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  االستنتاجات/ردود فنلندا على التوصيات

 والتدابري الفعالة فيما يتعلق بالقضاء     وّجهةزيادة االهتمام واجلهود امل     - ١
التدابري لتعزيز حقـوق    اختاذ  على التمييز وبذل املزيد من اجلهود و      

  )االحتاد الروسي، هولندا(ليات اإلثنية األقليات، مبا فيها األق

، تعهدت بتكثيف إجراءاهتا ملكافحة     ٢٠٠٦  عام عندما التمست فنلندا عضوية جملس حقوق اإلنسان يف ربيع          - ١
  .العنصرية وكراهية األجانب والتمييز

رة منظمة  وهي أساساً عفوية وليست ظاه    . ورغم التقدم احملرز، تظل بعض مشاكل العنصرية والتعصب قائمة          - ٢
ورغم تنامي وعي الناس بالتنوع الثقايف ومثابرة احلكومة على إدماج املهاجرين يف اجملتمع الفنلندي، تظل احلياة . سياسياً

واحلرمان والتمييز الغجر يواجهون التحامل وأكثر من . اليومية يف فنلندا تتسم مبواقف تنم عن التمييز وكراهية األجانب    
 ٨ومن القضايا الرئيسة اليت ترد يف برنامج األمن الداخلي، الصادر يف           . ناطقون باللغة الروسية  والصوماليون والسكان ال  

  .، واليت ستولَى اهتماماً خاصاً يف السنوات القادمة، أمن املهاجرين واألقليات اإلثنية٢٠٠٨مايو /أيار

طلب اختاذ إجراءات يف ميادين شىت يف       ويظل الغجر يف فنلندا يتعرضون للتمييز يف خمتلف جماالت احلياة، مما يت             - ٣
وُتِعد وزارة الشؤون االجتماعية والصحية إلنشاء فريق عامل لرسم االستراتيجية الوطنية الفنلندية بشأن الغجر              . اجملتمع

 شدد كل من أمني املظامل املعين باألقليات، واجمللس االستشاري الوطين املعين بشؤون الغجر، واملنظمات غري احلكومية               (
وأمرت وزارة العمل واالقتصاد بإجراء مسح للكيفية اليت تليب ). على ضرورة رسم استراتيجية شاملة بشأن وضع الغجر
وُنفذت أيضاً مـشاريع    . ٢٠٠٨يوليه  /وسينشر املسح يف متوز   . هبا خدمات العمالة احتياجات طاليب الوظائف الغجر      

وتعمل وزارة الداخلية . عدة كتيبات إرشادية  إصدار  لى سبيل املثال    ومت ع تتعلق بتوظيف الغجر مّوهلا االحتاد األورويب،       
يب وعلى حتسني ظروف السكن توخياً للمساواة وذلك بواسطة إعداد تقرير قطري يف إطار مشروع برنامج االحتاد األور

وصدر مؤخراً . )Building Inclusion" (املساواة يف السكن واإلدماج) "EU-Progress(للعمالة والتضامن االجتماعي 
  ".الشرطة تلتقي الغجر"دليل بعنوان 

وحلل هذه املشاكل وغريها مما يقلـق      . ويعاين الصوماليون يف فنلندا أيضاً مشاكل العنصرية والتمييز العنصري          - ٤
، شجع أمني املظامل املعين باألقليات على إنشاء هيئة تنسيق جتمع بـني ممثلـي خمتلـف املنظمـات                   اجلاليات املسلمة 

فقد نظم أمني املظامل على سبيل املثال اجتماعات عمل بني رابطة الصوماليني يف فنلندا وسلطات . جلماعات اإلسالميةوا
وانعقد االجتماع التأسيسي للمجلـس     . عدة، حيث نوقشت وعوجلت مشاكل عملية يواجهها الصوماليون يف فنلندا         

  .٢٠٠٦نوفمرب /اإلسالمي يف فنلندا يف تشرين الثاين

وقد أعد فريـق    . واجه السكان الناطقون باللغة الروسية يف فنلندا مواقف جمتمعية سلبية ومظاهر للتعصب           وي  - ٥
وصـدر  . عامل خمصص تابع للمجلس االستشاري املعين بالعالقات اإلثنية تقريراً عن وضع السكان الناطقني بالروسية             

