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  مقدمة
، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقـوق       )الفريق العامل (قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          - ١

. ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ١٨ إىل   ٧الفترة من   ، بعقد دورته األوىل يف      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ   ٥/١اإلنسان  
وقد تـرأس وفـد فنلنـدا       . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩وجرى االستعراض املتعلق بفنلندا يف اجللسة السادسة املعقودة يف          

 عضواً، انظر التذييل    ١٥ولالطالع على تشكيلة الوفد، املكوَّن من       . الدولةوزيرة  صاحبة السعادة السيدة تيجا تيليكاينن،      
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان١١واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق بفنلندا يف جلسته العاشرة املعقودة يف . د أدناهالوار

لتيـسري  ) اجملموعة الثالثيـة (ين التالية ر، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقر   ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ويف    -٢
  . ومجهورية كورياأذربيجان وبوليفيا : االستعراض املتعلق بفنلندا

  :، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق بفنلندا٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   -٣

  ؛(A/HRC/WG.6/1/FIN/1)) أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  

) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                   )ب(  
(A/HRC/WG.6/1/FIN/2)؛  

  .(A/HRC/WG.6/1/FIN/3)) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة   )ج(  

وأُحيلت إىل فنلندا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً الدول األعضاء والدول اليت هلا                  - ٤
على هذه األسئلة على الشبكة اخلارجيـة لالسـتعراض         وميكن االطالع   . صفة مراقب يف جملس حقوق اإلنسان     

  .الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

تيليكاينن، وزيرة الدولـة    ، عرضت السيدة تيجا     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩يف اجللسة السادسة املعقودة يف        - ٥
فأفادت أن فنلندا كانت عضواً يف جملس حقوق اإلنسان يف السنة األوىل من عمله، . تقرير الوطينورئيسة الوفد، ال

وأهنا بصفتها تلك كانت هلا أولويات تشمل، فيما تشمل، إنشاء عملية جديدة تعرف باسم االستعراض الدوري                
. قابليتها للتجزئـة وتـشابكها    الشامل، ميكن أن تعزز بصورة فعالة عاملية مجيع حقوق اإلنسان وترابطها وعدم             

وفنلندا ملتزمة التزاماً كامالً بنجاح عملية االستعراض الدوري الشامل وضمان تقدميها قيمةً مضافة آلليات حقوق 
وأتاحت عملية إعداد التقرير لفنلندا فرصة لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف           . اإلنسان القائمة وتكميلها ال تكرارها    

ومسح هذا التقييم بالوقوف على التطورات واملمارسات اجليـدة ومناقـشة           .  على النقد الذايت   البلد تقييماً مبنياً  
وتقرير فنلندا هو مثرة    . وباتت مشاركة اجملتمع املدين يف إعداد التقارير الدورية ممارسةً راسخة         . التحديات الراهنة 

 املعنية األخرى، وعلى مشاركة نشطة من تعاون قائم على الشفافية واإلمشال مع مكتب رئيس الوزراء والوزارات    
 ورتبت احلكومة اجتماع مناقشة مع ممثلي اجملتمع املدين وأرسلت إليهم مشروع التقرير التماسـاً               .اجملتمع املدين 
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. وأسهم احلوار املتصل مع اجملتمع املدين يف املرحلة التحضريية إسهاماً كبرياً يف وضع حمتويات التقرير              . لتعليقاهتم
ددت رئيسة الوفد الفنلندي على أن الوفد يضم بني أعضائه ممثالً للمجتمع املدين عن اجمللس االستـشاري    كما ش 

  .لقضايا حقوق اإلنسان الدولية

فأوضحت أن الـسلطات    . وواصلت رئيسة الوفد عرضها مقدمة وصفاً موجزاً لإلطار القانوين يف فنلندا            - ٦
وق اإلنسان، وأن نظام احلكم قائٌم على مبدأي الدميقراطية وسيادة         العامة يف فنلندا مسؤولة عن ضمان إعمال حق       

وينطوي نظام احلكم الدميقراطي أساساً على ضمان حرية التصرف للمجتمع املدين وتوفري أوسع الفرص              . القانون
ة وتعزيز احلقـوق االقتـصادي    . املمكنة للشعب لكي يشارك يف خمتلف قطاعات حياة اجملتمع وميارس نفوذه فيها           

وترى فنلندا أنه ال ميكن فصل هذه احلقـوق عـن           . واالجتماعية والثقافية هو أحد األولويات اخلاصة للحكومة      
فعلى سبيل املثال، كثرياً ما يكون احلق يف الغذاء أو احلق يف مستوى معيشي كاٍف هو            . احلقوق املدنية والسياسية  

. سياسية، مثل حرية تكوين اجلمعيات وحريـة التعـبري        يف الواقع العملي شرطٌ مسبٌق للتمتع الكامل باحلقوق ال        
وتتسم اإلدارة العامة يف فنلندا بالشفافية،      . وأبرزت التحديات اليت أثارهتا العوملة مدى الترابط بني خمتلف احلقوق         

 مبا يف ذلك عالنية الوثائق، واحترام سيادة القانون، وحصافة القرارات، والشفافية يف اختاذ القـرارات، وتـدين                
وتقوم ممارسة السلطة العامة على القانون، وجيب امتثال القانون امتثاالً دقيقاً يف مجيع األنـشطة    . مستوى الفساد 

. ومن الواضح يف نظر احلكومة أن احلكم الرشيد يوفر شروطاً جيدة إلعمال حقوق اإلنـسان يف فنلنـدا     . العامة
ان يف األمم املتحدة، تنشط فنلندا أيضاً يف حمافل دولية أخرى، وباإلضافة إىل اإلسهام يف العمل املتعلق حبقوق اإلنس

وخباصة يف مؤسسات االحتاد األورويب، وجملس أوروبا، مبا يف ذلك احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، ومنظمـة                
  .٢٠٠٨األمن والتعاون يف أوروبا اليت تتوىل فنلندا رئاستها يف عام 

ففي . اإلجنازات اليت حتققت يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان يف فنلندا         وعرضت رئيسة الوفد بإجياز بعض        - ٧
وقـدمت  . السنوات األخرية، اعتمدت احلكومة عدداً من خطط العمل الوطنية من أجل النهوض حبقوق اإلنسان             

ة ويشمل التقرير جمموعة واسع   . ٢٠٠٤احلكومة تقريرها عن سياسة حقوق اإلنسان يف فنلندا إىل الربملان يف عام             
وجيري يف الوقت احلاضر إعداد التقرير . من القضايا املتصلة بسياسة حقوق اإلنسان على الصعيدين الدويل والوطين

  .كما أشارت إىل عدد من الربامج وخطط العمل احلكومية. ٢٠٠٩التايل الذي سيقدم إىل الربملان يف عام 

فنلندي الذي يكفل جلميع األطفال والشباب فرصـة        وسلَّطت رئيسة الوفد الضوء أيضاً على النظام املدرسي ال          -٨
وتسهِّل جمانية التعلـيم    . متكافئة للحصول على التعليم األساسي أياً كان الوضع االجتماعي ونوع اجلنس واألصل اإلثين            

راسـات  وقد سبق إثبات جودة النظام املدرسي الفنلندي يف عدد من الد   . وتوفري منافع اجتماعية للطلبة حتقيق نتائج جيدة      
  .االستقصائية اليت أُجريت يف إطار برنامج التقييم الدويل للطلبة التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

وقالت رئيسة الوفد إن فنلندا ال تزال تواجه حتديات على الرغم من األنشطة املتعددة اليت اضطلعت هبا                    - ٩
فنلندا بعض املشاكل املتعلقة بالعنصرية والتعصب، وإن أُحرز بعـض         وتوجد يف   . احلكومة لتعزيز حقوق اإلنسان   

فعلى الرغم من التزايد املستمر لوعي اجلمهور بالتنوع الثقايف وما تقوم به احلكومة مـن عمـل دؤوب                  . التقدم
ه لألجانب،  إلدماج املهاجرين الوافدين يف اجملتمع الفنلندي، ال تزال املواقف اليت تنم عن العنصرية والتمييز وكر              

وُيلزم قانون عدم التمييز مجيع السلطات العامة بتعزيـز املـساواة           . مع األسف، جزءاً من احلياة اليومية يف فنلندا       
والغرض من ذلك تعزيز    . وجيري حالياً اإلعداد إلصالح تشريعات عدم التمييز      . وضماهنا بصورة منهجية وهادفة   
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ى حنو أوضح مجيع أسباب التمييز وتطبيقها تطبيقاً موحداً يف مجيع ضمانات عدم التمييز جبعل التشريعات تغطي عل
مناحي احلياة، والعمل قدر اإلمكان على توحيد سبل االنتصاف القانونية والعقوبات اخلاصة مبختلـف حـاالت            

وضـع  وكفل الدستور   . ويف السنوات األخرية، استجدت تطورات إجيابية فيما خيص السكان الغجر يف فنلندا           . التمييز
ويف السنوات األخرية، ُسلِّط الضوء على قضايا . وزادت أمهية مشاركتهم وثقافتهم. الغجر يف إصالح القوانني األساسية

