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 .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبقتضى املادة         

 )تابع( من االتفاقية ١٨
تقريـــر فنلنـــدا اجلـــامع للتقريـــرين الـــدوريني اخلـــامس    

 )CEDAW/C/FIN/6 وCEDAW/C/FIN/5(والسادس 
ة، اختـذ أعـضاء وفـد فنلنـدا أمـاكن           بدعوة مـن الرئيـس     - ١

 .هلم إىل طاولة اللجنة
قــدم تقريــر فنلنــدا اجلــامع ): فنلنــدا( الــسيد كوســونن - ٢

للتقريــرين اخلــامس والــسادس، وقــال إن دراســة استقــصائية      
 مستوى العنف ضـد     جرت على املستوى الوطين أوضحت أن     

.  كما هو منذ تقدمي التقرير الدوري الـسابق  ظل لألسف  املرأة
وقال إن احلكومة اختذت، استجابة لتلـك النتيجـة عـدة تـدابري             
لتغيري املواقـف إزاء العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك شـن محلـة           

وأنشأت وزارة  . إعالمية تستهدف الرجال وصانعي القرارات    
 مـشتركاً بـني     الشؤون االجتماعية والصحة أيـضاً فريقـاً عـامالً        

 وقد أُنـشئ برنـامج      .الوزارات ملعاجلة السياسات يف هذا اجملال     
 لتحـــسني خـــدمات ٢٠١١-٢٠٠٨األمـــن الـــداخلي للفتـــرة 

دعم الضحايا، واحلـد مـن العنـف يف عالقـات العـشري وإذكـاء           
. وتـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى       “ جبرائم الشرف ”الوعي  

وحــدة وطنيــة للبحــث ح ومــن املقــرر افتتــاح ومــن املقــرر افتتــا
والتطــوير تــرتبط مبؤســسات البحــوث التابعــة لــوزارة الــشؤون  

 لـدعم األعمـال اإلقليميـة       ٢٠٠٩االجتماعية والصحة يف سنة     
 . واحمللية بشأن املساواة بني اجلنسني

وأضـــاف قـــائالً إن الـــوزارة، بالتعـــاون مـــع رابطـــة       - ٣
ــيا    ــعت توصـ ــة، وضـ ــة الفنلنديـ ــة واإلقليميـ ــسلطات احملليـ ت الـ

 يف سـنة  ليـتم تقييمهـا  للبلديات تتعلق بالتخطيط االستراتيجي،   
 وزارة العـدل كيـف تأخـذ        تـدرس زيادة على ذلـك،     . ٢٠١١

يف االعتبار تاريخ السلوك العنيـف فيمـا يتعلـق بفـرض العقوبـة              
على مرتكب اجلرم وكيفية إدراج احلق يف اإلجراءات اجلنائيـة        

 يف نظــام  جنــائي دون قــصدفيمــا يتعلــق باالعتــداءات البــسيطة
ــاماالدعــاء ــشئت ،وأخــرياً.  الع مــن  مخــس وظــائف خاصــة  أُن

 يف اجلــرائم املقترفــة ضــد النــساء وظــائف النيابــة الختــصاصيني
 .واألطفال

 وقــال إن برنــامج األمــن   بالبــشروانتقــل إىل االجتــار   - ٤
ــوعي     ــاء الـ ــاملنع وإذكـ ــصل بـ ــراءات تتـ ــضمن إجـ ــداخلي يتـ الـ

 خطـة العمـل   ٢٠٠٨يونيـه  / وقد أُقرت يف حزيـران  .والتدريب
الوطنية ملكافحة االجتار بالبـشر، مـع حتـديث التـدابري يف خطـة              

ــضاً خطــة عمــل    . ٢٠٠٥ســنة  ــة أي وقــد شــنت وزارة الداخلي
ــنة   ــار يف سـ ــة االجتـ ــم   ٢٠٠٦ملكافحـ ــى دعـ ــز علـ ــع التركيـ  مـ

الــضحايا مبــا يف ذلــك تقــدمي االستــشارات القانونيــة والترمجــة   
 .وخدمات الرعاية الصحية

ــني     و - ٥ ــساواة بـ ــة باملـ ــشريعات اخلاصـ ــق بالتـ ــا يتعلـ فيمـ
اجلنسني، أعدت جلنة عدم التمييز، اليت أنـشأهتا وزارة العـدل،           
ــدم        ــشأن ع ــشريعات ب ــد وحتــديث الت ــن أجــل جتدي ــاً م اقتراح

وقـــد . ٢٠٠٨فربايـــر /التمييـــز وأصـــدرت تقريرهـــا يف شـــباط
 قــانون علــىخلــصت إىل أن التركيــز علــى اإلصــالح ســيكون 

 وما يتصل به من تشريعات، وهلـذا كـان مـن غـري              عدم التمييز 
ــد      ــاص بتوحيـ ــار اخلـ ــضاً اخليـ ــة أيـ ــص اللجنـ ــل أن تفحـ احملتمـ

ومـــن بـــني األهـــداف الـــيت يتوخاهـــا     . التـــشريعات القائمـــة 
ــيت تعــاجل     اإلصــالح  ــات ال ــاون فيمــا بــني اهليئ هــو حتــسني التع

وسوف يصدر التقرير النهائي حبلـول شـهر        . موضوع املساواة 
وأخــرياً، فقــد جــرى تعــديل    . ٢٠٠٩أكتــوبر /تــشرين األول

 ٢٠٠٧القــانون اخلــاص باملــساواة بــني املــرأة والرجــل يف ســنة 
وذلك ليكون أمني املظامل املعين باملـساواة مـسؤوالً عـن رصـد             

ن برنـامج حكومـة     كمـا تـضمّ   . القانون فيما يتعلق جبـزر أالنـد      
ــسنة    ــد لـ ــزر أالنـ ــور   ٢٠٠٦جـ ــوع املنظـ ــن موضـ ــصالً عـ ، فـ

 . اجلنساين
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وفيمــا يتعلــق بالنــساء يف األقليــات، مــن األمهيــة دعــم   - ٦
حقوق النساء املعوقات للتمتع حبيـاة أسـرية وباألطفـال؛ وهلـذا         
فــإن ُنظــم الرعايــة االجتماعيــة والرعايــة الــصحية حتــاول دعــم   
. املــرأة مــن خــالل خــدمات معمَّمــة مدعومــة خبــدمات خاصــة

وي وقــد وقَّعــت احلكومــة علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذ   
ــنة    ــاري يف سـ ــا االختيـ ــة وبروتوكوهلـ ــوف ٢٠٠٧اإلعاقـ  وسـ

وقـد  . يصدَّق عليها يف أقرب وقـت مبجـرد تعـديل التـشريعات     
الـشعب  بموَّلت أيضاً خدمات صـحية واجتماعيـة فيمـا يتعلـق            

ويف دراســة أُجريــت . الــصامي يف تنــسيق مــع الربملــان الــصامي
ــني      ٢٠٠٨ســنة  ــشرها أم ــصامي ن ــال ال ــاه أطف ــدى رف ــن م  ع
امل املعــين باألطفــال وجــد أن األطفــال الــصاميني يــشعرون املظــ

ل مثل سائر األطفال وأهنـم ينظـرون إىل هويتـهم           غبنفس الشوا 
دارسـة وزارة العمـل الـيت مل ُتنـشر     أمـا  . الصامية بشكل إجيـايب   

 بشأن طائفة الروما يف سوق العمل فقـد وجـدت           ٢٠٠٨سنة  
ن القــانون أن النــساء يف طائفــة الرومــا يتمــتعن باملرونــة بــشأ     

ــق با ــاس يف ســوق العمــل  لاملتعل ــش ،لب ــد أن ــاذج حلــل  ت ئ وق من
وإضافة إىل عدد من اجملـالس احملليـة        . احلاالت املستعصية ثقافياً  

واإلقليميــة املعنيــة بطائفــة الرومــا أنــشئت ملــساعدة البلــديات،   
 لنــساء طائفــة مــن اخلزانــة العامــةاملموَّلــة ) كرومانــا(والرابطــة 

ة يــملعاجلــة املـسائل االجتماعيـة والتعليم   ٢٠٠٦الرومـا يف سـنة   
 .وفرص العمل

وانتقـــل إىل النـــساء املهـــاجرات ووجَّـــه االهتمـــام إىل   - ٧
ــنة   ــصادر ســ ــانون الــ ــاجرين  ١٩٩٩القــ ــاج املهــ ــشأن إدمــ  بــ

ــى مــسؤولية       ــد عل ــو يؤك ــساعني إىل اللجــوء وه ــتقبال ال واس
اهلجرة للمشاركة بـشكل ناشـط يف اإلدمـاج وتقـدمي األدوات      

 البلــديات تعاونـت وقــد . طات لـدعم عمليــة اإلدمـاج  إىل الـسل 
أيـــضاً لتـــوفري اخلـــدمات اللغويـــة والقانونيـــة والتوعيـــة للنـــساء 
املهاجرات الالئـي يعملـن أساسـاً يف قطـاع اخلـدمات ومـازلن              

وســـوف يبـــدأ مـــشروع وطـــين  . ميارســـن التحيُّـــز والتـــهميش
أكتـوبر  / واألعمال احلرة للمهـاجرات يف تـشرين األول        ةللعمال

