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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  واألربعونسابعةالدورة ال

  ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ٢٢-٤

  معلومات مقدمة يف إطار متابعة املالحظات اخلتامية للجنة    

  فنلندا    

   رد فنلندا على التوصيات الواردة يف املالحظـات اخلتاميـة للجنـة                
 ٩يف  عقب النظر يف التقريرين الدوريني اخلامس والـسادس لفنلنـدا           

 ** *٢٠٠٨يوليه /متوز

  مقدمة    
نظرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف التقريرين الدوريني اخلـامس               -١

ويغطي هذان التقريران الفترة مـن تـشرين        . ا يف دورهتا احلادية واألربعني    والسادس لفنلند 
  .٢٠٠٧سبتمرب / إىل أيلول٢٠٠٣أكتوبر /األول

ة، أن تقدم يف غضون سنتني، معلومات       يوطلبت اللجنة إىل فنلندا، يف مالحظاهتا اخلتام        -٢
  .ات اخلتامية من املالحظ١٧٤كتابية مفصلة بشأن تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرة 

__________  
وفقاً للمعلومات احملالة إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقاريرها، مل ُتحرَّر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرسـاهلا                   *  

 .إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  **  
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  :  من املالحظات اخلتامية على ما يلي١٧٤وتنص الفقرة   -٣
النـساء  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها ملنع العنف ضد           "

 جبميع أشكاله والتصدي له، مبا يف ذلك العنف املرتيل، وذلك وفقا والفتيات
مـن جديـد     للّجنة ومتشيا مع تأكيد الدولة الطـرف         ١٩للتوصية العامة   

 استعراض جملـس حقـوق اإلنـسان الـدوري الـشامل            أثناءالتزامها  
)A/HRC/WG.6/1/FIN/4   كما تدعوها إىل اإلسراع بوضـع      .)٥٠، الفقرة

النـساء  استراتيجية أو خطة عمل شاملة والقيام حبملة ملنع العنـف ضـد             
 جبميع أشكاله والقضاء عليه، وإنشاء آلية مؤسسية فعالـة علـى            والفتيات
 جملس الوزراء لتتوىل تنسيق التدابري املتخذة يف هذا الشأن ورصدها           مستوى

وتوصي اللجنة بأن جتري الدولة الطـرف دراسـات وأن          . وتقييم فعاليتها 
ترصد عن كثب القانون اجلديد املتعلق بإجراء الوساطة ألجل كفالة تنفيذ           

ال تفضي هذا اإلجراء بطريقة حتترم حقوق اإلنسان املقررة للمرأة وتعززها و
وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى      . إىل إفالت اجلناة من املالحقة القضائية     

 املفتوحة أمام النساء ضحايا العنـف،       ىضمان توافر العدد الكايف من املآو     
. على أن يكون موظفوها من اخلرباء وأن تكون مزّودة باملوارد املالية الكافية

بسياسة السرية التامة حلمايـة   ى املآو هذهوتوصي اللجنة كذلك بأن تتقيد      
وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى اختـاذ         . ىهوية الضحية وموقع املآو   

  ".اجلنسي  هبدف سن تشريع جيرم التحرشخطوات
، تقدم حكومة فنلندا املالحظات التالية عن تنفيذ ١٧٤ورداً على التوصيات الواردة يف الفقرة 

  . هذه التوصيات

مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك العنف املـرتيل         التدابري املتخذة ملنع        
  والقضاء على أشكال العنف هذه

سلمت احلكومة خبطورة مشكلة العنف ضد املرأة يف فنلندا من قبل يف التقرير الـذي                 -٤
، ٢٠٠٤أعّدته بشأن سياسة احلكومة املعنية حبقوق اإلنسان، الذي قدمته إىل الربملان يف عـام               

كما عاجل برنامج . عربت عن عزمها على استخدام مجيع الوسائل املتاحة للحد من هذا العنف      وأ
منظور املساواة بني   :  عنف العشري احلميم والعنف ضد املرأة من منظورين        ٢٠٠٣احلكومة لعام   

ومن أجل تعزيز أمن املواطنني واحلد من       . الرجل واملرأة ومنظور ظاهرة النيل من أمن املواطنني       
وكثِّفت، . عنف، بادرت خمتلف الدوائر اإلدارية من قبل إىل التعاون على وضع برنامج وطين            ال

يف هذا الصدد، وسائل التدخل ملقاومة العنف املرتيل وعّززت قدرات اخلطوط اهلاتفية ملساعدة             
  . الضحايا وإتاحة خدمات أخرى يف حاالت الطوارئ يف مجيع أحناء البلد
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االجتماعية والصحة برنامج عمل على املستوى الوطين بشأن        وأعدت وزارة الشؤون      -٥
، ألجل احلد من العنف ضد املرأة ٢٠٠٧-٢٠٠٤منع عنف العشري احلميم والعنف املرتيل للفترة 

  . والعنف املرتيل وكذلك ألجل حتسني اخلدمات اليت حيتاجها الضحايا واجلناة وأفراد األسرة
ن االجتماعية والصحة ورابطة الـسلطات      ، أصدرت وزارة الشؤو   ٢٠٠٨ويف عام     -٦

لصاحل موظفي السلطات   ") االعتراف واحلماية والعمل  ("احمللية واإلقليمية يف فنلندا توصيات      
احمللية والعاملني يف جمال الرعاية االجتماعية والسلطات الصحية تتعلق بالتخطيط واملـشورة            

ويتمثل اهلدف من التوصـيات يف      . االستراتيجيني ملنع عنف الشريك احلميم والعنف املرتيل      
وأثبتت متابعة تنفيذ التوصيات احلاجة إىل      . دعم وضع أهداف على الصعيد احمللي ملنع العنف       

وضع توجيهات مركزية أشد حزما، وعدم وضع السلطات احمللية هياكل أو دوائر دائمة ملنع              
 حالياً يف إمكانية إدراج     وبناًء على ذلك، تنظر احلكومة    . عنف الشريك احلميم والعنف املرتيل    

  . األحكام الالزمة يف مشروع تعديل تشريع الرعاية االجتماعية
وسبق أن أولت احلكومة يف تشريعاهتا، بصورة عامة، عناية متزايدة بـالعنف ضـد               -٧

املرأة، وال سيما العنف املرتيل، مبا يف ذلك بدء نفاذ أحكام القانون املتعلق باألمر الزجـري                
  . ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١ املؤرخ داخل األسرة

الـذي اعتمدتـه احلكومـة                     (ويشدد الربنـامج الـوطين للحـد مـن العنـف              -٨
، بصورة خاصة، على احلاجة إىل احلد من عدد وفيات النساء بسبب            )٢٠٠٨-٢٠٠٦للفترة  
 يف املائة   ٥٠بة  بيد أن هدف الربنامج املتمثل يف ختفيض عدد حاالت قتل النساء بنس           . العنف

  .مل يتحقّق يف غضون مخس سنوات
 بشأن رصد الربنامج الوطين للحد من العنف، جرى الوقوف          ٢٠٠٩ويف تقرير عام      -٩

اخنفض عدد ضحايا العنف يف الشوارع، والعنف املرتيل وغريه          فقد. على فئتني من التطورات   
، استمّر  ٢٠٠٠ول عام   وحبل. من أشكال العنف بني األشخاص على مدى فترة زمنية أطول         

كذلك اخنفاض عدد ضحايا العنف يف الشوارع والعنف يف احلانات، بينما ظل العنف املرتيل              
وبداية من الثمانينـات، وحـىت      . يف املستوى نفسه   وغريه من أشكال العنف بني األشخاص     

  . ك، ارتفعت نسبة العنف ضد النساء يف موقع العمل، مث اخنفضت شيئاً ما بعد ذل٢٠٠٠ عام
كذلك كان العنف ضد املرأة وعنف الشريك احلميم والعنف املرتيل حملّ رصد عن               -١٠

وأجريت الدراسـة األوىل هبـذا      . طريق دراسات استقصائية عن وقوع املرأة ضحية للعنف       
وأثبتت الدراسة عدم وجود تغـيريات      . ٢٠٠٥، وتكررت يف عام     ١٩٩٧اخلصوص يف عام    

واستناداً إىل الدراسة االستقصائية اليت أجريت يف       .  املرأة تذكر يف مدى العنف الذي تواجهه     
 يف املائة من النساء الفنلنديات الالئي تتراوح أعمـارهن          ٤٣,٥، تعرضت نسبة    ٢٠٠٥عام  
 عاماً للعنف البدين أو اجلنسي أو للتهديد هبما على أيدي رجال مرة واحـدة               ٧٤ و ١٨بني  

  . اً عام١٥على األقل يف حياهتن بعد بلوغهن سن 
وأدت التوعية بالعنف ضد املرأة وانتشاره على نطاق واسع واحلاجة إىل منع هـذا                -١١