فريق عامـل معـين     يف إطار   طقني بالروسية يف فنلندا      منذئذ قضايا كراهية السكان النا     ُتعاجلو. ٢٠٠٣التقرير يف عام    
ونظمت حلقة دراسية بشأن كراهية السكان . عمل ضمن اجمللس االستشاري املعين بالعالقات اإلثنيةيمبكافحة العنصرية  

ـ         . ٢٠٠٧ديسمرب  /الناطقني بالروسية يف كانون األول     ها وُحددت أثناء احللقة الدراسية بعض القضايا اليت ميكن معاجلت
  .باستفاضة يف إطار اجمللس االستشاري املعين بالعالقات اإلثنية
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. موّجهويوجب قانون مكافحة التمييز على مجيع السلطات العامة تشجيع املساواة وتأمينها على حنو منهجي و             - ٦
وجيب أن  . ثينوكل سلطة من السلطات مطالبة بوضع خطة لتشجيع املساواة اإلثنية ومنع التمييز القائم على األصل اإل               

  .تشمل اخلطة كالً من األنشطة اخلارجية لتلك السلطة ودورها باعتبارها مستخِدماً

والغرض من .  جلنة إلصالح تشريعات مكافحة التمييز٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٥وأنشأت وزارة العدل يف   - ٧
نطاق تطبيقها، ونطاق واجـب تعزيـز       سيما بشأن األحكام اخلاصة مبنع التمييز و       ذلك حتسني اتساق التشريعات، ال    

ويتمثل اهلدف يف معاملة ضحايا التمييز قدر اإلمكان نفس املعاملة بـصرف            . املساواة واحلصول على احلماية القانونية    
 تـشرين   ٣١وجيب إعداد مقترح اإلصـالح يف أجـل أقـصاه           . النظر عن الباعث على التمييز وعن جماالت احلياة       

  .٢٠٠٩أكتوبر /األول

ي املدارس يف مـستهل الـسنة       ـه ف ـل ب ـ الرئيسي اجلديد للتعليم األساسي، الذي بدأ العم       نهج امل إن  - ٨
فالتدريس، .  يأخذ يف احلسبان خصائص التعليم املتاح ملختلف اجملموعات اللغوية والثقافية          ،٢٠٠٧- ٢٠٠٦الدراسية  

، كما جيب أن يراعي الصاميني، باعتبـارهم        ككل، جيب أن يراعي اخلصائص الوطنية واحمللية إضافة إىل اللغة الوطنية          
 الرئيسي أيضاً على أن من واجب املدارس أن تويل االهتمام لتنـوع             نهجويشدد امل . سكاناً أصليني، واألقليات اإلثنية   

متنوعة وتقدم املنظمات غري احلكومية مواد تعليمية       . الثقافة الفنلندية املتزايد بفعل املهاجرين الذين لديهم ثقافات خمتلفة        
 األساسـي يف مدرسـة   نهجبيد أن طريقة تنفيذ امل. نهجعن التسامح والتعددية الثقافية وحقوق اإلنسان لدعم تنفيذ امل        

ومن أولويات صقل مهارات املعلمني حتسني نوعية تعليم التالميذ الذين ينتمون إىل أقليات             . بعينها تتوقف على املعلمني   
  .يوىل اهتمام كبري لصقل مهارات املعلمني املكلفني بتدريس لغات املهاجرين األمو. ذات خربات لغوية وثقافية متنوعة

تعزيز اجلهود الرامية إىل تقييد أي تعبري عـن العنـصرية وكـره               - ٢
األجانب وال سيما مظاهر العنصرية والتمييز على شبكة اإلنترنت،         

  )املكسيك(وفقاً ملا أوصت به جلنة القضاء على التمييز العنصري 

تؤدي وسائط اإلعالم، مبا فيها اإلنترنت، دوراً كبرياً، يف اجتاه اخلري أو الشر، إما بإشـاعة الـصور النمطيـة                      -٩
وتدرس وزارة العدل حالياً احلاجة إىل تعديل التشريعات اليت         . ا وإما بتشجيع العالقات اإلثنية اجليدة     م وترسيخه تحاملوال