 لتـــدريب خـــرباء استـــشاريني يف التوعيـــة فيمـــا يتعلـــق ٢٠٠٨
ــساواة يف  ــة وباملـ ــزاملعاملـ ــدم التمييـ ــودٌ . عـ ــضاً جهـ ــذل أيـ  وُتبـ

لالهتمــام علــى انفــراد بالنــساء املهــاجرات يف حــاالت العنــف   
 . العائلي، نظراً ألنه توجد نسبة كبرية من بينهن يف املالجئ

ــرأة يف وظــائ    - ٨ ــشاركة امل ــائالً إن م ف صــنع وأضــاف ق
ــة     ــسنوات األخــرية، ورئــيس مجهوري القــرار قــد تزايــدت يف ال
فنلندا احلايل هو امرأة وتتبع االنتخابات الربملانيـة مبـدأ التمثيـل       

ــة للمــرأة يف اهليئــات املنتخبــة    وأخــذت.التناســيب  النــسبة املئوي
وُتبذل حالياً جهود لزيادة عدد النـساء يف        .  بشكل بطئ  تتزايد

مـع تركيـز أيـضاً       املـستوى االقتـصادي      عملية صنع القرار على   
علــى خــربة اجلنــسني وتعمــيم املنظــور اجلنــساين علــى مجيــع        

 يف املائــة علــى األقــل مــن ٤٠ومتثــل النــساء نــسبة . املــستويات
أعضاء اجملالس اإلدارية لقطاعات األعمال اليت متتلكهـا الدولـة          
كليــاً أو جزئيــاً، وهــن يعملــن كمثــال ملــا تبذلــه احلكومــة مــن   

ــود ــايب      جه ــر اإلجي ــا خيــص األث ــاع اخلــاص فيم ــشجيع القط  لت
والـشيء اهلـام هـو أن       . إلدماج املرأة يف وظـائف اإلدارة العليـا       

 مـن املنتـدى الفنلنـدي لقطـاع         ٢٠٠٧دراسة أُجريت يف سـنة      
مـع وجـود    األعمال والـسياسات وجـد أن قطاعـات األعمـال           

ات  هي أكثر جناحاً من الناحية املالية من تلك القطاعـ          مديرات
 .اليت يديرها رجال

ومـــضى قـــائالً إن الفـــروق يف األجـــور بـــني الرجـــال   - ٩
اهلدف من الربنـامج    و. والنساء ثبت من الصعب القضاء عليها     

 الــذي وضـعته احلكومــة وســوق العمــل  ٢٠٠٦املـشترك لــسنة  
 ٥ احلد مـن الفجـوة بنـسبة       يتمثل يف بشأن املساواة يف األجور     

ــول ســنة     ــل حبل ــى األق ــة عل ــب   ٢٠١٥يف املائ ــا يتطل ــو م ، وه
سياســة االتفــاق اجلمــاعي إلقــرار متوســط أعلــى للزيــادة يف       

ومثة مبادرات أخـرى تـشمل      . األجور للنساء أكثر من الرجال    
 الفــصل بــني اجلنــسني إصــالحاً يف نظــام األجــور، واحلــد مــن   

وتــشجيع التطــوير الــوظيفي للمــرأة وتــشجيع الرجــال علــى       
 .استخدام أجازة أسرية
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القانون بـشأن املـساواة تفاصـيل املتطلبـات         وقد وضع    - ١٠
املتعلقة بالتخطيط من أجل املـساواة علـى مجيـع املـستويات يف             

. ٢٠٠٩املؤسسات التعليمية وسوف يتم تقييم احلالة يف سـنة          
عي ا مـشروع لتعزيـز التـدريب الـو        تنفيـذ  ٢٠٠٨ يف سـنة     وبدأ

 يف األمنـــاط املقولبـــة بالُبعـــد اجلنـــساين ويهـــدف إىل معاجلـــة    
ــ ــصل بــني       . دارسامل ــرامج أخــرى ملعاجلــة الف وجيــري تنفيــذ ب

اجلنــسني يف التعلــيم ويف احليــاة العمليــة وكــذلك لــدعم تنظــيم  
وتعمل احلكومـة حاليـاً علـى زيـادة         . األعمال احلرة لدى املرأة   

 يف املائـة وقـد   ٤٠مشاركة القائمات باألعمال احلرة إىل نسبة       
م تنظـيم النـساء والقيـام       عيَّنت فريقاً عامالً لدراسة العقبات أما     

باألعمــال احلــرة ووضــع حــوافز يف هــذا اجملــال لتوســيع نطــاق  
 .  فيهاقطاعات كن ممثالت متثيالً ناقصاًلتشمل مشاركتهن 

من املتوقع أن تعتمد احلكومة خطـة       نه  إوأضاف قائالً    - ١١
 . ٢٠٠٨يوليــه /العمــل املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني يف متــوز

طــة ســد فجــوة األجــور، وتعزيــز املهــن   وتــشمل أولويــات اخل
الوظيفية للمرأة، وزيادة الوعي باملساواة واستهداف املـدارس،     

 ومنـع   ، بني اجلنسني يف التعليم وسوق العمل      الفصلواحلد من   
العنف ضـد املـرأة وتعمـيم منظـور املـساواة بـني اجلنـسني فيمـا                 

وسـوف تقـدِّم احلكومـة إىل       . يتعلق بوضـع امليزانيـة والتـدريب      
الربملان تقريـراً بتقيـيم النتـائج بـشأن القـانون اخلـاص باملـساواة               

ــشأن     ٢٠٠٩يف ســنة  ــى اإلطــالق ب ــا عل ــر هل ــو أول تقري ، وه
 احلكومـة ملتزمـة     ،زيادة على ذلـك   . ٢٠١٠املساواة يف أوائل    

بتخــصيص مزيــد مــن املــوارد للمــسائل اجلنــسانية مــن خــالل    
معونـة   الـذي يقـضي بتقـدمي    ٢٠٠٧مبادرات مثل قـانون سـنة    

 .سنوية إىل املنظمات النسائية الكربى
ــداف      - ١٢ ــضاً باأله ــة أي ــة ملتزم ــائالً إن احلكوم ــضى ق وم

بــشأن املــرأة ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥الــواردة يف قــرار جملــس األمــن  
ــة      ــد أدرجــت هــذه يف سياســاهتا اخلارجي ــن وق ــسالم واألم وال

وسوف يـتم إطـالق خطـة العمـل الوطنيـة           . واملساعدة اإلمنائية 
ــول  مــن أجــل تن  ــرار يف أيل ــذا الق ــذ ه ويف . ٢٠٠٨ســبتمرب /في

ل اعمـ أزال هنـاك    تـ  احلالة العامة يف فنلندا جيدة، ال        تعتربحني  
 لالستجابة للتحديات اجلديدة يف محاية وتعزيـز   ايتعيَّن القيام هب  

 . املساواة التامة بني اجلنسني
 ٦ إىل ١املواد 
لنـدا  قالت إنـه مـن املالحـظ أن النـساء يف فن           : الرئيسة - ١٣

يتمتعن حبرية التصويت وحبرية انتخاهبن يف أية وظيفـة سياسـية           
وقالت إهنـا تعـرب عـن األمـل يف أن           . لفترة تزيد عن مائة سنة    

 .ترى التصدي للتحديات الباقية أمام تنفيذ االتفاقية
 تـود احلــصول  اقالـت إهنـ  :  شـيلينغ –الـسيدة شـوب    - ١٤

شــكال علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن كيــف تــتم معاجلــة األ   
 .املتعددة للتمييز ضد املرأة

نــه مــن غــري الواضــح مــا إذا  قــال إ: الــسيد فلينترمــان - ١٥
ــشريعات       ــاج الت ــستحيل إدم ــن غــري احملتمــل أو مــن امل كــان م
بــشأن عــدم التمييــز وبــشأن الُبعــد اجلنــساين ومــا هــو موقــف    

وتــساءل عمــا إذا كــان هنــاك خــرباء يف موضــوع   . ،احلكومــة
لجنة من أجـل اإلصـالح التـشريعي حيـث          الُبعد اجلنساين يف ال   

ال توجد إشارة مرجعية حمدَّدة يف التقـارير إىل االتفاقيـة بـصفة             
تمييــز ضــد املــرأة خيتلــف عــن األشــكال الوالحــظ أن . خاصــة

األخــرى مــن التمييــز وبالتــايل يوجــد مــربر إلصــدار تــشريعات 
ويف حــني يوجــد نــص الربوتوكــول االختيــاري علــى  . أخــرى

لــوزارة العــدل، قــال إنــه يوصــي بوضــع اآلراء املوقــع الــشبكي 
الــيت اعتمــدهتا اللجنــة أيــضاً وإدراج التــدابري األخــرى إلذكــاء   

 .الوعي بالربوتوكول االختياري
قالت إن اللجنة قد تلقت معلومات      : السيدة نويباور  - ١٦

تفيــد أن ميزانيــة اجمللــس املعــين باملــساواة قــد اخنفــضت بنــسبة    
 مثـاين سـنوات وسـألت الوفـد بـأن           الثلث عما كانت عليه منذ    