فقد تعاونت القطاعـات    . العنف إىل اختاذ السلطات واملنظمات غري احلكومية بعض التدابري        
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وراعت، يف هذا   . اإلدارية املختلفة ونسقت اختاذ تدابري على كل من املستويني الوطين واحمللي          
يف التوعية بالعنف، االحتياجات اخلاّصة ببعض الفئات مثل النساء ذوات اإلعاقـة             ،السياق

  .ونساء األقليات أو املهاجرات
وُوضع منع العنف ضد املرأة بصفته هدفاً من أهداف برنامج احلكومة وغريه مـن                -١٢

  . برامج العمل العديدة ملنع العنف واحلد منه
لعمل بشأن منع عنف الشريك احلميم والعنـف  فقد جرى تطوير البحث وأساليب ا   -١٣

املرتيل واحلد منهما يف القطاع اإلداري بوزارة الشؤون االجتماعية والصحة، حتت إشـراف             
  . ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١املعهد الوطين للصحة والرعاية الذي أنشئ يف 

مـل املعـين     برنامج الع  ٢٠٠٧واستكملت وزارة الشؤون االجتماعية والصحة يف عام          -١٤
وكان اهلدف من الربنامج حتسني اخلـدمات املقدمـة         . عنف الشريك احلميم والعنف املرتيل     مبنع
  .الضحايا واجلناة واألطفال والشباب الذين تعرضوا للعنف، يف إطار خطة اخلدمات األساسية إىل
العدل وتعّد وزارة الشؤون االجتماعية والصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة             -١٥

وسيشمل هذا املشروع النمـوذجي   . لتجربة نوع جديد من طرائق تقييم خماطر العنف املرتيل        
والطريقـة  ). إيتاكيـسكوس ( هامي وهلـسنكي     -يف أولو وبيجات    : ثالث دوائر للشرطة  

 يف كـارديف    صـممت اليت  " مؤمتر تقييم املخاطر املتعدد الوكاالت    "املستخدمة هي طريقة    
جبها املخاطر يف اجتماعات منتظمة ألفرقة مهنية مشتركة على الـصعيد           ، وتقيَّم مبو  )وايلز(

احمللي، تضّم دوائر الشرطة، واملآوى وسلطات رعاية الطفولة والـسلطات املـشرفة علـى              
وجيري االهتمام، أثناء التقييم، بإمكانية جلوء اجلاين جمدداً إىل العنـف، رغـم أن              . السكن

وتستعمل الطريقة لغرض تقييم حجم التعرض للخطر يف . الشاغل الرئيسي هو سالمة الضحية
ويتمثل اهلدف من هذه الطريقة يف . احلالة اليت يكون فيها الشخص قد تعّرض للتهديد بالعنف

مساعدة السلطات على اختيار األساليب السليمة يف الوقت املناسب، أي يف حاالت العنف             
ويتوقع استخالص نتائج التجربة حبلول     . يد به املرتيل اليت طالت فيها فترة هذا العنف أو التهد        

  .٢٠١١وستتاح نتائج التقييم يف عام . ٢٠١٠هناية عام 
وقام فريق توجيهي تشارك فيه خمتلف القطاعات اإلدارية، تشرف عليه وزارة الداخلية              -١٦

، بتقييم أوضاع النساء الوافدات إىل فنلندا وخباصـة مـن تايلنـد             ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفترة   
جهن والالئي انتهى هبن األمر إىل العمل يف أماكن يطلق عليها اسـم حمـالت التـدليك          وإدما

ووقف الفريق التوجيهي على تدابري لتحسني إدمـاج املهـاجرات املستـضعفات            . التايلندي
  . وأُدرجت التدابري يف خطة عمل ُيرصد تنفيذها عن طريق مشاريع خمتلفة. وتشغيلهن

مد الفريق التوجيهي عدداً من التوصيات بشأن وضع أساليب         ، اعت ٢٠٠٩ويف هناية عام      -١٧
عمل وإتاحة معلومات بلغات املهاجرين نفسها، بالتعاون مع السلطات واملنظمات غري احلكومية            

وعالوة على ذلك،   . حيثما كان عدد املهاجرات الالئي يسعني للحصول على املساعدة منخفضاً         
". املساواة يف فنلندا  "زارة الداخلية نشرة جديدة بعنوان      ، أصدرت و  ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين ويف  
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وتتضمن النشرة معلومات أساسية للمهاجرين عن احلياة األسرية، وتعلـيم األطفـال، وإتاحـة              
كما تغطـي التـشريع     . لألسر والشباب الذين يواجهون مشاكل، وعن التدريب والعمل        الدعم

 .وصدرت النشرة بسبع لغات. صاحل ضحايا العنفاملتعلق بالعنف املرتيل وباخلدمات املتوفرة ل

وجيري اإلعداد إلدخال تعديالت على القانون املتعلق باستقبال ملتمـسي اللجـوء              -١٨
وإدماج املهاجرين، وتزمع احلكومة عرض مشروع القـانون علـى الربملـان يف خريـف               

دماج املهاجرات  ويف هذا الصدد، عاجل مشروع القانون التدابري الكفيلة بدعم إ         . ٢٠١٠ عام
  .وإمكانات حتسني أوضاع هذه الفئة الضعيفة من فئات اجملتمع

وباإلضافة إىل ذلك، تسعى احلكومة إلجياد أدوات جديدة تكفل التدخل من أجـل               -١٩
وتعـد وزارة العـدل     . التصدي أيضا لعنف الشريك احلميم عن طريق القانون اجلنائي أيضاً         

كّن املدعي العام من مقاضاة اجلاين دون موافقة الضحية حىت    مقترحاً لتعديل القانون اجلنائي مي    
ويستند املقترح إىل تقرير نشرته إحدى اللجـان يف عـام           . يف حاالت االعتداءات البسيطة   

وستحّسن األحكاُم اجلديدة اإلمكانات املتاحـة      ). ١١: ٢٠٠٩تقرير اللجنة رقم     (٢٠٠٩
ونتيجـة لتعـديل    . يم والعنف املرتيل  لدى السلطات للتدخل يف حاالت عنف الشريك احلم       

القانون، ميكن القيام بالتحقيقات اجلنائية حىت يف صورة عدم تقدمي الضحية دعـوى ضـد               
كذلك، ولو كانت بسيطة، داخل األسرة إىل حتقيقات         اجلاين، وميكن أن تؤدي االعتداءات    

 لتحسني أوضاع الضحية    ويعترب التعديل أداة  . جنائية وبالتايل إىل احتمال إنزال عقوبة بشأهنا      
وقّدمت احلكومة مشروع القانون    . حيث ميكنه أن يساعد على عدم معاودة ارتكاب اجلرمية        

  .٢٠١٠يونيه /حزيران ١١إىل الربملان يف 
، أنشأت وزارة العدل فريقاً عامالً مكلّفا بالسهر علـى          ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٧ويف    -٢٠

 من االستغالل واالعتـداء اجلنـسيني وبوضـع         تنفيذ اتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال     
، وطلب إىل   ٢٠١٠مايو  /أيار ٤وقدم الفريق العامل تقريره يف      . التعديالت التشريعية الالزمة  

  .٢٠١٠يونيه /حزيرانالسلطات واهليئات املعنية إبداء مالحظتها على التقرير حبلول هناية 
 العدل مقترحاً يقضي بتعـديل      ، قدم مقرر عينته وزارة    ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٩ويف    -٢١

ومبوجب األحكام اجلديـدة املقترحـة، ميكـن        . أحكام القانون اجلنائي املتعلقة باالغتصاب    
 شخص غري قادر على الدفاع عن نفـسه،         ةمواقعمقاضاة شخص بتهمة االغتصاب يف حالة       

جـب  ومبو. بسبب فقدان الشخص وعيه أو تسممه مثال ولو مل يتسبب اجلاين يف هذه احلالة             
ل الضحية غري قادرة على     َعما جَ  التشريع احلايل كذلك، ال ميكن إدانة اجلاين إال إذا أسهم يف          

  .الدفاع عن نفسها
. ويعترب استعمال لغة حمايدة جنسيا يف سياسات منع العنف ضد املرأة مسألة معقدة              -٢٢

 املرأة،  فقد يكون من املناسب، يف بعض السياقات، سن أحكام حمددة لتوسيع نطاق حقوق            
وعلى سـبيل املثـال، ويف سـياق        . لكن ويف سياقات أخرى، يوصى باستخدام لغة حمايدة       

التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اعُترب من املناسب تعـديل               
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 الزوجة وبشروط احلـصول علـى اجلنـسية         اسمأحكام القانون اليت تتعلق بأثر الزواج يف        
بينما بّرر املشّرع يف القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية، احلفـاظ علـى             الفنلندية،  

  . أحكام حمايدة جنسيا
وميثل احلد من انتشار العنف ومعاودة ارتكاب أعمال العنـف والعدالـة اجلنائيـة                -٢٣

