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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة السابعة والعشرون
 12-1أيار/مايو 2٠1٧

موجز ورقات المعلومات َّ
المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن فنلندا

(*)1

تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق

اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .والتقرير عبار عن موجز لورقات املعلومات( )2املقدم من  23جه
من اجلهات صاحب املصلح إىل عملي االستعراض الدوري الشامل ،وهو مق ّدم يف شكل ماوجز
وُيصا رارم مساتقل إلساهامات امل سسا الو يا حلقاوق
تقيداً باحلد األقصى لعدو الكلماتُ .
اإلنسان املعتمد ب اء على التقيد الكامل مبباوئ باريس.

ثانيا -المعلومااات المقدمااة ماان الملسسااة الوونيااة لحقااوق اإلنسااان المعتماادة
بناءا على التقيّد الكامل بمبادئ باريس
 -2أوصاى مرزاز حقااوق اإلنساان يف امل سسا الو يا حلقااوق اإلنساان يف ر ل اادا بالتصادي علااى
االتفاقي ا الدولي ا حلماي ا صيااع األش ااااق م اان االزتفاااء القس ااري وون مزي ااد ماان الت ا ز  ،ومبواص اال
اجلهااوو الراميا إىل التصاادي علااى اتفاقيا م اما العماال الدوليا رقا  169املتعلقا بالشااعوص األصاالي
والقبلي يف البلدان املستقل وإشراك الشعب الصامي ،على حنو هاوف ،يف عملي التصدي (.)3
 -3وشدو أيضاً على زياو تعزيز التعاون والت ساي يف جمااق قضاايا حقاوق اإلنساان وازال احلكوما
عان ريا إنشااء شاابكات تعااإل سقاوق اإلنسااان ةاامن زال وزار ماان الااوزارات وةامان حصااوق ا ي ااات
املستقل املع ي سقوق اإلنسان على املوارو اليت تفي بالغرض يف االةطالم بواجباهتا(.)4

__________

*

مل حترر هذه الوثيق قبل إرسا ا إىل ووائر الرتص يف األم املتحد .
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 -4ويذزر من التوصيات الايت قادمها مرزاز حقاوق اإلنساان ،اصاي املاوارو الالزما لت فياذ
زط العمل الو ي الثاني بش ن احلقوق األساسي وحقوق اإلنسان وإشراك السالطات اإلقليميا
واحمللي يف تصمي وت فيذ زط العمل الو ي (.)5
 -5وشاادو مرزااز حقااوق اإلنسان/امل سس ا الو ي ا حلقااوق اإلنسااان يف ر ل اادا علااى ةاامان
تورر املاوارو الكاريا لرعايا زباار السان و ارسا اإلوار لاشاراف الادازلي ووةاع أساا تشاريعي
لتداب تقييد ح تقرير املص يف إ ار رعاي زبار السن(.)6
 -6وشااعع علااى مزيااد ماان حتس ا املساااوا ملغااايري ا وي ا اجل ساااني بالغاااء اش ارتا العق ا
للحصوق على االعرتاف القانوين بتغي نوم اجل س(.)٧
 -٧وحاال علااى تفاااوي احتعاااز السااع اء وون ازم ا يف زنزانااات الشاار وإيااداعه يف
مراز ااز االحتع اااز امل ق اا ،ع ااوض ول اان ،وة اامان ت ااورر أنش ااط زاريا ا ارس ااها الس ااع اء ز ااار
الزنزانات يف صيع سعون البلد(.)8

ثالثا -معلومات مقدمة من أصحاب مصلحة آخرين
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( )9والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان
 -8أرااوت م اما العفااو الدوليا با ن ر ل اادا صادق ،،م ااذ االسااتعراض الاادوري الشااامل الثاااين
يف عااام  ،2٠12علااى اتفاقيا حقااوق األشااااق ووي اإلعاقا وبروتوزو ااا االزتياااري ،والربوتوزااوق
االزتياااري التفاقيا م اهضا التعااذيب ورا ه ماان ةااروص املعاملا أو العقوبا القاسااي أو الالإنساااني
أو املهي ا والربوتوز اول االزتياااري ا الثاااين والثالاال التفاقي ا حقااوق الطفاال والربوتوزااوق االزتياااري
امللح بالعهد الدويل اخلاق باحلقوق االقتصاوي واالجتماعي والثقاري  .ومل تصدق ر ل دا بعد على
اتفاقيا م اما العماال الدوليا رقا  169بش ا ن الشااعوص األصاالي والقبليا  ،وعلااى االتفاقيا الدولي ا
حلماي صيع األشااق من االزتفاء القسري ،مثلما التزم ،بذلن زالق استعراض عام .2٠12
 -9وأعرباا ،م ام ا العفااو الدولي ا عاان أساافها ألن ر ل اادا قبلاا ،العديااد ماان التوصاايات املقدم ا
بش ن مس ل الع ف ةد املرأ  ،إال أهنا مل اص بعد املوارو الكاري لت فيذ اتفاقي اسط بوق(.)1٠
 -1٠وحل مرزز ةحايا التعذيب يف ر ل دا على بدء برنامج عمل لت فيذ بروتوزوق اساط بوق
ت فيذاً رعاالً(.)11

باء -اإلوار الووني لحقوق اإلنسان
 -11أوصى الصليب األمحر الف ل دي ب ن تلتزم احلكوم الف ل دي بالتمسن باملعاي الصارم
الاايت تعتماادها عاااو ريمااا يتعل ا باااحرتام قااي وحقااوق اإلنسااان يف اااااو الق ارارات ،واإلج اراءات
التشريعي وزذلن االعتبارات السياسي  ،ومبواصل حتس هذه املعاي (.)12
 -12وأوصااى الصااليب األمحاار الف ل اادي زااذلن با ن تعماال حكوم ا ر ل اادا أزثاار را زثر علااى
تقيي اآلثار اليت ُيلفها تغي التشريعات والسياسات العام على اإلنسان وعلى حقوق اإلنساان
م ذ مرحل اإلعداو(.)13
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 -13وريماا يتعلا بت فياذ التوصااي  22-9٠املقدما يف اجلولا الثانيا مان االسااتعراض الاادوري
الشامل بش ن إورا تعلي حقوق اإلنسان زعزء إلزامي من تدريب املدرس (سلوري يا) ،رحب،
الفيدرالي ا الدولي ا حلقااوق اإلنسااان باااورا ماااو حقااوق اإلنسااان يف امل اااهج الدراسااي األساسااي
الو ي ا اجلديااد يف مرحل ا التعلااي األساسااي ( )2٠14ومرحل ا التعلااي الثااانوي ( .)2٠15ر ا
أهنا أعرب ،عن قلقها بشا ن ارتقاار هي ا جملاس التعلاي إىل املاوارو الايت تتاي اا تادريب املدرسا
بانتاااام وتااور الاادع ا وي بغااي للحكوما أن تضاامن تااع صيااع املدرسا يف ال اااام املدرسااي
الو ين مبستوياته زار بامل هالت الكاري يف جماق تعلي حقوق اإلنسان(.)14
 -14ووع ،م ام العفو الدولي حكوم ر ل دا إىل تور ما يكفي من املوارو البشري واملالي
ملرزااز حقااوق اإلنسااان ،الااذي يشااكل جاازءاً ماان امل سس ا الو ي ا حلقااوق اإلنسااان وإ اااز زط ا
عمل و ي بش ن احلقوق األساسي وحقوق اإلنسان تتس بالشمولي و وق ويالً زارياً ،وإجراء
تقيي م تا لآلثار اليت الفها صيع مشاريع القوان واالقرتاحات املتعلقا بامليزانيا وبالسياساات
العام  ،ور ها من األنشط احلكومي على حقوق اإلنسان قبل اعتماوها(.)15