وقالـت إنـه مـن      . يقدِّم مزيداً من املعلومات يف هـذا اخلـصوص        
غري الواضح ما إذا كانت استراتيجية تعمـيم املنظـور اجلنـساين            
اليت أُدخلت يف جمـال تطـوير الـسياسات وصـنع القـرار تـسمح               
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 للمساواة بني اجلنسني تركِّز على احتياجـات        ةبسياسات حمدَّد 
 . بوجه عام وعلى فئات حمدَّدة من النساءاملرأة
ونظراً ألن الـوزراء مـسؤولون قانونـاً علـى ضـمان أن              - ١٧

تقوم مجيع مشاريع القـوانني املقدَّمـة إىل الربملـان بـإجراء تقيـيم              
ــن       ــد مـ ــة مبزيـ ــب اللجنـ ــوف ترحِّـ ــساين، سـ ــد اجلنـ ــر الُبعـ ألثـ
ــت        ــا إذا كان ــراء وعم ــذا اإلج ــذ ه ــف ينفَّ ــن كي ــات ع املعلوم

اواة الواردة يف التقييم قـد ُرصـدت أو أنـه يكفـي ملـشروع            املس
ــانون  ــذكر قـ ــضايا     أن يـ ــشأن القـ ــدَّد بـ ــر حمـ ــد أثـ ــه ال يوجـ أنـ
 .اجلنسانية

 يـسرها أن تـرى      هقالت إن : السيدة تفاريس دا سيلفا    - ١٨
 فئـة متجانـسة ولكنـها تعتـرف أن          لنـساء احلكومة ال تعتـرب ا    أن  

ــالتقرير . بعــض النــساء لــديهن احتياجــات ومــشاكل خاصــة   ف
 حالة املهاجرات وال يـشرح التـدابري الـيت           فقط السادس يصف 

؛ وعلـى سـبيل املثـال       الـصعوبات   ما يـواجهن مـن     تتخذ ملعاجلة 
 قــادرات علــى اً عاليــاً لـسن تعلمـات تعليمــ املبعـض املهــاجرات  

الـربامج   بعـض    ،إضـافة إىل ذلـك    . خـرباهتن جمال  إجياد عمل يف    
 إىل هنج يعي الُبعـد  فيما يبدو  الفئات املهاجرات تفتقر  اخلاصة ب 
اللجنـة أن تعـرف مـا إذا كانـت          تـود    ونتيجة لـذلك  . اجلنساين

ــديات    ــة للتحـ ــتجابة كاملـ ــستجيب اسـ ــة تـ سياســـات احلكومـ
 .الناشئة من اهلجرة

 املعاهـدات  تتـساءلت عمـا إذا كانـ     : السيدة ديريـام   - ١٩
الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدَّقت عليهـا حكومـة فنلنـدا قـد           

جــت يف النظــام القــانوين وميكــن االستــشهاد هبــا وتطبيقهــا  أُدر
 من االتفاقيـة    ١فتعريف التمييز الوارد يف املادة      . بشكل مباشر 

ــز     ــة يف جمــال التميي ينبغــي تطبيقــه للمجــازاة علــى أعمــال فردي
وأيضاً لتقـدمي إطـار مـن أجـل تـدابري اسـتباقية لتعمـيم املـساواة                 

ص باملـساواة قـد ُعـدل يف        ويبدو أن القانون اخلا   . بني اجلنسني 
 لكــي يتناســق مــع معــايري االحتــاد األورويب ومــع   ٢٠٠٥ســنة 

توجيهــات االحتــاد األورويب بــشأن املــساواة يف مكــان العمــل، 

بيد أن معـايري االحتـاد األورويب بـشأن التمييـز كانـت أقـل مـن           
ــة  ــو أمكــن   وهلــذا . تلــك املوجــودة يف االتفاقي ــة ل ســتكون ممتن
املعلومـــات عـــن مـــا هـــي املعـــايري  احلـــصول علـــى مزيـــد مـــن  

املستخدمة يف معاجلة التعمـيم ويف تطـوير خطـط املـساواة بـني              
 .اجلنسني

 ذكـــرت إن إصـــالح  إجابـــات الدولـــة ويف معـــرض  - ٢٠
القـــانون اخلـــاص باملـــساواة قـــد وسَّـــع الواجبـــات والتفـــويض  

 وسـيكون مـن األمهيـة       . باملـساواة  ة املظـامل املعنيـ    ألمينة املمنوح
 أمـني املظـامل ووحـدة املـساواة         أداة الـدور الـذي      معرفة ما هـو   

بني اجلنسني يف عمليـات اإلصـالح وعمـا إذا كـان هـؤالء قـد                
 .ل اللجنة اليت وضعت اإلصالحاعمأشاركوا يف 

 يف اللجنــة فقالــت اًضو بــصفتها عــتكلمــت: الرئيــسة - ٢١
إنه سيكون من املفيد معرفة املزيد عن كيف مت إعداد التقـارير        

وتــود أيــضاً . ا إذا كــان الربملــان شــارك يف العمليــةالدوريــة ومــ
معرفة مـا إذا كانـت املالحظـات اخلتاميـة للجنـة سـوف تقـدَّم                

 .إىل الربملان
ــدا اضـــطلعت  - ٢٢ ــة إن فنلنـ ــإجراء  فعـــالًوأضـــافت قائلـ  بـ

ــذ التوصــيات       ــز تنفي ــدت بتعزي ــامل وتعهَّ ــتعراض دوري ش اس
الـت ينبغـي    وق. يئات املنشأة مبوجب معاهدات   اهلالصادرة من   

 .للوفد أن يوضح كيف يعتزم تنفيذ هذا التعهُّد
 يف فنلندا، تـساءلت عمـا       وفيما يتعلق بصورة االتفاقية    - ٢٣

ــة  ــام احملــاكم    إذا كانــت االتفاقي ــضايا أم ــة ق ــا يف أي  يرجــع إليه
ــستخدم      ــساواة تـ ــة باملـ ــامل املعنيـ ــة املظـ ــت أمينـ ــا إذا كانـ وعمـ

 .املقدَّمة إليهااالتفاقية كصك عندما تتعامل مع القضايا 
ــال إن أعمــال اجمللــس   ): فنلنــدا ( كوســوننالــسيد - ٢٤ ق

ونظــراً ألن اجمللــس هــو هيئــة . املعــين باملــساواة مل تكتمــل بعــد
أن تعلق على النتـائج الـيت يتوصـل         مستقلة، ال ميكن للحكومة     

إليها؛ ومع ذلك سوف يـسترعى اهتمـام اجمللـس إىل الـشواغل             
ــة   ــد . الــيت هتــتم هبــا اللجن ــدة إىل اجمللــس   وعن ــة مرت تقــدمي تغذي
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نه املظامل املعنية باملساواة أيضاً عـن شـعورها بـالقلق           يأعربت أم 
 . إزاء توحيد التشريعات

قالت إن ما ختـشاه اللجنـة       ): فنلندا (السيدة بولكينن  - ٢٥
ــرض       ــسني تتع ــني اجلن ــساواة ب ــشريعات اخلاصــة بامل ــن أن الت م

جمللس هـو حتـسني    للخطر ال أساس له نظراً ألن هدف أعمال ا        
كمـا أن توحيـد القـانونني هـو مـسألة خيـار       . مـستوى احلمايـة  

ــس     ــت للمجل ــر املؤق ــى التقري ــرض عل ــرر  . فحــسب ُع ــد ق وق
اجمللس تركيز أعماله يف املـستقبل علـى قـانون مناهـضة التمييـز         

وهلــذا كــان مــن غــري احملتمــل أن . والتـشريعات ذات الــصلة بــه 
اللجنة املعنية بالعمالـة    وقالت إن   . يواصل حبث عملية التوحيد   

ــد     ــتم توحيـ ــأن يـ ــان أوصـــت أيـــضاً بـ ــة للربملـ واملـــساواة التابعـ
 .قانوننيال

وقد لُفت انتباه اجمللس إىل حقيقة أن النساء املعوقـات           - ٢٦
 العديــد مــن التمييــز بــني الطوائــف   يــواجهنيف مجاعــة األقليــة 

ــزاً مــشتركاً بــني القطاعــات، ورغــم أن اإلصــالح ســوف     ومتي
ساساً علـى أشـكال التمييـز غـري املـسألة اجلنـسانية، مـن        يركِّز أ 

ــضل ضــد شــكل       ــة أف ــدمي محاي ــة تق ــت يف كيفي ــضروري الب ال
ــز   ــة   . خطــري مــن أشــكال التميي ــة بأي وســوف ترحِّــب احلكوم

 . مشورة تتلقاها من اللجنة يف هذا اخلصوص
 إن تــشكيل اجمللــس املعــين باملــساواة    وأضــافت قائلــة  - ٢٧
ــش ــيني تي ــى خــرباء معن ــسانية وممــثلني مــن   مل عل  باملــسائل اجلن

مكتب من أمينـة املظـامل املعنيـة باملـساواة ومـن وزارة الـشؤون           
ــة والــصحة، الــيت تعتــرب مــسؤولة عــن املــساواة بــني     االجتماعي

 .اجلنسني وما يتصل بذلك من تشريعات
قـال إن نـص الربوتوكـول       ): فنلنـدا  (السيد كوسونن  - ٢٨