واهلدف من ذلك هو احلّد بصفة خاصـة مـن          . السريعة أهدافاً حمددة وضعتها وزارة العدل     
وستضع الوزارة خطة عمل تتعلق باألهداف والتدابري اخلاصـة         .  ضد النساء واألطفال   العنف

وستويل الوزارة  . بالضحايا استنادا إىل التقارير والدراسات االستقصائية وااللتزامات الدولية       
كذلك العناية، يف إطار اجلهود املبذولة لتعزيز وضع الضحايا، إىل احتياجـات الـضحايا يف        

  .نائية وتدابري الدعم، فضالً عن منع الوقوع ضحية مرة أخرىالدعاوى اجل
وخّصصت وزارة العدل اعتمادات ملختلف املشاريع احمللية ملنع اجلرمية، ترمـي إىل              -٢٤

وبلغت حصة هذه املشاريع من مجيـع  . أمور منها احلد من العنف ضد املرأة أو العنف املرتيل         
  .٢٠١٠-٢٠٠٧ يف املائة يف الفترة ٤٤دولة نسبة مشاريع منع اجلرمية اليت حتظى بتمويل ال

ويشرف فريق توجيهي تنسق أعماله وزارة الداخلية على تنفيذ خطة العمل الوطنية              -٢٥
باإلضافة إىل ذلك، ينظم الفريق محالت للتوعية والتدريب يف خمتلف          . ملكافحة االجتار بالبشر  

مـايو  /أيـار  ٤ هاماً يف هلـسنكي يف       ونظمت الوزارة حدثاً  . أحناء البلد بشأن هذا االجتار    
، وأنشأت يف هذا السياق، إىل جانب تدخالت ممثلي عدد من السلطات واملنظمات             ٢٠١٠

  . يركز على مشاكل االجتار(www.ihmiskauppa.fi)املعنية، موقعا على شبكة اإلنترنت 
ـ             -٢٦ ف يف  وسيتواصل، طبقاً خلطة العمل الوطنية ملكافحة االجتـار، التـدريب ويتكثَّ

وستزداد بصفة خاصة عدد الدورات التدريبية ملنع اجلرمية لـصاحل          . القطاعات اإلدارية املعنية  
وسيكون الشاغل الرئيسي للتدريب تقيـيم      . السلطات املعنية باالجتار بصفته ظاهرة منتشرة     

  .احلاالت من وجهة نظر الضحايا وحتديد الضحايا
إدارة (قية بالتعاون مع وزارة األمن الوطين       وأنتج مكتب التحقيق الوطين أشرطة وثائ       -٢٧

واسُتنسخت هذه األشـرطة    . ، يف الواليات املتحدة األمريكية    )إنفاذ قوانني اهلجرة واجلمارك   
على مواقع وزارة الداخلية والشرطة يف شبكة اإلنترنت، وتظهر يف قنوات هيئـة اإلذاعـة               

  .ينآر ويف موقعها الشبكيالفنلندية، أثناء رحالت شركة اخلطوط اجلوية الوطنية ف
، أنشأ مكتب التحقيق الوطين وكلية الشرطة شريط فيديو يف إطار           ٢٠٠٩ويف عام     -٢٨

وُوضع شريط الفيديو ومواد التدريب لتتمشّى      . جمموعة وثائق تدريبية تغطي ثالثة مستويات     
 وفضالً عن ذلك، تتاح مواد التـدريب      . مع احتياجات كل من موظفي الشرطة واملواطنني      

كما شارك مكتب التحقيق الوطين     . لصاحل األخصائيني العاملني يف إطار قضايا االجتار بالبشر       
  .يف تصميم منشورات تتضمن معلومات موجهة لضحايا االجتار
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وقام جملس الشرطة الوطين بتحديث التعليمات املوجهة إىل أفراد الـشرطة بـشأن               -٢٩
 احلاالت اليت تستوجب النظر يف جتديد األمر        األوامر الزجرية، اهلدف منها تكثيف عملهم يف      

  .٢٠١٠يوليه /متوز ١وسيبدأ نفاذ التوجيهات احملدثة يف . الزجري أو عند انتهاك األمر القائم
وتتدخل الشرطة يف القضايا اليت تبلغ هبا، وتسجَّل بصورة متزايدة اجلرائم املبلّغ عنها               -٣٠

ر يتعلق بالعنف املرتيل يف فنلندا، ُنشر على موقع         واستناداً إىل تقري  . لكي تشملها اإلحصاءات  
، ارتفعت نسبة االعتداءات )١٢/٢٠٠٩التقرير رقم  (املعهد الوطين لبحوث السياسة القانونية

بيد . واالعتداءات البسيطة داخل األسرة اليت أُبلغت هبا الشرطة أثناء االثنيت عشرة سنة املاضية    
 قد زاد، حيث مل تالحظ زيادة مقابلـة يف الدراسـات   أن ذلك ال يعين أن العنف ضد املرأة    

االستقصائية الوطنية املتعلقة بوقوع املرأة ضحية أو يف الدراسـات االستقـصائية املتعلقـة              
  .بالضحايا اإلناث

وطورت الشرطة تدريباهتا وأساليب عملها الداخلية للتصدي للعنف ضد املرأة ومنعه         -٣١
جراءات بشأن املكاملات اهلاتفية من البيوت ويف التحقيقات        وكذلك زيادة قدرهتا على اختاذ إ     

وعينت بعض دوائر الشرطة ضابط شرطة متخصصا للتحقيق يف احلاالت املتعلقـة            . اجلنائية
  .بالعنف املرتيل والعنف ضد املرأة

وينظم جملس الشرطة الوطين وكلية الشرطة دورات تدريبية مستمرة بالتعاون مـع              -٣٢
 األخرى، من أجل حتسني قدرات الشرطة على الوقوف على العناصر احملـددة             اهليئات املعنية 

لعنف الشريك احلميم والعنف املرتيل، وألجل كفالة تكامل التدابري اليت تتخـذها الـشرطة              
كما تشارك الشرطة يف الدورات التدريبية الـيت  . على النحو املناسب وسائر السلطات املعنية 

ومشلت هذه الدورات، على سبيل املثال، التدريب على        . ألخرىتنظمها السلطات واهليئات ا   
التوعية الذي نظمه مركز توتكيناين ملعاجلة أزمات االغتصاب لصاحل االختصاصيني القانونيني           

ويتيح التدريب املستمر املعلومات الالزمة للمحترفني العاملني عـن         . ٢٠١٠أبريل  /نيسانيف  
لعنف املرتيل واجلرائم اجلنـسية، لألخـذ بأيـدي    كثب مع ضحايا عنف الشريك احلميم وا  

ويشارك يف الدورات التدريبية كل     . ضحايا تعرضوا لصدمات نفسية ولفهم سلوك الضحايا      
من ضباط الشرطة الذين يقومون بتدريبهم األساسي ومفتشي اجلرمية فضالً عـن املـدعني              

 .العامني والقضاة واملستشارين القانونيني

، نظّمت كلية الشرطة حلقة دراسية حلقـوق اإلنـسان          ٢٠١٠ه  يوني/حزيرانويف    -٣٣
وتزمع الشرطة إعـداد  . لصاحل أفراد الشرطة، أُدرج فيها موضوع العنف باسم شرف األسرة 

. مواد تدريبية تغطّي هذا الضرب من العنف ألغراض التدريب األساسي واملستمر كـذلك            
لصاحل أفراد الشرطة فيما يتعلق ببعض      وسيتاح التدريب املستمر، على الصعيد الوطين، أيضاً        

  .العناصر اخلاصة بالعنف املتصل بالشرف وحتديد طبيعة هذا العنف
، نظمت فنلندا محلة وطنية يف إطار محلة اجمللس األورويب ملكافحـة            ٢٠٠٨ويف عام     -٣٤

ـ                 هاكاً العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل من أجل التوعية بالعنف ضد املرأة بصفته انت
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وفضالً عن ذلك، ُيزمع اختاذ تدابري للتصدي للعنف        . حلقوق اإلنسان يؤثر يف املواقف من املرأة      
  ).٢٠١٠-٢٠٠٧(ضد املرأة يف إطار برنامج دافين الثالث الذي وضعه االحتاد األورويب 

، نشرت كلية الشرطة دراسة تتعلق جبرائم الكراهية الـيت أُبلغـت            ٢٠٠٩ويف عام     -٣٥
ويف السنوات السابقة، ركّزت الدراسة على اجلـرائم املرتكبـة          . ٢٠٠٨ا يف عام    الشرطة هب 

بدوافع عنصرية، بيد أن اجلرائم املرتكبة ضد جمموعات كاملعوقني واألقليات اجلنسية أدرجت            
 الدراسةُ الالحقة اليت    ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول وسُتنشر يف   . ٢٠٠٩أيضاً يف دراسة عام     
  .،٢٠٠٩ية اليت أُبلغت الشرطة هبا يف عام تتعلق جبرائم الكراه