ومع ذلك، من الواضح أنه جيب بذل املزيد مـن          . التمييز والعمالة والسكن اليت هتم الغجر إىل جانب القضايا التعليمية         
أو غري مباشـر حيـال األقليـات        /وتوجد مواقف سلبية ومتييز مباشر و     . الغجراجلهود ملكافحة التمييز الذي يواجهه      

وتشعر احلكومة بالقلق إزاء التمييز املتعدد املوجه       . الفنلندية التقليدية، وال سيما الغجر، وبعض أقليات املهاجرين اجلدد        
ص الغجر، أشارت رئيـسة الوفـد إىل   وفيما خي. يف كثري من األحيان، مثالً، ضد املهاجرات ونساء األقليات يف فنلندا  

 هيئة تعاونية بني ١٩٥٦إذ يشكل اجمللس االستشاري املعين بشؤون الغجر واملنشأ يف عام  . ممارسة جيدة ُتطبَّق يف فنلندا    
وقد أسهم اجمللس االستشاري يف تطوير التشريعات والنظم اإلدارية الفنلندية يف القـضايا املتـصلة               . الغجر والسلطات 

  .  وأنشئت أيضاً جمالس استشارية معنية بشؤون الغجر على املستوى احمللي يف فنلندا.بالغجر

وفيما يتعلق بالشعب الصامي، التزمت احلكومة بضمان حقوقه واحلفاظ على لغته وثقافته وتطويرمها على   - ١٠
املناطق اليت درجوا على    وتسعى فنلندا منذ أمد بعيد لتسوية حقوق الصاميني يف          . أساس االستقالل الذايت الثقايف   

وتستدعي صياغة مشروع قانون حكومي يف هذا الشأن نظرة مشتركة . استخدامها تسوية مقبولة جلميع األطراف
  . والنية هي إعداد مشروع القانون هذا أثناء والية احلكومة احلالية. لنموذج يكون مقبوالً أيضاً للصاميني

واحلد من العنف ضد املرأة هـو أيـضاً     .  خطرية يف اجملتمع الفنلندي    ويشكل انتشار العنف ضد املرأة مشكلة       - ١١
ولتحقيق هذا اهلدف، سيجري حتسني القدرة على التدخُّل يف حـاالت العنـف هـذه               . أولوية من أولويات احلكومة   

 وجرى حتسني التعاون، وخباصة بني سـلطات الرعايـة االجتماعيـة       .  الدعم والتماس املساعدة   وكذلك حتسني تقدمي  
أما مسألة العنف األسـري ضـد       . والشرطة، من أجل تأمني املساعدة السريعة وضمان عدم انقطاع سلسلة املساعدة          

والغرض من قانون رعاية الطفل . األطفال واالعتداء اجلنسي على األطفال والشباب فتمثل انتهاكاً خطرياً حلقوق الطفل
وق الطفل ومصاحله يف تدابري رعاية الطفل، وضمان توفري          هو ضمان مراعاة حق    ٢٠٠٨الذي بدأ نفاذه يف مطلع عام       

والغرض من ذلك أيضاً هو تعزيز تدابري الرعاية اخلاصة باألطفال  . تدابري الدعم واخلدمات اليت حيتاج إليها الطفل وأبواه       
  . تمع الفنلنديويعكس عرض حاالت من العنف األسري ضد األطفال على احملاكم تغيرياً يف مناخ اجمل. واخلاصة باألسر

ولضمان احلماية القانونية على الصعيد اإلجرائي، جيب على السلطات املختصة واحملاكم يف فنلندا أن تعاجل   - ١٢
إال أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان واملؤمتَنْين الوطنَيْين السامَيْين علـى القـانون             . مجيع املسائل دون إبطاء   

لذلك، صدرت يف بعض احلـاالت      . راءات املفرط لدى السلطات اإلدارية واحملاكم     وجَّهوا االنتباه إىل طول اإلج    
وجيري اإلعداد لتغـيريات هيكليـة يف إدارة   . أحكام تقضي بأن فنلندا ختلفت عن امتثال احلق يف حماكمة منصفة        

 احلاصـل يف   القضاء الفنلندي تتمثل يف خفض عدد احملاكم احمللية وزيادة عدد موظفيها من أجل تدارك التـأخري               
ويف احملاكم اإلدارية جيري تفصيل األحكام اإلجرائية، وعرض القضايا على هيئات قضائية أصغر،         . معاجلة القضايا 

ومتاشياً مع التفسري الوارد يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، . وتقدمي عدد أكرب من الوثائق يف شكل إلكتروين
  .  لنظام االستيفاء العادلجتري أيضاً دراسة األسس املوضوعية
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ومع ذلك، وعلى الرغم من وجود سبل للتحسني يف فنلندا، ذكرت رئيسة الوفد أهنا تستطيع القول بثقة                   - ١٣
ومن الواضح أيضاً أن فنلندا جيب أن تكون مستعدة دائماً          . إن حالة حقوق اإلنسان إمجاالً يف فنلندا جيدة للغاية        

وتعتقد فنلندا . ال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، على الصعيدين الوطين والدويلملواجهة التحديات اجلديدة يف جم
اعتقاداً راسخاً أن أفضل النتائج ميكن حتقيقها عن طريق اجلهود املتضافرة، أي بالعمل الوثيق مع هيئات األمـم                  

  .املتحدة واملنظمات اإلقليمية وداخلها، وكذلك مع اجملتمع املدين

فذكرت فيما يتعلق باملؤسسة    .  الوفد على األسئلة اخلطية املطروحة سلفاً على حكومتها        وأجابت رئيسة   - ١٤
. الوطنية حلقوق اإلنسان يف فنلندا أهنا تود التأكيد على أن لدى فنلندا تقليداً متجذراً يتمثل يف نظام أمني املظامل                  

ويعمل كالمها بصفة . ان على القانون يف فنلنداوأوضحت أن وزير العدل وأمني املظامل الربملاين مها املؤمتنان السامي
. مستقلة وترد يف الدستور ويف قوانني منفصلة أحكام تتناول واجبات كل منهما باعتبارمها مؤمتَنْين على القانون               
. ويتمثل جانب هام من واجباهتما يف أن كليهما ُمكلف برصد إعمال حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية                 

املساواة، محاية البيانات، األقليات،    (، يتوىل اإلشراف على الشرعية أربعة أمناء مظامل آخرين          وباإلضافة إىل ذلك  
  .بتركيز متفاوت على الشرعية) األطفال

وستقوم هـذه   . وأنشأت وزارة العدل الفنلندية جلنة إلصالح التشريعات الفنلندية اخلاصة بعدم التمييز            - ١٥
. ركز أمناء املظامل احلاليني املعنيني مبسألة عدم التمييز وواجبـاهتم وسـلطاهتم         اللجنة أيضاً، عند اللزوم، بتنقيح م     

وجيري يف الوقت احلاضر أيضاً دراسة مسألة إنشاء مؤسـسة          . ٢٠٠٩وستقدم اللجنة مقترحاهتا النهائية يف عام       
  .وطنية حلقوق اإلنسان، ويبدو أن ردود الفعل األوىل على هذه املبادرة إجيابية

 خيص مسائل اخلدمة العسكرية واملدنية، أدى اإلصالح الشامل لقانون اخلدمة غري العـسكرية إىل               وفيما  - ١٦
 يوماً، أي ما يعادل املدة القصوى للخدمة املشار إليها يف ٣٦٢تقليص مدة اخلدمة غري العسكرية شهراًَ واحداً إىل 

وتتوىل مراكز  . لعسكرية يف حاالت الطوارئ   ويوجد اآلن أيضاً واجب أداء اخلدمة غري ا       . قانون اخلدمة العسكرية  
. اخلدمة غري العسكرية املسؤولية عن تعيني أماكن التحاق األشخاص املشمولني هبذه اخلدمة يف حاالت الطوارئ              

وال تطبق . وتؤدى مهام املساعدة املسَندة إىل هؤالء األشخاص يف حاالت الطوارئ بإشراف سلطات اإلغاثة املدنية
خلدمة غري العسكرية من ناحية أوىل وعلى اجلرائم املتعلقة باخلدمة غري العسكرية اليت يعاقَب عليها على رفض أداء ا

وتبلغ مدة السجن غري املشروط يف حال رفض أداء اخلدمة . بعقوبات تأديبية من ناحية أخرى نفُس أركان اجلرمية       
وط يف حال ارتكاب جرمية متعلقة باخلدمة غري أما مدة السجن غري املشر. غري العسكرية نصف مدة اخلدمة املتبقية

  .العسكرية فتبلغ نصف مدة اخلدمة املتبقية كحد أقصى، وتتمتع احملكمة بسلطة تقديرية يف حتديد العقوبة

وفيما يتعلق مبسألة العنف ضد املرأة، دفع الوعي املتزايد بالعنف املرتيل بالسلطات واملنظمات إىل اختـاذ                  - ١٧
ومنـع  . وجرى تعزيز التعاون والتنسيق بني القطاعات يف هذا اجملال على املستويني الوطين واحمللي            . تدابري وقائية 

