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 .٠٥/١٣افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

 )تابع( تفاقيةاال من ١٨
 التقريـــران الـــدوريان اخلـــامس والـــسادس لفنلنـــدا  

 CEDAW/C/FIN/5 and 6; CEDAW/C/FIN/Q/6) (تــابع (
 )Add.1 و
بناء على دعوة مـن الرئيـسة، اختـذ وفـد فنلنـدا مكانـه                - ١

 .إىل طاولة اللجنة
دعت أعضاء اللجنـة إىل اسـتئناف أسـئلتهم         : الرئيسة - ٢

 .وتعليقاهتم فيما يتعلق مبواد حمددة من االتفاقية
 ٩ إىل ٧املواد 

 تالحـظ أن    طلبت من الوفد، وهي   : السيدة نويباوير  - ٣
ــني       ــة وبـ ــب اإلداريـ ــساء يف املناصـ ــسبة النـ ــع نـ ــدم يف رفـ التقـ
ــاوت، أن    ــة متفـ ــستوى يف إدارة الدولـ ــي املـ ــسؤولني الرفيعـ املـ

إن التقــدم . يفــسر بــطء التقــدم وأن يوضــح العقبــات املعترضــة
ــازاحلكم واملناصــب      ــساء يف جه ــق يف مناصــب الن ــارز احملق الب

وقالـت  .  كـان متوقعـا    االنتخابية مل يـشكل منوذجـا مثاليـا رمبـا         
ــادة       ــضو عمــال بامل ــة الع ــارير الدول ــرا إىل أن تق ــه نظ ــن ٨إن  م

االتفاقيــة كانــت مــوجزة أو غــري موجــودة طــوال ســنني كــثرية 
فإهنــا ســتقّدر تــوفري معلومــات عــن عــدد النــساء يف اخلــدمات   

 .الدبلوماسية، وعلى وجه اخلصوص على مستوى السفراء
ت، وهـي تالحـظ     سـأل : زيرداين-السيدة بيلميهوب  - ٤

أن التقريــر بــّين التقــدم الكــبري يف مــشاركة النــساء يف الربملــان   
وجهــاز احلكــم، عــن أرقــام النــساء يف فــرع القــضاء واالدعــاء  

ــة    . العــام وفيمــا يتعلــق باجلنــسية ســتغدو مقــّدرة إليــضاح حال
مواطنة الصاميني والرومـا وأقليـات أخـرى أو شـعوب متمتعـة             

ا يف ذلـك متثيلـها بالنـسبة املئويـة يف           باحلكم الذايت يف فنلندا، مب    

الربملــان ويف جهــاز احلكــم علــى الــصعيدين الــوطين واحمللــي       
 . وحقها يف جواز سفر وحرية احلركة إىل فنلندا وخارجها

قــال إن الدولــة الطــرف تــستحق  : الــسيد فلينتريمــان - ٥
التهنئة على زيادة عدد النساء يف جمـالس إدارة الـشركات الـيت             

ــا الد ــا إىل  متتلكهـ ــة جزئيـ ــا الدولـ ــة أو متتلكهـ ــة ٤٠ولـ  يف املائـ
باملتوسط، ولكن ينبغـي أن تـضع يف حـساهبا أن احملافظـة علـى               

وبالنــسبة إىل الــشركات . هــذه النــسب املئويــة مهمــة مــستمرة
اخلاصة فإن هنج احلكومـة حيـال حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني               

 إنـه  وقـال . غري مباشر وهو ينطوي على زيادة الوعي والتعاون 
يود أن يعرف ما إذا ُوضـعت أي أطـر زمنيـة أو معـايري لرصـد           

لقــد . التقــدم يف املــساواة بــني اجلنــسني يف الــشركات اخلاصــة  
ــد      ــن ُتعـ ــة لـ ــرف أن احلكومـ ــة الطـ ــتجابات الدولـ ورد يف اسـ
التــشريعات بــشأن حــصص للجنــسني يف الــشركات احملــدودة   

ان وأعــرب عــن رغبتــه يف أن يعــرف، أوال، مــا إذا كــ . العامــة
للـــشركات "مرادفـــا " الـــشركات احملـــدودة العامـــة"مـــصطلح 
أو ما إذا كانت فئة متوسطة متجليـة فيـه؛ وثانيـا، مـا              " اخلاصة

 .هي أسباب استبعاد التشريع يف هذا الصدد

قالـت إن النـسبة املئويـة       ): فنلندا(السيدة مارتيكاينن    - ٦
 للنــساء علــى املــستويات العليــا إلدارة الدولــة تــزداد ســنويا؛      

 يف املائــة مــن املناصــب  24,8تــشغل النــساء يف الوقــت الــراهن  
وعلــى الــرغم مــن أن التقــدم مــستمر فإنــه كــان بطيئــا   . العليــا

وفيمـا يتعلـق مبـشاركة    . بسبب قلة الـدوران يف تلـك املناصـب     
 يف ٢٨النساء يف اجلهاز القضائي فـإن رئـيس احملكمـة العليـا و      

نـت النـسبة املئويـة يف       وكا. املائة من أعضائها كانوا من النساء     
ــا   ــة العلي  يف املائــة؛ ويف حمــاكم االســتئناف  ٣٠احملكمــة اإلداري

ــة  ٤٠ ــة؛ ويف احملــاكم اإلداري ــة٥٣ يف املائ ــبني هــذه  .  يف املائ ت
األرقام أن املساواة بني اجلنسني يف السلطة القضائية هـي علـى            

 .مسار ُمْرض
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ــسيد كوســونني   - ٧ ــدا(ال ــه  ): فنلن ــوفر لدي ــه ال تت ــال إن  ق
أرقام عن وزارة العدل قبله، ولكنه يعتقد أن النسبة املئوية مـن       