ــشبكي    ــع الـ ــى املوقـ ــع علـ ــاري وضـ ــشؤون  االختيـ ــوزارة الـ  لـ
ــات عــن        ــرق نــشر املعلوم ــة مــن ط ــة، باعتبــاره طريق اخلارجي

وقـال إن الدسـتور     . االتفاقية وعن حقوق اإلنـسان بوجـه عـام        

يذكر أن مجيع الـوزارات يتعـيَّن عليهـا احتـرام وتعزيـز حقـوق               
 . اإلنسان

وأضــاف قــائالً إن القــضايا أمــام احملــاكم قــد ارتفعــت   - ٢٩
خـــرى املنـــشأة مبوجـــب معاهـــدات، فيمـــا يتعلـــق باهليئـــات األ

رح أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان عـدد كـبري مـن             وطُ
القــضايا الــيت تــدخل فيهــا فنلنــدا، وهــذا فيمــا يبــدو هــو املثــال  

 . النتهاكات حقوق اإلنساناملفضَّل للضحايا املزعومني
يـذ االتفاقيـة، قـال      وفيما يتعلق مبشاركة الربملان يف تنف      - ٣٠

ــد ــضّمإن الوفــ ــة    يــ ــضواً يف اللجنــ ــان عــ ــاً كــ ــضواً برملانيــ  عــ
الدستورية، اليت صدَّقت على دستورية مجيع مـشاريع القـوانني      

وعلى األرجـح أرسـل التقريـران الـدوريان     . املرسلة إىل الربملان 
زيـادة علـى ذلـك، فـإن الوفـود          . اخلامس والسادس إىل الربملان   

نشأة مبوجـب   اليت عرضت تقارير فنلندا على خمتلف اهليئات امل       
ــد ذلــك       ــة الدســتورية بع ــام اللجن معاهــدات ظهــرت عــادة أم

وبوجـه عـام، كـان هنـاك        . لتوضيح املالحظات اخلتامية املعنيـة    
 .تعاوناً متزايد بني احلكومة والربملان

ومــضى قــائالً إن مجيــع االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق       - ٣١
نوين اإلنسان اليت صدَّقت عليها فنلنـدا أُدرجـت يف النظـام القـا           

حقـوق اإلنـسان يف االعتبـار يف        و  النظـام القـانوين    للبلد، وأُخذ 
ونتيجـــة . ٢٠٠٠مجيـــع األنـــشطة وكـــذلك يف دســـتور ســـنة  

التساؤل حـول  ومع ذلك . لذلك، أُخذت االتفاقية يف االعتبار 
 ذلــك ، هــذا هــو أمــر خمتلــف، إليهــا يف قــضايا احملــاكماإلشــارة

لقــانون احمللــي، الــذي ألن احملــاكم احملليــة تفــضِّل الرجــوع إىل ا
جرى تنسيقه مع االتفاقيات الدولية، أو مع السوابق القـضائية          

 . للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
قالت إهنا جـاءت مـن جـزر        ): فنلندا (السيدة ناوكلر  - ٣٢

ومـــن . آالنـــد وأهنـــا املهـــاجرة الوحيـــدة يف الربملـــان الفنلنـــدي
أعمـال  نظـرة ثاقبـة يف      األمهية مبكـان بالنـسبة للربملـان أن ينظـر           

املــوظفني املــدنيني واحلكومــة وكــذلك اللجنــة واألمــم املتحــدة 



CEDAW/C/SR.841  
 

08-41595 7 
 

وقالـــت إن فنلنـــدا لـــيس لـــديها حمكمـــة دســـتورية؛  . بأســـرها
جبـات الـيت كـان يتعـيَّن عليهـا          افاحملكمة الدستورية قامـت بالو    

 .أن تقع على حمكمة من هذا القبيل
ــع    - ٣٣ ــة تتمتـ ــرأة الفنلنديـ ــة إن املـ ــافت قائلـ ــوق وأضـ  حبقـ

ــة ســنة وأن النظــام االنتخــايب      سياســية منــذ مــا يزيــد علــى مائ
ويف الوقـت   . يدعم املرأة حىت لو مل تكن هناك ترتيبات خاصة        

النــساء هــن الغالبيــة يف واحلــايل، رئــيس مجهوريــة فنلنــدا امــرأة 
ــة ــو     . احلكوم ــتمىن ل ــع أفــضل ممارســة ت ــان يتب وقالــت إن الربمل

شبكة نـسائية تـضم النـساء       فقد أنشأ   : شاركتها أعضاء اللجنة  
 .من مجيع األحزاب السياسية ملناقشة املسائل اليت هتم املرأة

ومضت قائلـة إن فنلنـدا كانـت ناشـطة جـداً يف جمـال                - ٣٤
مكافحة االجتار بالبشر بالتعاون مع منظمة األمن والتعـاون يف          
أوروبــا، الــيت تعتــرب فنلنــدا حاليــاً متــارس رئاســتها؛ وســوف        

.  عن هذه املـسألة يف أواخـر هـذه الـسنة           اًؤمتريستضيف البلد م  
وفيمــا يتعلــق بــالعنف ضــد املــرأة، يركِّــز الربملــان علــى املــسألة  

ة مجهوريــة ت دراســية رفيعــة املــستوى تــضم رئيــسبعقــد حلقــا
 . فنلندا ورئيس احملكمة العليات اليت هي أيضاً امرأة

أشـارت إىل أنـواع التمييـز       ): فنلندا (السيدة نومياريف  - ٣٥
ــد يف     ــوع جديــ ــاألحرى موضــ ــذا بــ ــددة وقالــــت إن هــ املتعــ

ــشريعات   ــشأن الت ــشات ب ــى أســاس اجلــنس   . املناق ــالتمييز عل ف
جـــرى تناولـــه يف القـــانون بـــشأن املـــساواة، وتنفيـــذه كانـــت   

والتمييـز ألسـباب أخـرى      . ترصده أمينة املظامل املعنية باملساواة    
 جــرى تناولــه يف قــانون مناهــضة التمييــز، الــذي ترصــده أمينــة 

ــات؛ وهــ   ــة باألقلي ــي   و ياملظــامل املعني ــز العرق ــاول فقــط التميي تن
وقلمــا أثــارت القــضايا املعروضــة أمــام  . خــارج احليــاة العمليــة

أمينة املظـامل املعنيـة باملـساواة اهتمـام املـسائل اجلنـسانية، رغـم               
ــساين    وجــود ــدخل فيهــا مــسائل تتــصل بالُبعــد اجلن  حــاالت ت

الية، اليت ميكن أن تطـرح  والعمر وغري ذلك من املسائل اإلشك     
 .يف املستقبل

وسيكون التمييـز املتعـدد علـى جـدول أعمـال اجمللـس           - ٣٦
املعـــين باملـــساواة، ذلـــك ألنـــه ســـوف ينظـــر يف كيفيـــة زيـــادة 

زيـادة علـى ذلـك هنـاك بعـض          . التعاون بني خمتلف الـسلطات    
التفاوتات بني القانون املعين باملساواة وقـانون مناهـضة التمييـز      

تقييــدات واجلــزاءات الــيت جتعــل مــن الــصعب علــى       بــشأن ال
 .احملاكم أن تتعامل مع قضايا التمييز املتعدد

ــسيدة أرهنيــوس  - ٣٧ ــدا (ال ــديها  ): فنلن ــدا ل قالــت إن فنلن
 وطائفـة   الـصاميني تقليد قوي يف االهتمام باألقليات مثل أقليـة         

وقالت إهنا اتبعـت النـهج      . الروما وهي تقدِّم برامج خاصة هلم     
ئي املــسار يف بــرامج حمــدَّدة ويف التعمــيم يف حالــة الفئــات  الثنــا

 .اخلاصة رغم أهنا بدأت التحرك كثرياً يف اجتاه التعميم
ــارتيكينن  - ٣٨ ــسيدة مـ ــدا (الـ ــة  ): فنلنـ ــت إن احلكومـ قالـ

ــذ  ــف، منـ ــنة تعكـ ــشؤون   ٢٠٠٤ سـ ــالل وزارة الـ ــن خـ ، ومـ
ــة     ــام ملراجعـ ــوير نظـ ــة والـــصحة، كانـــت علـــى تطـ االجتماعيـ

نني للتحقـق مـن أن تعمـيم املنظـور اجلنـساين قـد              مشاريع القوا 
 .أُدخل وإلنشاء مزيد من آليات املراقبة الفعلية

وفيمـــا يتعلـــق مبوضـــوع امليزانيـــة اخلاصـــة باجلنـــسني،  - ٣٩
 يـورو  ١٠٠ ٠٠٠ حنـو  يتلقـى قالت إن اجمللس املعين باملـساواة      

سنوياً، يف حني أن التمويل جلميـع الوكـاالت املعنيـة باملـساواة           
ــني ــسني بلغــت حــوايل  ب ــورو ســنوياً ٤٠٠ ٠٠٠ اجلن ــد .  ي وق

ازدادت املـــوارد، مبـــا يـــسمح للوحـــدة املعنيـــة باملـــساواة بـــني  
اجلنسني بأن تأخذ موظفـاً أو مـوظفني جديـدين للعمـل بـشأن            

 .املسائل املتعلقة باملساواة يف األجور
ــون  - ٤٠ ــسيدة لـ ــدا (الـ ــة   ): فنلنـ ــدل البطالـ ــت إن معـ قالـ