العنف ضد املرأة هو أحد األهداف الواردة يف برنامج احلكومة ويف عدد من خطط العمل اإلدارية الرامية إىل منع                   
ف يف إطار العالقات احلميمة وداخـل        خطة عمل ملنع العن    ٢٠٠٧- ٢٠٠٤وُنفِّذت يف الفترة    . العنف واحلد منه  

وتشمل خطط أخرى إنشاء وحدة تنسيق جديدة يف املركز الوطين للبحث والتطـوير ألغـراض الرفـاه                 . اُألسر
؛ وإجراء دراسة حلالة املهاجرات العامالت يف مراكز التدليك؛ ومنع العنـف يف             ٢٠٠٩والصحة حبلول هناية عام     
بوصفه أحد جماالت اهتمام برنامج األمن الداخلي اجلديـد         ) العنف ضد املرأة  وال سيما   (إطار العالقات احلميمة    
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؛ وتتضمن خطة العمل احلكومية للمساواة بني اجلنسني أيـضاً          ٢٠١١- ٢٠٠٨املشترك بني القطاعات يف الفترة      
ء؛ كما أن احلد    عدداً من التدابري الرامية إىل مكافحة العنف يف إطار العالقات احلميمة، والعنف ضد املرأة والبغا              

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤من العنف ضد املرأة هو أحد األولويات الواردة يف قرار احلكومة املبدئي املؤرخ 
والغاية من هذا القرار هي احلد من العنف عـن طريـق      . واخلاص بوضع برنامج وطين للحد من العنف يف فنلندا        

  .تقدمي الدعم والتماس املساعدةكذلك حتسني وحتسني القدرة على التدخل يف حاالت العنف هذه 

وفيما يتعلق مبسألة التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، أكدت                - ١٨
وفيما خيص اإلطار الزمين لعملية التـصديق،       . ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٦رئيسة الوفد أن فنلندا وقّعت االتفاقية يف        

  .يف الوقت احلاضر صياغة مشروع قانون حكومي إلنفاذ االتفاقيةأوضحت أنه جتري 

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

أثناء احلوار التفاعلي، رحب عدد من الوفود بالتقرير الشامل والفائق اجلودة واملبين على النقد الذايت الذي   - ١٩
وهّنأت الوفود فنلندا على األساليب اليت اتبعتها .  قدمته وزيرة الدولةأعدته فنلندا وبالعرض املفتوح والصريح الذي

يف صياغة التقرير، مبا يف ذلك تشاورها مع اجملتمع املدين يف صياغة التقرير، وعلى النهج اجلّدي للغاية املّتبع حيال              
  .عملية االستعراض الدوري الشامل

ن البلدين تربطهما عالقات سريعة التطور يف مجيع اجملاالت         وذكر االحتاد الروسي أن فنلندا بلد جماور وأ         - ٢٠
وأعرب عن ارتياحه ألن احلكومة الفنلندية تضع مـسائل حقـوق           . السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية   

ـ . اإلنسان نصب عينيها دائماً وتدرج التعاون الدويل يف مجلة أولوياهتا         ة وقال إنه ال يشك يف أن لدى فنلندا جترب
ومع ذلك، توجد أمام فنلندا، شأهنا يف ذلك شأن         . إجيابية كافية يف معاجلة قضايا حقوق اإلنسان العاجلة وحلّها        

ويف هذا الصدد، أثار . أي بلد آخر، قضايا غري حملولة تتطلب بذل جهود إضافية واختاذ مزيد من اخلطوات العملية
على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا فنلندا لتعزيز األسـاس          أوالً،  . الوفد الروسي ثالث نقاط وقدم ثالث توصيات      

القانوين واملؤسسي حلملتها ضد التمييز العنصري والعنصرية، ما برح خرباء مخس من هيئات املعاهدات يالحظون          
ية، املهاجرين واجملموعات واألقليات اإلثن: وقائع مثرية للجزع من التمييز والعنصرية ضد الفئات السكانية الضعيفة

ويف هذا الصدد، . وال سيما الشعب الصامي، والسكان املنحدرين من أصل روسي الذين يعيشون يف أراضي فنلندا
أوصى الوفد بأن تزيد فنلندا تركيزها وجهودها اهلادفة وفعالية التدابري الرامية إىل القضاء على التمييز وذلك، يف                 

القضاء على التمييز ب  املعنيةلجنةالنياً، تشري املعلومات الواردة من    ثا. مجلة أمور، لدى تعاملها مع األقليات اإلثنية      
والحظ الوفد أن جهـوداً  . ضد املرأة إىل أن نسبة مئوية مرتفعة من النساء يف فنلندا يقعَن ضحايا للعنف اجلنسي             

لندا اختـاذ   كبرية قد ُبِذلت ملكافحة هذه الظاهرة، مبا يف ذلك وضع خطة عمل؛ ومع ذلك أوصى بأن تواصل فن                 
ثالثاً، أعرب الوفد عن قلقه إزاء املعلومات الكثرية اليت تشري إىل ممارسة العنف ضد              . تدابري ملنع العنف ضد املرأة    

وأوصى مبواصلة جتميع املعلومات املتعلقة بالعنف ضـد        . األطفال، مبا يف ذلك العنف اجلنسي داخل إطار األسرة        
  .باط أساليب مناسبة ملكافحة هذه الظاهرةاألطفال داخل إطار األسرة من أجل استن

وشكرت كندا فنلندا ووزيرة الدولة للنهج اجلّدي للغاية املّتبع إزاء عملية االستعراض الدوري الشامل،                - ٢١
فأشارت كندا إىل أوجه القلق اليت أعربت عنها جلنة القـضاء           . وطرحت سؤالني يتعلق كالمها بالتمييز العنصري     
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 بشأن معاملة فنلندا لطاليب اللجوء، وخباصة فيما يتعلق باإلجراءات املطّبقة           ٢٠٠٣ي يف عام    على التمييز العنصر  
وكانت جلنة القضاء على التمييز العنصري قد أعربت عن قلقها البـالغ إزاء             . على فئات معينة من طاليب اللجوء     

ندا على كفالة احترام الضمانات     اإلجراء العاجل املنصوص عليه يف قانون األجانب املنقّح، وكانت قد حثت فنل           
. القانونية لطاليب اللجوء حرصاً على متاشي مجيع اإلجراءات املتعلقة باللجوء مع التزاماهتا الدولية يف هذا اجملـال                

وكانت اللجنة أيضاً قد أعربت عن قلقها       . وطلبت كندا أن تبيِّن فنلندا التدابري اليت اختذهتا بشأن هذه التوصيات          
املرتفع من االدعاءات اليت تشري إىل وجود مواقف تنم عن العنصرية وكره األجانب يف بعض الشرائح                إزاء العدد   

السكانية، وخباصة يف صفوف الشباب، فأوصت بأن تواصل فنلندا رصد مجيع االجتاهات اليت ميكن أن تثري سلوكاً 
زيداً من املعلومات عن التدابري الـيت       وطلبت كندا م  . ينم عن العنصرية وكره األجانب ومكافحة نتائجها السلبية       

  .اختذهتا فنلندا بشأن هذه التوصيات

وأعربت بوليفيا عن امتناهنا لوفد فنلندا لعرض التقرير وعن تقديرها الستعداد فنلندا إدراج املزيد مـن                  - ٢٢
تها عضواً يف اجملموعة    ولقد أتيح لبوليفيا، بصف   . التشريعات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف التشريعات الوطنية       

الثالثية املعنية باستعراض تقرير فنلندا، اكتساب مزيد من املعلومات عن فنلندا، وهذه إحدى الفوائد الرئيـسية                
وفيما يتعلق بالتقرير، اعترفت بوليفيا بأمهية اخلطة الوطنية لرصد         . الناشئة عن عملية االستعراض الدوري الشامل     

ومة الفنلندية السنة املاضية وشجعت فنلندا على مواصلة جهودها لضمان عدم وجود أي التمييز اليت اعتمدهتا احلك
والتمست من فنلندا معلومات . متييز وللمعاقبة على االنتهاكات، وال سيما االنتهاكات اليت متس النساء واملهاجرين
اد هذا الـشعب مـن التمتـع    إضافية عن وضع الشعب الصامي وعن التدابري احملددة اجلاري تنفيذها لتمكني أفر      

وأوصت بأن تنظر فنلندا يف التـصديق  . باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية متتعاً كامالً  
 ١٦٩على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

قبلية واألصلية يف البلدان املستقلة، وبأن تنظر يف مراجعة اإلجراءات املتعلقة بطلبات اللجـوء        املتعلقة بالشعوب ال  
  .١٩٦٧ اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام ١٩٥١جلعلها متماشيةً مع االلتزامات املقطوعة يف اتفاقية عام 

إىل أمني املظامل الربملاين، الحظت إنشاء      فباإلضافة  . والحظت بلجيكا أمهية آليات أمني املظامل يف فنلندا         - ٢٣
. آلية مماثلة ُتعىن باألقليات ومنصب أمني مظامل ُيعىن باألطفال، وهو قرار رحب به عدد من هيئات املعاهـدات                 