 .النساء يف ازدياد

ــة     - ٨ ــة املواطن وقــال إن الدســتور يــنص، فيمــا يتعلــق حبال
لألقليــات، علــى أن الــصاميني هــم شــعب أصــيل لــه برملانــه        

وحينمــا أجريــت االنتخابــات للربملــان الــصامي مت  . اخلــاص بــه
ويت، ويف التعــداد األخــري ُوجــد  حتديــد الــذين حيــق هلــم التــص 

وعــاش صــاميون أيــضا يف مــدن خــارج  . حــوايل مخــسة آالف
ــصامي ــوطن الـ ــواطنني  . الـ ــة للمـ ــة احلركـ ــافة إىل حريـ وباإلضـ

العـــاديني، ُســـمح للـــصاميني  بالـــسفر حبريـــة عـــرب احلـــدود يف  
أوطــاهنم يف البلــدان النورديــة واالحتــاد الروســي ليتبعــوا قطعــان 

الروما ومجاعـات أخـرى ُتعتـرب أقليـات،        إن مجاعة   . غزال الرنة 
ــات،     ــدا غـــري مـــسجلة بـــصفتها أقليـ ولكـــن األقليـــات يف فنلنـ

وُيقـدر أن   . وبالتايل فإن اإلحـصاءات الدقيقـة  ليـست متـوفرة          
وأغلبيـة  . مثة حـوايل عـشرة آالف مـن مجاعـة الرومـا يف فنلنـدا              

األفراد املنتمني إىل مجاعـات األقليـات يف فنلنـدا لـديها جنـسية              
ــةفنل ــة    . نديـ ــين األقليـ ــديني تعـ ــسكان الفنلنـ ــارات إىل الـ واإلشـ

الناطقة باللغة السويدية يف فنلندا، وأفراد هذه األقلية مواطنون         
 . فنلنديون أيضا

وأضــاف قــائال إن احلكومــة تعــي وعيــا تامــا أنــه علــى  - ٩
ــساء يف جمــالس إدارة       ــة للن ــسبة املئوي ــن أن هــدف الن ــرغم م ال

ة قد ُحقـق، تـستمر مهمـة احلفـاظ          الشركات اليت متلكها الدول   
ومل توضــع أطــر زمنيــة أو معــايري . علــى هــذه األرقــام وزيادهتــا

للمساواة بني اجلنسني يف القطـاع اخلـاص، ولكـن إذا مل تكـن              
النتائج قريبة الصدور تعني علـى احلكومـة أن تعيـد الـتفكري يف              

يف الشركات العامة حيث متتلـك سـهما كـبريا ميكنـها            . هنجها
يكون هلـا تـأثري أكـرب مـن تأثريهـا يف الـشركات ذات               طبعا أن   

 .امللكية اخلاصة

ــه فيمــا يتعلــق باملــادة    - ١٠ ، لقــد أحــرز ٨وأردف قــائال إن
وعدد الـسفريات   . التقدم يف حضور النساء يف وزارة اخلارجية      

ــراهن   ــغ يف الوقــت ال ــة ب ٢٢يبل ــدى .  ســفريا٥٧ باملقارن ول
ة علــى املــستوى فنلنــدا منــذ وقــت طويــل نــساء يقــدمن اخلدمــ 

 .الدويل

قالـت إهنـا متثـل جـزر آالنـد          ): فنلندا(السيدة نوكلري    - ١١
ولـدى مقاطعتـها ترتيـب خـاص مبوجـب          . يف الربملان الفنلندي  

 عـصبة   ١٩٢١الدستور نتيجة عن تسوية نـزاع فُـضته يف سـنة            
األمم اصـبحت مبوجبـها مقاطعـة متمتعـة بـاحلكم الـذايت حتـت         

ــة، وتب  ــسيادة الفنلنديــ ــث الــ ــان عــ ــدا إىل الربملــ ــضوا واحــ . عــ
ــد خاصــة يف      وال ــدا مقاع ــات األخــرى يف فنلن ختــصص لألقلي

ونـشأ  . الربملان، ولكنها ممثلة بصفتها جزءا من عموم الـسكان        
 يف اللغة االنكليزية ميكـن      Finnish و   Finnsلبس ألن الكلمتني    

أن تـشريا اىل الــذين لغــة أمهــم اللغــة الفنلنديــة أو إىل املــواطنني  
إن الصاميني والروما وسكان جـزر أالنـد وغريهـم          . ينيالفنلند

من األقليات املتكلمة باللغـة الـسويدية ليـست اللغـة الـسويدية             
 .لغة أمهم، وعلى الرغم من ذلك فإن اجلميع مواطنو فنلندا

 ١٤ إىل ١٠املواد 
الحظت أن الدولة الطرف قد بـذلت       : السيدة سيمز  - ١٢

 بيـد أن لـديها رغبـة يف أن    .جهودا كـبرية فيمـا يتعلـق بـالتعليم      
تعرف، نظرا إىل أن املواقف املشكلة يف وقت مبكر من احليـاة           
متيــل إىل البقــاء، مــا هــي اإلجــراءات  املتخــذة لغــرس قيمــة         
املساواة بني اجلنسني يف سن مبكرة، على سبيل املثـال، مـا إذا             
كانــت الكتــب املدرســية والوســائل التعليميــة املــستخدمة يف      

 واملــدارس االبتدائيــة قــد روجعــت لتــصويرها  ريــاض األطفــال
 .ألدوار النساء

قالـت إن األرقـام املتعلقـة       : كـداري -السيدة هـالربن   - ١٣
ــاط       ــن األوسـ ــى مـ ــستويات األعلـ ــى املـ ــساء علـ ــشاركة النـ مبـ
األكادميية مل تصل املعيار الفنلنـدي العـايل؛ علـى سـبيل املثـال،           
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ــتاذات املتفرغـــات إال   ــسبة األسـ ــة يف ا٢٣مل تبلـــغ نـ ويف . ملائـ
ــة       ــرت خطـ ــرف ذكـ ــة الطـ ــامس للدولـ ــدوري اخلـ ــر الـ التقريـ
ــارت إىل    ــة البحـــث للنـــساء، أشـ للمـــساواة  للنـــهوض بوظيفـ

