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 مقدمة

ي اخلامس الذي تقدمه فنلندا عن إنفاذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية      يشـمل الـتقرير الـدور      -١
 .٢٠٠٥مايو / إىل أيار١٩٩٩يوليه /واالجتماعية والثقافية الفترة الزمنية من متوز

وقـد دخل دستور فنلندا اجلديد، الذي سبق أن نوقشت أحكامه املتعلقة باحلقوق واحلريات األساسية يف                 -٢
وبفضل تعديل األحكام املتعلقة باحلقوق     . ٢٠٠٠مارس  /لدوريني الثالث والرابع، حيز النفاذ يف أول آذار       التقريرين ا 

، اتسع نطاق محاية حقوق اإلنسان من محاية احلقوق واحلريات          ١٩٩٥األساسية يف مرسوم الدستور السابق يف عام        
 .لتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاألساسية التقليدية ليشمل أيضاً ضمانات املساواة حبكم الواقع وا

كمـا أصلح نظام التخطيط االستراتيجي الوطين يف جمال الرفاه االجتماعي والرعاية الصحية يف بداية عام                 -٣
، فاستعيض عن اخلطط الوطنية السنوية اليت كانت مستخدمة يف السابق خبطط عمل حمددة اهلدف تنفّذ على                 ١٩٩٩

وبالتايل فإن خطة العمل احملددة اهلدف يف جمال الرفاه االجتماعي . ات وتتطابق مع مدة والية احلكومةمدى أربع سنو
 .٢٠٠٧-٢٠٠٤والرعاية الصحية احلالية تتعلق بالفترة ما بني عامي 

، اعتمدت وزارة الشؤون االجتماعية والصحة أداة استراتيجية أخرى أال وهي استراتيجيات ٢٠٠١ويف عام  -٤
والربملان هو من يتخذ القرارات املتعلقة باملوارد املخصصة من ميزانية الدولة للرفاه            . ٢٠١٠ايـة االجتماعـية     احلم

ونقح، خالل الفترة الزمنية اليت يشملها هذا التقرير، نظام اإلعانات . االجتماعي والرعاية الصحية على الصعيد احمللي
 تقدمي الدعم املايل    ٢٠٠٣والرعاية الصحية، فصار من املمكن منذ عام        اليت تقدمها الدولة ملشاريع الرفاه االجتماعي       

 .ملشاريع تطوير توفري اخلدمات من قبل السلطات احمللية واجملالس البلدية املشتركة

وهذا ما يتبني أيضاً من     . والسـلطات احمللـية هي من تتحمل يف الواقع مسؤولية كبرية عن ضمان الرفاه              -٥
 ٧٥ن نفقات السلطات احمللية يف ميادين الرفاه االجتماعي والرعاية الصحية والتعليم بلغت حنو تقديرات أشارت إىل أ

 .٢٠٠٥يف املائة من إمجايل نفقاهتا يف عام 

وحسـب تقيـيم أجرته الدولة ورابطة السلطات الفنلندية اجلهوية واحمللية يستند إىل املبادئ التوجيهية يف                 -٦
، فإن الرصيد املايل للسلطات احمللية وللمجالس       ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦للفترة ما بني عامي     اإلنفـاق اليت وضعتها الدولة      

 وتشري التقديرات إىل أن الضغط على املوارد سيزداد         ٢٠٠٤البلدية املشتركة كان قد اخنفض بشكل مفاجئ يف عام          
 هذا الضغط على    ويزداد. ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥وسيبقى الوضع املايل للسلطات احمللية متأزماً يف عامي         . نتـيجة ذلـك   

والواقع . اإلنفـاق يف جمايل الرفاه االجتماعي والرعاية الصحية على وجه اخلصوص بسبب زيادة عدد املسنني بني السكان    
 .أن اقتصاد السلطات احمللية هو القطاع الوحيد من بني قطاعات االقتصاد العام الذي يعاين عجزاً يف الوقت احلاضر

ستور، تشتمل واجبات أمني املظامل الربملاين على اإلشراف على إنفاذ حقوق            من الد  ١٠٩وطـبقاً للمادة     -٧
وميثل تقييم مدى احترام السلطات العامة للحقوق واحلريات األساسية اليت يضمنها الدستور            . اإلنسـان األساسـية   

أمني املظامل الربملاين ويتضمن تقرير . وحلقوق اإلنسان املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية جزءاً من ذلك اإلشراف    
كما وجه ديوان أمني املظامل الربملاين االنتباه إىل أوجه         . الذي يقدم إىل الربملان جزءاً خاصاً حبقوق اإلنسان األساسية        
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وجيري أمني املظامل . القصور اليت الحظها بتقدميه آراء، من بني مجلة أمور، إىل وزارات شىت وإىل خمتلف جلان الربملان
 حـواراً متواصالً مع املنظمات غري احلكومية، بغية احلصول على معلومات، على سبيل املثال، عن إنفاذ                 الـربملاين 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومن بني تلك املنظمات غري احلكومية، على سبيل املثال، منظمات الروما               
 . واملنظمات النسائيةومنظمات محاية حقوق األشخاص واألطفال العاجزين واملعوقني

، فحل  ٢٠٠١سبتمرب  /حيز النفاذ يف أول أيلول    ) ٦٦٠/٢٠٠١(ودخل قانون أمني املظامل املعين باألقليات        -٨
وميثل أمني املظامل املعين باألقليات سلطة مستقلة . بذلـك حمـل القانون السابق املتعلق بأمني املظامل املعين باألجانب         

ييز العرقي وتشجيع إقامة عالقات جيدة بني األعراق والنهوض بوضع وحقوق           وحمـايدة مـن واجـباهتا منع التم       
 .املهاجرين واألشخاص من األقليات ورصد املساواة بني خمتلف اجملموعات العرقية ورصد احترام مبدأ عدم التمييز

، تعتزم ٢٠٠٣يهيون/ حزيران٢٤وطبقاً للربنامج السياسي حلكومة رئيس الوزراء مايت فاهناتن الذي أعلن يف  -٩
وسيتناول التقرير . احلكومة تقدمي تقرير إىل الربملان عن سياسة احلكومة يف جمال اإلعاقة قبل هناية فترة والية احلكومة   

وتنسق وزارة الشؤون االجتماعية والصحة عملية إعداد التقرير يف إطار مشروع التطوير            . مجـع قطاعـات اإلدارة    
 .الوطين للخدمات االجتماعية

وقد مت ذلك . ، على أولويات سياسة احلكومة يف جمال حقوق اإلنسان١٩٩٨ويتم إطالع الربملان، منذ عام  -١٠
يف البداية عن طريق تقارير رفعها وزير الشؤون اخلارجية إىل اللجنة الربملانية املكلفة بالشؤون اخلارجية، مث عن طريق 

ات واملنظمات غري احلكومية فرصة لتقدمي آرائها بشأن تنفيذ         وأثناء إعداد التقرير، ُمنحت النقاب    . تقاريـر حكومية  
 .التزامات احلكومة مبوجب العهد خالل الفترة املرجعية

 E/C.12/1/Add.52)، ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١(املالحظات اخلتامية للجنة 

  الشواغل الرئيسية-دال 

  القوانني املستمدة من السوابق القضائية- ١٢دال 

اللجنة عن قلقها من أنه، رغم السماح باالحتجاج مباشرة بالعهد أمام احملاكم الفنلندية، ليس هناك               تعرب   -١١
 .بيانات عن أي سوابق قانونية تفيد بأن ذلك قد حصل بالفعل

ومن بني تلك   . وتالحـظ احلكومـة أن هناك قضايا متت فيها اإلشارة صراحة إىل العهد رغم قلة عددها                -١٢
يونيه / حزيران ٢٥ املؤرخة   KKO:1998:79ل املثال، السابقة القضائية الصادرة عن احملكمة العليا         القضايا، على سبي  

، ٢٠٠٣سبتمرب/ أيلول ٥املؤرخة   KHO:2003:58، والسـابقة القضائية الصادرة عن احملكمة اإلدارية العليا          ١٩٩٨
 وقرار حمكمة العمل    ١٩٩٧مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ٢٢٧وقـرار احملكمـة اإلداريـة اإلقليمية لوسط فنلندا رقم           

TT:1995-43  ١٩٩٥يوليه / متوز٣املؤرخ. 

وقد جتد قلة اإلشارة إىل العهد وإىل اتفاقيات أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان تفسرياً هلا يف كون أن الفصل يف                 -١٣
ية يف جمال حقوق اإلنسان،     القضايا يتم استناداً إىل أحكام القوانني الوطنية املطبقة واليت تنسجم مع االلتزامات الدول            



E/C.12/FIN/5 
Page 10 

 

غري أنه يف القضايا اليت ُتوجد      . وبالتايل فإن ذكر حكم من أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان صراحة مل ُيعترب ضرورياً            
بشأهنا اختالفات بني التشريع الوطين واتفاقية ما من اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية، فقد تتم فيها اإلشارة إليها، مبا 

 .ابق القضائية املتعلقة هبا، كمصدر للقراريف ذلك السو

 توصية اللجنة/وتـناقش مسـألة التدريـب فيما يتعلق بالعهد وحبقوق اإلنسان عموماً فيما يتصل باقتراح          -١٤
 . الواردة أدناه٢٢-هاء 

  االجتاهات العنصرية- ١٤دال 

 .سكانوتعرب اللجنة عن أسفها لكون املواقف العنصرية ما تزال شائعة بني ال -١٥

 .وتؤدي األحكام القانونية املتعلقة باملساواة وحظر التمييز دوراً هاماً يف نظام احلقوق األساسية يف فنلندا -١٦

حظر التمييز  ) ٧٣١/١٩٩٩( من دستور فنلندا السالف الذكر       ٦ من الفقرة    ٢وتتضـمن الفقـرة الفرعية       -١٧
ن معاملة غريه على أساس اجلنس أو السن أو         ومبقتضـاها ال يعـامل بدون وجه حق، أي شخص بشكل خمتلف ع            

وليست . األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو احلالة الصحية أو اإلعاقة أو ألي سبب آخر يتعلق بشخصه
 .األسس اليت ُيحظر التمييز على أساسها حمصورة يف تلك املذكورة آنفاً

وتناقش أحكامه . ٢٠٠٤فرباير /حيز النفاذ يف أول شباط) ٢١/٢٠٠٤(ودخل القانون اجلديد حلظر التمييز  -١٨
 .٢فيما يتصل باملادة 

وعدلـت أحكام الفصل السادس من قانون العقوبات املتعلقة بإصدار األحكام القضائية حىت ميكن تغليظ                -١٩
وحسب ). ٥١٥/٢٠٠٣القانون املعدل لقانون العقوبات،     (العقوبة إذا كان الدافع العنصري وراء ارتكاب اجلرمية         

، فإن كون اجلرمية ارتكبت يف حق شخص من جمموعة قومية أو عنصرية أو عرقية أو جمموعة                 ٥ من املادة    ٤الفقرة  
ودخل هذا احلكم حيز النفاذ يف أول       . أخرى من السكان بسبب انتمائه إىل تلك اجملموعة ميثل سبباً لتغليظ العقوبة           

 .٢٠٠٤يناير /كانون الثاين

 اجلزء التفسريي من مشروع القانون احلكومي املتعلق بتنفيذ األحكام السالفة الذكر أنه، نتيجة              ويالحظ يف  -٢٠
الـتغريات االجتماعـية، صـار كل من العنصرية وكره األجانب يتخذ أشكاالً ما انفكت تزداد وضوحاً يف بلدان        

طرائق اليت ترتكب هبا املواقف واآلراء وصار من الضروري تناول هذه املشكلة بواسطة القانون اجلنائي ألن ال. عديدة
وهناك إمجاع متزايد على أنه ينبغي      . العنصرية واليت تنطوي على كره لألجانب تتضمن يف حد ذاهتا مقومات اجلرمية           

ويف فنلندا، تستهدف هذه اجلرائم     . أن تلقى اجلرائم املرتكبة لألسباب السالفة الذكر عقوبة أشد مما ُيحكم به عادة            
مشروع قانون  (وص الالجئني واملهاجرين بيد أن السبب قد يرتبط أيضاً بدين الضحية أو بأصلها العرقي               على اخلص 
 ).٤٤/٢٠٠٢احلكومة 