جيم -تنفيااا االلتزامااات الدوليااة المتعلقااة بحقااوق اإلنسااانا مااع مراعاااة القااانون الاادولي
الساري

اإلنساني
 -1المسائل المشتركة بين القطاعات

املساوا وعدم التمييز

()16



 -15أعربا ،أمي ا املااامل املع يا باملسااوا  ،يف البياان الااذي قدمتاه يف عاام  2٠11إىل الفريا
العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل ،عن قلقها بش ن زلو قانون املساوا مان حكا ادو
حيار التمييز بسبب تغي نوم اجل س .وقد رأ حتسن يف هذا الش ن ع دما عدق قاانون املسااوا
يف عاام  2٠15بتضاامي ه حكمااً حياار التمييااز بساابب ا ويا اجل سااني والتعبا اجل ساااين .وعاادق
قااانون املساااوا أيض ااً بتضاامي ه التزام ااً يقتضااي ماان الساالطات ومقاادمي زاادمات التعلااي وأرباااص
العم اال م ااع التميي ااز ة ااد األقلي ااات اجل س اااني  .بي ااد أن األش ااااق ال ااذين ي تم ااون إىل أقلي ااات
ج ساني ما زالوا يواجهون مشازل شىت يف سعيه لبلوغ املساوا  .وقد تلق ،أمي املاامل املع يا
باملساااوا اتصاااالت بش ا ن حاااالت تتعل ا بشاابه التمييااز يف جماااالت ماان صلتهااا سااوق العماال
والتعلي واخلدمات ،وزذلن بش ن مسائل شىت تتعل بعملي تغي نوم اجل س(.)1٧
 -16وأع اارص الص االيب األمح اار الف ل اادي ع اان قلق ااه بشا ا ن تص اااعد املواق ااف الع صا اري وز ااره
األجان ااب واش ااتداو ح اادهتا وتقبله ااا أزث اار ،ال س اايما عل ااى ش اابك اإلنرتن اا .،و ك اان اإلش ااار إىل
تصاااعد زطاااص الكراهي ا وأرعاااق الكراهي ا املتساام بالعدواني ا  ،وزااذلن ت ا ّزم امل اااا االجتماااعي
بش ااكل واة ا  ،ال س اايما ريم ااا يتعل ا ب ااا عر وملتمس ااي اللع ااوء .ويش ااكل التش اادو يف املواق ااف
هتديداً زط اً للعالقات االجتماعي ب اجملموعات السكاني  .وأوصى الصاليب األمحار الف ل ادي
حكوم ا ر ل اادا ،مثلمااا أوصااى اجلهااات صاااحب املصاالح  ،باااااو موقااف رعاااق ملكارح ا زطاااص
الكراهي واملواقف العدواني اليت ما رت  ،تزواو انتشاراً(.)18
 -1٧والحا ا اا ،الفيدرالي ا ا ا الدولي ا ا ا حلق ا ااوق اإلنس ا ااان أن حكوم ا ا ا ر ل ا اادا تلق ا اا ،،ز ا ااالق
االستعراض الساب  ،الكث مان التوصايات بشا ن الع صاري وزراهيا األجاناب ،وشارع ،احلكوما
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يف ت فيااذ عااد مشاااريع مل ااع اجل ارائ املرتكب ا باادارع الكراهي ا والتصاادي للع ص اري  .ورأت أن هااذه
املشاريع رمبا تكون زالق ر أن املشاريع قصا األجال ال ثال تادب اً زاريااً ملعاجلا حالا تادعو
للقل ا  .وتفي ااد التق ااارير األز ا ب ا ن ع اادو اجل ارائ املرتكبا ا ب اادارع الكراهي ا ق ااد زاو .وال ب ااد م اان
االعرتاف بوجوو الع صاري واااهر زاره اإلساالم وااللتازام مبعاجلتهماا علاى املادع البعياد والتصادي
ما بانتاام على أعلى مستوع سياسي(.)19
 -18والحااا ،زاال ماان امل ام ا الف ل دي ا الو ي ا حلقااوق املثلي ا واملثليااات وحاااملي صاافات
اجل س ومغايري ا وي اجل ساني ( )SETAوصعي حقوق مغايري ا وي اجل ساني وحاملي صافات
اجل سا ا ( )TRASEKأن ر ل اادا وارق اا ،،يف اس اات تاجات اجلولا ا الثانيا ا م اان االس ااتعراض ال اادوري
الش ااامل عل ااى التوص ااي ( )8-9٠عل ااى تكثي ااف جهووه ااا يف جم اااق مكارح ا التميي ااز بس اابب املي اال
اجل ساي وا ويا اجل سااني بوسااائل م هاا مراجعا التشاريعات وأساالوص اإلوار الو يا اادف القضاااء
عل ااى التميي ااز ة ااد املثلي ااات واملثليا ا ومزووج ااي املي اال اجل س ااي ومغ ااايري ا ويا ا اجل س اااني وح اااملي
صاافات اجل س ا يف حقااوق الوالاادين وحقااوق األساار واحل ا يف األماان والسااالم الشاصااي  .وم ااذ
ولن احل  ،حتسان الوةاع القاانوين أساسااً مان زاالق إصاالل التشاريعات املتعلقا مبكارحا التميياز
وحتقي املساوا  .رفي قاانون مكارحا التميياز وساع نطااق احلمايا مان التعارض للتميياز بسابب امليال
اجل سي ليشمل صيع جماالت احليا  .ويف قانون املساوا  ،يرو وزر ا وي اجل ساني والتعبا اجل سااين
واخلصائ اجل ساني صراح ً باعتبارها من األسس اليت حياار التميياز علاى أساساها .وتشامل واليا
زال مان أمي ا املااامل املع يا مبكارحا التميياز وأمي ا املااامل املع يا باملسااوا  ،صاراح ً ،امليال اجل ساي
(أمي ا املاااامل املع ي ا مبكارح ا التمييااز) وا وي ا اجل ساااني والتعب ا اجل س اااين واخلصااائ اجل س ااني
(أمي املاامل املع ي باملساوا ) .وقد أقر الربملان الف ل ادي التشاريع املتعلا بازوا شاصا مان نفاس
اجلا ا س وسيص ااب بامك ااان األقا اران م اان نف ااس اجلا ا س االقا ارتان برب ااا ال اازوا اعتب اااراً م اان  1آوار/
مار  .2٠1٧بيد أن مث مسائل مل حيل جزء زب م ها وال تزاق تدعو للقلا  ،مان قبيال االعارتاف
الق ااانوين ب ااوم اجلا ا س ،والس ااالم اجلس اادي حل اااملي ص اافات اجل سا ا  ،وحق ااوق األس اار واحلق ااوق
الوالدي ا  ،واجل ارائ املرتكب ا باادارع الكراهي ا و ارس ا الع ااف ةااد املثلي ااات واملثلي ا ومزووجااي املي اال
اجل سي ومغايري ا وي اجل ساني وحاملي صفات اجل س (.)2٠
()21

