Aide-memoire, op. cit., p. 5 and CERD/C/FIN/19, para. 79.  
14  Concluding observations of the Human Rights Committee: Finland (CCPR/CO/82/FIN), para. 7, 
CRC/C/15/Add.272, para. 55 (b) and aide-memoire, op. cit., p. 4. 
15 CCPR/CO/82/FIN, para. 3 (a) and CERD/C/FIN/19, para. 9; see also CAT/C/CR/34/FIN, para. 3(c); 
CRC/C/15/Add.272, para. 17; E/C.12/FIN/CO/5, para. 7 and UNHCR, UPR submission, p. 1, available at 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/FISession1.aspx.  
16  CCPR/CO/82/FIN, para. 3 (b) and E/C.12/FIN/CO/5, para. 9.  
17  E/C.12/FIN/CO/5, paras. 8 and 9. 
18  CAT/C/CR/34/FIN, para. 3 (d) and UNHCR, UPR submission, op. cit., p. 2.  
19  CAT/C/CR/34/FIN, para. 4 (a). 
20  Ibid., para. 5 (a). 
21  Aide-memoire, op. cit., p. 2.   
22  CERD/C/63/CO/5, para. 7, CAT/C/CR/34/FIN, para. 3 (h), E/C.12/FIN/CO/5, para. 7 and UNHCR, UPR 
submission, op. cit., p. 2.  
23  CRC/C/15/Add.272, paras. 9 and 10 (a) and (b).  
24  E/C.12/FIN/CO/5, para. 30.  
25  Aide-memoire, op. cit., p. 6.  
26  CERD/C/63/CO/5, para. 7.  
27 CRC/C/15/Add.272, para. 3 (c) and (d). 
28  Ibid., paras. 7 and 8; see also aide-memoire, op. cit., p. 6.  
29 The following abbreviations have been used in this document:  

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination  
CESCR  Committee on Economic, Social and Cultural Rights  
HR  Committee  Human Rights Committee 
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women  
CAT  Committee against Torture 
CRC  Committee on the Rights of the Child 

30 Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Official Records 
of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 38 (A/56/38), chap. IV, sect. B.4 (b), paras. 279-311; 
E/C.12/FIN/CO/5, paras. 2-5 and 34; CCPR/CO/82/FIN, paras. 2 and 18; CAT/C/CR/34/FIN, paras. 2 and 6; 
CERD/C/63/CO/5, paras. 2-4, 18 and 20; and CRC/C/15/Add.272, paras. 2, 15 and 16 and 60 and 61. 
31 E/C.12/FIN/CO/5, para. 6. See also aide-memoire, op. cit., pp. 2 and 8 and the reports of the Open-ended 
Working Group on an optional protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(A/HRC/6/8, E/CN.4/2006/47, E/CN.4/2005/52 and E/CN.4/2004/44).  
32  Aide-memoire, op. cit., p. 6. 
33  The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an official report by a special 
procedures mandate holder. 
34 See (i) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), questionnaire on the right to 
education of persons with disabilities sent in 2006; 

(ii) report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on 
the impact of certain laws and administrative measures on migrants sent in 2006; 



A/HRC/WG.6/1/FIN/2 
Page 15 

(iii) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children 
(A/HRC/4/23), questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking in persons sent in 2006; 

(iv) report of the Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders 
(E/CN.4/2006/95 and Add.5), questionnaire on the implementation of the Declaration on the Right and 
Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized 
Human Rights and Fundamental Freedoms sent in June 2005; 

(v) report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of 
indigenous people (A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people sent in August 2007; 

(vi) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and children 
(E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(E/CN.4/2006/67), joint questionnaire on the relationship between trafficking and the demand for commercial 
sexual exploitation sent in July 2005; 

(vii) report of the Special Rapporteur on the right to education (E/CN.4/2006/45), questionnaire on the 
right to education for girls sent in 2005; 

(viii) report of the Working Group on mercenaries (A/61/341), questionnaire concerning its mandate 
and activities sent in November 2005; 

(ix) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children’s organs sent on July 2006; 

(x) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(E/CN.4/2005/78), questionnaire on child pornography on the Internet sent in July 2004; 

(xi) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(E/CN.4/2004/9), questionnaire on the prevention of child sexual exploitation sent in July 2003; 

(xii) report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and 
transnational corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on human rights 
policies and management practices - Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29): Questionnaire on 
the right to education of persons with disabilities Report of the Special Rapporteur on the right to education, the 
right to education of persons with disabilities sent in 2006). 
35 The questionnaire on the right to education of persons with disabilities (see A/HRC/4/29, paras. 47 and 79); the 
questionnaire on issues related to forced marriages in the context of trafficking in persons (see A/HRC/4/23, paras. 
14 and 20); the joint questionnaire on the relationship between trafficking and the demand for commercial sexual 
services (see E/CN.4/2006/62, paras. 24, 93 and 94, and E/CN.4/2006/67, para. 22); the questionnaire on the right 
to right to education for girls (see E/CN.4/2006/45, para. 89); the questionnaire on the sale of children’s organs (see 
A/HRC/4/31, para. 24); the questionnaire on child pornography on the Internet (see E/CN.4/2005/78, para. 4); and 
the questionnaire on human rights policies and management practices (see A/HRC/4/35/Add.3, para. 7).  
36  Aide-memoire, pp. 6 and 8. 
37 See OHCHR, Annual Report 2004, p. 13, Annual Report 2005, p. 15 and Annual Report 2006, p. 158. 
38  See report of the Secretary-General on national institutions for the promotion and protection of human rights 
(A/60/299), para. 53. 
39 CCPR/CO/82/FIN, para. 16.  
40  CRC/C/15/Add.272, para. 17.  
41  A/56/38, para. 305.  
42  CERD/C/63/CO/5, para. 13 and CRC/C/15/Add.272, para. 17.  
43  CCPR/CO/82/FIN, para. 16.  
44  CRC/C/15/Add.272, para. 18.  
45  A/56/38, para. 306. 
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47 E/C.12/FIN/CO/5, para. 22 and UNHCR, UPR submission, op. cit., p. 1.  
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61 E/C.12/FIN/CO/5, para. 25. 
62 A/56/38, para. 302. 
63  Aide-memoire, op. cit., p. 6.  
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