. االلتزامات، وحـددت احلـصص، وربطـت االمتثـال بالتمويـل          
بيــد أن توصــيات الفريــق العامــل املعــين بالوظــائف يف جمــال        
األحبــــاث يف التقريــــر الــــدوري الــــسادس مل تتــــضمن ذكــــرا  

جيهات أو الرصد أو اجلزاءات؛ بدا أن اإلجـراء للمـساواة           للتو
بني اجلنسني يتوقف على االمتثال الطوعي مـن جانـب معاهـد            

وتــساءلت عمــا إذا كــان ذلــك يعكــس تغــيريا يف       . األحبــاث
 .سياسة احلكومة

قالـــت إن جهـــود الدولـــة   : جياوكيـــاو الـــسيدة زو  - ١٤
لقة مـن البيـان     الطرف يف جمال التعليم تستحق الثناء، ولكنها ق       

بـأن  ) CEDAW/C/FIN/5(يف التقرير اخلـامس للدولـة الطـرف         
املناهج الدراسية ال تشمل التعليم املتعلق باملـساواة، وال يـدعم           

ــة احلــساسية اجلنــسانية   وأعربــت عــن  . التعلــيم بالــضرورة تنمي
رغبتــها يف معرفــة مــا إذا كانــت مراجعــة للمنــاهج والطــرق       

الوقــت أو مــا إذا كانــت يف التدريـسية قــد أجريــت منــذ ذلـك   
ــة التخطــيط  ــساء   . مرحل ــانون املــساواة بــني الن ونظــرا إىل أن ق

ــنة    ــؤرخ سـ ــال املـ ــة   ٢٠٠٥والرجـ ــسات التعليميـ ــزم املؤسـ  ألـ
املسؤولة بوضع خطة للمساواة، فإهنا سـتقّدر تلقـي معلومـات           
ــة     ــزام، ووكال عــن مــستويات التعلــيم الــيت يــشملها ذلــك االلت

يذ وعدد املدارس اليت وضعت حـىت       احلكومة اليت سترصد التنف   
 . اآلن خطة مساواة كتلك

قـال إن مثـة أوراقـا للعـب         ): فنلنـدا  (السيد كوسـونني   - ١٥
على مستوى ريـاض األطفـال وكتبـا مدرسـية علـى املـستويني              
ــا يف       ــسان، مب ــوق اإلن ــسائل حق ــاول م ــانوي تتن ــدائي والث االبت

 .ذلك املساواة بني اجلنسني

قالــت إن عــدد النــساء ): فنلنــدا( الــسيدة مارتيكــاينن - ١٦
علـى الـرغم مـن أن النـسبة         : اللوايت يتفرغن لألستاذية يف تزايد    

 يف اجلامعات الفنلندية عموما فإهنـا أعلـى يف          ٢٣املئوية كانت   
وقالــت إن التغــيري بطــيء ألن عــدد النــساء  . جامعــة هلــسنكي

ــك       ــشغل تلـ ــال لـ ــدد الرجـ ــن عـ ــل مـ ــات أقـ ــدمات بطلبـ املتقـ
كومة توصلت إىل االسـتنتاج بأنـه ينبغـي أن          املناصب، وإن احل  

توجــه اجلهــود لــيس فقــط إىل عمليــة التعــيني ولكــن أيــضا إىل   
زيــادة عــدد النــساء املتقــدمات بالطلــب املــؤهالت عــن طريــق   
ــادة للنــساء علــى     تــوفري اإلرشــاد والتــدريب علــى ممارســة القي

 .املستويات األخفض ملهنة أكادميية

الـت إن قـانون املـساواة بـني         ق): فنلنـدا (السيدة لـون     - ١٧
النساء والرجال يلـزم أكثـر مـن ألـف مؤسـسة تعليميـة، مبـا يف                 
ذلــك املــدارس الثانويــة واملعاهــد الفنيــة واجلامعــات، بوضــع       

ــة ال  . خطــط للمــساواة  ــة يف ٣٦ومــن اجلامعــات املهني  الكائن
 بوضـع خطـة،     ١٠ خطة للمساواة، وبـدأت      ٢٥فنلندا نفذت   

ووضـــعت احلكومـــة أيـــضا . ومل تـــضع جامعـــة واحـــدة خطـــة
مبــادئ توجيهيــة ملنــاهج التعلــيم األساســية الــيت تلــزم املــدارس   

إن مبــدأ . بتــشجيع املــساواة بــني اجلنــسني وبــاحترام التنــوع     
ــداف      ــدروس واألهـ ــج يف الـ ــد أدمـ ــسني قـ ــني اجلنـ ــساواة بـ املـ
واالمتحانــــات والــــشهادات والتعلــــيم يف مجيــــع املؤســــسات  

ــة ــة    جيــري ا٢٠٠٨ويف ســنة . التعليمي ــادئ توجيهي إلعــداد ملب
وطنية متعلقة باالمتحانات يف الدورات املهنية وستشمل أيـضا         

 .مبدأ املساواة بني اجلنسني

ــى       - ١٨ ــيال عل ــد دل ــيم أع ــوطين للتعل ــس ال ــت إن اجملل وقال
، وإن اخلطط جيب أن تـصاغ       ٢٠٠٨خطط املساواة يف مطلع     

: بالتعــاون مــع الطــالب وجيــب أن تركــز علــى اجملــاالت التاليــة
ــع      ــيم األداء، ومن ــار الطــالب، وتقي ــة، واختي ــشارة املهني االست

ــوفر . التحــرش اجلنــسي والقــائم علــى االنتمــاء اجلنــسي   وال يت
لديها قدر كبري من املعلومات عن كيفية جنـاح املؤسـسات يف            
ــسارات     ــن االستفـ ــيم، ولكـ ــال التعلـ ــشريعات يف جمـ ــذ التـ تنفيـ