حقوق اإلنسان ومكارح اإلرهاص 
 -19أوص اا ،م ام ا العف ااو الدولي ا بالتقي ااد ام ااً بالتوص اايات ال اوارو يف تقري اار أم ا املا ااامل
الربملاين لعام  2٠14بش ن التسلي واالحتعاز السري وت فيذ تداب مل ع ت اي رحالت التسلي
السااري يف املسااتقبل واحارتام االلتزامااات املتعلقا سقااوق اإلنسااان التزامااً تامااً يف سااياق مكارح ا
اإلرهاص وةمان أن تكاون قاوان املراقبا  ،الايت حتاد مان اخلصوصاي  ،وات نطااق ةاي وواةاح
وتتي إمكاني الت ب مبفعو ا ،وأن تكون املراقب دو ا دف وتست د إىل مبدأ االشاتباه املعقاوق،
وأن تكااون ه اااك حاج ا ش ااديد إليهااا لتحقي ا ه اادف مشااروم وأن ااار بطريق ا يراع ااى ريه ااا
الت اسب وعدم التمييز(.)22
 -2٠وأزا اادت م ام ا ا العفا ااو الدولي ا ا علا ااى وةا ااع ةا اامانات ةا ااد التعسا ااف يف اسا ااتعماق املراقب ا ا
وإزضام أنشط االستابارات لرقاب رعال ومستقل ونزيه  ،مبا يف ولن الرقاب الربملاني والقضائي (.)23
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 -٢الحقوق المدنية والسياسية

ح الفرو يف احليا واحلري واألمان على شاصه

()24



 -21أراااو مرز ااز ة ااحايا التع ااذيب يف ر ل اادا ب ا ن وول ا ر ل اادا قبل اا ،التوص اايات التالي ا وات
الصا اال بضا ااحايا التعا ااذيب زا ااالق اجلول ا ا الثاني ا ا ما اان االسا ااتعراض الا اادوري الشا ااامل يف أيلا ااوق/
سبتمرب  .2٠12وقد  ،املصاوق على الربوتوزوق االزتيااري التفاقيا م اهضا التعاذيب ورا ه
ماان ةااروص املعامل ا أو العقوب ا الالإنساااني أو املهي ا حسااب األصااوق يف عااام  ،2٠14وع ا َ
مكتب أم املاامل الربملاين الف ل دي باعتباره ثل اآللي الوقائي الو ي (.)25
 -22وأوصاا ،م ام ا العفااو الدولي ا باااإلررا رااوراً ووون شاار عاان صيااع السااع اء احملتع ازين
بس اابب االس اات كاف الض اام ي م اان أواء اخلدما ا العس ااكري وة اامان أال تك ااون اخلدما ا املدنيا ا
البديل للادم العسكري عقابي ووات ابع ييزي وةمان بقائها حت ،سيطر مدني (.)26
 -23وأر اااو ائ ااتالف الرابط ااات ال س ااائي الف ل ديا ا ( )NYTKISبا ا ن ه اااك حاجا ا ماسا ا إىل
إوزاق تغي ات تشاريعي علاى املااو  ،5الفقار الفرعيا  ،1مان الفصال  2٠مان القاانون اجل اائي.
رهااذه املاااو تا علااى أن األرعاااق الاايت يرتكبهااا شااا يف موقااع ساالط أو شااا ما ن ةااد
شا يف عهدته أو من واجبه أن يتعهده بالرعاي زمريض يف املستشفى أو يف م سس أزرع،
أو شااا ال لاان القاادر علااى التعب ا عاان الرةااا بساابب املاارض أو اإلعاق ا أو لعل ا أزاارع،
تستوجب العقوب املطبق على جر االعتداء اجل سي ،والغرام يف حدووها الدنيا(.)2٧
 -24و الب االئتالف بتور محاي رعالا ومتسااوي لخشاااق املاووع يف امل سساات املغلقا
(السعون واملستشفيات وم سسات إيواء األشااق ووي اإلعاق العقليا ) .ووعا ،م اماات را
حكومي إىل إجراء تغي يف القانون يقضي باعتبار األرعاق اجل سي الايت يرتكبهاا أشاااق يف موقاع
سالط أو أشاااق م ااون يف هاذه األمااازن أو يف بي اات اثلا (وور رعايا املعااق وزباار الساان،
وم سس ااات إع اااو الت هي اال واملستش اافيات) يف حا ا م اان يتعه اادوهن بالرعايا ا  ،أرع اااالً ج س ااي را ا
رةااائي سك ا تعريفهااا .وي بغااي أن ُيضااع مرتكبااو هااذه األرعاااق للمالحق ا ويعاااقبوا ب ا فس العقوب ا
املطبقا علااى اجلارائ اجل سااي األزاارع سسااب جسااام اجلر ا  .رالقااانون احلااايل يعاارف هااذه األرعاااق
باعتبارها من قبيل االعتداء اجل ساي وتطبا علاى مرتكبهاا عقوبا أزاف بكثا تتمثال يف وراع رراما
حىت وإن زان ،تشكل ارتصاباً يف واقع األمر .وتقرتل امل اماات را احلكوميا أيضااً إةاار عباار
"يف حاااالت اثلا " ،معللا ولاان باعتماااو عمليا تقااد الرعايا زااار امل سسااات الاايت أساافرت عاان
إعاااو إي اواء زث ا ماان األشااااق الضااعفاء يف مااا اصااطل علااى تسااميته "مرازااز الرعاي ا املفتوح ا "
أو "الرعاي امل زلي " حيل كن أن يتعرةوا أيضاً للع ف اجل سي على أيدي مقدمي الرعاي (.)28
 -25ووز اار ائ ااتالف اجلمعي ااات ال س ااائي يف ر ل اادا أن ر ل اادا تفتق اار إىل  433وح ااد إليا اواء
األسار يف املاووي .وه ااك حاليااً  19ما وع إلياواء ةاحايا الع اف زكال (مقابال  26مان مقادمي
هااذه اخلدم ا يف الساااب ) .وتتااوىل م امااات ر ا حكومي ا إوار  13م ا وع .ولاايس ه اااك سااوع
ملع سري واحد يف ر ل دا هو ملع موناا الاذي تشارف علياه رابطا مونيكاا ،وهاي رابطا نساائي
متع اادو الثقار ااات .وال يف ااي التموي اال املت ااال حالي ااً ب ااالغرض يف احلف اااا عل ااى الع اادو الك ااايف م اان
املالجئ وانتشارها يف امل ا  .ره اك م اا واساع ال توجاد ريهاا مالجائ .ويف امل اا املكتاا
بالسكان (مثال العاصام  ،هلسا كي) يعتارب عادو املالجائ را زااف .ويف عاام  ،2٠15ررضا،
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رابط ا هلس ا كي لاي اواء أزثاار ماان  348زبون ا مااع أ فااا ن ألهنااا اساات فدت اقتهااا االسااتيعابي
ام ا ااً .وياا اال ملع ا ا ما ااإل أيض ا ااً تل ا ااً باسا ااتمرار .ويف عا ااام  ،2٠15مل يكا اان باإلمكا ااان إي ا اواء
حوايل  18٠امرأ يف امللع بسبب عدم تورر األمازن(.)29
 -26وأوصااى االئااتالف ر ل اادا بزياااو التموياال احلكااومي خلاادمات اإلي اواء ماان أجاال ررااع عاادو
املالجئ املاصص إليواء ةحايا الع ف وتوسيع نطاق التغطي اجلغراري  .وأزد االئتالف أن ر ل ادا
حتتا إىل مزيد من املالجئ السري لضمان تور الدع الفروي لكل فل أث اء تعرةه ألزم بسبب
الع ف ،واملضي يف تطوير هذا الدع مع إيالء اهتماام زااق للف اات الضاعيف  .وقااق إن عليهاا أن
تراعااي االحتياجااات اخلاص ا جملموعااات األقليااات واجملموعااات الضااعيف (حسااب التعريااف ال اوارو يف
اتفاقي اسط بوق) لدع تطاوير زادمات هاذه املالجائ وأن تضامن حصاوق زال فال أث ااء أي أزما
يتعاارض اا بساابب الع ااف علااى الاادع الفااروي وتطااور هااذا الاادع أزثاار مااع إيااالء اهتمااام زاااق
للف ات الضعيف واصي التمويل احلكومي وإتاحته لتطوير مالجئ كن الوصوق إليها(.)3٠