سكان، وخـصوصاً   الـ بكثري بالنسبة لبقيـة     لألجانب يعترب أعلى    
وضــع بوقــال إن احلكومــة تعــاجل مــشكلة اهلجــرة . بــني النــساء

برنامج يشمل تدابري خاصـة جتعـل مـن األيـسر علـى األجانـب               
هنـــاك إحـــصاءات عـــن ليـــست و. الـــدخول يف ســـوق العمـــل

ــنمعــــدالت ــاج عــ ــذ. رات تــــشغيل املهــ ــار وتؤخــ  يف االعتبــ
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االحتياجات الفردية يف تنفيـذ الـربامج املتعلقـة باملهـاجرين ويف          
وقُدِّمت للنـساء املتعلمـات تعليمـاً       . التدريب على فرص العمل   

 .عالياً دورات تأهيلية يف اجلامعة
تــساءلت عمــا إذا كــان : الــسيدة تفــاريس دا ســيلفا - ٤١

حكـام  مشروع القانون احلكومي الـذي يتـضمن مزيـداً مـن األ           
 الــذي يتعــارض مــع القــيم املقبولــة يف نالتفــصيلة بــشأن اإلعــال

وســألت أيــضاً عمــا إذا كانــت األحكــام   . اجملتمــع قــد أُعتمــد 
ــة أو   متثيــل املــرأة ينطبــق لــيس ف  بــشأن  قــط علــى الــصور املهين
 الـيت  غـري امللتزمـة   بل ينطبق أيضاً على األمنـاط املقولبـة         العنيفة،

 .معيَّنةحتيل املرأة إىل أدوار ومهن 
قالت إهنـا تـشعر بـالقلق ألن        :  أبياه -السيدة كوكر    - ٤٢

ــة       ــرتل دون أي معرف ــة يف امل ــاً معزول ــاجرة هــي غالب ــرأة امله امل
باللغة الفنلندية، وتعتمد اعتماداً كامالً علـى شـريكها وبالتـايل           
ــة       ــع اخلــدمات املقدَّم ــى الوصــول إىل مجي ــادرة عل فهــي غــري ق

ــة مــن ٣٠املــرأة متثِّــل ولــيس مــن املــدهش أن  . للمــرأة  يف املائ
 مـن النـساء     ما هو أكثـر   النساء يف املالجئ؛ وهناك من احملتمل       

ــي  ــه   الالئ ــف ولكن ــن العن ــانني م ــري    نيع ــم أو غ ــري عل ــى غ  عل
وتـساءلت عمـا    . قادرات على احلصول على اخلدمات املتاحـة      

ــذه        ــأثري ه ــيم ت ــة لتقي ــت أي دراس ــد أُجري ــاك ق ــت هن إذا كان
 ال  الـاليت املهاجرات، وخصوصاً أولئـك     اخلدمات على النساء    

يشاركن يف سوق العمل ورمبا ال تستهدفهن الـربامج املوجَّهـة           
 .إىل اجملتمع العام للمهاجرات

ــةوتــساءلت عمــا إذا كــان قــد مت جتــرمي   - ٤٣  تــشويه  حماول
األعضاء التناسـلية لإلنـاث يف فنلنـدا أو مـا إذا كانـت الـربامج                

ومـن الواضـح مـن خـربات     . املوجودة هي جمـرد جهـود وقائيـة     
البلدان األخرى أن الفتيات ينقلن غالباً إىل بلد آخر مـن أجـل             

ــارهن     ــدن إىل ديـ ــاث مث يعـ ــلية لإلنـ ــضاء التناسـ ــشويه األعـ . تـ
ــن       ــع هــذا م ــدا تفعــل شــيئاً ملن ــا إذا كانــت فنلن ــساءلت عم وت

ــات      ــستهدف الفتي ــرامج ت ــاك ب ــت هن ــا إذا كان احلــدوث وعم
 .خطرالصغريات الالئي قد يتعرض لل

قالــت إنــه مــن اليــسري جــداً علـــى      : الــسيدة ســيمز   - ٤٤
 دون النظر يف حقـوق املـرأة        الطوائفاحلكومات التفاوض مع    

بيـد أن اهلياكـل     . بغية جتنُّب االهتامات اخلاصة بالتدخل الثقايف     
اآلن املوجودة لضمان تعميم املـساواة بـني اجلنـسني يف فنلنـدا،      

 مفاوضــاهتا مــع  ر يفصتــساءلت عمــا إذا كانــت احلكومــة تــ    
القادة الصاميني بأن تدرج مسألة املساواة بني اجلنـسني يف أيـة            

وقالت إن احلكومـة تعتـرب مـسؤولة        . اتفاقات يتم التوصل إليها   
عـــن مجيـــع النـــساء وال ميكـــن الـــسماح للرجـــال مـــن فئـــات   

ــأن   ــات بـ ــلوااألقليـ ــة  يواصـ ــم الثقافـ ــساين بإسـ ــسلوك اجلنـ .  الـ
ر بــأن يكــون للنــساء صتــوتــساءلت عمــا إذا كانــت احلكومــة 

وقالــت إن عقــد حلقــات عمــل  .  بــني الــصامينيمتــساومتثيــل 
راراً صــوتوعيــة لــيس أمــراً كافيــاً؛ ويتطلــب األمــر التزامــاً وإ      

 .سياسياً
قالت إنـه مـن املفارقـة يف فنلنـدا حيـث            : السيدة شني  - ٤٥

 يف املائة من األعضاء يف احلكومة من النـساء،          ٦٠توجد نسبة   
عائليــاً وأشــكاالً أخــرى مــن العنــف ضــد املــرأة أن هنــاك عنفــاً 

وقالـــت إن املـــساواة قـــد . مــستمرة لتـــشكِّل مـــشكلة خطــرية  
ــة مــن  . حتققــت فحــسب علــى الــسطح  ورغــم اجلهــود املبذول

خمتلــف الــوزارات ومــن اللجنــة املــشتركة بــني الــوزارات، فــإن 
 .احلملـــة ملكافحـــة العنـــف يتعـــيَّن أن تكـــون أكثـــر ظهـــوراً      

ة خاصة على مستوى جملس الوزراء حتـت   واقترحت إنشاء جلن  
 اجلميـــع أن املـــسألة  يـــتفهمأنلـــضمان قيـــادة رئـــيس الـــوزراء 

وينبغــي أن تــشمل اللجنــة اخلاصــة ممــثلني مــن اجملتمــع . خطــرية
على مـستوى القاعـدة الـشعبية    املدين ذلك ألهنا تقدِّم خدمات    

وإالّ فإن السياسات الوطنيـة واحلمـالت       . وهي تدرك املشاكل  
 .مج سوف تغفل املسائل احملليةوالربا
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وأضــافت قائلــة إن املــرأة مــن الطبقــة الوســطى حتجــم   - ٤٦
 اب إىل املالجئ املتاحة بـسبب قلـق النـساء         فيما يبدو عن الذه   

وتـساءلت ملـاذا ال يبقـي       .  إىل الـسلطات   متـرر أمسـاؤهن   من أن   
مديرو املالجـئ أمسـاء الـضحايا سـرية وكـذلك أمـاكن وجـود               

 . املالجئ
يما يتعلـق بالقـانون اجلديـد بـشأن الوسـاطة، قالـت             وف - ٤٧

ــالقلق إزاء اخــتالل القــوة بــني اجلــاين والــضحية     . إهنــا تــشعر ب
فغالباً ما تشجع الشرطة األزواج املقتـرنني علـى التوسـط بـدالً         
مــن تطبيــق اجلــزاءات علــى اجلــاين وتــوفري احلمايــة واملــساعدة   

تقـرر مـا إذا     وقالت إن الشرطة لديها السلطة يف أن        . للضحايا
ــي   ــي أو توصـ ــاطةكانـــت تقاضـ ــضية بالوسـ ــشطب القـ .  أو بـ

وطلبت مزيداً من املعلومات بشأن قـانون الوسـاطة وتـساءلت           
 .فعاليتهعما إذا هناك أي تقييم مبدئي ملدى 

قالــت إن تنفيــذ القــانون  ): فنلنــدا (الــسيدة بــولكينن - ٤٨
ا  فالوســاطة تــستخدم يف القــضاي.بــشأن الوســاطة مل يقــيَّم بعــد

 علـى النحـو احملـدَّد يف    ة ظروف مـشدَّد يف ظلاجلنائية فحسب  
ووفقاً للقانون، ميكن لضابط الشرطة أو للمـدعي     . التشريعات

وقـد  . العام أن يقدِّم حالة من حاالت العنف العائلي للوسـاطة         
ذكرت جلنة الشؤون القانونية التابعة للربملـان أن احلـاالت الـيت      

. ئلي ال ينبغـي التوسـط فيهـا     ررت فيها حـاالت العنـف العـا       كت
 النيابــة أن يقــرر عــضوفــإذا كلــل التوســط بالنجــاح، يــستطيع  

ومع ذلك قد   . املضي قُدماً يف رفع األمر بعد ذلك إىل احملكمة        
تكـــون هنـــاك حاجـــة إىل حتـــسني التـــدريب لـــضباط الـــشرطة 