  .املواد اليت تبلغ حد ُجرم بث خطاب الكراهية والعنصريةتلزم مقدمي خدمات اإلنترنت مبتابعة وحذف 

االحتاد الروسـي،   (مواصلة اختاذ تدابري فعالة ملنع العنف ضد املرأة           - ٣
، وجتميع معلومات عن العنف ضد األطفـال يف إطـار           )املكسيك
  )االحتاد الروسي(األسرة 

ومي وعدد من برامج عمل اإلدارة بغرض منع كان منع ممارسة العنف على النساء هدف كل من الربنامج احلك  - ١٠
.  موضـع التطبيـق    ٢٠٠٨وستضع فنلندا محلة جملس أوروبا ملكافحة العنف يف حق النساء يف عام             . العنف واحلد منه  

وستعمد احلملة أيضاً   . وترمي احلملة إىل إذكاء الوعي بذلك العنف بوصفه انتهاكاً حلقوق اإلنسان والتأثري يف املواقف             
  .يم مدى احلاجة إىل مراجعة التشريعات املتبعةإىل تقي
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وال ميكن وضع حد لإلفالت من العقاب والقضاء على هذا االنتهاك حلقوق اإلنسان إال بانتهاج هنج شـامل                    - ١١

وإضافة إىل تعريض اجلناة . ومن األساسي إشراك الرجال يف اجلهود الرامية إىل القضاء على العنف يف حق املرأة. حقيقي
  .النماذج اإلجيابية من الرجال وإشراكهم يف أنشطة الوقاية والتوعيةتعزيز ءلة وتوفري برامج عالج، ينبغي أال ننسى للمسا
وسيحسَّن التعاون  . وخلفض العنف املمارس على املرأة، ينبغي تدعيم قدرات التدخل وتقدمي الدعم واملساعدة             - ١٢

ويف إطـار نظـام الرعايـة    . طة قصد تقدمي مساعدة سريعة للضحايابني اإلدارات املعنية باخلدمات االجتماعية والشر     
الصحية، ستطوَّر خدمات الرعاية املقدمة إىل الضحايا ووسائل اكتشاف ضحايا االعتداءات، وسـيتلقى املوظفـون               

 للنـساء    يف مجيع أحناء البلد نظاٌم للخدمات االجتماعية الطارئة متاح على مدار اليوم            يوجدو. التدريب يف هذا الصدد   
ظـروف  مـن ال العنف بني األزواج /وتدرس وزارة العدل حالياً مسألة جعل العنف املمارس على املرأة     . ضحايا العنف 

  . للعقوبةشددةامل
دين العنـف املمـارس علـى       توإذا كانت التشريعات والسياسات والربامج، واملوقف العام مبدئياً يف فنلندا             - ١٣

  .يتعرضون للعنف داخل عائالهتم يف مجيع الفئات االجتماعية والعمريةاألطفال، فإن األطفال ال يزالون 

وحنتاج إىل بيانات مباشرة من أجل أن نفهم بشكل أفضل السياق الذي يندرج فيه العنف داخل العائالت كـي      -١٤
فة إىل إذكاء   نكون قادرين على توفري خدمات أحسن وتدابري أفضل يف جمايل الوقاية والرصد، وأنشطة دعوية أجود، إضا               

ونوافق على أن وجود بيانات موضوعية ومعلومات دقيقة شرط ال بد منه لرسم السياسات القائمة على األدلـة،                  . الوعي
 احلصول على نتائج دراسة إحصائية شاملة       ٢٠٠٨ومن املتوقع يف خريف     . وستواصل فنلندا تعزيز أنشطتها يف هذا اجملال      

  .كلية الفنلندية للشرطة ومعهد البحوث الوطنية للسياسات القانونيةعن العنف يف حق األطفال، جتريها ال
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع             - ٤