ا فيما يتعلق خبطـط     األولية تبني أن املؤسسات ال تعي بالتزاماهت      
 .٢٠٠٩وسيجرى تقييم يف سنة . املساواة
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أثنت على احلكومة بفـضل التـشريعات       : السيدة باتن  - ١٩
بيــد أن . الراميــة إىل تــشجيع املــساواة بــني اجلنــسني يف العمالــة

بعض الفجوات تتخلل تلـك التـشريعات، مبـا يف ذلـك حقيقـة              
بقة بعد فـصلها    أنه ليس من املمكن إعادة مرأة إىل حالتها السا        

غري القانوين بسبب التمييز بـني اجلنـسني، أو علـى إثـر الفـصل               
غري القـانوين بـسبب احلمـل أو إجـازة األمومـة، أو يف أعقـاب                

وأردفـت قائلـة   . الفصل غري القانوين بسبب مسؤوليات عائليـة  
. إنه ينبغـي تـوفري إيـضاح خلطـط احلكومـة ملعاجلـة هـذه احلالـة                

نـسي ال يـزال قائمـا يف حمـل العمـل،      ونظرا إىل أن التحـرش اجل   
من املهم معرفة ما إذا كانت احلكومة تتوخى فـرض عقوبـات            

وعالوة على ذلـك، فـإن قـانون املـساواة أعطـى بعـض              . أقسى
احلرية ألرباب العمل، الذين كانوا عموما رجـاال، الـيت تتمثـل            
يف أنه أرسل إشارة بأن التحرش اجلنسي مسألة ميكن للـشركة      

ينبغـي للدولـة املقدمـة للتقريـر الـدوري أن      .  داخليـا أن تتناوهلـا 
توفر يف تقريرهـا التـايل معلومـات عـن عـدد حـاالت التحـرش                
اجلنــسي احملالــة إىل احملكمــة وعــن اجلــزاءات املفروضــة علــى       

 .أرباب العمل

وأردفت قائلة إنه ينبغـي تـوفري معلومـات إضـافية عـن              - ٢٠
جــال والنــساء جهــود احلكومــة لتــضييق فجــوة األجــور بــني الر

وعــن إمكانيــة إنفــاذ قــرارات أمــني املظــامل املعــين باملــساواة يف   
 ٢وتنبغـي مالحظـة أن املـادة        . قضايا التمييز يف جمـال املرتبـات      

من االتفاقية تلـزم الـدول بالقـضاء علـى فجـوة األجـور يف             ) ه(
وفيمـا يتعلـق بـالعقود      . القطاع اخلاص وأيضا يف القطاع العـام      

ــدة ينب  ــانون    احملــددة امل ــا إذا كانــت أحكــام ق غــي أن يوضــح م
ــوفرة عــن       ــات مت ــا إذا كانــت بيان ــذة وم ــود التوظيــف مْنف عق

ومـن املفيـد أيـضا معرفـة مـا إذا كانـت             . حاالت عدم االمتثال  
نـــساء يتـــولني مقاليـــد مناصـــب رفيعـــة املـــستوى يف النقابـــات 
ــة     ــربامج الثالثي ــّن يــستطعن املــشاركة يف ال ــة ومــا إذا كُ العمالي

 .املساواةعلى قدم 

قالــت إن جهــود احلكومــة  : شــيلنغ-الــسيدة شــوب - ٢١
ــسيطر       ــذي ت ــام، ال ــاع الع ــات يف القط ــادة املرتب ــة إىل زي الرامي
النــساء عليــه، تــستحق الثنــاء، وإن مــن الطيــب احلــصول علــى  
معلومات إضافية عن أنواع التربيـر املـستخدمة لعـرض العقـود            

ــدة  ــة عــدد ال   . احملــددة امل ــضا معرف ــن املهــم اي ــوايت  وم ــساء الل ن
تقدمن بشكاوى إىل أربـاهبن للعمـل أو إىل أمـني املظـامل املعـين        

وينبغــي أن يوضــح مــا إذا كانــت مرتبــات العمــال   . باملــساواة
ذوي املدة احملددة تضاهي مرتبات املوظفني الدائمني ومـا هـي           

وأخريا، ينبغي للوفـد أن     . التدابري املتخذة حلماية هؤالء العمال    
تخـذ للقـضاء علـى التفـاوت بـني اسـتحقاقات            حيدد اإلجراء امل  

ــوة  ــة واألب ــد يكــون مــن    . إجــازة األموم ــه ق ــة إن وأردفــت قائل
املفــضل أن تكــون الدولــة، ولــيس رب العمــل، مــسؤولة عــن   

 .دفع هذه االستحقاقات

ــسيدة مارتيكــــاينن   - ٢٢ ــدا(الــ ــع  ): فنلنــ ــت إن مجيــ قالــ
منظمــات ســوق العمــل تــشارك يف برنــامج املــساواة يف األجــر 

إن نظــام االتفــاق اجلمــاعي هــام  .  العمــل املتكــافئ القيمــةعــن
ــدا يف فنلنــدا ألن املرتبــات ُتــدفع مبوجــب اتفــاق مجــاعي       . ج

وأضافت قائلة إن احلكومة قد خصصت أمـواال لرفـع األجـور            
علــى املــستوى البلــدي ملــن يعمــل يف القطاعــات الــيت تــسيطر    

علــى وعــالوة . النــساء عليهــا، مبــا يف ذلــك التمــريض والتعلــيم
ذلـــك، أطلقـــت احلكومـــة مـــشاريع مـــن أجـــل حتـــسني نظـــم   
كشوف املرتبات يف القطاعني العام واخلاص وضمان اشـتمال         