 .واملدعيني ووكالء النيابة
 أن األمـــور احلقيقيـــةقالـــت مـــن : الــسيدة أهوكـــاس  - ٤٩
فقــانون .  يف موقــف ضــعيف جــداًيوجــدنلنــساء املهــاجرات ا

اهلجرة كان يتخذ موقفاً حمايداً من الُبعد اجلنـساين وأن بـرامج            
ــساء       ــشمل الرجــال والن ــة صــمِّمت لت ــة والفردي ــل احمللي التكام

وتقــدِّم البلـــديات باإلضــافة إىل املعهـــد   . املهــاجرين وأســـرهم 

ــشباب واملنظمــات غــري احل    ــة ال ــدي لتربي ــة دورات الفنلن كومي
 .باللغة الفنلندية ودورات عن اجملتمع

ــى       - ٥٠ ــد عل ــا يزي ــدا م ــه يوجــد يف فنلن ــة إن وأضــافت قائل
ــركة ٢٠٠ ــة  ل شـ ــة التايلنديـ ــى الطريقـ ــدليك علـ ــنة  ،لتـ ويف سـ
ــة  ٢٠٠٧ ــرت وزارة الداخليـ ــن  أجـ ــات عـ ــرأة  حتريـ ــة املـ  حالـ

وعندئــذ عيَّنـت الــوزارة  . التايلنديـة العاملـة يف هــذه الـشركات   
وكانـت  .  توجيهياً للنهوض بعمليـة إدمـاجهن يف اجملتمـع         فريقاً

 مـن أجـل     اسـتقطاب الـدعم   ناشطة جـداً يف     املنظمات النسائية   
 -وتبادلـــت الرابطـــة الفنلنديـــة   . املـــرأة التايلنديـــة والفلبينيـــة  

ــة بتنظــيم مناســبات      ــة التايلندي ــة املعلومــات عــن الثقاف التايلندي
أة التايلنديـة بتـوفري     ونشر معلومات وترويج لعمليـة إدمـاج املـر        

، واالتـصاالت اجملتمعيـة     والـربط الـشبكي   خدمات استـشارية،    
وقالــت إنــه مل يــضطلع بأيــة دراســة لألثــر   . وخمتلــف األنــشطة

 .البيئي بشأن إدماج املهاجرات
قالت إن فريق الرصـد املـشترك بـني         : إيوالدزالسيدة   - ٥١

ــشواغل اخلاصــة بالوســاطة يف      ــم بال ــى عل الوكــاالت كــان عل
االت العنف العائلي وكان يعد بعض املبادئ التوجيهيـة مـن         ح

 عملية تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث       وتعترب. أجل التدريب 
جرمية يعاقب عليها مبقتضى القانون اجلنـائي رغـم أنـه مل تكـن             

وجـرى ختطـيط تنظـيم      . هناك تشريعات حمدَّدة يف هـذا الـشأن       
يني، وخـــصوصاً دورات تدريبيـــة ملعاونـــة األخـــصائيني املهنـــ   

ني يف جمـــال الـــصحة إلدراك هـــذه املـــشاكل يف مرحلـــة  ياملهنـــ
عـن مـواد    وقد متخَّضت مشاريع عديدة يف هذا اجملـال         . مبكرة

إعالمية وقامـت بتـدريب بعـض األشـخاص مـن ذوي اخللفيـة              
 .يف جمال اهلجرة لنشر هذه املعلومات

وأقرت بـأن عـدد املالجـئ اخلاصـة بـاملرأة غـري كافيـة                - ٥٢
وقالــت إن . رت أن هــذه احلالــة ســوف يعــاد النظــر فيهــاوذكــ

اخلدمات املقدَّمة تعترب سرية وأمساء الضحايا تعرض فقط على          
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اخلدمات االجتماعية عندما يكـون هنـاك سـبب خـاص للقيـام             
 . وتدير بعض املالجئ منظمات غري حكومية. بذلك
ــولكينن   - ٥٣ ــسيدة ب ــدا(ال قالــت إن التعــديل علــى  ): فنلن

اية املستهلك قُبل وسوف يدخل حيز النفاذ يف بدايـة          قانون مح 
ــول ــد . ســبتمرب/أيل ــر صــرامة،  ةومبوجــب القواعــد اجلدي  األكث

يعتــرب التــسويق غــري مناســب إذا كــان يتعــارض بوضــوح مــع     
القيم املقبولة بوجه عـام، وخـصوصاً إذا عـرض أحـد اجلنـسني              

ــهك   ــسان بطريقــة تنت ــستهدف  . كرامــة اإلن ــذي ي ــاإلعالن ال ف
أو الــذي حيتمــل أن يــراه هــؤالء القُــصر خيــضع ملعــايري   القُــصر 

متشددة ومن الناحية العمليـة هـذا يعـين أن اإلعالنـات خـارج              
 .املنازل ال ميكن أن تعرض صوراً عنيفة أو صورأ جنسية

ــسيد كوســونن  - ٥٤ ــدا (ال ــساء يف   ): فنلن ــاك ن ــال إن هن ق
وقــد . برملــان الــصاميني، رغــم أنــه ال يعــرف األرقــام بالــضبط  

ــيت     عو ــة الـ ــنفس الطريقـ ــصاميات بـ ــساء الـ ــشاكل النـ جلـــت مـ
 .عوجلت هبا مشاكل نساء أخريات يف فنلندا

قالت إن كـثرياً مـن بـرامج        : السيدة أروشا دومينغيز   - ٥٥
ــها    ــة بطبيعتـ ــة بالنـــساء تبـــدو قطاعيـ ــدا املعنيـ ــا تتعلـــق وفنلنـ إمـ

املهاجرات، أو املعوقات، أو النـساء يف مجاعـات األقليـات أو           ب
يمهـا أيـضاً    يمتابعتـها وتنفيـذها وتق    تبـدو    الفئـات، و   غريها مـن  ب

 يف   فيمـا يبـدو    ال تؤخـذ   فاملرأة الفنلندية . متسمة بطابع قطاعي  
وتــساءلت كيــف ميكــن لنظــام التعلــيم   . االعتبــار يف جمموعهــا

ووسائط اإلعالم أن تستطيع عرض صورة تعكـس مـدى ثـراء            
 .أنوثة املرأة الفنلندية

ــى  - ٥٦ ــات عل ــشري إىل  وقالــت إن اإلجاب ــسائل ت  قائمــة امل
كثري من التـدابري التنظيميـة، بيـد أن وسـائط اإلعـالم هلـا أيـضاً          
دور نظراً ألهنا تعكس كيف يتمىن الناس الشكل الذي يكـون           

حلكومـة داخـل نظـام      ا سـتعمل وتـساءلت كيـف     . عليه اجملتمـع  
 يف فنلنـــدا مـــع أصـــحاب وســـائط اإلعـــالم  املوجـــودالتعـــاون 

يف نفـس   و،  غريهـم بغيـة التـأثري علـيهم       صحفيني و واملديرين وال 

 رسـائلها أي امـرأة      تتـرك الوقت احترام حرية التعـبري حبيـث ال         
 .مستبعدة

قالــت إن هنــاك صــورة قامتــة قُــدِّمت : الــسيدة بيغــوم - ٥٧
عــن العنــف ضــد املــرأة يف فنلنــدا حيــث ال يوجــد نظــام فعــال  

ــي يتعرضــ     ــساء الالئ ــة مــن الن ــسبة العالي ــة، رغــم الن  نللمالحق
ويف معظــم البلــدان األوروبيــة، عــادة مــا  . عنــف أو التحــرشلل

ــد أن      ــائلي، بي ــرب الوســاطة حمظــورة يف حــاالت العنــف الع تعت
ــسيطاً     ــداًء ب ــاً مــا يعتــرب اعت ــدا غالب  دون العنــف العــائلي يف فنلن

وجتعــل التــشريعات احملايــدة مــن ناحيــة نــوع      . قــصد جنــائي 
ف ضــد اجلــنس مــن املــستحيل وجــود قــانون حمــدَّد بــشأن العنــ

 تعتــزم احلكومــة اختــاذ ىتوقالــت إهنــا تــود أن تعــرف مــ . املــرأة
 ضـد املـرأة    ملنـع العنـف  إجراء منسَّق، مبا يف ذلك خطـة العمـل       

وتقدمي احلماية القانونية الـشاملة واخلـدمات املـستهدفة الوافيـة           
ــف  ــضحايا العن ــص     . ل ــضاً يف ن ــر أي ــة أن تنظ ــي للحكوم وينبغ

أالّ تكــون هنــاك   حكــم مــن أجــل قــانون الوســاطة لــضمان      
وتـساءلت عمـا إذا كانـت       . وساطة يف حاالت العنف اجلنسي    

ــرش     ــرمي التحـ ــد لتجـ ــانون جديـ ــدار قـ ــة يف إصـ ــر احلكومـ تنظـ
 .اجلنسي وقانون مستقل عن العنف العائلي

قالــــت إهنــــا ترحِّــــب باألحكــــام : الــــسيدة بيمنتــــل - ٥٨
التشريعية الفنلنديـة حلمايـة األقليـات مـن التمييـز، مبـا يف ذلـك                