إكوادور، بوليفيا، اجلزائـر،    (العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
  )مصر، املكسيك

رين وأفراد أسرهم اليت مل يصدق عليها سـوى         فنلندا ليست طرفاً يف اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاج           - ١٥
وجيب النظر بعناية يف إجراء مشاورات واسعة النطاق بشأن مضمون االتفاقية وآثارها احملتملة يف              . عدد قليل من الدول   

وينبغي أن يشارك يف تلك املشاورات مجيـع الـوزارات          . التشريعات الفنلندية قبل إعادة النظر يف موقفنا من االتفاقية        
  .ومن غري املعتزم يف هذه اللحظة بدء تلك املشاورات يف املستقبل القريب. غريها من الفاعلني املعنيني باألمر يف فنلنداو

إن حقوق املهاجرين، مبن فيهم العمال املهاجرون، مشمولة أصالً يف تشريعاتنا الوطنية ويف تشريعات االحتاد                 - ١٦
ات الفنلندية  ـوالتشريع. انـوق اإلنس ـا فيها االتفاقية األوروبية حلق    األورويب وغريها من صكوك حقوق اإلنسان، مب      

فاحلقوق واحلريات األساسية املنصوص عليها يف الدستور الفنلندي . ال تفصل بني العمال املهاجرين واملهاجرين اآلخرين
  .حتمي كل من يقيم يف فنلندا

 ١٦٩قم  النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية ر          - ٥
  )بوليفيا(املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة 

وهتدف احلكومة احلالية إىل حل قضية استعمال       . تواصل احلكومة الفنلندية هبمة تعزيز حقوق الشعب الصامي         - ١٧
 بـني وزارة العـدل      وجيري اإلعداد ملشروع قانون، وهناك مفاوضات نشطة      . األراضي أثناء الوالية احلالية للحكومة    
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واملنطلق هو احلفاظ علـى ثقافـة       . ووزارة الزراعة والغابات والربملان الصامي، وهو شريك ال بد منه يف املفاوضات           
ومسألة أخرى تتعلق حبق . الشعب الصامي وحق الصاميني يف استعمال األراضي اليت يقيمون أو يعيشون فيها منذ القدم

وهتدف احلكومـة إىل    . اذ القرارات بشأن استعمال األراضي يف مناطقهم األصلية       الشعب الصامي هي املشاركة يف اخت     
  .١٦٩إجياد حل يشمل الشروط املسبقة للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

مواصلة مراجعة اإلجراءات املتعلقة بطلبات اللجوء على ضوء          - ٦
ا لعـام    اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهل    ١٩٥١اتفاقية عام   

  )بوليفيا (١٩٦٧

وحيظر الدستور الفنلندي وقانون األجانب     . ١٩٥١فنلندا ملتزمة بالتطبيق التام والشامل التفاقية جنيف لعام           - ١٨
ومينح قانون األجانـب أيـضاً      . ترحيل األجانب إىل بلد قد يتعرضون فيه لعقوبة اإلعدام أو التعذيب أو سوء املعاملة             

. صهم لدى حمكمة إدارية، مثل الترحيل أو رفض اللجوء أو رخصة اإلقامةات اليت خت قرارال لطاليب اللجوء حق استئناف   
  .وحيق جلميع طاليب اللجوء احلصول على ضمانات إجرائية فعلية مثل املساعدة القانونية وخدمات الترمجة الشفهية

إن :  إال يف حاالت قليلة حمددة بدقةوجاء يف قانون األجانب أنه ال ميكن دراسة طلب يف إطار اإلجراء املعّجل     - ١٩
أو إن جاء مقدم الطلب من بلد آمن أو إن طلب اللجوء مراراً             سليم  إىل أساس   بوضوح  اعترب طلب اللجوء غري مستند      

  .هذا، وال ُيدرس سوى جزء من طلبات اللجوء يف إطار اإلجراء املعجل. وتكراراً

فقد وجد أمني املظامل املعـين      . مانات القانونية لطاليب اللجوء   ونوقش مدى استيفاء إجراء اللجوء املعجل الض        - ٢٠
باألقليات، الذي دعي إىل دراسة اإلجراء، أن هذا اإلجراء، من حيث األصل، يؤّمن احلماية القانونية لطالب اللجـوء                  