وقالت إن الربنامج يتـضمن     . هذه النظم على املنظور اجلنساين    
ــاة األســرية والعمــل     ــدابري يف جمــاالت املــصاحلة يف احلي ــضا ت أي

 .والنهوض بالتقدم الوظيفي للنساء
قالــت إن أمــني املظــامل املعــين  ): فنلنــدا(لــون الــسيدة  - ٢٣

 بتعـديل قـانون عقـود العمالـة         ٢٠٠٥باملساواة أوصى يف سـنة      
حلظـــر عـــدم جتديـــد العقـــود احملـــددة املـــدة بـــسبب احلمـــل أو  

بيــد أن هــذه التوصــيات مل تــدمج يف ذلــك  . اإلجــازة األســرية
القــانون ألن نظــام فنلنــدا القــانوين حيظــر فعــال إهنــاء العقــود يف 
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وأنــشأت احلكومــة أيــضا . تلــك احلــاالت ويفــرض جــزاء عليــه
أفرقــة عاملــة معنيــة بــالعقود احملــددة املــدة وقــوة العمــل احملــددة  

ــة قــد خطــت خطــوات    . املــدة وقالــت إن تلــك األفرقــة العامل
لتعميــق الــوعي يف صــفوف أربــاب العمــل بعــدم قانونيــة إهنــاء  

مثــة تلــك العقــود بــسبب احلمــل أو اإلجــازة األســرية، ولكــن   
وينبغـي أن تـوفر منظمـات العمـل         . حاجة إىل مزيد من العمـل     

ألرباب العمل مزيـدا مـن املعلومـات عـن العقـود احملـددة املـدة         
وفيمــا يتعلــق بالعمــل املؤقــت، قالــت إن  . والتعليمــات بــشأهنا

احلكومة عرضت مشروع قانون معنيا بأنظمـة الوكالـة املؤقتـة           
 .مال املؤقتنيعلى الربملان هبدف حتسني ظروف عمل الع

قالـــت إن احلكومـــة قـــد ): فنلنـــدا(الـــسيدة ارينـــيس  - ٢٤
قضت على التفاوت بني استحقاقات إجازة األمومـة واألبـوة،          

 أنشأت احلكومة جلنة إلصالح نظام احلمايـة        ٢٠٠٧ففي سنة   
االجتماعيــة بغيــة ضــمان تــوفري مــستوى أساســي مــن الــضمان 

 .االجتماعي جلميع املواطنني
قالـــت إن اجلـــزاءات ): فنلنـــدا(وميجـــاريف الـــسيدة ن - ٢٥

املفروضــة يف حــاالت التحــرش اجلــنس خمتلفــة ولكــن صــاحب 
لقـد وضـعت أمـاكن      . العمل ميكنه أن يفـصل الطـرف املـذنب        

عمــل كــثرية اســتراتيجيات لتنــاول التحــرش اجلنــسي احملظــور    
 .قانونا

سالت، وهي تشري إىل معدل االنتحـار       السيدة بيغوم    - ٢٦
لندا، عن اخلطوات املتخذة  لتوفري الدعم النفـسي         املرتفع يف فن  
وقالت إن مـن الـالزم تـوفري معلومـات إضـافية عـن              . للشابات

مبادرات الرعاية الصحية يف اجملال اجلنـساين لـثين الفتيـات عـن        
ــا يتعلــــق بالــــسكان  . التــــدخني أو تعــــاطي املخــــدرات وفيمــ

ىل الصاميني من املهم معرفة ما إذا كان من املمكـن الوصـول إ            
ــة يف أجــزاء     ــها معقول ــا إذا كانــت تكلفت ــصحية  وم املراكــز ال

وباإلضافة إىل ذلـك، مـن املفيـد معرفـة مـا إذا        . بعيدة من البلد  

كانــت جمموعــات شــاملة للــصحة متــوفرة للنــساء املــسنات أو  
 .املعوقات

سألت عن اخلطوات املتخـذة ملعاجلـة    : السيدة بيمنتل  - ٢٧
ك االضـطرابات التغذويـة،     مشاكل الـصحة العقليـة، مبـا يف ذلـ         

. ولتــوفري الرعايــة الــصحية العقليــة الوافيــة بــالغرض للمــسنات  
وتــساءلت عمــا إذا كانــت احلكومــة قــد أجــرت دراســة عــن    

 .الرعاية الصحية املقدمة جلماعات األقليات

ــام  - ٢٨  ســالت عمــا إذا كانــت أي خطــط   :الــسيدة ديري
ضـيح  وينبغـي تو  . موضوعة لتحديد خـط رمسـي للفقـر لفنلنـدا         

كيفية اعتزام احلكومة لتناول اجلانب املتعدد األبعاد للفقر، مبـا          
يف ذلك اجلانب اجلنساين، وما إذا كانت أي خطط موضـوعة        
إلجـــراء دراســـة شـــاملة عـــن الفقـــر تـــستخدم البيانـــات غـــري   

 .التراكمية املتعلقة بنوع اجلنس

قالت إن اللجنة أعربـت، يف مالحظاهتـا        : السيدة تان  - ٢٩
ة على التقارير الدورية السابقة، عن القلق حيال التمييـز      اخلتامي

ــى       ــات، عل ــساء األقلي ــاجرات ون ــستمر ضــد امله ــضاعف امل امل
وعلـى الـرغم مـن تقـدمي       . أساس نوع اجلـنس واألصـل العرقـي       

بعض املعلومات عـن حالـة نـساء الرومـا واملهـاجرات مل تقـدم               
 وقالـت إهنـا   . معلومات تستحق الـذكر عـن النـساء الـصاميات         

تود أن تعـرف حالتـهن باملقارنـة حبالـة الفنلنـديات فيمـا يتعلـق                
باحلالة التعليمية وإمكانية الوصول إىل الرعاية الصحية وفـرص         

وتـساءلت أيـضا    . العمالة وإمكانية الوصول إىل األموال العامة     
عما إذا كانت للحكومة خطة عمل لتحسني حالة الـصاميات          