احلريات األساسي واحل يف املشارز يف احليا العام واحليا السياسي

()31

 -2٧أوص ،م ام " "SETAوصعي " "TRASEKبتا م حصاوق الشار واملادع العاام
والقضا واحملام على املعاارف واملهاارات الالزما للتصادي للعارائ املرتكبا بادارع الكراهيا ةاد
املثليات واملثلي ومزووجي امليل اجل سي ومغاايري ا ويا اجل سااني وحااملي صافات اجل سا عان
ري ا ت ااور الت اادريب اإللزام ااي واملب اااوئ التوجيهي ا وأوص ااتها بتع ااديل الق اوان اخلاص ا ب اااجلرائ
املرتكب بدارع الكراهي وزطاص الكراهي سيل تدر ريهاا ا ويا اجل سااني صاراح ةامن أساس
التحيااز والتوعيا طاااص الكراهيا ةااد املثليااات واملثليا ومزووجااي املياال اجل سااي ومغااايري ا ويا
اجل ساني وحاملي صفات اجل س وبوثاره الضار (.)32
 -28وأوصااى الصا دوق الاادويل للتحااالف ماان أجاال الاادرام بضاامان االعارتاف باااحل يف حريا
الفكاار والوجاادان والاادين ،واح ارتام هااذا احل ا علااى ال حااو الواجااب ،وبااال ار يف تطبي ا األحكااام
القانوني اليت ت ا احلا يف االسات كاف الضام ي وتا علاى محايتاه .وأوصاى التحاالف الادويل
أيض ا ااً بض اامان ت ااع امله ي ا ا الطبي ا ا ب اااحل يف رر ااض املش ااارز يف إج ا اراء عملي ااات اإلجه اااض
واإلجراءات األزرع بسبب االست كاف الضم ي وةمان إياالء االحارتام الواجاب حلا الوالادين
يف ازتيار نوم التعلي الذي يريدونه ألب ائه وت ش أب ائه ورقاً لق اعاهت (.)33
 -29وش اادو ز اال م اان احت اااو أص ااحاص الفك اار يف ر ل اادا والرابطا ا الف ل ديا ا ألنص ااار امل ااذهب
اإلنساين على أال تكون الطقو الدي ي جزءاً من الربنامج الس وي يف املدار (.)34

حار صيع أشكاق الرق

()35

 -3٠أجرت الرابطا الف ل ديا حلقاوق اإلنساان سثااً بالتعااون ماع وزالا االحتااو األورول للحقاوق
األساسي بش ن أشكاق االساتغالق الشاديد للعمااق املهااجرين يف العمال يف ر ل ادا .وأثبا ،البحال
أن ةااحايا االرااار بالبشاار أو اجلارائ املماثلا ال حيصاالون وائمااً علااى احلمايا واملساااعد الكاااريت .
وال يستفيد صيع ةحايا االستغالق الشديد يف العمل من ال ااام الاو ين ملسااعد ةاحايا االراار.
ويشار بوجه زاق إىل أنه كن أن تستبعد الضحي من ناام املساعد إوا رأت تغي ات يف ناوم
اجلر أث اء اإلجراءات القضائي رتحول ،إىل شيء آزر ر االرار بالبشر(.)36
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 -٣الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