ووفقاً إلحصاءات الطب الشرعي، مل يطرأ تغيري يذكر على عدد الرجـال والنـساء                -٣٦
وحتتل فنلندا، على صـعيد البلـدان       . ٢٠٠٠لقوا حتفهم على أيدي أزواجهم منذ عام         الذي

  .شر فيها قتل النساءاألعضاء يف االحتاد األورويب، الرتبة احلادية عشرة للدول اليت ينت
 امرأة وعـدد    ٦١ و ٢٩، تراوح عدد القتلى اإلناث بني       ٢٠٠٨-١٩٨٠ويف الفترة     -٣٧

 وعدد  ٤٠، بلغ عدد الضحايا اإلناث      ٢٠٠٨ويف عام   .  رجالً ١٢٠ و ٧٠القتلى الذكور بني    
وبلغ عدد جرائم القتل اليت ارتكبها أحد الزوجني أو أحد أفراد األسرة     . ٧٩الضحايا الذكور   

 إىل  واسـتناداً . ٩٤ وبلغت يف حاالت القتل األخرى       ٢٥) الطفل أو أحد األبوين   (لقريبني  ا
النظام الفنلندي لرصد عمليات القتل، ميكن أن نستخلص أن الضحية امرأة وأن اجلاين زوجها 

وفيما يتعلق  . يف نصف حاالت القتل تقريباً اليت يرتكبها فرد من أفراد األسرة أو قريب منها             
ويف . القتل األخرى داخل األسرة، فإن الضحية املعتادة يف األغلب هي طفل اجلـاين            حباالت  

 امرأة  ٢٥، بلغ عدد النساء الالئي قتلهن الزوج احلايل أو السابق أو شريك احلياة              ٢٠٠٨عام  
.  نـساء ٤وبلغ عدد النساء الالئي تعرضن للقتل على أيدي أحد أفراد األسرة أو قريب منها       

وإحصاءات اجلرمية موثوقة مائة يف املائة      .  امرأة ١٤ء ضحايا القتل األخريات     وبلغ عدد النسا  
  .تقريباً فيما يتعلق بعمليات القتل فقط، نظراً إىل أن الشرطة تبلغ عملياً جبميع حاالت القتل

، ٢٠٠٩وُبلغت يف عـام     .  حالة اغتصاب  ٩١٥    ب، بلغت الشرطة    ٢٠٠٨ويف عام     -٣٨
  .  حالة٦٦٠  ب

الدراستان االستقصائيتان املعنيتان بوقوع املرأة ضحية العنف اللتان أجريتا يف          وُتربز    -٣٩
 يف  ١,٨ أن العنف البدين الشديد يف العالقات احلميمة اخنفض بنسبة           ٢٠٠٥ و ١٩٩٧عامي  

  .٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٠,٨ وبنسبة ١٩٩٧املائة يف عام 
 يف املائة من االعتداءات   ٧١ة يف   ووفقاً لإلحصاءات القضائية، فإن الضحية النموذجي       -٤٠

 امرأة  ،٢٠٠٧واالعتداءات البسيطة اليت أُبلغت هبا الشرطة وارُتكبت يف إطار األسرة يف عام             
وفيما يتعلق باالعتداءات اجلسيمة وحماوالت القتل، بلغت النسبة        .  عاماً ١٥يزيد عمرها عن    

  .  يف املائة٥٠املقابلة 
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املنـشور  (دا بشأن سياستها يف جمال حقوق اإلنسان        ويف أحدث تقرير حلكومة فنلن      -٤١
، أُدرج ألول   ٢٠٠٩، قدم إىل الربملان يف عـام        ) الصادر عن وزارة اخلارجية    ٧/٢٠٠٩رقم  

واهلدف من إدراج السياسة الوطنية حلقـوق       . مرة عرض عام للحالة الوطنية حلقوق اإلنسان      
 على حقوق اإلنسان غـري القابلـة        اإلنسان واألنشطة الدولية يف التقرير نفسه هو التشديد       

والحظت احلكومة يف التقرير أن تنفيذ االلتزامات الدوليـة         . على طابعها التفاعلي  وللتجزئة  
  .والسياسة الوطنية حلقوق اإلنسان متزايدة التشابك

 عرضاً عاماً للعنف ضد املرأة واملشاكل والتحـديات ذات          ٢٠٠٩كما يتيح تقرير عام       -٤٢
 يف التقرير أن العنف ضد املرأة ال يزال ميثل مشكلة خطرية من مشاكل حقـوق                وُيالَحظ. الصلة

 ٢١فقد بلغ متوسط النساء الالئي لقني حتفهن سنوياً بسبب العنـف املـرتيل   . اإلنسان يف فنلندا 
كما اهتم الربملان بالعنف ضد املرأة والوقاية منه        ). ٢٠٠٦-٢٠٠٢استناداً إىل أرقام الفترة     (امرأة  
، UaV 1/2010 vp -VNS 7/2009تقرير جلنة الشؤون اخلارجية رقـم  (اقشة تقارير احلكومة عند من

  ).TyVL 25/2009 vp-VNS-7/2009ورأي اللجنة املعنية بالعمالة واملساواة رقم 
، نظمت وزارة اخلارجية حلقة دراسية لصاحل اخلرباء من         ٢٠١٠مايو  /أيار ٣١ويف    -٤٣

 من املالحظات اخلتامية وكذلك بشأن      ١٧٤اردة يف الفقرة    أجل مناقشة تنفيذ التوصيات الو    
املفاوضات املتعلقة مبشروع اتفاقية اجمللس األورويب املعنية ملنع ومكافحة العنف ضـد املـرأة     

  .٢٠١٠وتزمع الوزارة تنظيم حلقة دراسية أخرى يف هناية عام . والعنف املرتيل

لة ملنع العنف ضد النـساء والفتيـات        وضع استراتيجية أو خطة عمل شاملة والقيام حبم           
  جبميع أشكاله والقضاء عليه

، بشأن برنـامج وطـين      ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول اعتمدت احلكومة قرارا، يف       -٤٤
وتتمثل إحدى أولويات الربنامج يف احلـد مـن         . ٢٠٠٨-٢٠٠٧للحد من العنف، للفترة     

  . على أساس هذا الربنامجأعمال العنف اإلجرامية ضد املرأة، واختاذ تدابري ملموسة
 قسماً خاصاً بالعنف ضد     ٢٠١١-٢٠٠٨ويشمل برنامج احلكومة للمساواة للفترة        -٤٥
ويقترح هذا الربنامج تدبرياً عملياً يتمثل يف وضع برنامج مشترك بني الوكاالت يهدف             . املرأة

  .إىل احلد من العنف ضد املرأة
اراً يتعلق بربنـامج األمـن الـداخلي        ، اعتمدت احلكومة قر   ٢٠٠٨مايو  /أيار ٨ويف    -٤٦
وهذا الربنامج، الذي أُعد بالتعاون بني خمتلف القطاعات اإلدارية، مشل          . ٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة

أهدافا تتصل باحلد من العنفً  وحّدد أيضا الشواغل الرئيسية والتدابري امللموسة الـيت تتعلـق                
خلي مقارنة بالربنـامج الـسابق،      ووّسعت احلكومة نطاق أولويات برنامج األمن الدا      . بذلك

فأصبحت تشمل أهدافاً كاحلد من عنف الشريك احلميم والعنف املرتيل واحلد من العنف ضد              
وفيما يتعلق بالتدابري ذات الصلة بالعنف ضد املرأة، اقترحت احلكومة بصفة خاصـة             . األطفال

ايا اجلرمية متاحة على    تعزيز خدمات دعم الضحايا جبعل املآوى واخلطوط اهلاتفية ملساعدة ضح         



CEDAW/C/FIN/CO/6/Add.1 

GE.10-44217 10 

الصعيد الوطين وتغطية هذا النظام لدعم الشهود يف القضايا اجلنائية يف كل حمكمة من احملـاكم                
االبتدائية ويف حماكم االستئناف؛ ووضع خط هاتفي جماين وطين على مدارس الساعة ملـساعدة         

  .رتيل والعنف األسري؛ وتعزيز املوارد والتنسيق ملنع العنف امل١١٦  بضحايا اجلرائم يبدأ 
، شكّلت وزارة الـشؤون االجتماعيـة       ٢٠٠٧وعقب انتهاء برنامج العمل يف عام         -٤٧

 كانون ٣١ إىل ٢٠٠٨أبريل / نيسان١والصحة فريقا عامال مشتركا بني الوزارات للفترة من 
ويهـدف  . ، ألغراض احلد من عنف الشريك احلميم والعنف املـرتيل     ٢٠١١ديسمرب  /األول

وتقييمها، ومتابعـة    عامل إىل تنسيق متابعة تنفيذ التدابري املقترحة يف خمتلف الربامج         الفريق ال 
 .التطورات الدولية ورصد تنفيذ االتفاقيات والتوصيات الدولية يف فنلندا

وأعدت وزارة الشؤون االجتماعية والصحة خطة عمل تـشمل محايـة الفئـات               -٤٨
وهتدف خطة العمل أساساً إىل     .  العنف اجلنسي  الضعيفة، ومنع معاودة ارتكاب اجلرمية ومنع     