من قانون العقوبات املتعلق جبرائم العمل حكماً حمدداً        ) ٥٧٨/١٩٩٥ (٤٧ من الفصل    ٣وتتضـمن املادة     -٢١
عمل، أو من ميثله، الذي عندما يعلن عن شغور وظيفة أو وحسب ذلك احلكم، يعاقب رب ال. حيظر التمييز يف العمل
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خيتار موظفاً، أو أثناء التوظيف وبدون سبب وجيه أو مقبول، يضع شخصاً باحثاً عن عمل أو موظفاً يف منصب أدىن 
و احلالة بسبب العنصر أو األصل القومي أو العرقي أو اللون أو اللغة أو اجلنس أو السن أو العالقات أو امليل اجلنسي أ

يعاقب على التمييز يف    الصحية أو بسبب الدين أو الرأي السياسي أو النشاط السياسي أو الصناعي أو لسبب مماثل،                
 .بغرامة مالية أو باحلبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهرالعمل 

ظر التمييز على   وفيما يتعلق باعتماد قانون األجانب املعمول به حالياً، أضيفت اجلنسية إىل األسباب اليت حي              -٢٢
ويف .  من قانون العقوبات املتناولة أدناه، واليت تتضمن حظر التمييز يف العمل           ٤٧ من الفصل    ٢أساسـها يف املادة     

 وتتعلق  ٤٧إىل الفصل   ) أ(٣الوقت نفسه، أكملت أحكام قانون العقوبات العقوبات بإضافة مادة جديدة هي املادة             
ا وُضع باحث عن عمل أو موظف يف منصب أدىن استغالالً لضائقة مالية أو              فإذ. بالتميـيز الربوي الطابع يف العمل     

يعاقب اجلاين على التمييز    ضائقة أخرى أو وضع تبعية يعيش فيه أو باستغالل قلة فهم أو غفلة أو جهل من جانبه،                  
ى على هذا النوع من     وتكون العقوبة القصو  .  بغرامة مالية أو باحلبس ملدة ال تتجاوز سنتني        الربوي الطابع يف العمل   

التمييز أشد بكثري من العقوبة على التمييز يف العمل، حيث حيكم مبوجبها على اجلاين بغرامة مالية أو باحلبس ملدة ال                    
 .تتجاوز ستة أشهر

وحسـب مشـروع القـانون احلكومي فإن الغاية من التعديلني اآلنف ذكرمها تتمثل يف منع التمييز ضد                   -٢٣
واملوظفون من ذوي اخللفيات األجنبية كثرياً ما . تشـجيع املساواة بني املوظفني يف املعاملة      األجانـب يف العمـل و     

يكونون يف حالة تبعية لرب عملهم حسبما أشري إليه يف احلكم املتعلق بالتمييز يف العمل الربوي الطابع بسبب خوفهم 
افتقارهم إىل املعرفة وضعف قدراهتم اللغوية زد على ذلك أن . من أن خيسروا عملهم أو من أن ُيطردوا خارج البالد         

والقصد من وراء   . قد حيدان من إمكانيات املوظف األجنيب يف البحث عن املعلومات بشأن قانون وممارسات العمل             
مشروع القانون (احلكم الذي حيظر التمييز الربوي الطابع يف العمل هو توفري قدر أكرب من احلماية للطرف األضعف          

 ).١٥١/٢٠٠٣احلكومي 

 من قانون العقوبات حيز النفاذ يف أول        ٤٧ودخلـت التعديالت السالفة الذكر اليت أجريت على الفصل           -٢٤
 .٢٠٠٤مايو /أيار

، قانون عام التطبيق    ٢٠٠١، الذي دخل حيز النفاذ يف عام        )١٥٥/٢٠٠١(وقـانون عقود العمل اجلديد       -٢٥
وأدرجت األحكام الواردة يف قانون عقود . ب العمل واملوظف معاًيتضمن أوثق األحكام عالقة بالعمالة وهو ملزم لر

. املتعلقة بالتمييز يف العمل يف القانون اجلديد وأكملت بأحكام معينة أكثر حتديداً           ) ٣٢٠/١٩٧٠(العمـل امللغـي     
 ٢من الفصل    ١وتتضمن املادة   . وينص قانون عقود العمل على املساواة بني املوظفني يف املعاملة وعلى حظر التمييز            

الـتزاماً عاماً يوجب على رب العمل حتسني العالقات بني رب العمل واملوظف وحتسني العالقات بني املوظفني يف                  
ويتعني على رب العمل أيضاً أن يسعى إىل زيادة فرص املوظفني لترقية أنفسهم كل حسب قدراته                . مجـيع نواحيها  

 .حىت يتمكنوا من االرتقاء يف مسرياهتم املهنية

وعـالوة على العقوبات املستندة إىل أحكام قانون العقوبات السالفة الذكر، ميكن أن يؤمر رب العمل بتعويض                  -٢٦
 من قانون عقود العمل على أساس املسؤولية عن األضرار أو بدفع شكل آخر من أشكال                ١٢األضـرار مبوجب الفصل     
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 ).٦٠٩/١٩٨٦( انون اخلاص باملساواة بني الرجال والنساءأو الق) ٢١/٢٠٠٤(التعويض طبقا ملقتضيات قانون منع التمييز 
 .وال ينشأ عن أشكال التعويض األخرى خبالف النامجة عن األضرار أي مسؤولية تنسب مباشرة إىل رب العمل

، أضيف حكم آخر حيظر التمييز على أساس األصل القومي أو العرقي أو على أساس الدين  ٢٠٠٤ويف عام    -٢٧
 ).٣٠٤/٢٠٠٣(وإىل قانون املوظفني العامني يف احلكومة احمللية ) ٧٥٠/١٩٩٤(فني العامني لدى الدولة إىل قانون املوظ

وقانون ) ٧٥٠/١٩٩٤(وقانون املوظفني العامني لدى الدولة      ) ٤٢٣/١٩٧٨(ويتضـمن قـانون البحارة       -٢٨
مييز على أساس اجلنس حمَرم يف قانون       والت. املوظفـني العـامني يف احلكومة احمللية أيضاً أحكاماً حمددة حتظر التمييز           

وترد األحكام املتعلقة مبفهوم التمييز وحظر اإلجراءات االنتقامية        ). ٦٠٩/١٩٨٦(املسـاواة بـني النساء والرجال       
 .٢٠٠٤فرباير /الذي دخل حيز النفاذ يف أول شباط) ٢١/٢٠٠٤(وعبء اإلثبات يف قانون منع التمييز اجلديد 

ففي . مل يف السنوات القليلة املاضية عدة محالت واسعة النطاق لتعزيز ثقافة التسامح           وقد مولت وزارة الع    -٢٩
، مثالً، أنتجت الوزارة جملة إخبارية وشريطاً مصوراً وملصقات تعرض مهارات املهاجرين، موجهة إىل              ٢٠٠٢عام  

دوات الالزمة لتعزيز التنوع كما تعتين الوزارة بتحديث صفحات على شبكة اإلنترنت جتمع املواد واأل. أرباب العمل
ومـنع التمييز، وحتتوي على قائمة املؤسسات اليت توفر التدريب وتصدر كتيبات عن قانون منع التمييز وأمثلة على                  

كما تشتمل الصفحات املوجودة على شبكة اإلنترنت       . املمارسات اجليدة من أجل ترسيخ املمارسات غري التمييزية       
، ٢٠٠٥يونيه  /ويف حزيران . واد أخرى وطنية ودولية ذات صلة من أجل تعزيز املساواة         وصالت تنقُل املتصفح إىل م    

كما متول وزارة العمل جهود     . fi.equality.www: افتتحت بوابة إلكترونية خمصصة ملنع حدوث التمييز على املوقع        
مييز العرقي مبا يف    تعمل على منع حدوث العنصرية والت     ) وهي منظمة غري حكومية وطنية    (عصـبة حقوق اإلنسان     

 .ذلك توفري املعلومات واملشورة والتدريب للعموم

، جيري تنفيذ مشروع لتشجيع التنوع الثقايف يف أماكن العمل برعاية           ٢٠٠٦ إىل عام    ٢٠٠٣ومـن عـام      -٣٠
ل والغاية من هذا املشروع هي مجع معلومات عن املمارسات اجليدة يف أماكن العم            . الصندوق االجتماعي األورويب  

ويشتمل املشروع على تدريب على التنوع الثقايف . وإجياد مناذج عملية لتوظيف مهاجرين يف القطاعني العام واخلاص
 مشروعاً خمتلفاً تركز على مواضيع أو على        ٢٩ويتكون املشروع يف الوقت احلايل من       . والتسـامح يف أماكن العمل    

 . كقضايا موضوعية خمتلفة ويتم تنفيذها بالتعاون املشتر

 . من قانون العقوبات حظراً شامالً للتمييز١١من الفصل ) ٥٧٨/١٩٩٥ (٩وتتضمن املادة  -٣١

 حبقوق العمال" االحتياطيني" متتع من يسمون بالعمال - ١٥دال 

 من قانون عقود    ٣ من املادة    ٢ومبوجب الفقرة   . يف فنلـندا، جيـوز أن تكون عقود العمل دائمة أو مؤقتة            -٣٢
والقصد من هذا احلكم احليلولة دون إمكانية . ، ال جيوز إبرام عقد عمل مؤقت إال لسبب وجيه)٥٥/٢٠٠١(العمل 

وجيوز أن يكون   . االحنراف عن القواعد امللزمة فيما يتعلق حبماية حقوق املوظفني جملرد أن مدة العمل كانت قصرية              
 إىل االستعاضة عن موظف آخر أو       مـن األسـباب الوجيهة إلبرام عقد عمل مؤقت طبيعة العمل نفسه أو احلاجة             

وجيوز أن يكون عقد العمل مؤقتاً أيضاً يف احلاالت اليت يكون فيها لدى . التدريب أو غري ذلك من األسباب املشاهبة
وإذا كانت لدى رب العمل حاجة  . رب العمل سبب وجيه آخر يتعلق بأنشطة الشركة أو بالعمل الذي جيب إجنازه            
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كما أن عقد العمل املؤقت وعقود العمل املؤقتة الالحقة         .  ال ُيسمح باستخدام عقود العمل املؤقتة      دائمة إىل موظفني، فإنه   
 .اليت تربم مع املوظف نفسه إذا كانت مببادرة من رب العمل، وبدون سبب وجيه، تعترب صحيحة على أساس مستمر

مه ألجلها دون حاجة إىل إجراء آخر إلهناء        وينتهي عقد العمل املؤقت عند انقضاء الفترة الزمنية اليت مت إبرا           -٣٣
وال جيوز تعيني موظف مؤقت قبل انتهاء املدة الزمنية املتفق عليها إال إذا حتققت شروط إلغاء العقد، أي . عقد العمل

 .إذا أخل املوظف بالعقد إخالالً جسيماً

فشروط عقود .  من العمال املؤقتنيوغريهم" االحتياطيني"وال يفرق القانون الفنلندي بني من يسمون العمال -٣٤
وإذا أعار رب العمل .  من قانون عقود العمل٢ من الفصل ٩عمـل املوظفني املعينني حتّدد وفق ما تنص عليه املادة      

النوع وكانت تلك الشركة غري ملزمة باتفاق مجاعي من         ) شركة مستعملة (موظفاً لديه ليعمل لدى رب عمل آخر        
 وال يتعني عليها التقيد باتفاق مجاعي شامل التطبيق يف عالقاهتا مع العاملني لديها، فإن               ٧ من املادة    ٣املشار إليه يف الفقرة     

 .أحكام اتفاق مجاعي آخر يسري على الشركات املستعملة تطَبق على عالقة املوظف املعار مع تلك الشركة

  احلد األدىن لألجور- ١٦دال 

جور اليت تدفع عن العمل على أساس عقد العمل املربم مع العامل واالتفاق مبقتضى النظام الفنلندي، حتَدد األ -٣٥
وقانون عقود العمل هو قانون عام التطبيق يتضمن أهم األحكام اليت           . اجلمـاعي الـذي يسري على القطاع املعين       