 .الريفيات

تلقـي معلومـات عـن أي خطـوات         وقالت إهنا ستقّدر     - ٣٠
متخـــذة مـــن جانـــب احلكومـــة لـــدمج املهـــاجرات يف اجملتمـــع 

. الفنلندي وعن التقييمات التالية لنتائج بـرامج اإلدمـاج احمللـي          
وأخريا، لديها اهتمام مبعرفة كيفية اشتراك مهاجرات كـثريات         
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يف دورة اللغـة الفنلنديـة الـيت تقـدمها احلكومـة ومـا إذا كانــت       
 . جمانيةتلك الدورة

قالـت إن حكومـة بلـدها       ): فنلنـدا (السيدة بيلكونني    - ٣١
تعــي وعيــا تامــا بارتفــاع معــدالت حــدوث الكآبــة واالنتحــار 

ــات  ــشابات والفتي ــى   . بــني ال ــة للتعــرف عل إن جهــود احلكوم
حاالت الكآبة ومعاجلتها تشمل اعتمـاد عـدد مـن اإلجـراءات            

العقليـة يف   التشريعية اليت تـنص علـى تـوفري اخلـدمات الـصحية             
املــدارس مــع إرســاء معــايري نوعيــة للفحــوص واالستــشارة يف    

وفـضال عـن ذلـك، فـإن اخلطـة اإلمنائيـة الوطنيـة              . جمال الصحة 
اجلديدة للخدمات االجتماعيـة والرعايـة الـصحية، الـيت تغطـي            

، تويل االهتمام اخلـاص     ٢٠١١ إىل عام    ٢٠٠٨الفترة من عام    
ال يف بيئـاهتم اليوميـة،      للخدمات النفسية وتقـدم الـدعم لألطفـ       

وبغيـة زيـادة   . رامية إىل اإلصالح العام التدرجيي للنظـام القـائم     
ــة     ــد الـــوطين للـــصحة العامـ ــشر املعهـ ــوعي بـــني الـــسكان نـ الـ

 .معلومات دولية عن الكآبة لآلباء والشباب

وواصــلت القــول، وهــي تتنــاول مــسألة التــدخني، إن   - ٣٢
ـــ     ــحة امل ــن صـ ــؤخرا عـ ــصائية أجريـــت مـ ــة استقـ راهقني دراسـ

وأســلوب حيــاهتم تــشري إىل أن احلالــة يف حتــسن، نظــرا إىل أن  
الشباب بـدأوا بالتـدخني يف سـن متقدمـة أكثـر وأن املعـدالت               

 سـنة   ١٨ و   ١٤يف صفوف الفتيات اللوايت تتراوح سنهن بني        
وتدابري احلكومة من قبيل احلظر على التـدخني يف         . يف اخنفاض 

ونظـرا  . داف الـشباب  املطاعم فعالة علـى حنـو خـاص يف اسـته          
إىل أن احلظــر علــى بيــع منتجــات التبــغ لألطفــال دون ســن       
الثامنة عشرة قد انتـهك، اقُتـرح علـى الربملـان مـشروع قـانون               

لقـد اسـتقر   . جيعل من الالزم احلصول على ترخيص ببيع التبـغ       
اســتخدام املخــدرات واخنفــض أيــضا اســتخدامه بعــض الــشيء 

 .  قائمة إىل توخي احلذرعلى الرغم من احلاجة اليت ال تزال

ــف      - ٣٣ ــسية الحظــت أن التثقي ــة اجلن ــق بالتربي ــا يتعل وفيم
، أدى إىل نتـائج     ٢٠٠٦الصحي، الذي كان إلزاميا منـذ سـنة         

إجيابية يف املـدارس الـيت قـد أدجمـت التربيـة اجلنـسية يف املنـاهج                 
الدراســية، وعلــى وجــه اخلــصوص يف صــفوف األوالد الــذين   

ــسائل   ــيهم بامل ــات  يتخلــف وع ــسية عــن وعــي الفتي ــد . اجلن لق
قــدمت احلكومــة خطــة عمــل وطنيــة تــشجع الــصحة اجلنــسية   

ــام    ــرة مـــن عـ ــة تغطـــي الفتـ ــام ٢٠٠٧واإلجنابيـ  ٢٠١١ إىل عـ
ــضمن إمكــان حــصوهلا      ــسية وت ــات اجلن وحتمــي حقــوق األقلي

 . على اخلدمات الصحية

وواصلت القول إنه علـى الـرغم مـن أنـه ال يـزال مـن                 - ٣٤
يات تعني عليهن الـسفر مـسافات طويلـة إىل    احلقيقي أن الصام 

مستــشفيات الــوالدة، مــا يعــرض صــحة األم الوالــدة والرضــيع 
للخطر، فإن عمـال الـصحة الـذين خيـدمون منـاطق الـصاميني،            
ــة      ــدريب علــى مهن ــد، مؤهلــون جــدا، إذ تلقــوا الت مثــل البالن

وفيمـا يتعلـق بتقـدمي خـدمات الـصحة          . القبالة والصحة العامـة   
ــاطق  ــا     يف املنـ ــسي خططـ ــين رئيـ ــامج وطـ ــشمل برنـ ــة، يـ النائيـ

ــسهيل الوصــول إىل اخلــدمات      ــصحية ولت ــة ال إلصــالح الرعاي
 .على النطاق القطري

أشارت إىل أنـه علـى الـرغم مـن أن           : السيدة ارينيس  - ٣٥
ــتخدموا     ــون، اسـ ــات واملعوقـ ــهم األقليـ ــهم، ومنـ ــسكان كلـ الـ

ق  رهنا بتلبية احتياجات حمددة تتعلـ –خدمات الصحة القائمة   
 مثة حاجـة إىل معاجلـة احلـاجز اللغـوي الـذي           –باإلطار الزمين   