وأشارت بلجيكا إىل أمهية األجهزة اليت توفر خدمات الوساطة حلل عدد كبري من مشاكل حقوق اإلنسان وذكرت 
 ال يستبعد االستعانة بالنظام القضائي يف مرحلة الحقة، بيد أن الوساطة أثبتت فعاليتـها يف         أن استخدام الوساطة  

وسألت بلجيكا عن مدى تلبية النظام احلايل       . أغلب احلاالت وهي توفر للضحايا ميزة السرعة والتعويض الفوري        
ئل متعلقة باالتساق؛ وعما إذا     يف فنلندا جلميع االحتياجات؛ وعما إذا كانت تنشأ عن عمل خمتلف اآلليات مسا            

كانت فنلندا تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان من أجل حتسني اتساق النظام الوطين حلمايـة حقـوق                  
كما الحظت بلجيكا االنتقادات اليت وجهتها بعض املنظمات غري احلكوميـة بـشأن نطـاق تطبيـق            . اإلنسان

املساواة وسبل االنتصاف القانوين اليت ُيقال إهنا أمشل بكثري يف حالة           التشريعات الداخلية يف ميدان عدم التمييز و      
وسألت بلجيكا وفد فنلندا إن . التمييز بسبب األصل اإلثين مقارنةً باألسباب األخرى مثل اإلعاقة أو امليل اجلنسي

  .كان يؤكد هذا التحليل وما يعتزم عمله لتصحيح هذا الوضع
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، نوهت الربازيل بتعيني أمناء مظامل معنيني مبسائل املساواة ومحاية البيانـات            ويف إطار املمارسات اجليدة     - ٢٤
. إنشاء هيئات استشارية للعالقات اإلثنية واملسائل اجلنسانية والشؤون الـصامية         بواألقليات واألطفال، وكذلك    

علق بالتمييز، الحظـت    وفيما يت . وأقرت الربازيل باإلجنازات اليت حققتها حكومة فنلندا يف جمال حقوق اإلنسان          
ضحايا التمييز يعزفون، يف كثري من األحيان، عن اإلبالغ " من التقرير الوطين من أن ٦٢الربازيل ما ورد يف الفقرة 

ويف هذا الـسياق، سـألت      ". عما يتعرضون له من متييز إىل السلطات املختصة، ألهنم ال يرون جدوى من ذلك             
  .كومة لتغيري هذه املواقف من جانب الذين يتعرضون للتمييزالربازيل عن التدابري اليت تتخذها احل

وعقب احلوار، أشارت ممثلة فنلندا إىل أن حكومتها تسعى إىل اختاذ تدابري ملكافحـة مـشكلة التمييـز                - ٢٥
العنصري، مثل اعتماد قانون عدم التمييز اجلديد الذي يلزم مجيع السلطات بتعزيز املساواة وضـماهنا بـصورة منهجيـة                

ووافقت على أن تغيري املواقف . وباإلضافة إىل ذلك، جيري اإلعداد يف الوقت احلاضر إلصالحات تشريعية أخرى         . وهادفة
وعللت ذلك قائلة إن اجملتمع الفنلندي كان على مدى فترة طويلة جمتمعـاً             . مطلوب أيضاً وإن كان صعباً للغاية يف فنلندا       

. احلوار بني الثقافات، وتسعى فنلندا لتعلم املمارسات اجليدة من بلدان أخـرى           متجانساً وظهر اآلن حتٍد جديد يتمثل يف        
وفيما يتعلق مبشكلة العنف ضد األطفال والنساء، ذكرت فنلندا أهنا تعتربها شاغالً عاجالً وأهنا سعت حقيقةً إىل اتبـاع                   

ورداً على األسـئلة املتعلقـة   . برامج عملأسلوب النقد الذايت واألخذ بنهج شاملة ملعاجلة هذه املسألة، مبا يف ذلك وضع       
بإجراءات طلب اللجوء، أوضح الوفد أن احلكومة والربملان الفنلنديني يعتقدان أن إجراءات اللجوء يف فنلندا متتثل للشروط            

ـ  . احملددة يف االلتزامات الدولية    ضع ففي فنلندا، ُتفحص مجيع الطلبات عن طريق اإلجراء العادي أو اإلجراء العاجـل وخي
وتوفَّر لطالب اللجوء الضمانات اإلجرائية األساسية وله دائماً احلق يف االستئناف ويف تقدمي التماس              . مجيعها لتقييم فردي  

ويؤخذ مبدأ عدم اإلعادة القسرية يف االعتبار دائمـاً       . إىل حمكمة هلسنكي اإلدارية لتعليق إنفاذ قرار بشأن رفض الدخول         
وعندما ُيعاجل طلب من طلبـات اللجـوء   . احلكومة أوجه القلق املثارة حول اإلجراء العاجلوتدرك . عند إنفاذ القرارات  

مبوجب اإلجراء العاجل يكون لصاحب الطلب مثانية أيام الستئناف القرار لدى احملكمة اإلدارية، وتعلق احملكمة اإلداريـة               
، وتعـاجلَ هـذه     ٢٠٠٧نوفمرب  /يف تشرين الثاين  وطرحت وزارة الداخلية مشروعاً     . خالل هذه املدة تنفيذ قرار الترحيل     

 والذي ميكن أن ينشأ عنـه تقـدمي   ٢٠٠٨أبريل /املسألة يف إطار ذلك املشروع الذي من املقرر إجنازه حبلول هناية نيسان        
  .مقترحات جديدة بشأن هذه املسائل

يف بلدان مشال أوروبا وأن لدى وذكرت رئيسة الوفد أن فنلندا فخورة بنظام أمني املظامل الذي يعّد تقليداً   - ٢٦
وتسعى احلكومة الفنلندية بنشاط إىل تعزيز . فنلندا أفكاراً أولية إجيابية بشأن إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان

وجيـري  . وهتدف احلكومة احلالية إىل حل مسألة استخدام األراضي أثناء واليتها احلالية          . حقوق الشعب الصامي  
حكومي وتدور مفاوضات نشطة بني وزارة العدل ووزارة الزراعة واحلراجـة والربملـان             اإلعداد ملشروع قانون    

ومنطلق ذلك هو محاية ثقافة الـشعب الـصامي         . الصامي الذي يعد شريكاً ال غىن عنه يف مثل هذه املفاوضات          
لة أخـرى   وتوجد مسأ . وضمان حق الصاميني يف استخدام األراضي اليت درجوا على شغلها أو على العيش فيها             

. تتعلق حبق الشعب الصامي يف املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة باستخدام األراضي يف منطقة وطن الـصاميني              
وجيري . ١٦٩وهدف احلكومة هو إجياد حل يليب الشروط املطلوبة للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 هو مشروع إقامة مركز ثقايف جديد للـصاميني يف منطقـة            تنفيذ مشروع آخر يف فنلندا يتعلق حبقوق الصاميني       
وسيشغل املبـاين   .  مليون يورو  ١٢وهو مشروع مايل كبري رصدت له احلكومة قرابة         . البالند يف وطن الصاميني   

  .اجلديدة الربملانُ الصامي وخمتلف املنظمات غري احلكومية الصامية، وغري ذلك
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كاء وعي الناس حبقوقهم اإلنسانية وضرورة بذل مزيد من اجلهـود           ووافقت رئيسة الوفد على أمهية إذ       - ٢٧
لتحسني إدماج حقوق اإلنسان يف املناهج التعليمية لألطفال يف فنلندا والنهوض بالوعي العام لفئات اجملتمع والنساء 

  .واألطفال حبقوقهم

وقد أنـشأت   . إلنسان ومحايتها وذكرت باكستان أن فنلندا جمتمع متسامح وأهنا فعلت الكثري لتعزيز حقوق ا             - ٢٨
وذكرت أنه حىت ضمن بلدان     . هلذا الغرض عدداً من املؤسسات واآلليات احلديثة اليت توفّر الضوابط واملوازين الالزمة           

مشال أوروبا ميكن أخذ فنلندا مثاالً على ُحسن التعامل مع مسألة التنوع، وأن فنلندا تتبع هنجاً استباقياً لتعزيز حقـوق                    
والحظت جمموعة اخلطوات اليت اختذهتا . ومحايتها ضمن أراضيها، ولكن أيضاً على الصعيدين اإلقليمي والدويلاإلنسان 

وذكـرت أن اجملـالس     . حكومة فنلندا لضمان إعمال حقوق اإلنسان ملواطنيها دون متييز ألي سبب من األسـباب             
يعها خطوات جديرة بالترحيب وميكن اعتبارهـا       االستشارية القائمة والتقارير املتعلقة بسياسة حقوق اإلنسان هي مج        

وتشعر باكستان بالتشجيع أيضاً إزاء االعتراف الصادق باملشاكل املصاَدفة مثل االجتاهات اليت تنّم عن              . ممارسة جيدة 
لك العنصرية وكره األجانب يف اجملتمع، والتمييز ضد املهاجرين واألقليات وغري ذلك من اجملموعات الضعيفة، مبن يف ذ                