، يقع  )٤٣٦/١٩٤٦(ومبوجب قانون االتفاقات اجلماعية     . تسري على العمالة ويلزم كالً من رب العمل واملوظف        
عـلى رب امللزم باتفاق مجاعي واجب االمتثال ملا جاء يف االتفاق اجلماعي فيما خيص استخدام العمال سواء كانوا           
ملزمني باالتفاق أم مل يكونوا ملزمني به، إال إذا اقتصر نطاق تطبيق االتفاق اجلماعي صراحة على العمال امللزمني به            

 أحد جوانبه، مع األحكام املنصوص عليها يف االتفاق اجلماعي املعمول به، وإذا كان عقد عمل ما يتعارض، يف. فقط
 .تعني تطبيق األحكام ذات الصلة الواردة يف االتفاق اجلماعي

 من قانون عقود العمل، جيب على رب العمل أن يتقيد على األقل بأحكام              ٢ من الفصل    ٧وحسب املادة    -٣٦
بشأن شروط  ) االتفاق اجلماعي العام التطبيق   (ذجياً بالنسبة للقطاع املعين     االتفـاق اجلماعي الوطين الذي يعترب منو      

وهكذا فإن احلد األدىن    . وظروف العمل وعالقة العمل اليت تتعلق بالعمل الذي يزاوله املوظف أو أقرب عمل مماثل             
إن غاية هذه األحكام هي     وبالتايل ف . لألجور وغريه من املعايري حيدد على أساس اتفاق مجاعي عام التطبيق، إن وُجد            

ويف . ضمان حصول العمال غري املنظمني على نفس املزايا األجرية اليت حيصل عليها العمال املنتسبون إىل نقابة عمالية
ولكن عمالً مببدأ مستمد . حال عدم وجود اتفاق مجاعي يسري على القطاع املعين، جيوز االتفاق حبرية على األجور

 .جيب أن يؤدي عن أي عمل أجر عادي ومعقولمن قانون عقود العمل، 

 من قانون عقود العمل، إذا كان تطبيق بند أو شرط يف عقد عمل يتناىف ١٠ من الفصل    ٢وحسـب املادة     -٣٧
 .مع املمارسة اجليدة أو يعترب غري معقول، فإنه جيوز تعديل أو جتاهل ذلك البند أو الشرط

  العنف ضد املرأة- ١٧دال 

 املسائل اليت تتعلق مبدى العنف الذي ميارس على النساء واخلدمات اليت تقدم إىل ضحايا العنف                ترد مناقشة  -٣٨
 ".٣٠-هاء "وإعادة االعتبار إليهن وسبل االنتصاف املتاحة هلن يف الرد على اقتراح وتوصية اللجنة 
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  املشردون يف منطقة هلسنكي الكربى- ١٨دال 

املشردين يف فنلندا يف هلسنكي أو يف إحدى املدن اجملاورة هلا رغم أن              يف املائة من جمموع      ٦٠يعـيش حنو     -٣٩
وهذه النسبة الكبرية من املشردين     .  يف املائة من جمموع سكان البالد      ٢٠سـكان تلك املدن ال يشكلون سوى حنو         

ارنة بأجزاء  نامجة عن املشاكل األكرب يف سوق اإلسكان وعن ارتفاع تكاليف املعيشة يف منطقة هلسنكي الكربى مق               
 .أخرى من البالد وهو ناجم عن ميل املشردين إىل االنتقال إىل املراكز األكرب اكتظاظاً بالسكان

  ٢٠٠٢واتفقـت الدولة مع مدن هلسنكي وإيسبو وفانتا على برنامج خلفض عدد املشردين ما بني عامي                  -٤٠
. موع ُخصصت أو سُتخصص للمشردين     شقة يف اجمل   ٣ ٠٠٠وتضـمن تنفيذ هذا الربنامج حنو إقامة حنو         . ٢٠٠٥و

 . شخص٤ ٢٠٠ إىل ٥ ٥٠٠وتقلص عدد األشخاص العازبني املشردين يف منطقة هلسنكي الكربى من 

 ١اجلدول 

 ٢٠٠٤ و١٩٩٩أعداد املشردين يف منطقة هلسنكي الكربى يف الفترة ما بني عامي 

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤  
 األشخاص الُعزب املشردون      

 يف فنلندا ككل ٩ ٩٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٩ ٥٦٠ ٨ ١٩٠ ٧ ٦٥٠
 منطقة هلسنكي الكربى ٥ ٤٦٣ ٥ ٧١٦ ٥ ٧٨٧ ٥ ٥٦٠ ٤ ٤٤٠ ٤ ١٨٥
 هلسنكي ٤ ٤٤٠ ٤ ٧٠٠ ٤ ٧٠٠ ٤ ٦٠٠ ٣ ٥١٥ ٣ ٢٧٠
 إيسبو  ٥٥٠ ٥٥٠ ٥٨٠ ٥٢٩ ٤٤٦ ٤٣٨
 فانتا ٤٧٣ ٤٦٦ ٥٠٧ ٤٣١ ٤٧٩ ٤٧٧

 أسر مشردة      
 منطقة هلسنكي الكربى ٧٨٠ ٧٨٠ ٧٨٠ ٧٧٠ ٤٢٠ ٣٦٠
 هلسنكي ٦٨٦ ٦٨٤ ٦٨٨ ٦٥٧ ٣١٥ ٢٢٩

 .٢٠٠٤ إىل ١٩٩٩ صندوق فنلندا لإلسكان،  :املصدر

 بغية خفض أعداد املشردين يف منطقة هلسنكي الكربى، على  ٢٠٠٢وتضمنت التدابري اليت اُتخذت يف عام        -٤١
منها وتوفري مرافق اإلسكان باإلجيار عموماً وزيادة  وجه اخلصوص، زيادة بناء شقق جديدة لإلجيار ال سيما الصغرية           

عـرض الشقق وقطع األراضي جملموعات حمددة من األشخاص وحتسني التعاون اجلهوي يف تطوير خطط اإلسكان                
 .املدعوم وخدمات اإلسكان وحتسني نوعية بيوت املسنني والعجزة ونوعية اخلدمات اليت تقدم فيها

الفة الذكر شققاً عادية لإلجيار ُيحتفظ هبا للمشردين على وجه اخلصوص           وتشـمل مـرافق اإلسكان الس      -٤٢
وتذهب التقديرات إىل أن    . وكذلك السكن املدعوم وبيوت املسنني والعجزة ومرافق السكن املهيأة لإلسكان املؤقت          
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. يما يتعلق بالسكن   يف املائة من املشردين يف منطقة هلسنكي احلضرية حيتاجون إىل أنواع خمتلفة من الدعم ف               ٧٠حنو  
 . ساعة يف اليوم٢٤إذ إن ما يزيد عن نصفهم حيتاجون إىل مرافق سكنية، يكون الدعم متوفراً فيها على مدار 

 على نصف العدد املستهدف     ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢وشارف عدد الشقق املعدة لإلجيار اليت أُجنزت ما بني عامي            -٤٣
عينة من اإلجيار، كشقق اإلجيار العادية وخاصة الشقق املعدة وفيما يتعلق بأنواع م. يف بـرنامج احلـد مـن التشرد       

وفيما يتعلق باإلسكان املدعوم وبيوت املسنني والعجزة ومرافق اإلسكان         . للشباب، مت بوضوح جتاوز اهلدف احملدد     
 ومت  .املؤقـت، مت بلوغ حنو ثلثي اهلدف احملدد حىت اآلن ضمن برنامج احلد من التشرد يف منطقة هلسنكي الكربى                  

جتاوز األهداف احملددة هللسنكي ولكن األمر مل يكن كذلك بالنسبة ملدينيت إيسبو وفانتا، أي أن الوضع ليس متوازناً        
وعالوة على ذلك، أوىل الربنامج أمهية خاصة ملرافق اإلسكان املعدة لألشخاص املعاقني ذهنياً أو جسدياً ناهيك . متاماً

بينما مل حتظ مرافق اإلسكان     . دة تأهيل نتيجة مشاكل تتعلق بالصحة العقلية      عـن األشخاص الذين حيتاجون إىل إعا      
ومعظم . املخصصـة لألشخاص الذين كانت هلم مشاكل مع املسكرات وغريها من املشاكل اخلطرية باهتمام كبري              

 يف  ساعة٢٤األشـخاص املشردين يف منطقة هلسنكي احلضرية حيتاجون إىل خدمات خاصة أو إىل دعم على مدار                
وبالتايل، فإنه من املهم، بغرض احلد      . اليوم، بل إىل اإلشراف أو الدعم ضمن إطار عمل خدمات الرفاه االجتماعي           

من التشرد، التركيز على إنشاء مرافق سكنية مدعومة وخاصة باملسنني والعجزة وعلى ضمان توفري الدعم واملشورة                
ري خدمات اإلسكان لألشخاص املشردين الذين يتعذر عليهم        ويتطلب توف . ملن يرغبون يف العيش مستقلني بأنفسهم     

. احلصول على سكن استثمارات هائلة وحلوالً مالئمة فيما خيص موقع املرافق السكنية وعددها وحجمها وصيانتها              
 .ويتم توفري تلك املرافق السكنية عادة بالتعاون بني املدن والدولة والقطاع الثالث

سنت كل من املدينة والشركات املكلفة بصيانة املرافق السكنية اخلاصة باملسنني           وداخل مدينة هلسنكي، ح    -٤٤
وقد ناقش ممثل وزارة البيئة وممثل وزارة الشؤون        . والعجـزة نوعية تلك املرافق على مدى السنوات القليلة املاضية         

وهناك رأي سائد   . ني وبالعجزة االجتماعية والصحة تعليمات تتعلق بنوعية املرافق واخلدمات السكنية اخلاصة باملسن         
مفـاده أنه ينبغي تطوير السكن اخلاص باملسنني والعجزة بالتعاون مع السلطات احمللية بغية اعتماد توصيات بشأن                 

 .معايري املرافق واخلدمات السكنية

وقد عكف فريق عامل على دراسة التشرد يف منطقة هلسنكي الكربى وأعد مقترحاً بوضع خطة مشتركة                 -٤٥
وتنشئ املدن الواقعة يف منطقة هلسنكي الكربى . ٢٠٠٧ وعام ٢٠٠٥ن أجل بناء مرافق سكنية للمشردين بني عام م

شبكة تعاون جهوية يتلخص هدفها يف إنشاء املرافق السكنية وتوفري الدعم لألشخاص املشردين الذين يتعذر عليهم                
فة دائمة ويف تقدمي الدعم واملشورة ملن       احلصـول عـلى سكن ويف وضع أساليب ومناذج عمل خلفض التشرد بص            

وأثناء تنفيذ اخلطة، سُينشأ نظام خدمات مالئم لضمان قيام شبكة التعاون           . يرغـبون يف العيش مستقلني بأنفسهم     
 .اجلهوي أيضاً بدورها يف املستقبل

 و للمنظمات واجلمعيات مليون يور  ٣٧مبلغاً إمجالياً قدره    ) راي(خصصت الرابطة الفنلندية آلالت البيع اآليل        -٤٦
 شقة ١ ٢٠٠ واسُتغل ذلك املبلغ للشروع يف شراء أو بناء حنو          ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢الـيت ال تـتوخى الربح بني عامي         

 .واسُتخدم جزء من تلك األموال كإعانات ألغراض التشغيل. للمشردين
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  نظام الرعاية الصحية العامة- ١٩دال 

، مرونة أنظمة الرعاية الصحية وحقوق املرضى بشكل كبري يف          حسنت، منذ تقدمي التقرير الدوري السابق      -٤٧
إذ حـددت، من بني مجلة أمور أخرى، فترات زمنية قصوى جيب أن يتم خالهلا تقييم احلاجة إىل الرعاية                   . فنلـندا 