وضع أساليب عمل لصاحل األخصائيني والسلطات اليت ُتعىن بالعنف بغية كفالة حتديد العنف             
وتراعي خطة العمل التزامات فنلندا الدولية وال سيما توصيات         . ياوتقدمي املساعدة إىل الضحا   

. اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة املتعلقة بكيفية زيادة فعالية منع العنف ضد املرأة              
وفضالً عن ذلك، يراعي تعريف األولويات التطورات اليت شهدها العنف ضد املرأة وكذلك             

وتشمل جماالت العمل الرئيـسية الـيت       . عدت سابقاً من خطط العمل    فئات العنف اليت اسُتب   
جرى حتديدها تعزيز منع العنف؛ وحتسني مساعدة ضحايا العنف وتقدمي خدمات الدعم هلم؛             
ومنع املعاودة إىل ارتكاب اجلرمية؛ وحتسني أوضاع األشخاص الذين تعرضوا للعنف اجلنسي            

  .ص املستضعفني ودعمهمودعمهم؛ وحتسني املساعدة املقدمة لألشخا
وتستند خطة العمل إىل إجنازات حلقات العمـل املواضـيعية مبـشاركة البـاحثني                -٤٩

واملسؤولني واالختصاصيني الذين جيرون مقابالت يومية مع ضحايا العنف، وممثلي املنظمـات            
ويعمل على منع العنف املرتيل فريق عامل مشترك بني الوكاالت يتـألف مـن              . غري احلكومية 

موظفي اخلدمة املدنية شكلته وزارة الشؤون االجتماعية والصحة، بصفته فريقاً توجيهياً خلطـة             
والفريق مسؤول عن تنسيق املقترحات املتعلقة باختاذ تدابري وحفز النقاش يف الـوزارات          . العمل
 مقترحاً بشأن تدابري تغطّي خمتلـف القطاعـات         ٧٠ويشمل مشروع خطة العمل حنو      . املعنية
وهتدف خطة العمل إىل اعتبار طائفة الروما إحدى اجملموعات املستهدفة عند وضـع             . اريةاإلد

ـ     ٢٠١١-٢٠١٠ويتمثل أحد أهداف الفترة     . التدابري وتنفيذها  ى مـوظفي   د يف نشر دليل يه
يقدم النصح عن كيفية إجراء مقابالت مع الزبائن من طائفة الروما ومراعـاة             والرعاية الصحية   

ويهدف الدليل أيضاً إىل تقدمي النصح حول كيفية الوقـوف          .  اخلدمات هلم  ثقافتهم عند تقدمي  
  . على ظاهرة العنف املرتيل الذي تتعّرض له نساء طائفة الروما وكيفية التدخل يف هذه الظاهرة

إنشاء آلية مؤسسية على مستوى الوزراء لتتوىل تنسيق التدابري املتخذة يف هـذا الـشأن        
  هاورصدها وتقييم فعاليت

أُنيط بفريق من الوزراء، يساعدهم الفريق العامل املشترك بني الوزارات السالف الذكر،              -٥٠
ويهدف الفريق العامـل  . مسؤولية تنسيق التدابري املتخذة ملنع عنف الشريك احلميم والعنف املرتيل   
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ن بني هذه القطاعات    إىل تعزيز العمل الوقائي بتنسيق التدابري بني القطاعات اإلدارية املعنية، والتعاو          
والفريق العامل مسؤول عن إبالغ الوزراء باملعلومـات        .  الوطنيني اخلرباءاإلدارية وزيادة قدرات    

  .واالقتراحات املتعلقة حبالة عنف الشريك احلميم والعنف املرتيل وبالتدابري الالزم اختاذها
وكاالت للحد من العنف    وأعد املعهد الوطين للصحة والرعاية برناجماً مشتركاً بني ال          -٥١

وزارة الداخليـة ووزارة العـدل ووزارة الـشؤون         (ضد املرأة بالتعاون مع الوزارات املعنية       
 فريُق الوزراء   ٢٠١٠يونيه  /وأقّر الربنامَج يف حزيران   ). االجتماعية والصحة ووزارة اخلارجية   

ن، بتحديد التدابري املناسبة    ويّتبع الربنامج هنجاً شامالً جتاه األم     . املسؤولني عن األمن الداخلي   
والشاملة ملنع العنف ضد املرأة، ومحاية الضحايا ومعاقبة اجلناة، وتوخي أولويات تتمثـل يف              

وحيـدد  . محاية الفئات الضعيفة، والتدخل يف حاالت السلوك العنيف ومنع العنف اجلنـسي           
مج الذي سيخضع تنفيذه    الربنامج التدابري والسلطات املسؤولة عن الربنامج ومتويل هذا الربنا        

  .٢٠١٥-٢٠١٠ويغطي الربنامج الفترة . للتقييم
رصد التدابري املقترحـة    ) أ(والفريق العامل املشترك بني الوزارات مسؤول عن أمور منها            -٥٢

التركيز ) ب(يف خمتلف الربامج اخلاصة بعنف الشريك احلميم والعنف املرتيل وتقييم هذه التدابري،             
مية إىل منع عنف الشريك احلميم والعنف املرتيل وهي تـدابري قـد ال تـشملها                على التدابري الرا  

متابعة التطورات الدولية والوطنية يف جمايل عنف الشريك احلميم والعنف املـرتيل،            ) ج(الربامج،  
متابعة تنفيذ االتفاقات والتوصيات الدولية املتعلقة مبنع عنف الشريك احلميم والعنف املـرتيل،           ) د(
  .إبالغ فريق الوزراء حبالة عنف الشريك احلميم والعنف املرتيل وبالتدابري الالزم اختاذها) ه(و

وُترَصد فعالية التدابري وُتقيَّم يف إطار تنفيذ برنامج األمن الداخلي وكذلك عن طريق               -٥٣
 منع  العمل الذي يقوم به الفريق العامل املشترك بني الوزارات، الذي ينّسق التدابري الرامية إىل             

  . عنف الشريك احلميم والعنف املرتيل، ويقّدم التقارير إىل أفرقة الوزراء املعنيني

  ]التوفيق[رصد القانون اجلديد املتعلق بإجراء الوساطة     
وفقاً للقانون املعين بالتوفيق يف القـضايا اجلنائيـة ويف بعـض القـضايا املدنيـة                  -٥٤

ن االجتماعية والصحة جملس استشاري     ، يعمل حتت إشراف وزارة الشؤو     )١٠١٥/٢٠٠٥(
يعىن بالتوفيق يف القضايا اجلنائية، تعينه احلكومة لفترة ثالث سنوات كـل مـّرة ألغـراض                

ويقـّيم اجمللـس   . اإلشراف على خدمات التوفيق ورصدها وتطويرها على الصعيد الـوطين         
  . الستشاريووزارة العدل ممثلة هي األخرى يف اجمللس ا. االستشاري ممارسات التوفيق

وأجرى املعهد الوطين للصحة والرعاية دراسة بشأن تنفيذ القانون السابق الـذكر،              -٥٥
وأُعّدت الدراسة بعد مرور عام ونصف على بدء        . ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠ُنشرت نتائجه يف    

نفاذ القانون، وأجريت مقابالت يف إطار الدراسة مع ضباط الشرطة واملدعني العامني مـن              
ووفقاً للبيانات اليت جيمعها سنوياً املعهد      . ء البلد، فضالً عن مديري مكتب التوفيق      خمتلف أحنا 

 قضية  ١ ٠٢٥الوطين للصحة والرعاية بشأن التوفيق يف القضايا اجلنائية، اسُتخدم التوفيق يف            
  .  يف املائة مقارنة بالسنة السابقة٧,٩وارتفع هذا الرقم بنسبة . ٢٠٠٩ عنف مرتيل يف عام
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اإلضافة إىل ذلك، أجريت مقابالت مع األشخاص الذين يستفيدون من خدمات           وب  -٥٦
وتبّين أن أكثرية ضباط    . التوفيق ألغراض الدراسة يف خمتلف أحناء البلد، فيما يتعلق بتجارهبم         

الشرطة واملدعني العامني يرون لزوم قيام عدد أكرب من اهليئات بتوجيه األشخاص املعنيني إىل              
واستناداً إىل الردود الواردة من األشخاص الذين يلجـأون إىل خـدمات            . خدمات التوفيق 

. التوفيق اسُتنتج أن عنف الشريك احلميم والعنف املرتيل ميثالن حتدياً أمام السلطات املعنيـة             
  . أن احلكومة تعترب أن إجراء التوفيق يف فنلندا يطبق حبذر وبصورة مهنية بيد
نلندا دورات تدريبية معّمقة ومتطّورة على نطـاق         نظّمت ف  ٢٠١٠-٢٠٠٨ويف الفترة     -٥٧