وبينمـا  . النساء واألطفال واملعوقون، واإلجراءات القضائية املفرطة يف طوهلا على حنو يعوق اإلسراع يف إقامة العـدل       
أقرت باكستان النهج الشفاف والدميقراطي الذي تتبعه فنلندا يف معاجلة هذه القضايا، طلبت معلومات عن الطريقة اليت               

  .عاجلة شاملة وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان القائمةتعتزم هبا فنلندا معاجلة هذه القضايا م

وقالت ماليزيا إهنا درست باهتمام تقرير فنلندا الوطين وجتميع املعلومات واملوجز اللذين أعدهتما املفوضية   - ٢٩
اليزيا باهتمام نظام فنلندا القانوين وإطارها املؤسسي املتعلق حبقوق اإلنسان          والحظت م . السامية حلقوق اإلنسان  

وخمتلف الربامج وخطط العمل، وحالة تنفيذ تعهداهتا والتزاماهتا مبواصلة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ملواطنيها،              
واعتربت ماليزيـا أن    . اوكذلك تعليل فنلندا لتحفظاهتا على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت هي طرف فيه            

ووافقت ماليزيا على أمهيـة     . بعض جتارب فنلندا يعد ممارسة جيدة وأن غريها جدير باالطالع عليه واالقتداء به            
ويف الوقت ذاته، تعتقد ماليزيا أنه توجد عوامل . احلكم الرشيد يف هتيئة ظروف مواتية للحقوق واحلريات األساسية

.  االقتصادية والتجانس السكاين- قل أمهية، مثل املستوى املرتفع للتنمية االجتماعية متكينية أخرى تؤدي دوراً ال ي
وأثنت ماليزيا بوجه خاص على فنلندا لألمهية اليت        . ويف هذا الصدد، تتمتع فنلندا كبلد متقدم بوضع ُتحسد عليه         

الوفد مزيداً من التفاصيل عن برامج      وطلب  . توليها لقضايا البيئة وللمسؤولية االجتماعية اليت تعلقها على محايتها        
وفيما يتعلق باجلهود املبذولة للتصدي ملظاهر العنـصرية،        . التوعية اليت سبق تنفيذها لضمان احلق يف بيئة صحية        

وتأمل ماليزيا أن تعمل فنلندا بالتعاون الوثيق مع الدول         . أثنت ماليزيا على املبادرات اليت تضطلع هبا فنلندا حالياً        
  . أن وضعت تدابري أو برامج ملموسة من أجل التصدي هلذه املسألةاليت سبق

وشكرت هولندا فنلندا لردها على األسئلة اخلطية املطروحة بشأن وضع األقليات اإلثنية وبشأن التحديات   - ٣٠
من التدابري وأوصت ببذل املزيد من اجلهود واختاذ املزيد . اليت جتب مواجهتها ملنع العنف املرتيل والعنف ضد املرأة     

ورحبت بإدراج امليل اجلنسي يف تشريعات فنلندا اخلاصـة  . لتعزيز حقوق األقليات اإلثنية، مثل الغجر والصاميني    
حبقوق اإلنسان ويف األنشطة التدريبية يف جمال عدم التمييز، وأوصت بتغطية التمييز بسبب امليل اجلنسي واإلعاقة                

  .ما هو احلال يف جماالت مثل توفري اخلدمات والرعاية الصحيةتغطية مماثلة ألسباب التمييز األخرى، ك
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وأعربت الصني عن تقديرها للتقرير وشكرت فنلندا على عرضها، إذ أتاح التقرير والعرض معاً نظرة عامة   - ٣١
أيـضاً  وتضمن التقرير   . شاملة للقوانني واألنظمة واألطر والتدابري احملددة املتخذة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها          

وأعربت الصني عن تقديرها للتقدم اإلجيـايب       . حتليالً للتحديات املصادفة يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها        
ونوهت بالطريقة اجلدية واملسؤولة اليت أعدت هبا فنلندا تقريرهـا          . احملرز يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      
النشطة لإلدارات احلكومية وهيئات حقوق اإلنسان واجملتمع املدين،        مالحظةً أن إعداد التقرير أفاد من املشاركة        

واستفسرت عما إذا كانت املنظمات غري احلكومية، فضالً . وأن التقرير يعكس بصورة كاملة آراء خمتلف األطراف
ات يف عن مشاركتها يف إعداد تقرير حقوق اإلنسان، تشارك أيضاً بصفة مباشرة يف وضع السياسات واختاذ القرار

وباإلضافة إىل ذلك، ملا كانت فنلندا تكثِّف أنشطتها التثقيفية يف جمال حقـوق اإلنـسان               . جمال حقوق اإلنسان  
وتنشرها لتشمل شرائح أوسع من السكان، فهل تفكر يف إدراج قضايا مثل حل مشاكل حقوق اإلنسان القائمة،                 

  .كالعنصرية والتعصب، يف برامج التثقيف حبقوق اإلنسان

وطلبت املكسيك مزيداً من املعلومات عن وضع املعاهدات الدولية يف اهليكل القانوين الفنلندي وكذلك عن   - ٣٢
مدى انفتاح البلد، نظراً الهتمام املكسيك اخلاص مبعرفة الطريقة اليت تتبعها فنلندا يف متابعـة زيـارات املكلّفـني                   

سيك إىل فنلندا توصيتني، األوىل هي تعزيز ما تبذلـه       وقدمت املك . باإلجراءات اخلاصة وتوصيات هيئات املعاهدات    
من جهود لضبط أي تعبري عن العنصرية وكره األجانب، وخباصة مظاهر العنصرية والتمييز على شبكة اإلنترنـت،                 

وتتعلق التوصية الثانية مبسألة العنف ضد املرأة، اليت ميكن         . على حنو ما أوصت به جلنة القضاء على التمييز العنصري         
القول مع األسف إهنا مسألة ُتثري القلق يف بلدان عديدة أياً كانت درجة تقدمها، ال بل هي تثري قلق اجملتمع الـدويل    

وقد تناولت وزيرة الدولة هذه املسألة، ووجدت املكسيك املعلومات اخلاصة هبا يف التقرير املقدم من اجملتمع                . بأسره
 أوصـت   اق إحدى اخلطط الوطنية املذكورة،    ويف سي . ن التقرير املوجز   م ٨٧ إىل   ٧٩املدين، وال سيما يف الفقرات      

وأخرياً، طلبت املكسيك إىل فنلندا أن . املكسيك بأن تكثِّف فنلندا قدر اإلمكان التدابري املتخذة ملنع العنف ضد املرأة
 من أجل احترام املعـايري      تبذل قصارى جهدها إلحراز تقدم يف ممارساهتا املؤسسية وسياساهتا العامة يف جمال اهلجرة            

  .ودعت املكسيك فنلندا إىل التصديق على تلك االتفاقية. احملددة يف اتفاقية حقوق العمال املهاجرين

وعقب املناقشة، أفادت ممثلة فنلندا يف ردودها أن عدم تصديق فنلندا على االتفاقية الدولية حلماية حقوق   - ٣٣
. تبط مبفهوم فنلندا لدور العمال املهاجرين واملهاجرين الوافدين يف اجملتمعمجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم مر

وتعترب فنلندا أن حقوق املهاجرين الوافدين مشمولة بصكوك حقوق اإلنسان القائمة، وال سيما االتفاقية األوروبية 
ن فنلنـدا ال تعتـرب      وذكر الوفـد أ   . حلقوق اإلنسان، وال ترى ضرورة للتصديق على اتفاقية العمال املهاجرين         

املهاجرين الوافدين عماالً مهاجرين وإمنا أناساً جاؤوا مع أُسرهم، وعلى هذا األساس اختذت موقفاً أمشل جتـاه                 
وأوضحت أيضاً أن املهاجرين ال ينبغي اعتبارهم جمموعة منفصلة بل ينبغي من حيث املبدأ أن . املهاجرين الوافدين

وذكرت املمثلة أن   . مواطنو البلد الذي يقصدونه وتنبغي معاملتهم معاملة متساوية       يتمتعوا باحلقوق اليت يتمتع هبا      
وقد اتضح مـن هـذه      . تعزيز حقوق األقليات اإلثنية مسألة أثريت مرات عديدة وأن فنلندا ستركِّز عليها جدياً            

ندا ملسألة امليل اجلنسي وأوضح الوفد أن مفهوم فنل. اجللسة أن هذه املسألة تثري مشكلة يف نظر بلدان أخرى أيضاً          
يف إطار حقوق اإلنسان يقوم أساساً على توخي اإلعمال املتساوي للحقوق بصرف النظر عن األصل أو نـوع                  

وترى فنلندا أن مبدأي العامليـة      . اجلنس أو السن أو الدين أو الرأي أو اإلعاقة أو امليل اجلنسي أو ما شابه ذلك               
. ار الواجب النتهاكات حقوق اإلنسان بسبب امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية         وعدم التمييز يستوجبان إيالء االعتب    
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ويشدِّد الدستور الفنلندي على أن اجلميع سواء أمام القانون، وغين عن البيان أن امليل اجلنسي تنطبق عليه األحكام 
ن اجلنائي الذي يتناول صراحة     الدستورية اليت حتظر التمييز وأن هذا التمييز حتظره أيضاً قوانني عديدة، مثل القانو            