ودخلت التعديالت اليت أجريت على القوانني حيز النفاذ يف أول          . والـتمكني مـن احلصـول عليها عند االقتضاء        
وجيب أن يتمكن كل شخص من االتصال فوراً مبركز من مراكز الرعاية الصحية العامة أثناء               . ٢٠٠٥مـارس   /آذار

وجيب أن يتم تقييم احلاجة إىل الرعاية الصحية على يد واحد من اختصاصيي الرعاية الصحية خالل               . ساعات العمل 
وجيب توفري احلصول على الرعاية،     . يم عرب اهلاتف  ثالثة أيام عمل ابتداء من حلظة االتصال إال إذا أمكن إجراء التقي           
وفيما يتعلق بالرعاية الطبية املتخصصة، جيب البدء       . اليت تعترب ضرورية على أساس املعايري الطبية، ضمن أجل معقول         

ى وجيب توفري احلصول عل. يف تقييم احلاجة إىل الرعاية يف غضون ثالثة أسابيع من تسلم املستشفى إحالة من الطبيب
 .توفري الرعاية الطبية املتخصصة، اليت تعترب ضرورية على أساس املعايري الطبية، يف غضون ستة أشهر منذ تاريخ التقييم

وإذا تعذر توفري الرعاية ضمن األجل احملدد، جيب على السلطة احمللية أو اجمللس البلدي املشترك اختاذ ترتيبات  -٤٨
. دمات اآلخرين دون أن يؤدي ذلك إىل ارتفاع التكاليف بالنسبة للمريض          توفـري الـرعاية باللجوء إىل مقدمي اخل       

وجيب أن حيصل مجيع سكان . ويكـون مستشـفى املقاطعـة مسؤوالً عن توفري الرعاية للمرضى الذين أحيلوا إليه         
على ويتعني  . الـبلديات الواقعـة ضمن دائرة اختصاص مستشفى املقاطعة على اخلدمات استناداً إىل نفس املبادئ              

والغاية من ذلك تقليص الفوارق بني      . وحـدات الـرعاية الطبية أن تعلن عن مدد االنتظار للحصول على الرعاية            
األقالـيم يف تقدمي الرعاية غري العاجلة حىت حيصل الناس على الرعاية أياً كان حمل إقامتهم على أساس شروط أكثر                    

 .اً فيما يتعلق بأهم األمراض وأنواع العالج الطيبووضعت بالفعل معايري أكثر اتساق. اتساقاً من ذي قبل

وترى رابطة السلطات اجلهوية واحمللية الفنلندية أنه رغم ما شهده نظام الرعاية الصحية العامة من تطور فإن  -٤٩
لية وقد تراجع اقتصاد السلطات احمل. السـلطات احمللية مل حتصل على األموال الكافية لالضطالع مبسؤولياهتا املتزايدة    

إال أن اإلحصائيات تشري إىل أن السلطات احمللية قد منحت األولوية خلدمات الرفاه االجتماعي والرعاية               . عمومـاً 
 .ذلك أن اإلنفاق يف قطاع الرفاه االجتماعي والرعاية الصحية قد ارتفع أكثر منه يف قطاعات أخرى. الصحية

  التفاوت حبسب حمل اإلقامة- ٢٠دال 

غري أنه ليس من املمكن حتقيق املساواة . د دائماً يف جمال الرعاية الصحية العامة على مبدأ املساواةكان التوكي -٥٠
كما . املطلقة يف مجيع النواحي ألن هناك حاالت تفاوت كبري بني األقاليم نامجة عن نظام استقاللية اختاذ القرار احمللي

وقد .  املوجود يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية       يفسـر الوضع االجتماعي واالقتصادي للمواطنني التفاوت      
حظيت هذه املشاكل باهتمام خاص فيما يتعلق بالتعديالت السالفة الذكر اليت أجريت على التشريعات املتعلقة مبدد                

رب مشكلة ومل يكن عدم املساواة ُيعت. االنتظار القصوى واجلهود املبذولة ملعاجلتها مبساعدة ما تتوخاه األهداف الوطنية
 .بالنسبة لفئات املرضى الذين أشارت إليهم اللجنة فيما يتعلق باحلصول على خدمات الرعاية الصحية
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  مقترحات وتوصيات-هاء 

  خطة العمل الوطنية- ٢١هاء 

، حددت احلكومة كهدف ٢٠٠٤يف تقريرها عن سياسة حقوق اإلنسان يف فنلندا املقدم إىل الربملان يف عام  -٥١
وسيتم تعزيز احلوار البناء مع هيئات رصد . فـيذ الفعـلي جلمـيع اتفاقيات حقوق اإلنسان امللزمة لفنلندا         هلـا التن  

املعـاهدات وزيادة شفافية إعداد التقارير الدورية ومشاركة اجملتمع املدين يف إعداد التقارير ورصد تنفيذ التوصيات                
 .الصادرة عن هيئات رصد املعاهدات

 تدريب للقضاة واحملامني املزيد من ال- ٢٢هاء 

تشـجع اللجـنة الدولة الطرف على ضمان تلقي مجيع القضاة واحملامني املزيد من التدريب اجملاين لتصبح                  -٥٢
 .أحكام العهد والتعليقات العامة اليت اعتمدهتا اللجنة مألوفة لديهم

، رتبت وزارة العدل    ٢٠٠٤عام   إىل   ١٩٩٧فمن عام   . وُوضع هذا االقتراح يف االعتبار عند توفري التدريب        -٥٣
وقد بلغ عدد املشاركني يف احللقات      " حقوق اإلنسان واحلقوق األساسية يف إقامة العدل      " دورة تدريبية عن     ٢٥حنو  

 لدى احملاكم،    شخصاً كان أغلبهم من القضاة ومن االستشاريني       ٧٦٨التدريبـية الـيت كانت تستغرق ثالثة أيام         
وستشتمل الدورات التدريبية بانتظام على حماضرات تتناول       . تني يف كل سنة   وسـتنظم دورات تدريبـية أخرى مر      

كما يتم تناول املوضوع ذاته    ". احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوق األقليات يف إقامة العدل        "موضوع  
ك الدورات التدريبية هم    واحملاضرون يف تل  . يف سـياق القانون املستمد من السوابق القضائية املتعلقة بقضايا أخرى          

 .باألساس أساتذة جامعيون فنلنديون ذوو شهرة عاملية

وباإلضافة إىل القضاة، وضعت أيضاً ترتيبات للتدريب على حقوق اإلنسان واحلقوق األساسية وسيجري              -٥٤
 يف نقابة احملامني    وكثري من هؤالء املستشارين أعضاء    . مواصـلة تنظـيمه جماناً لفائدة املستشارين القانونيني العامني        

ويتم منذ عام   . وتشكل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أحد املواضيع اليت يتناوهلا هذا التدريب          . الفنلندية
 مستشاراً  ٧٢ تنظـيم ثـالث دورات تدريبية خاصة باملستشارين القانونني العامني شارك فيها ما جمموعه                ٢٠٠٣
 .ن الدورات مرتني يف كل سنةوسيتم تنظيم املزيد م. قانونياً

 .غري أنه يتعذر على وزارة العدل تنظيم تدريب جماين لفائدة احملامني اخلواص بسبب نقص املوارد -٥٥

  احلصة من امليزانية املرصودة للتعاون الدويل- ٢٣هاء 

املخصصة من امليزانية   ، تشهد املبالغ    ٢٠٠٤فرباير  / شباط ٥طـبقاً لـربنامج سياسة التنمية احلكومي املعتمد يف           -٥٦
وبناء على القرارات اليت مت اختاذها بالفعل، فإن االرتفاع خالل الفترة االنتخابية اليت             . للـتعاون اإلمنـائي ارتفاعاً مطرداً     

وحسب املعلومات األولية املتوفرة، فإن األموال املستخدمة يف        .  مليون يورو  ٢١٨ يصل إىل حنو     ٢٠٠٧سـتنتهي يف عام     
، متثل  ٢٠٠٥ويف ميزانية الدولة لعام     .  يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل      ٠,٣٥ مثلث   ٢٠٠٤ائي يف عام    الـتعاون اإلمن  
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وتشهد املبالغ اليت ختصص للتعاون اإلمنائي      .  يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل      ٠,٣٩املـبالغ املخصصة للتعاون اإلمنائي      
 .٢٠٠٩ يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل يف عام ٠,٤٨نسبتها ستبلغ ارتفاعاً متواصالً وتذهب التقديرات إىل أن 

وقـد نوقـش حجم املساعدة اإلمنائية الرمسية يف إطار عمل االحتاد األورويب كمسامهة يف استعراض األهداف                  -٥٧
) ٩٢٦٦/٠٥(نتاجات اجمللس   ومت االتفاق يف است   . ٢٠٠٥سبتمرب  /اإلمنائية لأللفية يف مؤمتر األمم املتحدة املنعقد يف أيلول        

 على أهداف جديدة ألحجام     ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٤ حكومات الدول األطراف اليت اجتمعت يف اجمللس يف          وممثـلي 
وحسب ما جاء يف االستنتاجات فإن االحتاد األورويب     . املسـاعدة اإلمنائـية الرمسية وهي أكثر طموحاً من سابقاهتا         

الدخل القومي اإلمجايل حبلول عام     / يف املائة للمساعدة اإلمنائية الرمسية     ٠,٥٦يوافـق على هدف مجاعي جديد يبلغ        
الدخل القومي  / يف املائة من املساعدة اإلمنائية الرمسية      ٠,٥١ أمـا الدول األطراف اليت مل حتقق بعد مستوى           ٢٠١٠

 .اإلمجايل، فتتعهد ببلوغ ذلك املستوى حبلول ذلك العام

 يف املائة بالنسبة    ٠,٥١ وهبدف   ٢٠١٠ يف املائة حبلول عام      ٠,٥٦ي البالغ   وتقـبل فنلـندا باهلدف اجلماع      -٥٨
وحيدد برنامج السياسة   . للـدول األعضاء القدمية، مع األخذ يف احلسبان أوجه عدم التيقن املتصلة بطريقة احلساب             

ي يظل، مشروطاً على  الذ٢٠١٠ يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل حبلول عام        ٠,٧اإلمنائية احلكومي بلوغ هدف     
 يف  ٠,٧وعلى أية حال، فإن احلكومة ما تزال تسعى إىل حتقيق مستوى            . الـرغم من ذلك، بالنمو االقتصادي العام      

 .٢٠١٠املائة حبلول عام 

  االلتزامات النابعة من العضوية يف املؤسسات املالية الدولية- ٢٤هاء 

وهلذا الغرض، تتابع فنلندا    . ة بصفتها عضواً مؤسساً فيها    تشـارك فنلـندا يف عمل املؤسسات املالية الدولي         -٥٩
 والذي تتعهد فيه احلكومة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ٢٠٠٤بـرنامج سياسة التنمية احلكومي املعتمد يف عام      

حترام حق  كما حددهتا األمم املتحدة وتلتزم فيه مبنهج قائم على العدل وبإنشاء عالقات شراكة من أجل التنمية وبا                
وبالتعاون مع املؤسسات املالية الدولية، تسعى فنلندا بنشاط، بواسطة ممثلها . البلدان النامية وشعوهبا يف تقرير مصريها

املتعدد األطراف عن طريق زيادة التعاون  يف اجـتماعات املديـرين التنفيذيني، إىل املسامهة يف عمل وإنتاجية النظام       
 .ن فرادى على أساس الربامج الوطنية من أجل التنمية واحلد من الفقروالتنسيق ال سيما بني البلدا

  ومسألة شعب الصامي يف ملكية األراضي١٦٩ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم - ٢٥هاء 

سـعت احلكومة إىل اإلسهام يف تسوية مسألة حق السكان الصاميني يف ملكية األراضي خالل الفترة اليت                  -٦٠
 .يريشملها هذا التقر

ويف سياق منح احلكم الذايت الثقايف للشعب الصامي، مت استثناء مسألة ملكية األراضي أثناء إعداد القانون                 -٦١
املتعلق بالوضع اإلداري للصاميني باعتبار أنه من الضروري إجراء دراسة أعمق لبعض املسائل املتعلقة مبلكية األراضي 