احل يف التعلي
 -31أوصاا ،م ام ا العف ااو الدولي ا يفع اال التثقيااف يف جم اااق حق ااوق اإلنس ااان إلزامي ااً جلمي ااع
املعلم ا املتاادرب ويشاامل املشااارز وازتساااص املهااارات العملي ا لتمك ا املعلم ا املتاادرب ماان
اح ارتام حقااوق اإلنسااان وإومااا اجلميااع يف عملي ا التعلااي وتااور التاادريب أث اااء اخلدم ا جلميااع
املعلم ليكتسبوا املهارات اليت تلزمه للتثقيف يف جماق حقوق اإلنسان ت فيذاً ملتطلبات امل اهج
الدراسي األساسي الو ي اجلديد يف مرحل التعلي األساسي(.)3٧
 -32وأوصى جملس أوروبا السلطات الف ل دي مبواصل تعزيز التعلي باللغ الصامي  ،وال سيما
مان زاالق وةاع سياسا م اما وزطا وياال ويلا األجال وااااو تاداب عاجلا حلمايا وتعزيااز
لغيت صامي إناري وصامي سكول ،،املهادوت باالنادثار بوجاه زااق ،وولان بطارق م هاا علاى
ا
وجااه اخلصااوق تااور "أعشااا لغوي ا " بشااكل وائ ا واااااو مزيااد ماان التااداب لضاامان احلصااوق
عل ا ااى ز ا اادمات الرعاي ا ا االجتماعي ا ا والص ا ااحي ب ا اااللغت الس ا ااويدي والص ا ااامي ووة ا ااع وت في ا ااذ
اس ارتاتيعيات مبتكاار لتاادريب املدرس ا ماان الرومااا والتوسااع يف إعااداو م اواو تعليمي ا بلغ ا الرومااا
وزياو تور التعلي ذه اللغ واااو تداب لزياو ورج الاوعي والتساام رااه اللغاات اإلقليميا
أو لغ ااات األقلي ااات يف ر ل اادا يف امل اااهج الدراس ااي العاما ا يف صي ااع مراح اال التعل ااي ويف وس ااائ
اإلعالم على حد سواء(.)38
 -٤حقوق أشخاص محددين أو فئات معينة من األشخاص

ال ساء
 -33عما االً بالتوص ااي  14-89املقدما ا يف اجلولا ا الثانيا ا م اان االس ااتعراض ال اادوري الش ااامل
بشا ن اااااو مزياد ماان التاداب الراميا إىل محايا حقااوق املارأ  ،مبااا يف ولان م ااع الع اف (أوزرانيااا)،
والتوصااي  16-89بشا ن اااااو تااداب قانونيا وعمليا رعالا للقضاااء علااى صيااع أشااكاق التمييااز
والع ااف ة ااد ال س اااء واأل ف اااق ،وال س اايما ة ااد ال س اااء واأل ف اااق ووي اإلعاق ا ا  ،وامله اااجرين
والالج ا ماان ال ساااء واأل فاااق ،وال ساااء واأل فاااق امل تم ا إىل أقليااات إث ي ا ووي ي ا  ،ال ساايما
ما ا ه املس االمون والروم ااا (إيا اران) ،أوص اا ،الورقا ا املش اارتز املقدما ا م اان جمل ااس الش ااباص ال ااو ين
الف ل اادي  -م اما الشااباص الف ل ديا للتعاااون ( )Allianssiوم تاادع الشااباص األورول  -باعااداو
زط ويل و ي دو األهداف ملكارحا الع اف والتميياز ةاد ال سااء وتاور إمكانيا الوصاوق
واملسااعد املاليا لادع زاادمات مثال زطااو االتصااق للمساااعد علاى ماادار السااع يلا أيااام
األساابوم وزاادمات الرعايا يف مرازااز مت قلا وتعزيااز التعاااون ريمااا با يتلااف الوزاااالت احلكوميا
واإلوارات البلدي (.)39
 -34وزررت أمي املاامل املع ي باملساوا اإلعراص عن قلقها يف البيان الذي قدمته إىل الفري
العاماال املعااين باالسااتعراض الاادوري الشااامل يف عااام  2٠11ألن التعاارض للتمييااز بساابب احلماال
واإلجاااز العائلي ا ال ي ازاق يشااكل مصاادر قل ا زب ا يف ر ل اادا .وي طااوي جاازء زب ا ماان القضااايا
املتعلق ا بس ااوق العم اال املعروة ا علااى أمي ا املا ااامل باالش ااتباه يف ارس ا التميي ااز بس اابب احلم اال
واإلجاز العائلي (.)4٠
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األ فاق

()41

 -35أزادت الورقا املشاارتز  1أن ر ل ادا ي بغاي ااا ااااو تاداب رعالا لتعماي التعرياف ،علااى
نطاق واسع يف صافوف األ فااق وآباائه وصياع املاتصا والسالطات الايت تعمال ماع األ فااق،
بااللتزامات امل صوق عليها يف اتفاقي حقوق الطفل وزذلن بتوصيات اللع وتعليقاهتا العاما .
وجيب أن تعمل ر ل دا أيضااً علاى توعيا اجلهاات الفاعلا املاذزور أعااله بااللتزاماات وات الصال
باأل فاق ال اش عن املعاهدات األزرع حلقوق اإلنسان(.)42
 -36وأة ااار ،الورق ا ا املش اارتز  1أن املب اااوئ التوجيهي ا ا الو ي ا ا بش ا ا ن أرض اال املمارس ااات
املتبع إلباالغ األسار باعاقا فلهاا جياب أن تصااغ لضامان حصاوق آبااء األ فااق ووي اإلعاقا
علااى معلوم ااات عالي ا اجلااوو عل ااى ق اادم املساااوا بغ ااض ال ا اار عاان مك ااان إق ااامته  .وتس ااتدعي
احلاج إيالء اهتمام زااق حلالا واحتياجاات األ فااق ووي اإلعاقا الاذين ي تماون إىل صاعاات
األقليات املاتلف (.)43
 -3٧وحثاا ،الورقا املشاارتز  1علااى التوسااع يف إجاراء البحااوب وصااع البيانااات بشا ن يتلااف
أشااكاق وأ ااا التمييااز وزطاااص الكراهي ا والتساال يف أوسااا الطفاال لاق ارار بوجووهااا واااااو
تااداب وقائيا أزثاار رعاليا بشا هنا .وي بغااي الرتزيااز بشااكل زاااق علااى بي ا اإلنرتناا ،اإللكرتوني ا
اليت يشكل األ فاق جزءاً ال يتعزأ م ها(.)44
 -38وأوصا اا ،زا اال ما اان امل ام ا ا " "SETAواجلمعي ا ا " "TRASEKبزيا اااو تثقيا ااف املعلم ا ا
ورا ه مان مااوافي املادار بشا ن التصاادي للتسال ال اااج عان معااوا املثليا ومغاايري ا ويا
اجل س اااني وللممارس ااات التمييزي ا  .وي بغ ااي أن ت اادر ه ااذه امل اااو التثقيفيا ا يف الت اادريب اإللزام ااي
للمعلما زمااا جيااب ةاامان حصااوق املثليااات واملثليا ومزووجااي املياال اجل سااي ومغااايري ا وي ا
اجل سااني وحاااملي صاافات اجل سا ماان الشااباص يف املادار وامل سسااات التعليميا علااى مااا يلاازم
ماان معلومااات ومحاي ا ووع ا لكااي يتمك اوا ماان العااي ورق ااً ملاايله اجل سااي وهااويته اجل ساااني
وتعب ه اجل ساين عن ري توعي هذه الف يف قسا الرعايا يف املدرسا وتاور مبااوئ توجيهيا
أو جمموع أووات للمدار وامل سسات التعليمي بش ن ومج شوارل املثليات واملثلي ومزووجاي
امليل اجل سي ومغايري ا وي اجل ساني وحاملي صفات اجل س من التالميذ واملواف يف زط
حتقي املساوا ومكارح التمييز.