وفيما خيص مسألة دور اجملتمع املدين يف وضع السياسات املتعلقة حبقوق اإلنـسان،  . امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية   
. أشار الوفد إىل االستشهاد مبثال دور املنظمات غري احلكومية يف صياغة هذا التقرير لالستعراض الدوري الشامل               

قرير أُِعد بالتعاون الوثيق بني السلطات واملنظمات غري احلكومية وأن هذا ينطبق أيضاً على              وأكدت املمثلة أن الت   
وأوضحت أن فنلندا تتعاون تعاوناً وثيقاً مع اجملتمع املـدين وأن النمـوذج             . وضع السياسات يف سياقات أخرى    

املدين دوراً قوياً، بيد أن املسؤولية النهائية       الدميقراطي والنظام الربملاين يف فنلندا مينحان اجلهات الفاعلة يف اجملتمع           
ويف . عن اختاذ القرارات ترجع بطبيعة احلال إىل اهليئات احلكومية، وتكون احلكومة بدورها مسؤولة أمام الربملان              

. النموذج الفنلندي للمجتمع املفتوح، يؤدي أطراف اجملتمع املدين دوراً رئيسياً حىت يف وضع السياسات امللموسة              
وقالـت إن املعاهـدات   . قالت إهنا تشاطر وفد الصني رأيه يف أمهية دور التعليم يف التصدي للمواقف العنصرية  و

  .الدولية تؤدي دورها يف النظام القانوين الفنلندي عن طريق إدراجها يف التشريعات الوطنية

سان، عن طريق وضع وتنفيـذ      وأثنت اليابان على اجلهود اليت تبذهلا حكومة فنلندا يف ميدان حقوق اإلن             - ٣٤
خمتلف الربامج والسياسات احلكومية، وخباصة يف جماالت من قبيل االتِّجار بالبشر ومحاية األطفال والشباب وتقدمي 

وأعربت اليابان أيضاً عن تقديرها للجودة الفائقة اليت يتسم هبا          . املساعدة للمعوقني ومسائل اهلجرة وما إىل ذلك      
وأعربت اليابان عن اهتمامها خبطة العمل الوطنية ملكافحة        . نلندا والذي يتمتع بسمعة دولية    التعليم األساسي يف ف   

االتِّجار بالبشر يف فنلندا وسألت عن التحديات الرئيسية اليت تواجهها احلكومة يف تقدمي املساعدة لضحايا االتِّجار 
عتقد أن أحد السبل إىل تعزيز مستوى التعليم هو         وأوضحت اليابان أيضاً أهنا ت    . بالبشر ومحاية الضحايا احملتَملني   

وسألت اليابان فنلندا عن األركان الرئيسية لسياسة احلكومة يف هـذا الـصدد،             . ضمان التدريس العايل اجلودة   
  .وخباصة يف جمال تعيني وتدريب مدرسني يتمتعون مبؤهالت عالية للتعليم األساسي

دم خيضع لالستعراض الدوري الشامل وأنه ملن دواعي سرورها أن     وذكرت الفلبني أن فنلندا أول بلد متق        - ٣٥
اء حبق يف جملس حقوق اإلنسان وبني البلـدان                    تشارك يف هذه املناسبة التارخيية، آملة أن ُيفضي ذلك إىل حوار بّن

 التباين  وأشارت الفلبني إىل  . املتقدمة والنامية حبيث يستطيع كل من اجلانبني االستفادة من جتارب اجلانب اآلخر           
الشاسع بني مستوى التنمية يف فنلندا ومستواه يف الفلبني معربةً عن أملها يف االستفادة من جتربة فنلندا وتطبيـق                   

وطرح الوفد سؤاالً عن العنف ضد املرأة الذي . أفضل املمارسات املناسبة هلا واليت هي يف حدود إمكاناهتا وقدراهتا
وأحاطت الفلبني علماً بالتدابري اجلدية اليت اختذهتا فنلندا للتصدي ". عية خطريةمشكلة جمتم"ُوِصف يف التقرير بأنه 

ويبدو أن التدابري املذكورة يف التقرير ُوجِّهت أساساً ملعاجلة نتائج . هلذه املشكلة وبالنتائج اإلجيابية احملَرزة حىت اآلن
اسة عدم التهاون املطلق اليت تـستند إىل ذراع         املواقف والقَيم الذكورية املنحرفة وأن هذا النهج يتماشى مع سي         

ولكن نظراً لكون هذه املشكلة مشكلة اجتماعية، استفسرت الفلبني عّما إذا كانت توجد تدابري              . القانون القوية 
أما السؤال الثاين املطروح فيتعلق بالسكان األصليني، وال سيما         . أخرى تتصدى جلذور املشكلة بدالً من نتائجها      

ونظراً لكون قضايا الـسكان     . ليت تبذهلا فنلندا إلجياد اتفاق تسوية بشأن صياغة مشروع قانون حكومي          اجلهود ا 
األصليني تثري اهتمام وقلق الفلبني أيضاً، سأل الوفد عّما إذا كانت فنلندا تستطيع حتديد القضايا احلرجة اليت ينبغي 

  .ع األطراف املعنيةحلها إلجياد تسوية أو وضع مشروع قانون تشريعي تقبله مجي
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ورأى ممثل اململكة املتحدة أن حكومة فنلندا أدت دوراً نشطاً يف احلملة الرامية إىل جعـل االسـتعراض      - ٣٦
وسلّطت اململكة املتحدة الضوء على قرار فنلندا حتقيق أقصى . الدوري الشامل عملية مفتوحة ودقيقة قدر اإلمكان

 بشأن سياسـة    هل بإدراج هذه العملية يف تقريرها الوطين اجلاري إعداد        قيمة ممكنة من االستعراض الدوري الشام     
وأثنت اململكة املتحدة على فنلندا ملا أولته من اهتمام لتعزيز  . حقوق اإلنسان، معتبِرةً ذلك مثاالً على أفضل املمارسات       

أشركت هبا اجملتمع املدين يف صـياغة       حقوق اإلنسان ومحايتها يف فنلندا ويف مجيع أرجاء العامل، وللطريقة املمتازة اليت             
ورحبت اململكة املتحدة بدور فنلندا القوي يف الدفاع عن حقوق اإلنسان يف احملافـل              . التقرير الوطين هلذا االستعراض   

كما رحبت اململكة املتحدة باخلطط اليت عرضتها فنلندا        . الدولية عن طريق اتباعها هنجاً قائماً على احلقوق إزاء التنمية         
 تقريرها الوطين ملكافحة التمييز ضد األقليات والشعوب األصلية واجلهود اليت تبذهلا لتعزيز وصون حقـوق ولغـة                  يف

إال أن مندوب اململكة املتحدة أشار إىل التوصية اليت قدمتها آليـات            . وثقافة الصاميني، بوصفهم شعباً أصلياً، والغجر     
، وشجعتها على الوفاء بعزمها ١٦٩ على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      األمم املتحدة واليت تدعو فنلندا إىل التصديق      

ورحبت اململكة املتحدة أيضاً باحملـاوالت      . صياغة اتفاق بشأن حقوق الصاميني يف أراضيهم التقليدية والتصديق عليه         
إال أهنا شجعت فنلندا    . كريةالرامية إىل وقف التمييز ضد املستنِكفني ضمريياً عن طريق إصالح قانون اخلدمة غري العس             

على الذهاب أبعد من ذلك يف تقليص مدة اخلدمة غري العسكرية وجعلها مساوية ملتوسط مدة اخلدمة العسكرية وليس                  
  . ألقصى مدة ممكنة للخدمة العسكرية

. نـسان وهنأت اجلزائر فنلندا على التزامها بتعزيز صالحيات األمم املتحدة وقدراهتا يف ميدان حقوق اإل               - ٣٧
والحظت اجلزائر مع ذلك أن . وذكرت اجلزائر أن التقرير يشري إىل أن حقوق املهاجرين تعترب حقوقاً مل يتم إعماهلا

وذكرت اجلزائر أن التقريـر يـشري إىل        . التقرير يسلط الضوء على حاجة اجملتمع الفنلندي إىل العمال املهاجرين         
 التقرير على ذكر تدابري أخرى ترمي إىل إدماج العمال املهاجرين كما أتى. اعتماد برنامج يتعلق بسياسات اهلجرة

إال أن اجلزائر الحظت أن التقرير ال يشري إىل انضمام فنلندا يف هناية املطاف إىل االتفاقية الدولية حلماية              . وأسرهم
 تدعو فنلنـدا إىل     وكررت اجلزائر التوصية اليت سبق تقدميها واليت      . حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     