 اعتزامه  ١٩٩٣وكان الربملان الصامي قد أعلن بالفعل يف عام         . شريعيةقبل بذل أي جهود حلل املسألة بالوسائل الت       
وقد سعت وزارة العدل جادةً، يف الوقت نفسه، إىل حبث مسألة ملكية . دراسة مسألة ملكية األراضي بصورة مستقلة

يني يف استعمال األراضي من وجهة نظر قانون امللكية وإىل إعداد قانون ينظم إدارة األراضي يؤكد مبوجبه حق الصام
 .األراضي
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ولغـرض إعـداد القوانني اآلنفة الذكر، دعت وزارة العدل السيد بيكا فيهريفووري، القاضي يف احملكمة                 -٦٢
اإلدارية العليا، ألن يعد تقريراً عن السبل املمكنة إلزالة العراقيل اليت حتول دون التصديق على اتفاقية منظمة العمل                  

لتقرير اقتراحاً بإنشاء جملس معين حبقوق ملكية األراضي كي يصدر آراء بشأن املشاريع وتضمن ا. ١٦٩الدولية رقم 
وتناول مقترح آخر إنشاء صندوق خاص حبقوق . املتعلقة باستعمال األراضي غري تلك اليت تصدر عن الربملان الصامي

واقترح السيد  . ع األشجار ملكـية األراضـي ُيدفـع إليه جزء من عائدات استعمال األراضي مبا فيها عائدات قط               
فيهريفووري أيضاً إحداث تغيريات يف احملتوى املادي للتشريعات اليت جيري تطبيقها على استعمال األراضي يف تلك                

وعلى العموم، اعُترب اقتراح السيد فيهريفووري غري عملي وصعب   . املنطقة بغية تعزيز وضع رعي قطعان حيوان الرنة       
 .وضع تدابري تشريعيةالتنفيذ وأنه مل يؤد إىل 

، أنشـأت وزارة العدل جلنة مكلفة ببحث مسألة ملكية األراضي وبتقدمي اقتراح بشأن    ٢٠٠٠ ويف عـام     -٦٣
كيفـية منح حقوق استعمال األراضي اليت تديرها الدولة داخل موطن الصاميني حبيث يضمن ذلك حق الصاميني،                 

وسائل عيشهم التقليدية ويف تطويرها مع أخذ الظروف احمللية         بوصـفهم سكاناً أصليني، يف احملافظة على ثقافتهم و        
وينبغي أن يليب مقترح اللجنة املعايري الدنيا اليت يتطلبها التصديق على           . واحلاجة إىل تنميتهم يف االعتبار يف آن واحد       

 االقتراحات اليت   وينبغي للجنة أن تقيم باخلصوص إىل أي مدى ميكن تطبيق         . ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
طرحها السيد فيهريفووري بشأن إثبات احلق يف استعمال األراضي يف حد ذاته، وإىل أي مدى ينبغي تغيريها مع إيالء 
االهتمام إىل حقوق شعب سكولت صامي والطبيعة اخلاصة لتلك احلقوق، وكان على اللجنة أيضاً أن تضمن تقريرها 

 .يت قد تنجم عن التدابريتقييماً للتكاليف واآلثار األخرى ال

، إنشاء جملس إداري ملوطن الصاميني بقصد حل بعض         ٢٠٠١ديسمرب  /واقترحت اللجنة، يف كانون األول     -٦٤
ومل . املسائل املتعلقة مبلكية األراضي؛ وتكونت تلك اللجنة من ممثلني عن الصاميني وعن غريهم من املقيمني احملليني               

كما أن هذا املقترح مل يؤد إىل اختاذ        . ء املعرب عنها متباينة يف العديد من اجلوانب       حتقق اللجنة إمجاعاً وكانت اآلرا    
 .تدابري تشريعية

 .وُعقدت نقاشات أخرى مع كل من الربملان الصامي واحلكومة. وتواصل إعداد التعديالت يف وزارة العدل -٦٥

ستشاري يف موطن الصاميني ُيعهد إليه  إلنشاء جملس ا٢٠٠٢يونيه /وقدمت وزارة العدل مقترحا يف حزيران -٦٦
. بـتقدمي آراء بشأن أهم القرارات املتعلقة مبلكية األراضي يف املنطقة حسبما ينص على ذلك قانون برملاين منفصل                 

وكان . وحسب املقترح، فإن دائرة احلدائق والغابات الوطنية مل تقم بتصرف خمالف لآلراء إال يف حاالت استثنائية               
االستشاري دور هام يف ضمان تنسيق أفضل بني إدارة املوارد الطبيعية واستعماهلا واحملافظة عليها              سيعطى للمجلس   

يف أهـم القرارات اليت تتعلق باستعمال األراضي، وبالتايل إمكانية حمافظة شعب الصامي على ثقافته ووسائل عيشه                 
 اهلدف هو إجياد حل مستدام على الصعيد        وكان. التقلـيدية ووضـع الظروف احمللية وضرورة تنميتها يف االعتبار         

وكان اجمللس االستشاري سيضم ممثلني من      . اإليكولوجي واالجتماعي والثقايف واالقتصادي عن طريق تدابري منسقة       
 .الربملان الصامي وممثلني عن املقيمني احملليني

 هو الشأن بالنسبة للمجلس فضـالً عن ذلك، اقترح أن يتكون اجمللس حبكم الواقع من أغلبية صامية كما          و -٦٧
وترى وزارة العدل أنه من املالئم مشاركة الصاميني وتأثريهم يف ما خيص احترام          . اإلداري الـذي اقترحـته اللجنة     
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استعمال األراضي بالنظر إىل التاريخ احمللي واستعمال األراضي وبنية السكان وإىل أسلوب الدولة يف اإلدارة يف تلك                 
ومل يكن ذلك   . ذي ترّسخ عليه مبرور فترة طويلة من الزمن على صعيد املمارسة والتشريع معاً            املنطقة على الشكل ال   

كما إن احلل املقترح مل يكن      . احلـل ليؤثر على حكم البلديات لنفسها وال لينتهك حقوق مالكي األراضي كأفراد            
ن حق مشاركة املقيمني احملليني من غري       ورأت وزارة العدل أن هناك مربراً أيضاً لضما       . ليزيد من الرتعات يف املنطقة    

الفنلنديني كانوا على مدى قرون يستخدمون وسائلهم يف         الصـاميني يف صـنع القرار ألن الصاميني مع غريهم من          
 .كسب العيش رغم أن وسائل العيش تلك  كانت يف األصل وسائل الصاميني

ملنظمات غري احلكومية ذات الصلة للتعقيب      وأرسل مقترح وزارة العدل إىل عدد كبري من السلطات ومن ا           -٦٨
وأدى تضارب وجهات النظر يف البيانات الواردة بشأن آثار مسألة ملكية األراضي على ترتيب إدارة األراضي    . عليه

 وفق ما كان    ٢٠٠٢بواسـطة التشريعات إىل حالة استحال فيها تقدمي مشروع قانون احلكومة إىل الربملان يف عام                
 .لربملان الصامي أيضاً معارضاً لذلك االقتراحوكان ا. خمططاً

وقد تبني أن مسألة ملكية األراضي ومناطق املياه داخل موطن الصاميني شائكة لدرجة أنه اعترب من املنطقي            -٦٩
ومن املنظور القانوين، كان من غري املناسب حماولة حل مسألة ملكية الصاميني            . حماولـة حلها بواسطة تدابري حمددة     

فرمبا شاب النتيجة اليت ختلص إليها احملكمة بعُض الشكوك فيما يتعلق مثالً            . ضـي بواسـطة إجراءات قضائية     لألرا
لذا فإن البحث التارخيي الكايف املستند إىل األرشيف قد ميثل، باألحرى، أساساً سليماً             . مبسـائل احلجج واإلثباتات   

 .لصنع القرار السياسي

دكتوراه يف  ( السيد يوهاين فرييالندر     ٢٠٠٠ كلفت وزارة العدل يف هناية عام        وحىت جتد حالً هلذه املسألة،     -٧٠
مبهمة إعداد رأي استشاري بشأن االعتبار القانوين الذي يكون للتقارير اليت تناولت حىت ذلك احلني مسألة        ) القانون

وحسب . ٢٠٠١غسطس  أ/وقُدم رأيه االستشاري إىل وزارة العدل يف آب       . ملكية األراضي داخل موطن الصاميني    
. رأي السيد فرييالندر فإنه ليس هناك ما يثبت بشكل قاطع أن قرى الصاميني كانت متلك األراضي اليت توجد عليها

بـل هناك دليل، يتمثل يف سجالت احملكمة احمللية، على أن األسر اليت كانت تعيش يف قرى الصاميني كانت متلك،                    
ا مساكنها، مناطق مائية ومواقع للصيد وأخرى للقنص ومراعي وكان ذلك عالوة على قطع األراضي اليت توجد عليه

وهناك قرارات سابقة توحي بأهنا ). أرباب األسر(يؤخذ يف احلسبان عند توزيع املسؤوليات اجلبائية بني سكان القرى 
ملتعاظم الذي قام   باإلضافة إىل ذلك، يبني الرأي الدور ا      . كانت أراض مشاع مل تكن ملكاً ألحد على وجه التحديد         

ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة، يف سياق التطور املذكور، إىل أن           . به التاج ونشوء ملكية الدولة التدرجيي بعد ذلك       
 .الصاميني شرعوا يف إقامة مزارع جديدة من أجل محاية مواقعهم

دية أن استقصاء املسألة   ويصـف السيد فرييالندر رأيه بأنه رأي مسبب بطبيعته، والحظ يف مذكرته التمهي             -٧١
 .وأورد قائمة باملصادر اليت ينبغي، يف نظره، الرجوع إليها. بصورة معمقة سيتطلب إجراء حبث يف املصادر التارخيية

وعـدا عن اقتراح تعديالت على التشريعات، أوصت اللجنة السالفة الذكر بالبدء يف البحث الذي اقترحه                 -٧٢
 .السيد فرييالندر
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قارير املتوفرة أن الصاميني وغريهم من الفنلنديني كانوا بالفعل يعيشون يف نفس األماكن منذ قرون   وتبني الت  -٧٣
وإلجيـاد حل متوازن اعتماداً على الوقائع التارخيية، فإن للوقائع املتعلقة باملساكن          . ويتعيشـون بـنفس الوسـائل     

 .وبالسكان إىل جانب تطور حقوق استعمال األراضي دوراً أشد أمهية

، ناقشت احلكومة مسائل خمتلفة تتعلق بالشعب الصامي        ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٢ويف اجللسـة املعقـودة يف        -٧٤
ككـيان ورأت أنـه من الضروري الشروع يف حبث مستقل يعتمد على األرشيف وعلى تاريخ املساكن والسكان                  

 .عشر وحىت بداية القرن العشرينواستعمال األرض يف منطقيت كيمي وتورنيو يف البالند منذ منتصف القرن الثامن 

وحاملـا وافق الربملان على متويل البحث يف ملكية األراضي، مت البدء يف مشروع البحث بنشر طلب تقدمي                   -٧٥
وعندما حل األجل، قدم فريق أحباث مشترك من جامعيت أولو والبالند           . عطـاءات أُرسل أيضا إىل الربملان الصامي      

 كانون ٢٠رت يف العرض الشروط الواردة يف طلب العروض وقبلته وزارة العدل يف         وتوف. عرضـاً إىل وزارة العدل    
ويف معرض البحث، قدم فريق األحباث إىل فريق توجيهي عرضاً يبني ما أحرزه من تقدم وما . ٢٠٠٢ديسمرب /األول

ومت تعيني  . ٢٠٠٥مرب  سبت/ومن احملتمل أن ُينشر التقرير الذي أعده فريق األحباث يف أيلول          . توصـل إليه من نتائج    
غري أن الربملان الصامي قرر     . فريق توجيهي لرصد تقدم األحباث ودعي الربملان الصامي إىل تعيني ممثليه لدى الفريق            

ومت اخللوص إىل أن حبثاً تارخيياً معمقاً بشأن . لألسـف الـبقاء خارج الفريق التوجيهي يف الوقت احلايل على األقل        
طور وسائل العيش وحقوق استعمال األراضي، ضروري حلل املسألة بصرف النظر عما          املساكن والسكان وكذلك ت   