 يف   ومستـشاراً   موفقاً ٢٦٠تطوعاً  وشارك يف هذه الدورات     . واسع بشأن حاالت العنف املرتيل    
 موفقاً ومستشاراً يف شؤون التوفيق، هم من        ١٩٩ مشاركاً، أعدَّ    ٢٦٠ومن بني   . شؤون التوفيق 

 مشاركاً باملوافقة ومنحوا    ١٨٠    لظيت ورقة ا  املتطوعني، ورقة متعمقة للحصول على شهادة، وح      
وأطلق التدريب يف األصل بناءًٍ على طلب املدعي العام، لتهيئة أفضل الـشروط             . شهادة التدريب 

  . املسبقة للتوفيق املأمون يف حاالت العنف املرتيل، والذي يراعي مصاحل مجيع األطراف املعنية
 يف مرحلة ما أن أحد الطرفني ضغط علـى الطـرف            وُينفَّذ إجراء التوفيق إذا اسُتشِعر      -٥٨

وينطوي إجـراء التوفيـق يف      . اآلخر أو قلل من شأنه أو أنكر اجلرمية بأي شكل من األشكال           
قضايا العنف املرتيل دوماً على اجتماعات حمددة ُتعقد بني الضحية واجلاين؛ بيد أن اإلجراء ُيعلَّق               

. رمية، أو هترب من املسؤولية، أو إنكار للجرمية       إذا اسُتشِعر وجود أي ضغط أو استخفاف باجل       
وعندما ُيرتَّب لالجتماع التوفيقي يف حد ذاته، ميكن التوصل إىل اتفاق مبدئي يوافق مبوجبـه                

وبعد فترة معينة من الوقت، كستة      . الطرفان املعنيان على السعي لتلقي املساعدة من اختصاصي       
ويتـيح هـذا    . التفاق النهائي، الذي جتري متابعتـه     أشهر، ُيعقد اجتماع توفيقي آخر إلبرام ا      

 . اإلجراء الفرص السليمة للتمكني للضحية يف هذا الصدد وجعل اجلاين يعي مسؤولية أفعاله

وينظر األطراف يف عملية التوفيق يف حالة العنف املرتيل نظرة إجيابية من حيـث أن                 -٥٩
وهذا هو رأي   . ؤثرا يف النتيجة النهائية   اإلجراء طوعي وحمايد وسّري وميكّن الطرفني من أن ي        

مثل السرقة أو   (وباملقارنة مع فئات أخرى من القضايا اجلنائية        . الضحايا على وجه اخلصوص   
، فإن إلجراء التوفيق يف قضايا العنف املرتيل أعلى نسبة ممن يقّر من األطراف بـأن                )االعتداء

ويف هذه القضايا كذلك، كان     . يتحسنهذا اإلجراء مل يوفر راحة نفسية وأن فهم اخلصم مل           
وتؤكد النتائج الرأي القائل بأن التوفيق    . ألغلبية األطراف املعنية رأي إجيايب عن إجراء التوفيق       

  . ينطبق على بعض حاالت العنف املرتيل طاملا مت إجراء التوفيق بعناية دقيقة ومبهنية عالية

  أمام النساء ضحايا العنفضمان توافر العدد الكايف من املآوى املفتوحة     
ُتشرف على أكثرية املآوى يف فنلندا منظمات غري حكومية وُتشّغل هذه املآوى مببادرة               -٦٠
 ١٠ ٠٠٠ملآوى مكاناً واحـدا لكـل   املفروض أن تتيح اووفقاً ملعايري االحتاد األورويب،    . منها

وفقاً لدراسة  و.  شخص يف فنلندا   ٥٠٠ ملجأ لكل    أن يكون هناك  ساكن، ويعين ذلك وجوب     
  . مكاناً عائليا١٢٣ً مأوى يف فنلندا، ُتتيح ٢١استقصائية، يوجد 
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ويتسم توزيع املآوى على الصعيد اجلغرايف بعدم االتساق، حيث يوجـد نقـص يف                -٦١
األماكن باملآوى الواقعة خاّصة يف األجزاء الـشرقية والـشمالية مـن الـبالد وكـذلك يف                 

، كما  "السامي" توجد مآوى تقدم خدمات للناطقني بلغة        وحالياً، ال .  بوهجامنا - بوهجويس
ويوجد خط مساعدة   . توجد خطوط هاتفية للمساعدة يف حالة الطوارئ يف مناطق الصاميني          ال

، أي خط املساعدة اهلاتفي للـضحايا الـذي    "السامي"عام لضحايا اجلرمية وأفراد أسرهم بلغة       
 ١١، اتـصل    ٢٠٠٧ويف عام   . مشال البالند يف  " صامي صوستر "تديره املنظمة غري احلكومية     

  .شخصاً خبط املساعدة
ويف جمال تطوير املآوى، تراعى كذلك احتياجات الفئات اخلاصة األخـرى مثـل               -٦٢

فقد ارتفعت احلصة السنوية للمهاجرات بالنسبة إىل مجيع مستعمالت         . املهاجرات واملعوقات 
  . يف املائة٣٠ التسعينات إىل حنو  يف املائة يف بداية٩املآوى يف منطقة هلسنكي من 

ونشرت وزارة الشؤون االجتماعية والصحة تقريراً عن حالة املالجئ يف فنلنـدا يف               -٦٣
، اهلدف منه هو تشغيل املالجئ يف مجيع أحناء البلد ومتكينها من التمويل             ٢٠١٠فرباير  /شباط
وُيتوقَّع أن يراعي .  االعتباروفضالً عن ذلك، أُخذت معايري اجلودة الوطنية للمآوى يف       . الدائم

  .التعديل اجلاري لقانون الرعاية االجتماعية كذلك املآوى
، حـدد   )٢٠٠٩(ويف التقرير عن سياسة حكومة فنلندا يف جمال حقوق اإلنـسان              -٦٤

  .٢٠١٥هدف يتمثل يف توسيع نطاق التغطية اجلغرافية للمآوى حبلول عام 

  سياسة السرية يف املآوى    
، أي  "اخلدمات املفتوحـة  " استخدام املآوى فقط إال يف إطار سياسة سرية          ال ميكن   -٦٥

وإذا كانت الزبونـة ترغـب يف       . النقاش وتقدمي املشورة عن طريق خطوط املساعدة اهلاتفية       
قضاء ليلة يف املأوى، طالبتها اجلهة املنظمة خلدمات املأوى عـادة بالتفاصـيل الشخـصية               

وال يوجد سـوى مـأوى واحـد متـاح          .  احمللية ألغراض قيودها على حساب السلطات    
للمهاجرات الالئي ميكن هلن استخدامه يف كنف السرية على مدار الساعة عنـدما تتعـرض      

ويف العديد من احلاالت، فإن أسباب االستفادة من اخلـدمات ثقافيـة           . الزبونة لتهديد معني  
  ).العنف دفاعاً عن الشرف أو اخلوف من الزواج املرتَّب(

ما تقدمت اإلشارة أعاله، تدير املآوى أساساً منظمات خاصة وال حتتـاج إىل             وك  -٦٦
وال ختضع املنظمات اخلاصة لنفس القواعد اليت       . إبالغ جهات أخرى بأماكن وجود زبائنها     

ختضع هلا السلطات العامة، بيد أنه يف حالة تقدميها خدمات الرعاية االجتماعية والـصحية،              
. التزام السّرية اليت تلتزم هبا اجلهات املقدمة خلدمات القطاع العام         جيب عليها أن متتثل لنفس      

ومشكلة تقدمي اخلدمات يف كنف السّرية هي أنه كثرياً ما ُتَموَّل املآوى على أساس اتفاق مع                
ومبا أن السلطات العامة هي اليت متـول        . السلطات احمللية بالتعهد بالدفع أو مبوجب عقد عام       

. ى لضمان أن يكون املستفيد من اخلدمات مقيماً يف الدائرة البلدية املعنية           اخلدمات، فإهنا تسع  
وبالرغم من أحكام التقيد بالسرية، وفقا للنظام الفنلندي، حيق للشخص أو للسلطة اليت تتعهد  

  .بدفع التكاليف التأكد من هوية الزبون
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 فإن التزاماهتا بتوفري    واملآوى يف فنلندا جزء من خدمات الرعاية االجتماعية، وبالتايل          -٦٧
معلومات عن زبائنها يستند إىل القانون املتعلق بوضع وحقوق زبائن الرعايـة االجتماعيـة              

وينص القانون على إطالع الزبائن على املعلومات وعلى الوثائق الـسرية           ). ٨١٢/٢٠٠٠(
ومبوجب قانون رعايـة الطفـل      . ويقضي كذلك بالكشف عن املعلومات اخلاضعة للسرية      

، تلتزم أي سلطة أو هيئة توفر خدمات الرعاية االجتماعية بإبالغ سـلطات             )٤١٧/٢٠٠٧(
وينص قانون احلـضانة واحلـق يف       . الرعاية االجتماعية احمللية حباجة الطفل إىل تدابري الرعاية       