يواجهــه الــسكان الــصاميون، مــع نقــص األطبــاء يف املنطقــة       
 .الشمالية حيث يعيشون

وقالـــت إنـــه فيمـــا يتعلـــق بـــالفقر تفهـــم احلكومـــة أن  - ٣٦
البطالة عن العمل ليست العامل املقرر الوحيد؛ الوالـد الوحيـد          

شـــخاص الـــذين يعيـــشون وحـــدهم    والوالـــدة الوحيـــدة واأل 
يتعرضـــون للخطـــر، ومعـــدالت الفقـــر يف صـــفوف املـــسنات   

لقــد أدى . احملــاالت إىل التقاعــد والبــاطالت عــن العمــل أعلــى
 إىل زيـــادة املعـــاش ٢٠٠٥إصـــالح املعـــاش التقاعـــدي لـــسنة  

وأعربـت عـن   . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥التقاعدي يف سنة    
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ــا إ     ــة املنـــوط هبـ ــد اللجنـ ــل يف أن تعتمـ ــالح الـــضمان  األمـ صـ
 . االجتماعي تدابري ملموسة ملكافحة الفقر

 ١٦ و ١٥املادتان 
الحظـت بقلـق أن شـريكة       : كداري-السيدة هالربن  - ٣٧

األم البيولوجيـــة يف عالقـــة املثلـــيني ال ميكنـــها أن تتـــبىن قانونـــا 
طفلهما؛ وتـساءلت عمـا إذا كانـت التـشريعات املقترحـة الـيت         

وتــود أيــضا أن . ا قــد ُســّنتيقــصد هبــا جعــل هــذا التــبين ممكنــ
تعرف ما إذا إدخل أي تعديل علـى مـادة قـانون األسـرة تقـرر       
جنسية األب وفقا هلا حقوق الطفل؛ ومل تفهـم الـسبب يف أن             
يكون األمر كذلك بالنسبة إىل طفل حيمل اجلنـسية أو اإلقامـة            

لقــد أعربــت الدولــة الطــرف، يف تقريرهــا الــدوري  . الفنلنديــة
مهــا إصــالح ذلــك احلكــم، ولكــن مل يــرد  اخلــامس، عــن اعتزا

وأخريا، ستكون مقّدرة لتلقـي مزيـد       . ذكر له يف التقرير التايل    
مـــن املعلومـــات عمـــا إذا كـــان توزيـــع األصـــول بـــني الـــزوج  
والزوجــة يف أعقــاب الطــالق سيــشمل أصــوال غــري ماديــة مــن  
قبيل حقوق املعاش التقاعدي والتأمني ودفـع مـستحقات تـرك           

لتوزيـع يف احلـساب التفـاوت يف اإليـرادات     هل أخـذ ا  . اخلدمة
 الزوجـة عـادة     –احملتملة الذي جنم عـن ختلـي أحـد الـشريكني            

 عن فرصها الوظيفية خارج املرتل، ما قد يعزى إليـه معـدل             –
 إصابة أعلى بالفقر يف صفوف األمهات الوحيدات؟

قالت إن مـن املهـم أن نتلقـى معلومـات           : السيدة تان  - ٣٨
 فنلنــدا، وأيــضا عــن أي اجتاهــات ذات عــن معــدل الطــالق يف

وتساءلت عما إذا كانت للنساء إمكانيـة احلـصول علـى         . صلة
املعونــة القانونيــة اجملانيــة يف إجــراءات الطــالق، مبــا يف ذلــك       

. الرتاعات املتعلقة بالنفقة واحلضانة وتوزيـع األصـول الزوجيـة         
ومن املفيد معرفة ما إذا كانت االصول الزوجية تشمل معـاش      

لزوج التقاعدي وممتلكاتـه، باإلضـافة إىل بيـت الزوجيـة، ومـا        ا
وسـألت  . هي نسبة األصول املذكورة اليت تعطى عـادة للمـرأة         

ــسهن أو      ــة النفـ ــق يف النفقـ ــساء احلـ ــان للنـ ــا إذا كـ ــضا عمـ أيـ

ألطفـــاهلن، وإذا كـــان األمـــر كـــذلك، فمـــا هـــو طـــول املـــدة  
 الزمنيــة؟ هــل تعطــي الدولــة نفقــة إعالــة األطفــال لألمهــات       

 الوحيدات يف حالة نبذ من جانب زوج أو موته؟
ــت       - ٣٩ ــا إذا كانـ ــرف مـ ــضا أن تعـ ــود أيـ ــا تـ ــت إهنـ وقالـ

ــل الزوجــة     ــوق مث ــة ســحاقية نفــس احلق ــشريكتني يف عالق . لل
وعــالوة علــى ذلــك، أعربــت عــن ترحاهبــا بتلقــي بيانــات عــن  
املسنات مفصلة حسب السن واألصل العرقي واإلقامة الريفيـة         

ريا سـتقّدر تلقـي معلومـات عـن عـدد األرامـل             وأخ. أو املدينية 
اللوايت يعـشن يف املنـاطق الريفيـة واملدينيـة، وعـن أي مـساعدة             
تقدمها احلكومة على أساس احلاجة إليهن، على شكل الـدعم          

 .املايل والرعاية الطبية والسكن

قالــــت إنــــه يف ظــــل ): فنلنــــدا(الــــسيدة بــــولكينني  - ٤٠
 األطفــال إال للـــزوجني؛  التــشريعات الراهنــة ال يــسمح بتــبين    

ولكن سيعرض على الربملان هذا اخلريف مشروع قرار يقتـرح          
وعلـى الـرغم    . التبين داخل األسـر لـشراكات املثلـيني املـسجلة         

ــع       ــى أن مجيـ ــنص علـ ــسجلة يـ ــشراكات املـ ــانون الـ ــن أن قـ مـ
األحكــام املتعلقــة بــاألزواج تنطبــق علــى الــشركاء املــسجلني،  