األشااق ووو اإلعاق

()45

 -39أز اد امل ت اادع الف ل اادي لاعاقا ا م ت اادع اإلعاقا ا الف ل اادي (
 )Handikappforum rf- FDFأن حال ا ا ا حق ا ااوق اإلنس ا ااان لخش ا ااااق ووي اإلعاق ا ا ا يف ر ل ا اادا
حتس  ،من ال احي التشريعي من زالق قانون مكارح التمييز اجلدياد وا ي اات اجلدياد املكلفا
بت فيااذ ورصااد اتفاقي ا حقااوق األشااااق ووي اإلعاق ا  .ره اااك وجااوو لا ااار الااو ين وا يازاال
املستقل  .وقد أعرص عن القل بش ن تورر املوارو الكاري للعهاات الفاعلا الرئيساي  ،مباا يف ولان
امل امات اليت ثل األشااق ووي اإلعاق  .و ثل عدو القضايا املتعلقا باإلعاقا املعروةا علاى
احملاااز املاتصا برصااد االمتثاااق لقااانون مكارحا التمييااز وقااانون املساااوا م شااراً علااى انتهازااات
احلقااوق وانعاادام الااوعي ب ا مقاادمي الساالع واخلاادمات بش ا ن أيي ا الرتتيبااات التيس ا ي املعقول ا .
ويكتسااي تاادريب ارسااي املهاان القانوني ا ومااوافي القضاااء أيي ا قصااوع يف هااذا الصاادو .و ثاال
Vammaisfoorumi ry /
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التمييااز امل ارتب باإلعاق ا يف العماال والتعلااي ماان زااالق عاادم تااور إمكاني ا الوصااوق والرتتيبااات
التيس ي املعقول ااهر مت امي  .أما األشااق وو اإلعاق الذه ي الذين يزاولون عمالً يف سوق
العماال املفتوح ا رااان عمله ا قااد ال يعااد ماان قبياال العماال ماادروم األجاار املشااموق بقااانون العماال
بل نشا اً اجتماعياً يتقاةون عليه أجوراً متدني يف إ ار مستحقات الرعاي االجتماعي  ،ما يث
القل بش ن استغال .
 -4٠ورر أن االهتمام بال ساء ووات اإلعاق قد بدأ يتزايد م ذ أن ارتفع عادو املتوارادات علاى
املالجاائ وحتس ا  ،إمكاني ا الوصااوق رااان وزااوق امللع ا لاايس ميسااراً وجماني ااً يف صيااع املالجاائ الاايت
اار نشااا ها حاليااً .رامكانيا الوصاوق إىل املالجاائ ليساا ،متاحا زماا ي بغااي ااا أن تكااون ناااراً
لعدم تطبي الضواب املتعلق بامكاني الوصوق وعدم إجراء أي مشاورات ب زرباء يف هاذا الشا ن
وامل امات را احلكوميا املع يا مبسا ل اإلعاقا  .والتمويال احلكاومي ال يغطاي االساتثمار يف أعمااق
التعديد .وعالو علاى ولان ،ي بغاي أن تكاون املالجائ قااور علاى تاور الع ايا اخلاصا واملسااعد
الفروي لل ساء ووات اإلعاق واملس ات مع مراعا احتياجاهتن اخلاص (.)46

األقليات والشعوص األصلي

()4٧

 -41ولقااد الحااس جملااس أوروبااا أن مث ا مسااائل ال ت ازاق تاادعو للقل ا علااى الاارر ماان التقاادم
احملاارز .رف ل اادا مل تصاادق بع ااد علااى اتفاقي ا م ام ا العماال الدولي ا رق ا  169بش ا ن الش ااعوص
األصاالي والقبليا يف البلاادان املسااتقل  ،ررا أهنااا أبلغاا ،اللع ا عزمهااا علااى تصااديقها زااالق راارت
والي ا احلكوم ا احلالي ا  .والفري ا املعااين برصااد التمييااز ال يرصااد التمييااز القااائ علااى أسااا اللااون
أو اجل ساي أو اللغا  .واحملكما الو يا املاتصا برصاد االمتثااق لقااانون مكارحا التميياز ال لاان
صااالحي م ا تعويضااات لضااحايا التمييااز ،األماار الااذي يث اايه عاان تقااد شااكاوع ،وهااي ر ا
يولا أيضااً ملعاجلا قضااايا التمييااز يف جماااق العماال أو ا عاار  .ويفتقاار مكتااب أمي ا املاااامل املع يا
باألقليااات إىل امل اوارو البش اري واملالي ا الالزم ا لالةااطالم مبهامااه علااى ال حااو الواجااب ،ويقتصاار
ازتصاصااه علااى معاجل ا حاااالت التمييااز بساابب األصاال اإلثااين .وال لاان رالبيا السااكان معرر ا
زاري ا بالش ااعب الص ااامي ح ااىت اآلن .وال ي ازاق الروم ااا يع ااانون م اان التميي ااز والع ص اري يف يتل ااف
اجملااالت ،مباا يف ولاان التعلاي والعماال واإلساكان .ويعااد الصاوماليون أقاال اجملموعاات اناادماجاً يف
البلد وه يتعرةون للع صري  ،مبا يف ولن الع ف بدارع الع صري  ،وللتمييز يف صل مان اجملااالت
م ها جماق العمل .ويقاع ال اا قون باللغا الروساي أيضااً ةاحي للتميياز يف جمااق العمال .ويتضامن
ق ااانون األجان ااب أحكاما ااً ييزيا ا  ،وال س اايما املا ااو  ،13٠م ااا يزي ااد م اان زط اار الت م ااي العرق ااي
لخقليات البارز  ،إىل حد زب (.)48
 -42وأشاارت الفيدراليا الدوليا حلقااوق اإلنساان إىل التوصايت  8-89و 28-89امل بثقتا
عن اجلولا الثانيا مان االساتعراض الادوري الشاامل ،وأرااوت با ن سياساات حكوما ر ل ادا بشا ن
الشعب الصامي قد أزذت ،م ذ تقد التقرير الساب  ،م حى إشكالياً .ومل يُصاوق على اتفاقي
م ام ا العماال الدولي ا رقا  169يف عهااد احلكوم ا السااابق ومل تاادر احلكوم ا احلالي ا التصاادي
عليه ااا يف برناجمه ااا االس ارتاتيعي .ويف تش اريعات أز اارع ،وال س اايما يف الق ااانون الف ل اادي املتعل ا
مبش اااريع الغاب ااات وامل تزه ااات (آوار/م ااار  ،)2٠16ح ااذر ،األحك ااام ال اايت ت ا عل ااى محاي ا
حقوق الشعب الصامي(.)49
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 -43وأشااار ائااتالف اجلمعيااات ال سااائي يف ر ل اادا إىل وجااوو نق ا شااديد يف البيانااات عاان
تعاارض املارأ للع ااف يف أوسااا العديااد ماان جمموعااات األقليااات يف ر ل اادا ،إو ليساا ،ه اااك مااثالً
أي معلومااات متاح ا بش ا ن الع ااف ةااد امل ارأ يف أوسااا ال ساااء ماان املثليااات ومزووجااي املي اال
اجل سي ومغايري ا وي اجل ساني ونساء الشعب الصامي .ومل رر ،م ذ عاام  ،2٠٠٧أي ساوب
بش ن انتشار الع ف ةد املهاجرات يف ر ل دا .وزل ما ه الن هو إحصاءات التتبع الايت رمعهاا
امل امات اليت تقدم املساعد لل ساء ةحايا الع ف .وزث اً ما ي وي نقا املعلوماات إىل قصاور
يف نا الدع وبرامج الوقاي  .وه اك حاج إىل اخلدمات احملدو ا دف لزياو إمكانيا اساتفاو
نساء األقليات من هذه اخلدمات(.)5٠
 -44وأوص ا ااى الربمل ا ااان الص ا ااامي ( ),ǧiettmmtS,gitdtmmeS,ggmidemSSيفملا ا ا أم ا ااور م ه ا ااا
إوزاق إصالحات ،سسب االقتضاء ،من أجل تعزيز احلك الاذاي وتعزياز قادر الربملاان الصاامي
على ااااو القارارات ،مباا يف ولان حقاوق ملكيا األرض ،ووةاع إجاراءات للتشااور با سالطات
الدول ا والربمل ااان الص ااامي اس اات اواً إىل األحك ااام ال اوارو يف إع ااالن األما ا املتح ااد بشا ا ن حق ااوق
الشااعوص األصاالي  ،والتصاادي علااى اتفاقي ا م ام ا العماال الدولي ا رق ا  ،169وتوةااي حقااوق
الصااامي يف ملكيا األرض واملياااه واملاوارو وساابل العااي ومحايتهااا مبوجااب القااانون ،وزفالا إورا
الضامانات واحلقااوق األساسااي يف قااانون الغاباات ،وإورا حقااوق الصااامي يف اتفاااق تي ااوجيكي
وإقرار محاي زاص لرتبي الرن اليت ارسها الشعب الصامي وتور هذه احلماي (.)51
()52