ــائي،   ا ــانون اجلنـ ــه اجلنـــسي يف القـ لتمييـــز علـــى أســـاس التوجـ
والقانون بشأن الشراكات املسجَّلة واألحكام املتعلقة بـالتلقيح   

. بالوســائل املــساعدة الـــيت تــسمح مبعاجلـــة النــساء املقترنـــات    
 كفئـة وتساءلت كيف مل تشر احلكومـة إىل األقليـات اجلنـسية            

 خاصــة تنفَّــذ  وســألت عمــا إذا كانــت هنــاك أيــة تــدابري كفئــة
للنــهوض مبــساواة النــساء ذوي التوجهــات اجلنــسية املختلفــة،   
للحــد مــن جــرائم الكراهيــة، ولتقــدمي خــدمات عامــة ليــست    

وتـساءلت عمـا إذا كانـت هنـاك        . موجَّهة للنساء غري املثليـات    
جهن جــرائم ابيانــات إحــصائية متــوافرة عــن النــساء الالئــي يــو

 .كراهية نتيجة لتوجههن اجلنسي
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ــساواة     - ٥٩ ــذ املـ ــة تنفيـ ــل احلكومـ ــساءلت كيـــف تكفـ وتـ
املوضـــوعية للنـــساء مـــن طائفـــة الرومـــا يف اجملتمـــع الفنلنـــدي   

االســـتراتيجيات الراميـــة إىل حتـــسني عـــن وطلبـــت معلومـــات 
 والتحيُّـز هبـدف حتقيـق       األمناط املقولبـة  القبول والتساؤل حول    
 .جمتمع شامل منفتح ذهنياً

للجنـــة وذكـــرت أن تكلَّمـــت كعـــضو يف ا: الرئيـــسة - ٦٠
جملـس  الدور الناشط الذي تؤديه فنلندا يف اجلهـود املبذولـة يف             

نعكس يـ وتـساءلت كيـف      ،أوروبا ملكافحة العنـف ضـد املـرأة       
ويف حـني   . ذلك علـى املـستوى الـوطين وخـصوصاً يف الربملـان           

 بالدولـة الطـرف جلهودهـا يف مجـع البيانـات، يكـون مـن                ُيشاد
ــة يف معرفــة مــاذا جيــري يف  ــأن  طريقــة التحليــل، علمــاً  األمهي ب

 يف مستوى العنف الذي شـهدته        قليالً اً تغيري هناك، فيما يبدو،  
وتــود اللجنــة أيــضاً أن تعــرف كيــف . ١٩٩٧املــرأة منــذ ســنة 

ــن      تاســتجاب ــدداً أكــرب م ــاك ع ــأن هن ــة إىل النتيجــة ب  احلكوم
. خـر آ يف فنلندا أكـرب مـن أي بلـد أورويب            تفهنالنساء لقني ح  

تني قامــــت اللجنــــة بفحــــصهما مبوجــــب وأشـــارت إىل حــــال 
  فيهــاالربوتوكــول االختيــاري وتتــضمن حــاالت قــام األزواج  

 إذا كــان ميكــن ترمجــة هــذه   عمــا وتــساءلت،بقتــل زوجــاهتم
 . القضايا وتوجيه انتباه السلطات املختصة يف فنلندا إليها

قالــت يف معــرض إجابتــها ): فنلنــدا( إيوالــدزالــسيدة  - ٦١
 الـزمين الـالزم خلطـة العمـل اجلديـدة          على سؤال حـول اإلطـار     

اليت وضعتها احلكومة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني للفتـرة          
 لو اعتمدت اخلطـة كمـا هـو متوقـع عمـا             ه أن ٢٠١١-٢٠٠٨

قريب، فسوف يتم صياغتها بالتفصيل وتوضع موضـع التنفيـذ          
ــشات    . ٢٠٠٩يف ســنة  ــاك مناق ــسياق، كانــت هن ويف هــذا ال

والعنف ضـد  رامية إىل مكافحة العنف اجلنسي كبرية للتدابري ال  
وقالـــت إن توصـــيات جملـــس . األقليـــات، وخـــصوصاً النـــساء

أوروبا سوف تعـرض يف حلقـة دراسـية رفيعـة املـستوى قادمـة          
وقد اختذت بالفعل يف االعتبار يف التوصـيات الوزاريـة املقدَّمـة            

وفيمـا يتعلـق باسـتخدام أمثـل للبيانـات، سـوف            . إىل البلديات 

املـسألة ومـن     فريق عامل مشترك بـني الـوزارات بدراسـة           يقوم
 .املتوقع أن يقدِّم مقترحات

ــولكينن  - ٦٢ ــسيدة بـ ــدا (الـ ــشريعات  ): فنلنـ قالـــت إن التـ
 علــى ســبيل املثــال االقائمــة بــشكل العنــف العــائلي، ومــن بينــه

ــصل  ــائي،   ٦الفـ ــانون اجلنـ ــن القـ ــذ مـ ــالً  يأخـ ــار فعـ  يف االعتبـ
ويلـزم إصـدار تـشريعات      . رميـة الظروف اليت ارتكبـت فيهـا اجل      

ــدر      ــيت ســوف ت ــة ال ــات الوثيق ــالعنف يف العالق  يف سخاصــة ب
ــنة   ــف س ــشأته وزارة    ٢٠٠٨خري ــل أن ــق عام ــن خــالل فري  م

وهــذا الفريــق ســوف يركــز علــى مــسألة االعتــداءات  . العــدل
، الــيت تعتــرب، علــى خــالف الفئــتني البــسيطة دون قــصد جنــائي

للمحاكمـة  دَّد، ال ختـضع     األخريني من االعتداء واالعتداء املش    
ــة ــة . العامـ ــن مالحقـ ــرمنيوميكـ ــى طلـــب  اجملـ ــاًء علـ ــاً بنـ  حاليـ

إقنـــاعهم الــضحية، ولكــن نظـــراً ألن الــضحايا ميكـــن أحيانــاً     
 جعـــل املستـــصوب هـــذه املطالـــب، قـــد يكـــون مـــن بـــسحب

بـــسيطة دون اجلـــرائم مـــصنَّفة يف فئـــات باعتبارهـــا اعتـــداءات 
، وحيث ختـضع باملثـل      ، مبا يف ذلك العنف العائلي     قصد جنائي 

 .للمحاكمة العامة
التمييــز تناولــت مــسألة ): فنلنــدا (الــسيدة أرهنيــوس - ٦٣

 يف املائة من مجيـع األطفـال الـذين          ٧٠املتعدد وقالت إن نسبة     
 يف هـذا البلـد، مبـا يف          سـنوات  ٥ و ٣تتراوح أعمارهم مـا بـني       

ــات  ــات األقليـ ــى  ،ذلـــك مجاعـ ــرددون علـ ــة  يتـ ــز الرعايـ  مراكـ
قُدِّمت تسهيالت خاصة للمتكلمني مـن اجلماعـات       و. النهارية

ــال     ــارة، واألطفـ ــة اإلشـ ــستخدمي لغـ ــل مـ ــن أجـ ــصامية ومـ الـ
 اخلـــصوصيني يـــستفيدون مـــن خـــدمات املـــساعدين املعوقـــون

ومتيـــل .  املعنيـــةالطوائـــفالـــذين تعينـــهم البلـــديات مـــن بـــني  
قـــات إىل أهنـــن ينـــتمني إىل مـــستوى تعليمـــي أعلـــى مـــن   املعّو

هن أقــل جناحــاً يف إدمــاجهن يف ســوق ولكنــالرجــال املعــوقني، 
وفيما يتعلق بالتدابري الرامية إىل حتسني صورة أفـراد أو        . العمل

أعضاء مجاعـات األقليـات، يوجـد لـدى اجمللـس الـوطين املعـين               
 الرومــاباإلعاقــة، واجمللــس االستــشاري املعــين بــشؤون طائفــة   
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ــديهم مــشاريع خاصــة بوســائط   ،وجملــس الــصاميني  وكلــهم ل
 يوجـد عـدد مـن       ،إضافة إىل ذلك  . م لتحقيق هذه الغاية   اإلعال

املنظمــات غــري احلكوميــة تــدعم هــذه اجلماعــات، وبعــضها       
 . يستهدف النساء على وجه التحديد

ــاريف - ٦٤ ــدا (الـــسيدة نوميـ ــأثري  ): فنلنـ أكـــدت مـــدى التـ
القـــوي الـــذي تركتـــه االتفاقيـــة علـــى التـــشريعات الفنلنديـــة،  

اص باملـــساواة بـــني املـــرأة وبالـــذات يف إصـــالح القـــانون اخلـــ 
، والـذي جـرى متديـد نطـاق         ٢٠٠٥والرجل الـصادر يف سـنة       

وقالت إن هذا أوضح التزام السلطات الوطنية واحملليـة     . تطبيقه
ــدابري الناشــطة يف     للنــهوض باملــساواة بــني اجلنــسني وحــدَّد الت
ــة وكــذلك الدســتور الفنلنــدي الــذي     إطــار االتفاقيــات الدولي

ع املرأة يف احليـاة العمليـة وضـمان مبـدأ           يهدف إىل حتسني وض   
ــادة علــى ذلــك،  . ري العمــل املتــساوياألجــر املتــساوي نظــ  زي