 .نائية واحدةفإن احلق يف التبين حالة استث

وفيما يتعلق باملعونـة القانونيـة، مـن املمكـن أن تتلقـى              - ٤١
املرأة املساعدة يف إجراءات الطالق أو حضانة األطفال باجملـان   

 .يف حالة احلاجة املالية

قالت إن ثلث حـاالت الـزواج       ): فنلندا(السيدة لون    - ٤٢
ل ال  القائمة يف فنلندا ستنتهي، وفقا لالجتاهـات الراهنـة، خـال          

 . سنة القادمة٢٠ إىل ال ١٥

قـال إن األصـول الزوجيـة       ): فنلندا(السيد كوسونني    - ٤٣
تـــوزع عـــادة بالتـــساوي بـــني الـــزوجني، مـــا مل يـــنص اتفـــاق  

وأشــار أيــضا إىل أن مجــع  . موجــود مــن قبــل علــى غــري ذلــك  
 .البيانات على أساس األصل العرقي حمظور يف فنلندا
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ــدا(الـــسيدة بـــولكينني  - ٤٤ ــا  ):فنلنـ ــة مـ  قالـــت أن حمكمـ
إن توزيــع . ميكنــها أن تــصدر أمــرا لــزوج بــدفع النفقــة لآلخــر 

األصول قد يكيف لـيعكس إسـهامات كـل زوج يف ممتلكـات             
ومرتل الزوجني املشتركة، وعلى وجـه اخلـصوص يف احلـاالت           
الــيت اختــار فيهــا شــريك واحــد رعايــة األطفــال علــى حــساب 

 .تقدمه الوظيفي

ت علـى احلكومـة بفـضل تكـوين         أثنـ : السيدة ديريـام   - ٤٥
وفدها املتعدد القطاعات، وسرهتا مالحظة التعاون املتزايد بني        

وســألت، وهــي . الفــرعني التنفيــذي والتــشريعي جلهــاز احلكــم
تالحــظ الــدور املتزايــد األمهيــة للربملــان يف تقيــيم جنــاح تــدابري   
املساواة بني اجلنسني، عن نوع التدريب الـذي يقـدم للربملـان،         

وجه اخلصوص ألعضاء اللجنـة الدسـتورية، فيمـا يتعلـق     وعلى  
 .مبعايري االتفاقية وأحكامها وشروطها

قالت إنه على الرغم من أنه      ): فنلندا(السيدة نوكلري    - ٤٦
ــة الدســتورية، تقــع     ــدريب حمــدد ألعــضاء اللجن مل يقــدم أي ت
علــى أعــضائها مــسؤولية خاصــة، وهــي مــسؤولية أن يكونــوا   

املعاهدات الدولية، وأن يكونـوا بالتـايل   على اطالع على مجيع   
وهــي . علــى وعــي تــام باملــسائل الــيت تتطلــب االنتبــاه اخلــاص  

تعتزم، بصفتها عضوا يف اللجنـة الدسـتورية، أن تـوايف الربملـان             
ــدورة    ــائج ال ــن نت ــر ع ــدي   . بتقري ــانون الفنلن ــرا إىل أن الق ونظ

ــل      ــا قبـ ــدة مـ ــصلة مبعاهـ ــشريعات ذات الـ ــديل التـ ــب تعـ يتطلـ
 عليها، فإن معرفة املعاهـدات الدوليـة واإلشـارة إليهـا           التصديق

 . ليستا أكثر انتشارا يف فنلندا

اعتــرف بتحقيــق التقــدم  ): فنلنــدا(الــسيد كوســونني  - ٤٧
الكـــبري فيمـــا يتعلـــق بـــبعض املـــسائل، بينمـــا ال تـــزال مـــسائل 
أخرى، مبا يف ذلك العنف ضد املرأة واالجتـار بالبـشر وانعـدام             

سـيقوم الوفـد    . ع، حتتاج قدرا كبريا من العمـل      التنوع يف اجملتم  
بنقل استنتاجات الـدورة إىل الـسلطات الفنلنديـة، وسيستـشري           

أيضا الوزارات ذات الصلة فيما يتعلق بالتدابري املتخـذة لتنفيـذ           
 .االتفاقية

ــسة - ٤٨ ــى مــشاركته يف احلــوار   : الرئي ــد عل شــكرت الوف
ــة الطــرف فيمــا يت    ــاء ورحبــت بإجنــازات الدول ــق بتقــدم  البن عل

النــساء علــى املــستوى الــوطين، وهــو التقــدم الــذي يتجلــى يف   
 يف املائــة مــن التمثيــل النــسائي ٦٠املعـدل غــري املــسبوق البــالغ  

ــة الطــرف    . يف جهــاز احلكــم  ــزام الدول ــى الت ــضا عل وأثنــت أي
بتنفيذ املالحظات اخلتامية للهيئات املنـشأة وفقـا للمعاهـدات،          

ــق التقــدم    ــع قــدما إىل حتقي ــسائل أثارهتــا    وتتطل ــا يتعلــق مب  فيم
ــة يف مالحظاهتــا ــزال مــن املمكــن   . اللجن ــة ال ي بيــد أن االتفاقي

. استخدامها إىل مدى أبعد بوصفها إطارا لإلصالح التشريعي       
وكمــا أشــار عــدد مــن املنظمــات غــري احلكوميــة الفنلنديــة، ال  
ميكـــن أن يقبـــل نـــوع اجلـــنس كأســـاس واحـــد للتمييـــز بـــني   

 نـوع اجلـنس جـزء ال يتجـزأ  مـن حيـاة               اآلخرين، نظرا إىل أن   
كل فرد؛ ولذلك، جيب استمرار بذل اجلهـود لتنفيـذ االتفاقيـة            

 .ولدعم مبدأ املساواة املوضوعية بني اجلنسني

 ٠٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  
 