املهاجرون والالج ون وملتمسو اللعوء واألشااق املشروون وازلياً

 -45الحس صعي الصليب األمحر الف ل دي بقل ما أوزل يف اآلون األز  ،وجيري إوزاله
حالياً ،من تغي ات تشريعي بش ن حقوق الالج وملتمسي اللعوء واملهااجرين .رفاي السا وات
األز ا  ،ب ااات موة ااوم ا ع اار يع ااا أزث اار ر ا زثر باعتب اااره مس ا ل أم يا ا أو اقتص اااوي  ،وب اادت
اعتبارات حقوق اإلنسان ثانوي نوعاً ما يف هذا السياق .وقد أوت زيااو ا عار الواساع ال طااق
إىل ر ل اادا يف عااام  ،2٠15حياال تضاااعف عاادو الالج ا وملتمسااي اللعااوء يف ر ل اادا مبقاادار
عشر أمثاق ،إىل تطور األمور يف هذا االراه(.)53
 -46ويتمثاال ا اادف األساسااي ماان إوزاااق تغي ا ات تش اريعي يف جماااالت مثاال ح ا ملتمسااي
اللع ااوء يف احلص ااوق عل ااى املس اااعد القانونيا ا  ،وملّ مش اال األس اار ،والض اامان االجتم اااعي ،وا ااروف
استقباق أو احتعاز املهاجرين يف تقلي تكاليف ا عر وون إيالء أي اهتمام يذزر للحفاا على
ارتفام مستوع احلماي وزرام األشااق املع ي  .ويزيد من حد املشكل تويل سلطات يتلف  ،يف
أرلااب األحيااان ،إعااداو يتلااف اجملاااالت املواةاايعي وون إيااالء االعتبااار الواجااب ألثرهااا املتباااوق.
رتقلي اخلدمات الق صلي باوزار اخلارجيا علاى سابيل املثااق ،زاان لاه تا ث زبا علاى اإلمكانياات
املتاح ألرراو األسر لتقد لبات مل مشل األسر .ويرع الصليب األمحار الف ل ادي أناه ي بغاي الا
على عمليات ووسائل تفي بالغرض لرصد وتقيي أثر يتلف هذه التغي ات زكل(.)54
 -4٧وأوصى مرزز ةحايا التعذيب يف ر ل دا با ن تتاال لضاحايا التعاذيب الاذين يلتمساون اللعاوء
إمكاني ا الوصااوق الفعلااي إىل امل امااات ر ا احلكومي ا الاايت تقاادم زاادمات إعاااو الت هياال .واملقصااوو
باذلن أال ي قال ةاحايا التعاذيب إىل امل اا ال ائيا يف ر ل ادا الايت ت عادم ريهاا هاذه اخلادمات .وي بغااي
أن تضاامن الدول ا الف ل دي ا حصااوق األ باااء واملمرة ا واأل باااء ال فسااي العااامل يف قطااام الصااح
العام على التدريب الكايف لعال الالج الذين يعانون من صدمات(.)55
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 -48وأعاارص الصااليب األمحاار الف ل اادي عاان القل ا بوجااه زاااق إزاء التغي ا ات الاايت أُوزلاا،
على سياسات وتشريعات مل مشل أسر الالج  ،إو أصب إجراء مل مشل األسار أزثار تعقياداً يف
السا وات األزا  .وزاوت االستفسااارات و لباات الاادع الاايت وجها ،إىل الصااليب األمحاار زياااو
ملحوا ا  .وب اادأ نف اااو التع ااديالت ال اايت أوزل اا ،م ا زراً عل ااى مع اااي مل مش اال األس اار يف  1ااوز/
يوليه  .2٠16ويفه من التغي ات اليت أوزل ،على قاانون األجاناب الف ل ادي صلا أماور م هاا
أن إصاادار تص اري إقام ا ألحااد أر اراو األساار يتطلااب ،علااى ساابيل املثاااق ،أن يكااون لاادع مقاادم
الطلب وسيل مضامون لكساب العاي  .وزاان أراراو أسار األشاااق املشامول باحلمايا الدوليا
يعفااون ماان ه ااذا الشاار يف الساااب  .واعتب اااراً ماان  1وز/يوليااه ،مل يع ااد هااذا االسااتث اء مطبق ااً.
ونتيعا ملاتلااف التغيا ات ،وزااذلن للصااعوبات الكثا الاايت ت طااوي عليهااا هااذه العمليا  ،مل يعااد
باإلمكااان إعماااق احل ا يف مل مشاال األساار بال سااب لخشااااق الااذين زااان القااانون ُيااو هااذا
احل  .ويشدو الصليب األمحر الف ل دي على أيي تقيي زيفي ت ث التغي ات التشاريعي واإلواريا
رعلياً يف إعماق احل يف مل مشل األسر واالندما (.)56
 -49وأشار ائتالف اجلمعياات ال ساائي يف ر ل ادا إىل عادم زفايا التادريب املساتمر لسالطات
إنفاو القانون يف ر ل دا من أجل ب اء قادرهتا علاى رها ااروف ال سااء املهااجرات اللاواي يتعرةان
للع ااف ،عل ااى وجااه التحدي ااد .ولاايس ه اااك مااا يكف ااي ماان الت اادريب بش ا ن زيفي ا معاجل ا ه ااذه
احلاالت بطريق تراعي مشاعر تلن ال ساء ،ال سيما ريما يتعل ب عماق الع ف املرتبط بالشرف
وبتش ااويه األعض اااء الت اسا االي األنثوي ا ا  ،وتا ااور املعلوم ااات الالزم ا ا واحلماي ا ا وال اادع للضا ااحايا،
مباا يف ولان إحاالتهن إىل الادوائر املع يا بتقاد املسااعد والادع املالئما ان .وجياب أن ت زاذ
االحتياجا ااات اخلاص ا ا لل سا اااء واأل فا اااق ما اان املها اااجرين يف االعتبا ااار يف صيا ااع زط ا ا العما اال
واخلدمات الرامي إىل م ع الع ف ةد املرأ  .ويتطلاب تاور محايا ومسااعد أرضال للضاحايا مان
املهاجرين تور املوارو املالي الالزم لتقاد اخلادمات وب ااء قادرات املاواف وتاوجيهه باساتمرار
بش ا ن زيفي ا زشااف حاااالت الع ااف واااااو التااداب امل اسااب  .وماان امله ا أيض ااً تااور املعلومااات
واخلدمات مباتلاف اللغاات .ويتعا علاى ر ل ادا أن ت شائ شابك مان املرازاز تقادم املسااعد مان