 . ُعدِّل الدستور نفسه يف ضوء االتفاقية
قال إن إمكانيـة الترمجـة أو       ): فنلندا (السيد كوسونن  - ٦٥

خـيص باللغـة الفنلنديـة لقـضيتني رفعتـا مبقتـضى            لعلى األقل الت  
ري ســـوف ينظــر فيهـــا، بيــد أن معظـــم   الربوتوكــول االختيــا  

ــون    ــة، يتكلمـــ ــات الرمسيـــ ــصوصاً يف اهليئـــ ــديني، وخـــ الفنلنـــ
وهذا سـيكون بالتأكيـد مفيـداً إلحالـة القـضايا إىل            . اإلنكليزية

 .السلطات املختصة
ــدا (الــسيدة نــاوكلر  - ٦٦  دور بينمــا يتمثــل قالــت ): فنلن

 الربملــان بدرجــة يــشارك معاجلــة شــواغل اللجنــة،  يفاحلكومــة
عاليــة يف القــضايا النــسائية، علــى النحــو الــذي يــرد يف حلقاتــه 
ــع يف      ــوع ويف الواقـ ــشأن املوضـ ــستوى بـ ــة املـ ــية رفيعـ الدراسـ

وقالت إهنا سـوف  . حضورها شخصياً كعضو برملاين يف الوفد   
ــة     ــراءات اللجنـ ــشأن إجـ ــان بـ ــسها إىل الربملـ ــراً بنفـ ــع تقريـ ترفـ

 .وسوف هتتم باملتابعة
ــسيدة شــوتيكول  - ٦٧ ــ: ال ــف   طلب ــن العن ــات ع ت معلوم

ــن       ــارهم ع ــل أعم ــذين تق ــشباب ال ــه ال ــذي يعاني ــنة، ١٨ال  س

وخصوصاً الفتيات، ليس فقط يف املرتل بل يف املدرسـة وفيمـا            
وسيكون موضع التقـدير إذا أمكـن للدولـة الطـرف أن            . بينهم
 يف تقريرها القـادم تـصنيفاً حـسب العمـر ونـوع العنـف               جتدر

دا من التصديق علـى اتفاقيـة        مينع فنلن  عماوتساءلت  . املرتكب
أهنـا   مراعـاة    جملس أوروبا بـشأن مكافحـة االجتـار بالبـشر، مـع           

وقالـــت إهنـــا تـــشعر . قـــد صـــدَّقت علـــى بروتوكـــول بـــالرمو 
بالفضول أيضاً عما إذا كانـت املراجعـة األخـرية خلطـة العمـل              
الوطنية املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني قـد اسـتندت إىل تقيـيم               

وســيكون مــن األمهيــة  . طــة العمــل الــسابقة منــهجي لنتــائج خ
أيــضاً معرفــة األســباب الداعيــة إىل انتقــال أمينــة املظــامل املعنيــة  

وتــساءلت . باألقليــات مــن وزارة العمــل إىل وزارة الداخليــة   
اصـة بـشأن املـساواة       اخل ا خطة عملـه   وزارةكل  لعما إذا كان    

يف ضــوء احلاجــة إىل هنــج متعــدد القطاعــات     بــني اجلنــسني،  
عدد التخصصات ملواجهة املـسألة، وعمـا إذا كانـت هنـاك            ومت

وبــشأن مــسألة املهــاجرات، وخــصوصاً النــساء . هيئــة تنــسيقية
التايلنـــديات، الالئـــي قـــد يعتـــربن ضـــحايا االجتـــار، قالـــت إن 
اللجنة تـود أن تعـرف مـا إذا كانـت احلكومـة قـد عملـت مـع                   
ــدويل      ــاون ال ــا إذا كانــت شــاركت يف التع ــشأ وعم ــدان املن بل

 .كافحة االجتارمل
رحـــت ســـؤاالً عمـــا إذا كانـــت ط: الـــسيدة هياشـــي - ٦٨

 مـن  ١٠٦الفقـرة  ( النـساء    عأقامـت أي حـوار مـ      السلطات قد   
 يقـدمن اخلـدمات      يقال أهنـن   ، الالئي )التقرير الدوري السادس  

ويف .  صـلة باجلرميـة املنظَّمـة   أهنا حـددت أيـة     أو   ،اجلنسية حبّرية 
 وردت إشـارة إىل   قريـر،    من ذلك الت   ١٠٦ إىل   ١٠٤الفقرات  

ســيكون مــن املفيــد أن يــتم حتديــد وضــحايا التجــارة اجلنــسية، 
وقالـــت إن مـــشروع القـــانون الـــذي تقدمـــه . هـــذا املـــصطلح

احلكومــة بــشأن اخلــدمات اجلنــسية كــان قــد وضــع يف األصــل 
لتجرمي شراء هذه اخلدمات، بيـد أنـه بـصيغته الـيت أُعتمـد هبـا،                

التـصنيف بـشأن    التقريـر   وسيكون موضـع    . جرى حتديد نطاقه  
ــضارة ” ــار ال ــتج مــن    “اآلث ــار لكــي تن ــيت وضــعت يف االعتب  ال
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ــسويد   ــل يف ال ــرة CEDAW/C/FIN/6(حكــم مماث ) ١٠١، الفق
واالســـتنتاجات املستخلـــصة بـــشأن التـــأثري اإلجيـــايب والـــسليب  

ــشامل  ــانون    . للتجــرمي ال ــدعم مــشروع الق فمــا هــي احلجــج ل
التقـدير أيـضاً   األصلي وكيف جرى إفشاله؟ وسيكون موضـع        

ــساء      ــامج املعــين بالن ــائج الربن احلــصول علــى معلومــات عــن نت
ــر      ــه يف التقريـ ــشار إليـ ــدعارة، واملـ ــرك الـ ــرغنب يف تـ ــي يـ الالئـ

 .اخلامس
قـــال نظـــراً ألن اتفاقيـــة ): فنلنـــدا (الـــسيد كوســـونن - ٦٩

 فريــق عامــل يف وزارة الــشؤون يقــوم بدراســتهاجملــس أوروبــا 
ــوء اح  ــصوصاً يف ضـ ــة، وخـ ــى  اخلارجيـ ــديالت علـ ــال التعـ تمـ

ــة ــون    . االتفاقيـ ــي أن تكـ ــه، ينبغـ ــان موافقتـ ــى الربملـ ــإذا أعطـ فـ
علـــى اســـتعداد للتـــصديق عليهـــا يف ســـنة  واحلكومـــة جـــاهزة 

٢٠٠٩. 
 قالــت إن العنــف العــائلي ): فنلنــدا (إيوالــدزالــسيدة  - ٧٠

ــه  ــاره ينظــر إلي ــال   باعتب ــى عنــف ضــد األطف ــشتمل عل  وأن ، ي
. ا للحد من تـواتر هـذا العنـف        الربناجميني جيري االضطالع هبم   

ــول       ــصائية حــول املوضــوع حبل ــل دراســة استق وســوف تكتم
وجيري أيضاً إعداد محلـة لتغـيري املواقـف         . ٢٠٠٨خريف سنة   

. ، رغـم أنـه حمظـور، ال يـزال ميـارس      الـذي إزاء العقاب البـدين   
ــا يف       ــدا اســتكمال دوره ــع فنلن وحــول نفــس املوضــوع، تتوق

ليــاً لدراســة مــدى انتــشار ال اجلــاري حاممــشروع بلــدان الــش
 .الدعارة واملواقف املشتركة إزاءه

 مكتب أمينة   نتقالقال إن ا  ): فنلندا (السيد كوسونن  - ٧١
 مـــن وزارة إىل وزارة أخـــرى يعتـــرب املظـــامل املعنيـــة باألقليـــات

وال يـزال   . جزءاً من تغيري عام بعـد تـشكيل احلكومـة اجلديـدة           
ى رصـــد االجتـــار  مـــا إذا كانـــت قـــادرة علـــ راألمـــر يف انتظـــا

 .باألشخاص بشكل أكثر فعالية
قالــت إن نــص احلكــم   ): فنلنــدا (الــسيدة بــولكينن  - ٧٢

ــوقش باستفاضــة     ــسية ن ــرح لتجــرمي شــراء اخلــدمات اجلن . املقت

وقــرر الربملــان التجــرمي فقــط يف حــاالت عنــدما تــشترى هــذه    
 الـــنص ألنـــه اعتـــرب أناخلـــدمات مـــن ضـــحايا االجتـــار، نظـــراً 

هـذه اخلـدمات ويطـرح عـدداً مـن          مجيـع   اء  اجلنائي يـشمل شـر    
ومـع ذلـك فمـن الـصحيح        . املسائل، وأبرزها مـسألة التناسـبية     

أن القــانون بــصيغته املعتمــدة، يف حــني أنــه حقــق اهلــدف مــن   
ــاجرين، جعــل  جعــل فنل ــذاباً للمت ــدا أقــل اجت  مــن الــضروري  ن

ــة فيمــا يتعلــق باالجتــار أو القــوادة    ــرقدِّم يوســ. إثبــات الني  وزي
ــة هــذا احلكــم   ٢٠٠٩ريــراً يف ســنة العــدل تق  عــن مــدى فعالي

 .عندما يسري، وهو ما قد يتم تعديله الحقاً
 .١٣ ٠٠رفعت اجللسة الساعة  

 