  .االنضمام إىل هذا الصك العاملي لترمجة إمياهنا بعمل األمم املتحدة إىل حقيقة واقعة

وعقب احلوار، أشارت ممثلة فنلندا يف ردودها إىل التقرير الوطين الذي يتضمن معلومات عن خطة العمـل                   - ٣٨
وأوضحت أن تدريب املدرسني . تشريعية وغري تشريعيةالوطنية ملكافحة االجتار بالبشر اليت تشمل ما اُتخذ من تدابري 

. هو أحد األسباب الرئيسية حلسن أداء فنلندا وشددت على البعد املتعلق حبقوق اإلنسان يف النظام التعليمي الفنلندي    
ورداً على السؤال املتعلق باحلق يف بيئة صحية، ذكرت ممثلة فنلندا أن الدستور الفنلندي يقضي بأن مـن واجـب                    

وينص الدستور أيضاً على أن املسؤولية عـن        . لسلطات العامة أن تسعى لضمان حق كل فرد يف بيئة آمنة وصحية           ا
وأوضحت أن فنلندا ملتزمة بالتشريعات البيئية الشديدة الصرامة لالحتاد األورويب وأن  . البيئة تقع على عاتق كل فرد     

وفيما خيص املسألة اهلامة املتمثلة يف طول مدة اخلدمة غري . ة متناهيةفنلندا تفي بالتزاماهتا يف إطار االحتاد األورويب بدق
العسكرية يف فنلندا اليت قُلصت مؤخراً وباتت اآلن تساوي املدة القصوى للخدمة العسكرية، مبوجب قانون اخلدمة                

كل من اخلـدمتني غـري      العسكرية، أشارت ممثلة فنلندا إىل جلنة الربملان الدستورية الفنلندية اليت قارنت بني عبء              
، بصرف النظر عن طول مدة اخلدمة، متكافئ تقريباً بني شـكلي            اإلمجايلالعسكرية والعسكرية فقدرت أن العبء      

  .اخلدمة، وأن هذا هو األساس املنطقي الذي اختذ لتحديد طول مدة اخلدمة غري العسكرية
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ندا بالدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان جدير بالثناء عليه       وأشار ممثل الواليات املتحدة األمريكية إىل أن التزام فنل          -٣٩
 يف املائة من حاالت التمييز متس الغجر مث الصوماليني والروس           ٧٥والحظ أن األرقام احلكومية تشري إىل أن        . واالقتداء به 

  .دوافع عنصريةواألتراك والعراقيني واإليرانيني، وسأل عما تفعله حكومة فنلندا ملالحقة اجلرائم املرتكبة ب

وهنأت إكوادور الوفد الفنلندي على وضعه عدداً كبرياً من الربامج والسياسات الرامية إىل احلد مـن العنـف                    -٤٠
وفيما خيـص قـضايا الـسكان األصـليني،         . اجلسدي واجلنسي ضد النساء وإىل متكينهن من حتسني مستوى معيشتهن         

دا حالياً للشعب الصامي احلق يف املشاورة بشأن املمتلكات اجلماعيـة           استفسرت إكوادور عن الكيفية اليت تكفل هبا فنلن       
. فيما يتعلق باألراضي، وسألت عن التدابري احملددة اليت اختذهتا احلكومة إلنفاذ األنظمة اليت حتمي حقوق الشعب الصامي                

فاً يف االتفاقية الدوليـة حلمايـة       وفيما خيص ظاهرة اهلجرة، استفسرت إكوادور عن التدابري اليت اختذهتا فنلندا لتصبح طر            
  .وأوصتها إكوادور باالنضمام إىل هذه االتفاقية. حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

تقريرها والحظت أن أمثلة عديدة ميكن االقتداء هبا باعتبارها مـن           عن تقديرها ل  وأعربت مصر لفنلندا      - ٤١
ن التدابري اليت اختذهتا فنلندا إلدماج املهاجرين ومحاية حقوقهم وطلبت مصر معلومات إضافية ع. أفضل املمارسات

وبعد أن مسعت مصر رد وزيرة الدولة على األسئلة اليت طرحتها والتوصيات اليت قدمتها وفود أخرى يف . اإلنسانية
 حقـوق  هذا املوضوع أيضاً، وإذ تضع يف اعتبارها احلاجة امللحة إىل ضمان عاملية هذا الصك اهلام من صـكوك          

 إىل الوفود األخرى اليت أوصت فنلندا بالنظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية  صوهتا مصرضمتاإلنسان، 
وباإلضافة إىل ذلك، استوضح مندوب مصر عن أسباب كـون املهـاجرين            . حقوق مجيع العمال وأفراد أسرهم    

  .بدول أوروبية أخرىوطاليب اللجوء أقل تنوعاً من حيث أصوهلم الوطنية مقارنة 

 تبلغ  بيد أن فنلندا مل   . والحظت كوبا أن فنلندا مشهود هلا بنجاح سياستها االجتماعية وبصداقتها للعامل النامي             -٤٢
ولعل أهم هذه التحديات يتعلق مبا يسمى جمتمع الرعاية االجتماعيـة           . حد الكمال بل هي تواجه حتديات أيضاً      

وذكرت كوبا أن املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة مـن         . ية اجلديدة واخلصخصة  وكيفية صونه من العوملة الليربال    
وتعتقد كوبا أن هذه النسبة     . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٠,٤فنلندا خالل العامني الفائتني بلغت ما نسبته        

ألت كوبا فنلندا عما تعتـزم عملـه       وس.  يف املائة  ٠,٧غري كافية وتقل كثرياً عن اهلدف املتفق عليه دولياً البالغ           
أما السؤال . لزيادة ميزانية املساعدة اإلمنائية الرمسية وأوضحت أن هذه املسألة تتصل باحلق يف التضامن ويف التنمية

وتود كوبا أن تعـرف مـا       . الثاين فهو عن ارتفاع معدل تعاطي الكحول وإدمان املخدرات يف اجملتمع الفنلندي           
  .ابري تشريعية وغري تشريعية ملعاجلة هذه املشكلةتتخذه فنلندا من تد

وأثنت سلوفينيا على ما تبذله حكومة فنلندا من جهود لتعزيز ومحاية حقوق األشـخاص املنـتمني إىل                   - ٤٣
وطلبـت  . أقليات، وال سيما إنشاء منصب أمني املظامل املعين باألقليات واجمللس االستشاري لقضايا األقليـات             

ن املعلومات عن التأثري العملي هلاتني املؤسستني يف اإلعمال الفعلي حلقوق األشخاص املنتمني إىل  سلوفينيا مزيداً م  
.  على إدماج منظور جنساين إدماجاً كامالً يف عملية االستعراض الدوري الشامل٥/١ثانياً، ينص القرار   . أقليات

وفاء بذلك يف مشاوراهتا ويف تقريرها الـوطين،        وطلبت سلوفينيا إىل فنلندا تقدمي مزيد من التفاصيل عما فعلته لل          
وأوصت سلوفينيا بأن تدمج فنلندا منظوراً . وعما خططته ملراحل االستعراض التالية، مبا يف ذلك نتائج االستعراض

.  إدماجاً كامالً يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل واستفسرت عن اخلطط املقررة يف هذا الصددجنسانياً
 فنلندا بإدراج امليل اجلنسي يف التشريعات الفنلندية حلقوق اإلنسان وأنشطتها التدريبية يف جمال مكافحة               ورحبت
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وأوصت سلوفينيا بتغطية التمييز بسبب امليل اجلنسي واإلعاقة تغطية مماثلة ألسباب التمييز األخرى، كما              . التمييز
وأثنت سلوفينيا أيضاً على فنلندا اللتزامهـا بتعزيـز         . ةهو احلال يف جماالت مثل توفري اخلدمات والرعاية الصحي        

وأوصت سلوفينيا بـأن    . احلماية واالحترام جلميع األشخاص بصرف النظر عن ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسية           
ي تنظر فنلندا يف استخدام مبادئ يوجياكارتا املتعلقة بتطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتصل بامليل اجلنس
  .واهلوية اجلنسية دليالً تسترشد به يف وضع سياستها يف هذا اجملال، وقالت إهنا ترحب بآراء فنلندا يف هذا الشأن

وأفـادت  . والحظت بنغالديش املمارسات اجليدة املتبعة يف فنلندا ودعت لالقتداء هبا يف سياق مـشابه               - ٤٤
التقرير الوطين وأنه يوفر شروطاً جيدة إلعمال حقـوق         بنغالديش أهنا تتفق مع الفرع املتعلق باحلكم الرشيد يف          

وأشارت بنغالديش إىل   . والحظت بنغالديش أنه ال تزال توجد حاالت شىت النتهاكات حقوق اإلنسان          . اإلنسان
والحظ الوفد أيضاً أوجه القلق اليت أعربت عنها مخـس مـن            . احتمال وجود حاجة لعمل املزيد يف هذا الصدد       

وأبدت بـنغالديش   . إزاء التمييز الذي تتعرض له جمموعات معينة، مبا يف ذلك جمتمعات الغجر           هيئات املعاهدات   
رغبتها يف تلقي مزيد من املعلومات عن معاملة طاليب اللجوء واملهاجرين وعن التدابري اليت اختذهتا فنلندا لـضمان             