وون مواعيد مسبق لضمان تقد زدماهتا جلميع ةحايا الع ف ةد املرأ  ،مباا يف ولان الف اات
األزثر ةعفاً (زاملهاجرين والالج الذين ال حيملون وثائ هوي  ،على سبيل املثاق)(.)5٧
 -5٠وعم االً بالتوصااي  5٠-89امل بثق ا عاان اجلول ا الثاني ا ماان االسااتعراض الاادوري الشااامل
بش ن إيالء مزيد من االهتمام لطاال اللعاوء والقصار را املصاحوب يف حااالت مل مشال األسار
(الع ا اراق) ،أوصا ااى م تا اادع الشا ااباص األورول باعفا اااء األ فا اااق وون السا اان القانوني ا ا والشا ااباص
املشمول باحلماي الدولي  ،الذين يتقدمون بطلباات مل مشال أساره  ،مان شار الادزل املضامون
وزااذلن بالعماال ،يف أقاارص وقاا ،كاان ،علااى وةااع زط ا السااتحداب ناااام إلكاارتوين لتقااد
لبااات مل مشاال األساار وت فيااذ هااذه اخلط ا حلماي ا حقااوق مقاادمي الطلبااات ر ا القاااورين علااى
الوصااوق إىل الساافارات الف ل دي ا بساابب القيااوو املرتبط ا بالت ش ا ات ،وةاامان التقيااد يف معاجل ا
صيع لبات مل مشل األسر اليت يقدمها األ فاق والشباص ب حكام اتفاقي األم املتحد حلقاوق
الطفل ،و اص ما يتعل باملاو  )1(2واملاو .)58()1(1٠
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Prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in accordance
with paragraph 15 (c) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1 and paragraph 5 of the
annex to Council resolution 16/21.
The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all
original submissions are available at: www.ohchr.org.
Civil Society
Individual submissions:
ADF
ADF International Geneva, Switzerland;
AI
Amnesty International London, UK;
Alliansi
Helsinki , Finland;
CTSF
HDL/Kidutettujen kuntoutuskeskus;
FDF
Vammaisfoorumi ry, Helsinki, Finland;
FRC
Suomen Punainen Risti, Helsinki, Finland;
NYTKIS
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry, Helsinki, Finland;
FIDH
International Federation for Human Rights, France;
SamiC
Sámiráđđi,Kárášjohka/Karasjok,Norway;
SK
Saamelaiskäräjät, Inari, Norway;
Suomen UNICEF ry
Suomen UNICEF ry, Helsinki, Finland;
The Centre
Ihmisoikeuskeskus, Helsinki, Finland;
Väestöliitto
Väestöliitto, Helsinki, Finland;
Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Helsinki; Finland.
Joint submissions:
JS1
Central Union for Child Welfare, The Mannerheim League for
Child Welfare, Save the Children Finland.
National human rights institution(s):
NHRC
National Human Rights Center, Helsinki, Finland;
OfE
Ombudsman for Equality.
Regional intergovernmental organization(s):
CoE
The Council of Europe, Strasbourg (France);
EU FRA
European Union Agency for Fundamental Rights, Vienna
(Austria).
Submission from the theHumanRightsCentre/Finland’sNationalHumanRights Institution.
Submission from the theHumanRightsCentre/Finland’sNationalHumanRightsInstitution.
Submission from the theHumanRightsCentre/Finland’sNationalHumanRightsInstitution.
Submission from the the Human Rights Centre/ Finland’sNationalHumanRightsInstitution.
Submission from the theHumanRightsCentre/Finland’sNationalHumanRightsInstitution.
Submission from the theHumanRightsCentre/Finland’sNationalHumanRightsInstitution.
The following abbreviations are used in UPR documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
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;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance.
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ADF International.
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For relevant recommendations see A/HRC/21/8 para 89.33-89-34.
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for Human Rights (FLHR) submission for the 3rd UPR cycle.
Amnesty International submission for the UPR.
Council of Europe contribution for the 27th UPR session.
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and the European Youth Forum (YJF).
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For relevant recommendations see A/HRC/21/8 para 89.26, 89.55 and 90.21.
Joint Submission 1 (Central Union for Child Welfare, The Mannerheim League for Child Welfare,
Save the Children Finland).
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Joint Submission 1.
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