وفـضالً عـن   . على حق الطفل يف مقابلة أي األبوين ال يقيم معه        ) ٣٦١/١٩٨٣(الوصول  
هو قانون عام ينطبق علـى      ) ٦٢١/١٩٩٩(فتاح على أنشطة احلكومة     ذلك، فإن قانون االن   

  .أنشطة السلطات العامة
 بصيغته املعّدلة الذي ٦٦١/٢٠٠٩، بدأ نفاذ القانون رقم    ٢٠١٠مارس  /آذار ١ويف    -٦٨

ومبوجب األحكام اجلديـدة،    . ينص على احلق يف احلصول على شفرة جديدة لبطاقة اهلوية         
هلوية عند اللزوم هبدف محاية الشخص املعين عندما تتعرض صـحته           ميكن تغيري شفرة بطاقة ا    

  .والشرطة هي اليت تتوىل تقييم التهديد. سالمته إىل هتديد وشيك ودائم أو

  التشريع الذي جيّرم التحرش اجلنسي    
  . ال يوجد التزام دويل واضح بتجرمي التحرش اجلنسي  -٦٩
تحرش اجلنسي تتمثل يف عدم وجود تعريـف        واملشكلة الرئيسية اليت تتعلق بتجرمي ال       -٧٠

ويتطلب مبدأ الـشرعية يف القـانون   . واضح للتحرش اجلنسي وال يوجد إمجاع على أركانه     
وقـد  . اجلنائي تعريف أي عمل ُمجرَّم بعبارات واضحة يف حكم القانون الذي سيطبق عليه            

و حمظور من   يكون من الصعب تعريف التحرش مبا يكفي من الدقة، حيث جيب تعريف ما ه             
  .األقوال، واألفعال واالنتهاكات للسالمة البدنية

ومن بني تعاريف التحرش اجلنسي القول بأّنه السلوك الذي تطغى عليـه الـصبغة                -٧١
وعادة ما يشعر الشخص الـذي      . اجلنسية ويشعر من يقع عليه بعدم االرتياح والسلبية جتاهه        

  .لوك سيءيتعرض للتحرش بأن السلوك يف غري حمله بل هو س
ومع ذلك، جيب التذكري بأنه ال ميكن توصيف السلوك من وجهة نظر الضحية فقط،   -٧٢

ففي التقييم من وجهة نظر القـانون اجلنـائي،         . يف حالة تقييمه من منظور القانون اجلنائي      
أركان عديدة تتعلق باجلاين جيب مراعاهتا، مثل القصد وكذلك الوقـائع املوضـوعية              هناك

  .يت تتعلق بالضحية وبظروف الواقعةوالذاتية ال
قد ورغم عدم وضوح تعريف التحرش اجلنسي، إال أن نوع السلوك السابق الذكر               -٧٣

 مـن   ٢٠يف بعض احلاالت أركان اجلرمية اجلنسية باملعىن الوارد يف أحكام الفـصل             يستويف  
 أن وميكن كذلك، الستخدام النعوت علـى سـبيل املثـال    ). ٣٩/١٨٨٩(القانون اجلنائي   

يستويف أركان جرمية القذف أو الشتم، أو ميكن النتهاك بسيط للسالمة البدنية أن يـستويف               
  .أركان جرمية االعتداء البسيط
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ويف ضوء املعايري اليت تتضمنها التقارير وآراء اللجنة القانونية التابعة للربملان، ال بّد أن   -٧٤
واملعيار . م جديدة يف القانون اجلنائي    تكون هناك حاجة ملحة يف اجملتمع تسوغ اعتماد أحكا        

ولوزارة العـدل   . اآلخر هو عدم وجود وسائل فعالة ملعاجلة الوضع، باستثناء جترمي السلوك          
وإذا تبني وجود حاجة إىل اعتماد أحكـام        . مسؤولية شاملة يف رصد فعالية القانون اجلنائي      

  .ي، تتخذ الوزارة التدابري الالزمةجنائية جديدة، يف ضوء املعلومات املتاحة وتقييمها التحليل
وفيما يتعلق بالتحرش اجلنسي، جتدر اإلشارة إىل تعديل قانون املساواة يف صـيف               -٧٥
، بإدراج تعريفْي التحرش اجلنسي والتحرش املتعلق       )٣٦٩/٢٠٠٩القانون رقم    (٢٠٠٩ عام

  .وهذان التعريفان يغطّيهما صراحة حظر التمييز. باجلنس
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  املرفق األول

  إحصاءات وزارة الشؤون االجتماعية والصحة    

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨إحصاءات عن العنف ضد املرأة للفترة     
 أدناه اإلحصاءات املتعلقة باجلرائم املرتكبة ضد احليـاة والـصحة يف            ١يتضمن اجلدول     

ومل ُتـَتح بعـد بيانـات عـن     . ٢٠٠٨عالقات الشريك احلميم اليت أُبلَغت هبا الشرطة يف عام  
.  عمليات القتل اليت تعرضت هلا النساء يف عالقات الشريك احلميم          ٢وُيربز اجلدول   . ٢٠٠٩ عام

  ).تشمل عالقات الشريك احلميم حاالت الزواج واملساكنة واملواعدة والشركاء السابقني(
اجلرائم املرتكبة ضد احلياة والصحة يف عالقات الشريك احلميم اليت أُبِلغت هبا الـشرطة              

  ٢٠٠٨عام  يف

  اجملموع  الرجال  نساءال  
النسبة املئوية 
  من النساء

، أو القتـل    الشروع يف القتل  
 أو االغتيال

٥٢ ٢١ ١٠  ١١ 

 ٨٩ ١ ٨١٦ ١٩٦ ١ ٦٢٠ االعتداء

 ٥٨ ١٤٧ ٦٢ ٨٥   للعقوبةاالعتداء املشّدد

      

 ٨٤ ٩١١ ١٤٣ ٧٦٨  االعتداء البسيط

اجلرائم األخرى املرتكبة ضد    
  احلياة والصحة

٧٣ ٢٦ ٧ ١٩ 

ــصاب   ــصاب واالغت االغت
  املشدد، واإلكراه على املواقعة

١٠٠ ٣٤  ٣٤ 

 ١٠٠ ٥  ٥  جرائم جنسية أخرى

  )حصاءاتلإل يةفنلندال اهليئة:املصدر(    
  .نوع جنس الضحية    
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قاعدة بيانات  : املصدر (٢٠٠٨-٢٠٠٣حاالت القتل اليت تعرضت هلا النساء يف الفترة         
  )لسياسة القانونيةعمليات القتل، املعهد الوطين لبحوث ا

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ عالقة الضحية باجلاين
              

 ٢٥ ٢٦ ٢١ ٢٠ ٢٥ ٢٢  زوج، شريك
 ٤٤ ٤٨ ٣٦ ٣٥ ٣٢ ٣١  اجملموع

ارتفعت حاالت االغتصاب واإلكراه على املواقعة اليت أُبلغت هبا الـشرطة حـىت                
 ٦٦٧االت املبلَّغ عنها إىل     ، اخنفض عدد احل   ٢٠٠٩ويف عام   .  حاالت ٩٠٩ إىل   ٢٠٠٨ عام
بيد أنه مل ُيجر أي حتليل مفّصل لألسباب الكامنة وراء االخنفاض أو بشأن االجتاهات              . حالة

  ).قاعدة ريكي لبيانات الشرطة: املصدر(مستقبالً 
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  املرفق الثاين

  وزارة الداخلية
ـ                        ف املـرتيل  إحصاءات العنف ضد املرأة، تربز ارتفاع عدد اإلناث ضحايا العنـف، والعن

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨عامي 
 واالعتـداءات    البسيطة مبا يف ذلك االعتداءات   ( النساء   علىوبلغ عدد االعتداءات      
 ١٤ ٢٧٣ و ٢٠٠٨يف عام   اعتداء   ١٤ ٦٦٧ )، إضافة إىل حماوالت االعتداء     للعقوبة املشدَّدة

 الرجال أو النـساء،     ويغطي الرقم مجيع حاالت االعتداء اليت ارتكبها      . ٢٠٠٩اعتداء يف عام    
  .يف ذلك أفراد األسرة واخلارجون عنها، فضالً عن أي مكان من أماكن ارتكاب اجلرمية مبن

وبلغ إمجايل عدد املكاملات اهلاتفية من البيوت إىل الشرطة اليت تدخل ضـمن فئـة                 
ويف عام  . ٢٠٠٩ مكاملة يف عام     ١٩ ٧٨٢ و ٢٠٠٨ مكاملة يف عام     ١٨ ٩٦٣العنف املرتيل   

 جرمية عنف مرتيل سجلتها وحققت فيها بـصفتها         ٤ ٠٨١، أُبلغت الشرطة بوقوع     ٢٠٠٨
وبلغت االعتداءات املماثلة   . جرائم اعتداء أو اعتداءات مشددة للعقوبة أو حماولة القيام بذلك         