  . احترام األصول والضمانات القانونية هلذه اجلماعات

ىل مسألة العنف ضد املرأة موضحة أهنا ختص مجيع بلدان العامل، والحظت أن التقريـر               وأشارت شيلي إ    - ٤٥
ينص عن صواب على أن إدراك ما ميثله هذا العنف من انتهاك حلقوق اإلنسان هو اخلطوة األوىل للقضاء عليه، وأن 

تمثل يف إذكاء الوعي لدى الشرطة      أما املرحلة الثانية فت   . ذلك ينبغي أن يقود إىل تقدمي شكاوى إىل اهليئات املعنية         
وفيما يتعلق بأفضل املمارسات، أبدت     . ومجيع وكاالت إنفاذ القانون بطبيعة العنف ضد املرأة وخطورته وآثاره         

شيلي رغبتها يف معرفة العناصر اليت اسُتخدمت لتقدمي العنف ضد املرأة على أنه انتهاك حلقوق اإلنسان وعن رأي             
  . ر املناسب الذي ميكن أن تؤديه وسائط اإلعالم إلذكاء الوعي العامالوفد الفنلندي يف الدو

 وأنه  حاجز لغوي ومناخي  فصله عن غريه    يوعقب املناقشة، أجابت وزيرة الدولة أن فنلندا بلد متجانس            - ٤٦
 احلوار بني وحتتاج فنلندا إىل معرفة املزيد عن املمارسات اجليدة مثل . يتبع سياسة متواضعة يف جمال اهلجرة الوافدة      

وجيب أن تتخـذ  . الثقافات وإىل حل املشاكل املتعلقة باملواقف بطرق من بينها التعليم واستخدام وسائط اإلعالم    
. فنلندا تدابري شاملة لتحسني إدماج السكان غري الفنلنديني يف اجملتمع وحتسني املشاعر اجملتمعية للسكان الفنلنديني              

أما تكوين السكان املهاجرين فهو وليد ما اختذته . ة على السؤال املطروح فوراًولذلك، ال يسعها تقدمي إجابة شامل
  . فنلندا من قرارات وما اعتمدته من سياسات

 يف املائة من منطقة وطن      ٩٠وفيما يتعلق بإجراء التشاور بشأن املمتلكات اجلماعية، أوضحت مندوبة فنلندا أن              -٤٧
ا ما جيعل مشاورة الشعب الصامي أو مشاركته مسألة أساسية يف سعي احلكومة إىل              الصاميني يف فنلندا مملوكة للدولة وهذ     

وسيكون حق الشعب الصامي يف املشاركة     . حل قضايا استخدام األراضي أو تعزيز حقوق الشعب الصامي يف استخدامها          
 الصاميني جزءاً أساسياً من مـشروع       يف اختاذ القرارات املتعلقة باستخدام األراضي واملياه واملوارد الطبيعية يف منطقة وطن           

وعلى حنو ما سبق ذكره، ستجري صياغة احلل الذي حتاول فنلندا إجياده علـى            . القرار احلكومي اجلاري إعداده يف فنلندا     
فمسألة حيازة األراضي أو ملكيتـها      . أساس استخدام األراضي واملياه واملوارد الطبيعية وليس على أساس حيازة األراضي          

  . ندرج، يف نظر فنلندا، يف إطار القانون اخلاص وال ميكن حلها يف غري ذلك اإلطارمسألة ت
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وذكرت مندوبة فنلندا أن حكومتها درست مبادئ يوجياكارتا ورأت أهنا أداة مفيدة إلضـفاء الوضـوح                  - ٤٨
 مسألة املساعدة ورداً على السؤال الذي طرحته كوبا حول. واالتساق على التزامات الدولة يف جمال حقوق اإلنسان  

وفيما خيص السؤال . اإلمنائية املقدمة من فنلندا، الحظت فنلندا أن احلكومة ملتزمة بتحقيق أهداف معينة يف املستقبل        
الذي طرحته كوبا بشأن مشكلة تعاطي الكحول يف صفوف السكان الفنلنديني، ذكرت مندوبة فنلندا أن بلـدها                 

  . جمموعة كاملةً من التدابري ملعاجلتها وأنه يسعى إىل حتقيق نتائج أفضلمدرك متاماً ألبعاد املشكلة وأن لديه 

ويف النهاية، أعربت رئيسة الوفد عن امتناهنا هلذه التجربة املمتعة وشكرت الرئيس وأعضاء اجملموعة الثالثيـة                  - ٤٩
 ومنفتحـة لتلقـي التوصـيات       وقالت إن الوفد الفنلندي يتطلع بنظرة بّناءة      . والفريق العامل للحوار الصادق والبّناء    

وذكر الوفد أنه يعترب االسـتعراض      . ومقترحات املتابعة اليت ستمكن من مواصلة تعزيز حالة حقوق اإلنسان يف فنلندا           
وستـشكل  . الدوري الشامل عمليةً مستمرة وأن احلكومة تعد تقريراً موسعاً عن سياسة حقوق اإلنـسان يف فنلنـدا                

ة عن عملية االستعراض الدوري الشامل جزءاً هاماً من ذلك التقرير الذي ستعرضـه              االستنتاجات والتوصيات الناشئ  
وقد جرت صياغة التقرير الدوري الشامل مبوازاة اإلعداد لتقرير حقـوق           . ٢٠٠٩احلكومة على الربملان يف ربيع عام       

  . تعراض الدوري الشاملوختاماً، أكدت رئيسة الوفد على األمهية اليت تعقدها فنلندا على آلية االس. اإلنسان

  أو التوصيات/ االستنتاجات و-  ثانياً
  :نظرت فنلندا يف التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي والواردة أدناه ووافقت على متابعتها  - ٥٠

زيادة االهتمام واجلهود اهلادفة والتدابري الفعالة فيما يتعلق بالقضاء على التمييز وبذل املزيد مـن                 - ١
  .)االحتاد الروسي، هولندا(والتدابري لتعزيز حقوق األقليات، مبا فيها األقليات اإلثنية اجلهود 

تعزيز اجلهود الرامية إىل تقييد أي تعبري عن العنصرية وكره األجانب وال سيما مظاهر العنـصرية                  - ٢
  ).ملكسيكا(والتمييز على شبكة اإلنترنت، وفقاً ملا أوصت به جلنة القضاء على التمييز العنصري 

، وجتميـع   )االحتاد الروسـي، املكـسيك    (مواصلة اختاذ تدابري فعالة ملنع العنف ضد املرأة           - ٣
  ).االحتاد الروسي(معلومات عن العنف ضد األطفال يف إطار األسرة 

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم               - ٤
  ).يفيا، اجلزائر، مصر، املكسيكإكوادور، بول(

 املتعلقة بالشعوب األصـلية     ١٦٩النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            - ٥
  ).بوليفيا(والقبلية يف البلدان املستقلة 

 اخلاصـة  ١٩٥١مواصلة مراجعة اإلجراءات املتعلقة بطلبات اللجوء على ضوء اتفاقية عام       - ٦
  ).بوليفيا (١٩٦٧وكوهلا لعام بوضع الالجئني وبروت

تغطية التمييز بسبب امليل اجلنسي واإلعاقة يف التشريعات الوطنية واألنشطة التدريبية يف جمال   - ٧
مكافحة التمييز تغطية مماثلة ألسباب التمييز األخرى، كما هو احلال يف جماالت مثل تـوفري               
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 استخدام مبـادئ يوجياكارتـا      ، والنظر يف  )سلوفينيا، هولندا (اخلدمات والرعاية الصحية    
املتعلقة بتطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتصل بامليل اجلنسي واهلوية اجلنسية دليالً 

  ).سلوفينيا( تسترشد به يف وضع سياساهتا

  ).سلوفينيا(إدماج منظور جنساين إدماجاً كامالً يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل   - ٨

اليت قدمتها ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة /االستنتاجات وومجيع   - ٥١
أو التوصيات على أهنا قد /وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات و. أو موقف الدولة موضع االستعراض بشأهنا/و

  .حظيت بتأييد الفريق العامل ككل

  االستعراض للدولة موضوع  االلتزامات الطوعية-  ثالثاً
تلتزم فنلندا جبعل التوصيات املذكورة أعاله جزءاً ال يتجزأ من التقرير احلكومي الشامل بشأن سياسـة                  - ٥٢

وستتناول األهداف االستباقية املقرر إدراجهـا يف       . ٢٠٠٩حقوق اإلنسان املقرر تقدميه إىل الربملان يف ربيع عام          
  . التقرير هذه التوصيات أيضاً

 أن فنلندا ملتزمة ببلوغ اهلدف الذي وضعته األمم املتحدة واملتمثل يف تقدمي مساعدة إمنائيـة      وأفاد الوفد   - ٥٣
، واهلدف الذي وضعه االحتاد األورويب واملتمثل يف تقدمي مساعدة          ٢٠١٥ يف املائة حبلول عام      ٠,٧رمسية نسبتها   

  .٢٠١٠ يف املائة حبلول عام ٠,٥١إمنائية رمسية نسبتها 
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