 .إذا كان ذلك احلل يستند إىل أسباب قانونية أو سياسية

ويف نفـس الوقت الذي اُتخذت فيه التدابري السالفة الذكر، واصل الربملان الصامي جهود االستقصاء من                 -٧٦
لربملان الصامي تقرير فريقه العامل بشأن مسألة ملكية األراضي داخل موطن ، نشر ا٢٠٠٢سبتمرب /ويف أيلول. جانبه

ويستند التقرير باألساس إىل احلجة القائلة إن حق الدولة يف األراضي ال أساس       ). والتقرير املبدئي األول  (الصـاميني   
ن الغايات مل حتّول رمسياً إىل      ويقول الربملان الصامي إ   . لـه يف القانون، وهو بذلك ينازع يف ملكية الدولة لألراضي         

 جعل من الغابات اليت متلكها      ١٩٧٦الدولـة إال منذ حوايل ثالثني عاماً بواسطة تعديل أُدخل على القانون يف عام               
 .الدولة أيضاً أمالكاً جيب تقييدها يف سجل األراضي

ومل . ي على ملكية األراضي   غري أن السجل املذكور ليس لـه ومل يكن لـه أبداً أي أثر تأسيسي أو تقرير               -٧٧
يكـن املقصود من سجل األمالك العقارية يف األصل، شأن سجل األراضي السابق لـه، أن يشمل مجيع األراضي                  

أما القيود املتعلقة باألراضي اململوكة     . ولكـنه احـتوى فقط على قيود تتعلق مبزارع ومساكن كان ميلكها خواص            
ن السجالت مل تتضمن إشارات أسبق إىل ملكية الدولة لألراضي ال يعين أن وكو. للدولة فلم ُتجر إال يف وقت الحق

أما اإلصالحات اهلامة املتعلقة مبلكية األراضي وجتزئة       . تلك األراضي كانت يف وضع أرض مشاع، أي ال مالك هلا          
 .األراضي عموماً وغري ذلك من اإلصالحات التشريعية اهلامة فتعود إىل زمن غابر

، عربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة عن قلقها           ٢٠٠٤ها الصادرة يف عام     ويف توصيت  -٧٨
 .بشأن حقوق الصاميني يف األراضي واستنتجت أن فنلندا مل تفلح يف حل املسألة
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 مواصلة  فوزارة العدل راغبة يف   . وتالحـظ الدولة أنه مل يتم بعد استكمال التدابري الرامية إىل حل املسألة             -٧٩
غري أهنا عاجزة عن تقدمي أي مقترح       . حمادثاهتا مع الربملان الصامي يف أي وقت إذا ما اُتخذت مبادرة ما هلذا الغرض             

 .جديد بشأن املسألة إىل أن ينتهي الفريق العامل السالف الذكر من عمله وُينظر يف تقريره

  وضعية شعب الروما- ٢٦هاء 

نفس األحياء ومنط الشقق اليت تعيش فيها أغلبية السكان، وال يوجد سوى قلة             يعيش الروما الفنلنديون يف      -٨٠
على أن الروما يعتمدون على اإلسكان املدعوم من الدولة نظراً للصعوبة املتزايدة اليت             . قليلة من الروما بدون مأوى    

بغريهم وبسبب التحيز   يالقوهنـا إلجيـاد مسكن يف سوق اإلجيارات اخلاصة بسبب مركزهم املايل األضعف مقارنة               
وبالرغم من التحسن الذي طرأ يف األعوام القليلة األخرية على املعروض من الشقق لإلجيار، سواء يف         . السائد ضدهم 

ففي قطاع  . قطـاعي اإلسـكان العام أو يف القطاع اخلاص، فال يزال الروما يواجهون مشاكل يف سوق اإلسكان                
كن الروما يف الكثري من األحيان من إجياد سكن، يتمثل يف صعوبة الوفاء             اإلسكان اخلاص، هناك عائق حيول دون مت      

ويف قطاع اإلسكان   . بالشـرطيني املطلوبـني عادة، ومها إيداع ضمان مايل والقدرة على الوفاء بااللتزامات املالية             
أما فيما يتعلق   . اخلـاص، يـتعذر التدخل يف حالة وقوع متييز وذلك لصعوبة إقامة الدليل على مثل هذه احلوادث                

بالشـقق املمـنوحة عـلى أساس املساعدة االجتماعية، فإن الروما يكونون على قدم املساواة مع غريهم من طاليب           
سيزيد من حتسني فرص    ) ٢انظر املعلومات الواردة يف إطار املادة       (على أن قانون مكافحة التمييز اجلديد       . السـكن 

 .التدخل يف حالة وقوع متييز

 وزارة البيئة، وهي السلطة املسؤولة عن اإلسكان، يف دليلها املوجه للسلطات اليت ثبت يف شأن لقد حرصت -٨١
كما . اختـيار مستأجري الشقق املدعومة مالياً من قبل الدولة، على لفت االهتمام إىل شرط املساواة بوجه خاص                

اجلوانب اخلاصة لإلسكان يف " أطلق عليه  وضعت وزارة البيئة، بالتعاون مع اجمللس االستشاري لشؤون الروما، دليالً         
وهذا الدليل موجه لسلطات اإلسكان احمللية ولغريها من اهليئات املعنية، حيث يقدم هلا معلومات عن               ". ثقافة الروما 

وقد وزع الدليالن على نطاق     . الروما ومن مث تيسري فرص حصول الروما على السكن ومتكينهم من تغيري مساكنهم            
ى أيضاً تناول مسائل املساواة يف املعاملة يف دورات تدريبية وغريها من األنشطة املختلفة اليت أقيمت             وقد جر . واسع

 .لفائدة السلطات احمللية واهليئات األخرى املسؤولة عن اإلسكان

ى ففيما يتعلق باختيار مستأجرين شقق اإلجيار املدعومة مالياً من قبل احلكومة، يستطيع الروما تقدمي شكو               -٨٢
وقد قدمت أيضاً شكاوى تتعلق بالوضع السكين       . إىل صندوق اإلسكان الفنلندي أو إىل أمني املظامل املعين باألقليات         

ولفتت وزارة البيئة واجمللس االستشاري لشؤون الروما وأمني املظامل املعين باألقليات           . للروما إىل أمني املظامل الربملاين    
ومما يؤدي دوراً هاماً هبذا     . املشاكل على املستوى احمللي، وسعوا أيضاً لتحقيق ذلك       االنتباه مؤخراً إىل أمهية تسوية      

الصـدد، تقدمي التدريب واملشورة للسلطات املعنية باإلسكان والرعاية االجتماعية والوكاالت العقارية، فضالً عن              
 .مسؤويل االتصال من الروما وممثليهم على الصعيد احمللي

، اختذ أمني املظامل املعين باألقليات مبادرة ترمي إىل حتسني اخلدمات مبا يفضي إىل              ٢٠٠٢ويف خريف عام     -٨٣
 .زيادة تشغيل الروما
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، استبياناً على مجيع وكاالت التوظيف لتحديد       ٢٠٠٣ونتـيجة لذلك، وزعت وزارة العمل، يف ربيع عام           -٨٤
 وملعرفة عدد الروما الذين سجلوا أنفسهم لدى        الوسائل املتاحة لدى السلطات املكلفة بالعمل لدعم توظيف الروما،        

وكاالت التوظيف كطاليب عمل أو كعاطلني يبحثون عن عمل، وللحصول على تقديرات لتوزيع العاطلني من الروما 
 .الذين يبحثون عن عمل حسب أعمارهم وخلفياهتم التعليمية، وللحصول على مقترحات عن أفضل املمارسات

ر إليه أعاله، وجهت وزارة العمل رسالة إىل الدوائر املعنية بالعمل التابعة ملراكز             ونتـيجة للـتحري املشا     -٨٥
 :التوظيف والتنمية االقتصادية وإىل وكاالت العمل، تدعوهم فيها إىل ما يلي

 تعيني ممثليها لدى اجملالس االستشارية اجلهوية لشؤون الروما؛ -١ 

الة توظيف ودائرة عمل تابعة ملركز من مراكز        تعـيني مسؤول اتصال لشؤون الروما عن كل وك         -٢ 
وميكن أن يكون هذا املسؤول مثالً هو نفس الشخص الذي يضطلع مبهام مسؤول             . التوظـيف والتنمية االقتصادية   

 االتصال املكلف بقضايا املساواة؛

ويف جمال  تقـدمي التدريـب ملوظفي هذه اهليئات يف مواضيع تتعلق باملساواة العرقية وثقافة الروما                -٣ 
 األخذ هبذه اجلوانب يف عملها؛

 إجياد السبل لزيادة توظيف شباب الروما املسجلني يف مكاتب التوظيف بالتعاون مع ممثلي الروما؛ -٤ 

 التخطيط إلجراء تدريب عن االستعداد لدخول سوق العمل لفائدة الروما، بالتعاون مع ممثلي الروما؛ -٥ 

  إلعداد أفراد الروما الذين يرغبون يف إمتام التعليم املدرسي الشامل؛تقدير إمكانيات ترتيب تدريب -٦ 

القـيام، بالتعاون مع الروما، بتقدير اإلمكانيات املتاحة لترتيب تدريب للتأهيل لسوق العمل عن               -٧ 
 مزاولة املهن احلرة أو شىت املهن األخرى؛

 .التمييز يف إطار قانون مكافحة التمييزمراعاة املقترحات املذكورة آنفا لدى إعداد خطط مكافحة  -٨ 

وعالوة على ذلك، شرعت وزارة العمل يف مناقشات مع اجمللس االستشاري لشؤون الروما هبدف التوصل                -٨٦
معاً لوضع عدد من الكتيبات اإلرشادية، ومنها كتيب عن ثقافة الروما يكون موجهاً ملختلف قطاعات اإلدارة وآخر 

لعمل ووكاالت التوظيف، ودليل يقدم معلومات وافية للروما عن اخلدمات اليت تقدمها            موجهـاً لوكاالت أرباب ا    
 .وكاالت التوظيف، ودليل عن خدمات الرعاية االجتماعية ودليل مستكمل عن خدمات الرعاية الصحية

دراسة لتقييم وتقوم وزارة العمل يف الوقت احلاضر بتقدير إمكانيات الشروع، حبلول هناية العام اجلاري، يف  -٨٧
 .مدى توافر خدمات التوظيف للروما وكذلك لتقييم هذه اخلدمات إن كانت مالئمة ومنتجة

وتقوم وزارة العمل برصد مدى تنفيذ املقترحات املذكورة آنفاً، مبا يف ذلك عن طريق توزيع استبيان جديد     -٨٨
 .على وكاالت التوظيف يف هذا العام
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 من أجل   -قف  (، على تنسيق محلة إعالمية ترمي ملكافحة التمييز         ٢٠٠١ وعكفت وزارة العمل، حىت عام     -٨٩
. حتظى جزئياً بتمويل من االحتاد األورويب يف إطار برنامج العمل اجملتمعي ملكافحة التمييز            ) فنلـندا خالية من التمييز    

ها نشر مقاالت   وجيري تنفيذ احلملة بوسائل من    . وسـاهم اجمللـس االستشـاري لشؤون الروما يف احلملة كشريك          
. /www.join.fi/seis and http://www.join.fi/seis/englishوإطالق موقع على شبكة اإلنترنت على العنـوان 

 .، اليت تنشر على شبكة اإلنترنت، تتضمن مقاالت حمررة بلغة الروماPush)(وهناك أيضاً جملة 

)  من أجل فنلندا خالية من التمييز      -ف  ق(، عقدت حلقات دراسية جهوية يف إطار محلة         ٢٠٠٤ويف ربيع    -٩٠
لتقدمي معلومات عن القانون اجلديد ملكافحة التمييز، وعقدت حلقات تدريبية يف أماكن العمل تناولت قضايا تتعلق                