نِف، يف اإلجراءات   وأهم مالحظة أبديت يف الدراسة تتعلق بتوفري سبيل انتصاف فعالة، ألن املستأ           . أثناء عملية اللجوء  
بيد أن املستأنِف عادة    .  إعمال احلق يف االستئناف    نعوالترحيل قد مي  . املعجلة، قد يرحَّل من البلد أثناء فترة االستئناف       

ما ميثله حمام، وحيق له دائماً طلب اختاذ تدبري مؤقت من احملكمة اإلدارية ملنع تنفيذ قرار برفض دخول البلد، وهو حق                     
  .هم عنصر من حيث فعالية احلق يف االستئنافأصبح عملياً أ

تغطية التمييز بسبب امليل اجلنسي واإلعاقة يف التشريعات الوطنية واألنشطة التدريبية يف       -٧
جمال مكافحة التمييز تغطية مماثلة ألسباب التمييز األخرى، كما هو احلال يف جمـاالت              

، والنظر يف استخدام مبـادئ      )داسلوفينيا، هولن (مثل توفري اخلدمات والرعاية الصحية      
يوجياكارتا املتعلقة بتطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتصل بامليـل اجلنـسي             

  )سلوفينيا(تسترشد به يف وضع سياساهتا  دليلكية انواهلوية اجلنس

أسباب "ن تعبري   ويندرج امليل اجلنسي بوضوح ضم    . كل الناس سواسية أمام القانون، طبقاً للدستور الفنلندي         - ٢١
والتمييز حمظور أيضاً يف العديد من القوانني، منها ما يشري صراحة إىل امليل . يف نص الدستور الذي حيظر التمييز" أخرى

  .اجلنسي واجلنسانية، مثل القانون اجلنائي
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 النظر عـن    وتنبين فلسفة حقوق اإلنسان الفنلندية أساساً على هدف ضمان املساواة يف إعمال احلقوق بقطع               - ٢٢

وترى فنلندا أن مبدأي العاملية وعـدم       . األصل أو العمر أو الدين أو الرأي أو اإلعاقة أو امليل اجلنسي أو ما شابه ذلك               
  .ب امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانيةبالتمييز يستوجبان إيالء االعتبار الواجب النتهاكات حقوق اإلنسان بس

وضوح واتساق التزامات الـدول يف      زيادة  ياكارتا ونعترف بفائدهتا يف     وقد درسنا يف أول األمر مبادئ يوج        - ٢٣
وتتعهد فنلندا بتحسني وضع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي واملتحـّولني جنـسياً يف              . جمال حقوق اإلنسان  

  .وسُيتناول الدور احملتمل ملبادئ يوجياكارتا يف هذا املضمار باملزيد من الدرس. فنلندا

دماج منظور جنساين إدماجاً كامالً يف عملية متابعة االستعراض إ  - ٨
  )سلوفينيا(الدوري الشامل 

 إعداد خطة عمل للمساواة اجلنسانية هدفها حتديد أهم التدابري الـيت            ٢٠٠٧  عام قررت احلكومة يف خريف     - ٢٤
ة يف تعميم املنظور اجلنساين، وتقلـيص       وتتمثل األهداف الرئيسي  . يتعني على احلكومة اختاذها لتعزيز املساواة اجلنسانية      

تفاوت األجور بني اجلنسني، والنهوض باحلياة املهنية للمرأة، وإذكاء الوعي باملساواة اجلنسانية يف املدارس واحلد مـن                 
وستعتمد مجيع  . الفصل بني اجلنسني، وتسهيل التوفيق بني العمل واحلياة األسرية، واحلد من العنف املمارس على املرأة              

وستؤخذ خطة العمل هذه يف احلسبان كما ينبغي        . الوزارات قريباً خطة العمل النهائية وستطبقها بني خمتلف القطاعات        
  .يف إطار متابعة االستعراض الدوري الشامل

 -  -  -  -  -  