بيد أنه من غري املمكن حتليل عدد النساء الـضحايا علـى     .  اعتداء ٣ ٦٨٦،  ٢٠٠٩يف عام   
  .ذه، ألن ضحية العنف املرتيل ميكن أن تكون رجالً أو امرأةأساس إحصاءات الشرطة ه
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  الثالثاملرفق 
  املعهد الوطين لبحوث السياسة القانونية

  العنف ومصدر املعلوماتنوع إحصاءات العنف املرتيل والعنف ضد النساء مرتبة حسب حملة عن 

  عمليات القتل  -١  
  ١الشكل 

  الفنلندية أسباب الوفاة، هيئة اإلحصاءات: املصدر. ٢٠٠٨-١٩٨٠حاالت القتل يف الفترة 

 

  

    صفر

٢٠  

٤٠   

٦٠   

٨٠   

١٠٠    

١٢٠    

١٤٠    

٢٠٠٨    ٢٠٠٤    ٢٠٠٠   ١٩٩٦   ١٩٩٢  ٨   ١٩٨    ١٩٨٤    ١٩٨٠    

             الضحايا اإلناث              الضحايا الذكور
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  ٢الشكل 
. ٢٠٠٨-١٩٨٠جرائم القتل اليت ارتكبها أفراد األسرة وغريهم من اجلناة خالل الفترة 

  أسباب الوفاة، هيئة اإلحصاءات الفنلندية: املصدر
  
  

  

  

  

  ر  صف

٢٠   

٤٠   

٦٠   

٨٠   

١٠٠   

١٢٠   

٢٠٠٨   ٢٠٠٧   ٢٠٠٦   ٢٠٠٥   ٢٠٠٤   ٢٠٠٣    ٢٠٠٢    ٢٠٠١    ٢٠٠٠    ١٩٩٩    ١٩٩٨    

ٍ     جاٍن آخر    
            الزوج أو فرد

             قريب من األسرة
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  ٣الشكل 
النظام : املصدر. ٢٠٠٨-٢٠٠٢تل ضد النساء اليت ارتكبها جان يف الفترة         حاالت الق 

  املعهد الوطين لبحوث السياسة القانونيةالفنلندي لرصد عمليات القتل، 
  

 

   اليت أُبلغت هبا الشرطة غري القتل حاالت العنف  -٢  
 يف املائة من حاالت العنف اليت أُبلغـت   ١٢ ، مل ُتدرج سوى نسبة    ٢٠٠٧يف عام   : ملحوظة

  .هبا الشرطة يف إطار فئة العنف املرتيل
  

٢٠٠٢/VI-XII ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

جاٍن آخر الشريك احلميم فرد من أفراد األسرة

٥ 

 صفر

٣٠ 

٢٥ 

٢٠ 

١٥ 

١٠ 
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  ٤الشكل 
النسبة املئوية للعنف املرتيل اليت أُبلغت هبا الشرطة جلميع حـاالت اجلـرائم العنيفـة يف                

إحصاءات اجلرائم الـيت    /املعهد الوطين لبحوث السياسة القانونية    : املصدر. ٢٠٠٧ عام
   .هبا الشرطةأُبلغت 

  
  

 

  

  

  

  
  العنف املرتيل    

  ٥الشكل 
ـ           إىل  الـضحية    هاحاالت االعتداء واالعتداء البسيط يف نفس األسرة املعيشية، اليت أبلغت

    هيئة اإلحصاءات الفنلندية: املصدر. ،٢٠٠٩-١٩٩٩الشرطة يف الفترة 

    صفر

٥٠٠    

١٠٠٠     

١٥٠٠     

٢٠٠٠     

٢٥٠٠     

٣٠٠٠     

٢٠٠٩    ٢٠٠٨   ٢٠٠٧   ٢٠٠٦   ٢٠٠٥   ٢٠٠٤   ٠٠٣ ٢    ٢٠٠٢    ٢٠٠١    ٢٠٠٠     ١٩٩٩    

 )     ً عاما ١٥  دونعمره (طفل )     ً         عاما  على األقل١٥عمره(ذكر  )     ً          عاماً على األقل ١٥     عمرها (     أنثى 

 العنف املرتيل،
  الضحايا اإلناث 

  يف املائة٩

أشكال أخرى من العنف
  الضحايا اإلناث 

  يف املائة٢٧

  العنف املرتيل،
 الضحايا الذكور 

  يف املائة٣

أشكال أخرى من العنف،
  الضحايا الذكور 

  يف املائة٦١
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  ٦الشكل 
ت االعتداء املشددة للظروف والشروع يف القتل، اليت أبلغتها الضحية إىل الشرطة             حاال

  هيئة اإلحصاءات الفنلندية: املصدر. ٢٠٠٩-١٩٩٩ يف الفترة

 
  حاالت االغتصاب    

  ٧الشكل 
هيئـة  :  املـصدر  .٢٠٠٩-١٩٩٩حاالت االغتصاب اليت أُبلغت هبا الشرطة يف الفترة         

  اإلحصاءات الفنلندية
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  )     ً          عاماً على األقل ١٥     عمرها (     أنثى  )     ً عاما ١٥  دونعمره (لطف )     ً         عاماً على األقل ١٥    عمره  (  ذكر
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٢٠٠     

    صفر
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  العنف املرتيل والعنف ضد املرأة وفقاً لبعض الدراسات  -٣  

  العنف املرتيل    
  ٨الشكل 

الزوج السابق يف   /أو البدين من جانب الشريك احلميم أو الزوج       / و الذهينضحايا العنف   
الدراسـة  /املعهد الوطين لبحوث السياسة القانونيـة     : صدرامل. ٢٠٠٩-١٩٨٠الفترة  

  االستقصائية املتعلقة بالوقوع ضحية

 

٠,٢   ٠,١   
٠,٤  ٠,٣  ٠,٤   ٠,٤  

٠,٧   

١,٩   
١,٦  

٠,٩   

١,٥  ١,٥  ١,٤   
١,٧   

٠,٥    

١  

١,٥    

٣ 

٢٠٠٩    ٢٠٠٦    ٢٠٠٣    ١٩٩٧     ١٩٩٣    ١٩٩٨     ١٩٨٠    

   إناث     ذكور

    صفر

٢,٥    

٢  
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  ٩الشكل 
النسبة املئوية للتالميذ الذين تعرضوا ألعمال عنف من جانب أبويهم أثناء حياهتم من مجيع 

املعهد الـوطين   /ية الشرطة كل: املصدر. ٢٠٠٨ و ١٩٨٨تالميذ الصف التاسع يف عامي      
   باألطفال الضحايااملتعلقة، الدراسة االستقصائية لبحوث السياسة القانونية

 

٥٨   

٢٥  

٤٥ 

١٧   ١٨   

٧
١٦  

١ ٣١ ٥     صفر1
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٧٠   

٢٠٠٨   ١٩٨٨   ٢٠٠٨    ١٩٨٨    
 األب األم

٪ 

      الصفع
     اللطم

             اجلر من الشعر



CEDAW/C/FIN/CO/6/Add.1 

GE.10-44217 26 

  العنف ضد املرأة    
  ١٠الشكل 

املعهـد  : املصدر. ٢٠٠٩-١٩٨٠النسبة املئوية من النساء الالئي تعرضن للعنف يف الفترة          
  الدراسة االستقصائية املتعلقة بالوقوع ضحية/انونيةالوطين لبحوث السياسة الق

 

    صفر
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٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٢٠٠٩   ٠٠٦ ٢   ٢٠٠٣   ١٩٩٧    ١٩٩٣   ١٩٨٨    ١٩٨٠    

                             التعرض للعنف من جانب شخص معروف
عنف الشوارع

العنف املرتيل
                 العنف أثناء العمل

٪ 
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  ١١الشكل 
: املـصدر . ٢٠٠٩-١٩٩٧النسبة املئوية من النساء الالئي تعرضن لإليذاء اجلنسي يف الفترة           

  بالوقوع ضحية الدراسة االستقصائية املتعلقة/املعهد الوطين لبحوث السياسة القانونية

 
  ١٢الشكل 

لنساء الالئي تعرضن للعنف من جانب الشريك احلايل أو الزوج مـرة            من ا النسبة املئوية   
  ).Piispa et al. 2006 (٢٠٠٥ و١٩٩٧على األقل يف عامي  واحدة

 

٣,٤   

١,٨    

١,٣    

٠,٩   

٠,٥ 

٠,١   

٢,٥    
٢,٣    

٠,٨    ٠,٨   ٠,٨  
٠,٥  

٠,١   

٢ 

٠,٥   

١  

١,٥   

٢  

٢,٥    

٣ 

٣,٥   

٤ 

٪ 

٢٠٠٥   ١٩٩٧    

اللطم أو  الصفع اخلنق
 الضرب

 العنف اجلنسي           العنف املسلح         ضرب الرأس  بشيء ماالرمي

 السلوك املؤذي جنسياً
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