وقد جرت معاجلة املسائل املتعلقة بالروما كأقلية يف مجيع األنشطة اليت . بالتخطيط للخطوات الرامية لتحقيق املساواة  
 وربيع وصيف   ٢٠٠٤ويف خريف عام    . يف إطار احلملة، وشارك الروما يف التخطيط هلذه األنشطة وتنفيذها         أقيمت  

، ركزت احلملة على تعميم مراعاة النماذج اليت وضعت لتعزيز املمارسات الرامية ملكافحة التمييز وعلى               ٢٠٠٥عام  
من (لى اإلنترنت قاعدة بيانات عن أشخاص       ويتضمن موقع احلملة ع   . تقـدمي التدريب للسلطات يف قضايا املساواة      

ويوجد حالياً عشرة من أمثال هؤالء األشخاص على        . متخصصني يف تقدمي تدريب يف قضايا الروما      ) الـروما أصالً  
 .قاعدة البيانات

 -JOIN(وقامـت وزارة العمل أيضاً بتنسيق مشروع آخر ممول جزئياً من االحتاد األورويب، يعرف باسم                 -٩١
، وأهم أهدافه هو تطوير عمل السلطات عن طريق       )املشتركة للدعوة إىل مكافحة التمييز على املستوى احمللي       العملية  

وقد اشتمل املشروع على محلتني فرعيتني      . تعزيز التعاون واحلوار بني السلطات واجملموعات اليت تواجه خطر التمييز         
تني إصدار أول كتاب تاريخ وضعه الروما أنفسهم،        وقد متخض عن إحدى هاتني احلمل     . تركزان على قضايا الروما   

والكتاب ). األملانية واإلنكليزية والفنلندية والروما(، وهو متاح على اإلنترنت بعدة لغات "تـاريخ الروما "بعـنوان   
عن أما احلملة األخرى اليت نفذت يف فنلندا فأسفرت         . متوفر يف طبعة مكتوبة باللغة األملانية فقط يف الوقت احلاضر         

 .تطوير واختبار منوذج لدعم تعليم أطفال الروما

 ولكن نتائجه، فيما يتعلق منها ٢٠٠٤أغسطس /  يف أواخر شهر آب   JOINوقـد أكمـل وضع املشروع        -٩٢
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن املشروع على اإلنترنت      . بقضايا الروما، أدرجت يف املمارسات اليومية     

ويوجد على اإلنترنت أيضاً وصف ومنوذج للحملة اليت نفذت يف هلسنكي بشأن قضايا  . www.join.fiعلى العنوان   
على العنوان  " تـاريخ الروما  "، وكـتاب    http://www.join.fi/english/helsinki.htmlالـروما عـلى العـنوان       

http://www.romahistory.com/. 

وأنشـأت وزارة العمل شبكة وطنية ملوظفي االتصال بشأن قضايا املساواة، مشلت اإلدارة اجلهوية واحمللية                -٩٣
ويتلقى موظفو االتصال هؤالء تدريبا منتظما تناول لعدة سنوات تعزيز املساواة العرقية وترقية التنوع الثقايف               . معـا 
، ركز هذا التدريب بوجه خاص على وضع الروما         ٢٠٠٣ويف عام   . حة املمارسات التمييزية يف أماكن العمل     ومكاف

 .وكان مجيع املدرِّبني من الروما أصالً. يف فنلندا، والتمييز الذي يتعرضون له، وعلى مسائل ثقافية

على . كل من تتوفر فيه شروط القبولويشّجع الروما باألساس على التسجيل يف الربامج التعليمية املفتوحة ل        -٩٤
ويركز هذا  . أن وزارة العمل دأبت لعدة سنوات على تقدمي تعليم مهين متقدم للكبار، موجهاً للروما بشكل خاص               
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وشارك الروما  ). التطريز واملوسيقى واملسرح وترويض اخليل    (التعليم أساساً على جماالت وثيقة الصلة بثقافة الروما         
وجيري دائماً تناول االحتياجات التعليمية لألقليات يف اجتماعات توضع فيها          . ة هذا التعليم  أنفسـهم يف وضع خط    

 .خمططات تدريب لدخول سوق العمل

وقد استعملت األموال اليت قدمها الصندوق االجتماعي األورويب يف السنوات القليلة املاضية لتنفيذ مشروع               -٩٥
ع هو حتسني املستوى التعليمي للروما وزيادة فرص العمل املتاحة هلم          وكان اهلدف من املشرو    Romako""أطلق عليه 

، يف إطار الصندوق االجتماعي األورويب، مشروعان       ٢٠٠٤وعالوة على ذلك، أطلق يف عام       . وحتسـني رفـاههم   
وهذه املشاريع جزء من عمل يرمي إىل مكافحة العنصرية وكراهية          .  لفائدة الروما  EQUALيندرجان ضمن برنامج    

ويهدف أحد  . ألجانـب وهي تركز بوجه خاص على التعليم والتأثري على مواقف السكان الذين يشكلون األغلبية              ا
املشاريع إىل إدماج الروما يف دنيا العمل عن طريق التعليم وعن طريق وضع ترتيبات إلكساب الروما الذين أحرزوا                  

 إىل رفع املستوى التعليمي للروما وإىل تطوير منوذج   ويهدف املشروع اآلخر  . املستوى التعليمي املطلوب خربة عملية    
 .لتدريب جترييب لفائدة املدربني املتخصصني يف ثقافة الروما

وباإلضـافة إىل ذلك، هناك جمموعة من اإلجراءات ترمي إىل تيسري الوصول إىل سوق العمل والعودة إليها                  -٩٦
هذا ويهدف . (ROM-EQUAL) بالروما يعرف باسم هبدف هتيئة سوق عمل مفتوحة للجميع، تشمل مشروعا يتعلق

املشروع إىل إجياد منوذج إلدماج الروما يف دنيا العمل، وإىل تدريب مساعدين شخصيني يف املدارس من الروما أصالً ميكن  
 . املدارس ومن مث مساعدة أطفال الروما على إكمال تعليمهم املدرسي الشاملفيأن يسامهوا يف تغيري مواقف موظ

، موله الصندوق (Finitiko romako)ومثة مشروع يرمي إىل دعم توفري فرص العمل والتدريب املهين للروما  -٩٧
، يتألف من ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٣١ و٢٠٠٠يناير /االجتماعي األورويب يف الفترة ما بني أول كانون الثاين  

وفضالً . رس النظام التعليمي العام، وإىل دعم توظيفهمإجراءات ترمي إىل حتسني التحاق فرادى الطلبة من الروما مبدا
ويهدف املشروع إىل رفع    . عـن ذلك، مت ترتيب دورات تدريبية حتضريية حلياة العمل لفائدة الروما بشكل خاص             

ونتيجة هلذا  املشروع، . املسـتوى التعليمي للروما وإىل تقليص مشاعر التحيز فيما بني الروما والسكان من األغلبية   
على أن مواقف أرباب العمل حالت مع ذلك دون         . سـتطاع كثريون من أفراد الروما احلصول على تدريب مهين         ا

وتعزى هذه املشاكل يف جزء منها إىل قلة زاد الروما من التعليم واخلربة املهنية وكذلك، يف الغالب، إىل  . توظـيفهم 
 . ملا يتعرضون لـه من إقصاء اجتماعياملشاكل اليت يعانوهنا يف إدارة شؤون حياهتم اليومية نتيجة

وقـد وّجـه اجمللس االستشاري لشؤون الروما االنتباه إىل أمهية املشاريع املختلفة اليت ترمي لدعم تشغيل                  -٩٨
ورأى اجمللـس أن عـلى السلطات املكلفة بالعمل والتعليم مواصلة دعم تعليم الروما بالتعاون مع الروما                 . الـروما 

هناء التعليم املدرسي العام واحلصول على التدريب املهين أمر غري مسلم به جلميع الروما وبناًء               وال يزال إ  . أنفسـهم 
ويتعني على  . علـيه، يـتعني تقدمي الدعم للروما الذين نالوا املستوى التعليمي املطلوب للحصول على فرص عمل               

ن تكون قدوة للهيئات األخرى يف جمال       السـلطات العامـة واملنظمات اليت يأتيها التمويل من االعتمادات العامة أ           
ولعلـه ميكن تفسري قانون مكافحة التمييز على أنه يشترط أيضاً إدخال تغيريات على ممارسات   . توظـيف الـروما   

وال بد من احلرص أيضاً على أن جيد الروما املشورة لدى السلطات سواء يف              . التوظـيف اليت ينتهجها القطاع العام     
 . وبشكل عامحاالت تعرضهم للتمييز
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والحـظ اجمللـس االستشـاري لشؤون الروما أن منع الروما من دخول احملالت اخلاصة واملطاعم وتقييد                  -٩٩
ومثة شكل آخر من أشكال التمييز اخلطرية   . اخلدمات املتاحة هلم إمنا هي أشكال مألوفة للتمييز حىت اآلن ضد الروما           

 الضروري عزل السجناء من الروما عن غريهم بناًء على طلبهم،           وقد يكون من  . يتمثل يف ممارسة العزل يف السجون     
وهذا يعين أن هذا اإلجراء الذي يقصد به . مـن أجـل محايتهم من التهديد الذي يشكله السجناء اآلخرون ضدهم    

 الزجر يستخدم يف الواقع بغرض محاية السجناء من الروما، األمر الذي جيعل من الصعب عليهم احلصول على التعليم    
وقد اعترضت السجناء من    . اجلماعي، والعمل، والفسحة خارج الزنزانة، وما إىل ذلك من األنشطة يف حرم السجن            

 .الروما أيضاً مشاكل أثناء أدائهم اخلدمة اجملتمعية بسبب األذى الذي يناهلم يف أماكن العمل اليت يوجهون إليها

 .زيد من التفاصيل مسألة تعليم وتدريب الروما مب١٣وتتناول املادة  -١٠٠

كما يرد وصف لإلجراءات اليت اختذت لدعم تشغيل الروما يف التقارير الدورية للحكومة بشأن تنفيذ اتفاقية  -١٠١
 ).٣ إىل ١املرفقات ( ٢٠٠٣ و٢٠٠١ و١٩٩٩ املقدمة يف األعوام ١١١منظمة العمل الدولية رقم 

  العنصرية وكراهية األجانب- ٢٧هاء 

اد األورويب، مقترح بشأن قرار إطاري للمجلس األورويب بشأن مكافحة العنصرية وكراهية      أعـد، يف االحت    -١٠٢
فيما يتعلق بالعمل الرامي ملكافحة ) JHA/96/443(وينتظر أن حيل القرار اإلطاري حمل اإلجراء املشترك        . األجانـب 

  بتنفيذ مبدأ املعاملة على EC/2000/43)(العنصرية وكراهية األجانب، وأن يعضد األمر التوجيهي الصادر عن اجمللس 
وترى فنلندا أن القرار اإلطاري الذي جيري إعداده يف غاية          . قدم املساواة بصرف النظر عن العرق أو األصل اإلثين        

 .األمهية وقد أيدت اجلهود املبذولة للتوصل إىل إمجاع بشأنه

) حنو حتقيق املساواة العرقية والتنوع    (عنصري  ولقد اعتمدت خطة عمل احلكومة ملكافحة التمييز العرقي وال         -١٠٣
وتعمل وزارة العمل على تنسيق عملية تنفيذ خطة العمل وكذلك التنفيذ الوطين لربنامج . ٢٠٠١مارس / آذار٢٣يف 

وقد وضعت خطة العمل بالتعاون مع عدد كبري من السلطات واهليئات األخرى            . العمـل اجملتمعي ملكافحة التمييز    
عرب حلقات دراسية ونشرة وموقع على      (ت معلومات بشأهنا على نطاق واسع يف سائر أرجاء البلد           املعنـية، ووزع  

وتقـوم وزارة العمل أيضاً بتنفيذ برنامج العمل الذي أقره مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث ملكافحة                ). اإلنترنـت 
 .، املعقود يف ديربانالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

والغرض منها هو دعم اإلجراءات الرامية . ٢٠٠٣ إىل ٢٠٠١وتركـزت خطـة العمل على السنوات من          -١٠٤
وقد . إلرساء عالقات جيدة بني األعراق ومنع العنصرية والتمييز العرقي يف اجملتمع الفنلندي وتطوير هذه اإلجراءات              

ستويني الوطين من ناحية واجلهوي واحمللي من ناحية أخرى، موجهة          اختـذت إجراءات يف إطار خطة العمل على امل        
سـواء بسـواء لصاحل املهاجرين اجلدد، واملهاجرين الذين أقاموا يف البلد لفترة طويلة، واجليل الثاين من املهاجرين،            

امى، فضالً عن الشعب    واألقلـيات العرقية التارخيية مبا فيها الروما، واليهود، والتتار، ومن يطلق عليهم الروس القد             
 .ومشلت هذه اإلجراءات أيضاً العائدين وأفراد أسرهم. الصامي األصلي

كمـا استعني، يف تنفيذ خطة العمل، بالتمويل الذي قدم يف إطار برنامج عمل اجلماعة األوروبية ملكافحة                  -١٠٥
 .وال تزال هذه االعتمادات تستعمل لتنفيذ عدة مشاريع وطنية ودولية. التمييز
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 لتمويل فريق عمل على     ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣كمـا استعملت أموال برنامج عمل اجلماعة األوروبية يف عامي            -١٠٦
املسـتوى األورويب برئاسة وزير العمل الفنلندي، أنيطت به مهمة تقدمي بيان باملمارسات األوروبية يف جمال جتميع                 

مقترحات ألساليب جتميع املعلومات عن التمييز يف       املعلومات عن التمييز، وحتديد مؤشرات متناسبة للتمييز، وتقدمي         
واستناداً إىل هذا العمل، سينشأ نظام وطين لرصد ممارسات التمييز والعنصرية . الـدول األعضاء يف االحتاد األورويب   

 .وكراهية األجانب

 .٢ ضمن املعلومات الواردة يف إطار املادةالقانون اجلديد ملنع التمييزوقدمت معلومات عن  -١٠٧

 حيز التنفيذ يف 660/2001)(وقد دخل القانون اخلاص بأمني املظامل املعين باألقليات وباجمللس الوطين للتمييز        -١٠٨
واملهام اليت أسندت إىل أمني املظامل      . ، وبالتايل ألغي مكتب أمني املظامل املعين باألجانب       ٢٠٠١سبتمرب  /أول أيلـول  

 فيما بني األعراق يف اجملتمع، وحتسني وضع األجانب واألقليات العرقية           املعـين باألقليات هي إرساء عالقات جيدة      
وزيادة متتعهم باحلقوق، وتقدمي تقارير عن املساواة بني خمتلف اجملموعات العرقية وعن وضع خمتلف هذه اجملموعات                

دمي معلومات عن وظـروفها يف اجملـتمع، واختـاذ مبادرات إلزالة التمييز وتدارك أوجه القصور اليت لوحظت، وتق        
. التشـريعات والسوابق القضائية اخلاصة بالتمييز على أساس األصل العرقي وعن وضع األقليات العرقية واألجانب              

وباإلضـافة إىل ذلـك، يقوم أمني املظامل املعين باألقليات، بالتعاون مع السلطات األخرى، برصد مدى متتع األفراد      
وحيق ألمني املظامل املعين باألقليات احلصول بدون عائق مادي         .  أصلهم العرقي  باملعاملـة على قدم املساواة أياً كان      

على هذه املعلومات من السلطات األخرى بالقدر الذي يتطلبه أداء مهامه، حىت مع وجود أحكام قانونية تنص على                  
 .سرية الوثائق

طين املعين بالتمييز، وهو عبارة عن سبيل وجيـوز ألمـني املظامل املعين باألقليات إحالة قضايا إىل اجمللس الو     -١٠٩
 من ١٣وقد نصت املادة . جديـد لالنتصـاف القانوين، مما يؤدي إىل حتسني فرص اللجوء إىل القضاء حبكم الواقع            

ويف حاالت التمييز العرقي، جيوز للمجلس، ما دام ال عالقة هلذه احلاالت بالتوظيف             . قانون منع التمييز على مهام اجمللس     
تأكيد التوصل إىل   ) ١: دمـة العامة أو التدريب أو غري ذلك من األنشطة املماثلة يف مكان العمل، أن يقوم مبا يلي                 أو باخل 

 اإلجراءات االنتقامية،   حظر تواصل أو تكرار سلوك ينتهك حظر التمييز أو حظر         ) ٢تسـوية وديـة بني األطراف، أو        
وعالوة على األمر باملنع، جيوز . مني املظامل املعين باألقليات وذلـك بناًء على مبادرة من أحد أطراف الرتاع أو من أ           

وليس املقصود باجمللس االستعاضة عن . للمجلس أن يعمد إىل التهديد بفرض غرامة واألمر بدفع الغرامة إذا لزم األمر
ة صالحية لتغيري   أي سبيل آخر من سبل االنتصاف القانونية اليت كانت موجودة بالفعل قبل إنشائه وال هو يتمتع بأي                

 . قرارات سلطة ما

ويساعد هذا اجمللس أمني املظامل     . ٢٠٠٥ يف ربيع    جملساً استشارياً لشؤون األقليات   وقـد أقامت احلكومة      -١١٠
املعين باألقليات، وجيوز لـه أن يقدم اقتراحات وآراء بشأن تطوير أنشطة اإلشراف على مدى التقيد حبظر التمييز                 

ويهدف اجمللس االستشاري إىل تطوير     .  عن محاية وضع األجانب وكفالة متتعهم باحلقوق       العرقي ورصده، وكذلك  
 .التعاون فيما بني السلطات واملنظمات غري احلكومية يف جمال رصد التمييز ومنعه

اجمللس االستشاري لشؤون العالقات بني     ، عمدت وزارة العمل إىل إصالح       ٢٠٠٥مـارس   /ويف أول آذار   -١١١
ـ . األعـراق  ان اهلدف من هذا اإلصالح هو زيادة الشفافية يف العالقات فيما بني األعراق وتعزيز مكانة اجمللس                وك
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وقد . االستشاري، ونقل بعض مهامه إىل اجملالس االستشارية اجلهوية املقرر إنشاؤها يف مدن توركو ويوانسو وأولو              
يف اجمللس االستشاري، كما دعي أعضاء يف تعـززت بذلـك إمكانيات مشاركة املهاجرين وأفراد األقليات العرقية    

 .أحزاب سياسية ممثلني يف الربملان إىل اإلنضمام كأعضاء يف اجمللس

حيز ) ٤٩٣/١٩٩٩قانون االندماج،    (القانون اخلاص باندماج املهاجرين واستقبال طاليب اللجوء      ودخـل    -١١٢
 ظروف اندماج املهاجرين ومتتعهم باملساواة      واهلدف من هذا القانون هو حتسني     . ١٩٩٩مايو  /التنفـيذ يف أول أيار    

وحـرية االختيار عن طريق تنفيذ إجراءات تعزز إمكانيات حصوهلم على املعلومات واملهارات املطلوبة يف اجملتمع،                
، أضيف إىل ٢٠٠٢ويف عام . وتكفل لطاليب اللجوء واحملتاجني حلماية مؤقتة سبل العيش والرعاية بالتكفل باستقباهلم

وقد نص على فرض التزامات على      . ون حكم جديد بشأن تعزيز املساواة وإرساء عالقات جيدة بني األعراق          القـان 
وبغية تنفيذ هذا احلكم، قامت رابطة      . السـلطات احمللية وغريها من السلطات املسؤولة عن إعداد برامج االندماج          

قدمي التدريب للسلطات املسؤولة عن تعزيز املساواة       السلطات اجلهوية واحمللية الفنلندية وشركاؤها املتعاونون معها بت       
 .وإرساء عالقات جيدة فيما بني األعراق

وأهم صكني منصوص عليهما يف قانون االندماج مها برنامج االندماج احمللي وخطة االندماج الفردية اللذان     -١١٣
وتتعلق . كنه حيملهم واجبات أيضاًومينح القانون للمهاجرين بعض احلقوق ول. يقدمان لكل مهاجر عاطل عن العمل

هـذه الواجبات باألخص بأولئك املهاجرين الذين هم يف حاجة إىل عالوة معيشة أو غري ذلك من الدعم املايل من                    
فاملهاجر يستفيد من خطة اندماجية ملدة ثالث سنوات من تاريخ دخوله إىل البلد، بشرط أن يكون عاطالً                 . اجملتمع

ويتلقى املهاجر الذي يتبع اخلطة     . أو عالوة معيشة  /تلقي إعانة للحصول على عمل و     يبحـث عن عمل وحيق لـه       
 .االندماجية اخلاصة به استحقاقاً مالياً يتألف من إعانة للحصول على عمل وعند االقتضاء على عالوة معيشة

وقد تبّين، وفقاً . ندماج، تقريراً إىل الربملان عن مدى تنفيذ قانون اال     ٢٠٠٢مايو  /وقدمت احلكومة، يف أيار    -١١٤
على أن العديد من    . هلـذا التقرير، أن القانون جمد وضروري وهو بصدد إحداث آثار إجيابية على وضع املهاجرين              

. السـلطات احمللية وإدارات العمل ال تزال تعمل على إجياد أفضل املمارسات وتطويرها وعلى إقامة عالقات تعاون                
 .٢٠٠٧ن عن تنفيذ القانون حبلول عام وستقدم احلكومة تقريراً للربملا

 ألغراض إعداد مقترح لربنامج  ٢٠٠٤أنشأت وزارة العمل فريقاً عامالً يف عام        . بـرنامج سياسـة اهلجرة     -١١٥
ويوضع الربنامج اجلديد استناداً إىل الربنامج السياسي حلكومة رئيس الوزراء مايت           . احلكومة اخلاص بسياسة اهلجرة   

 برنامج سياسة اهلجرة هو حتديد القيم اليت تقوم عليها هذه السياسة هبدف كفالة احترام حقوق والغرض من . فاهنانن
ويف الوقت ذاته، يرمي هذا الربنامج إىل إزالة التهديدات . اإلنسـان واحلقـوق األساسية وإرساء ثقافة إدارية جيدة   

 .املرتبطة باهلجرة

وحدد . ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٥نامج سياسة اهلجرة يف     وقـد انتهى الفريق العامل من إعداد مشروع بر         -١١٦
ويركز الربنامج على تعزيز اهلجرة املرتبطة .  هدفاً سياسياً واقترح إجراءات لتحقيقها٣٥مشروع الربنامج ما جمموعه 

ومـن األهداف األخرى اهلامة السعي إلجياد نظام استشارات، وحتسني نظام إدماج املهاجرين، وحتسني              . بـالعمل 
واهلدف من هذا الربنامج هو تعزيز تطور اجملتمع على أساس تنوع القيم والثقافات وعلى . عالقات فيما بني األعراقال

 .أساس مبدأ عدم التمييز، ومن مث دعم الطابع الدويل لفنلندا وزيادة قدرهتا على املنافسة
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جرة، بغية تقدير تكاليف الربنامج     ويقـترح الفـريق العامل إعداد برنامج مستقل لتنفيذ برنامج سياسة اهل            -١١٧
. وتوزيع هذه التكاليف، فضالً عن حتديد السلطات واهليئات املسؤولة عن التنفيذ، وحتديد أشكال التعاون املختلفة              

 .ويالحظ الفريق العامل أن إدارة سياسة اهلجرة تتطلب متابعة مالئمة

ساواة فيما بني األعراق يف دنيا العمل عن طريق         ، قدمت وزارة العمل مشروعاً لتعزيز امل      ٢٠٠١ويف عـام     -١١٨
وقد فتحت هذه الشبكة موقعاً خاصاً هبا على اإلنترنت، وأصدرت          . وتدريبهم) (ETNAإقامـة شبكة من اخلرباء      

وتتألف الشبكة من ممثلني عن السلطات واملنظمات غري احلكومية         . منشـورات عـن قضايا املساواة يف دنيا العمل        
ويف عامي ). مبا فيها منظمات متثل الروما وأخرى متثل املعوقني وأخرى متثل املهاجرين          (رضة للتمييز   واجملموعات املع 

، تلقّي  (NOVAETNA)، توسعت هذه الشبكة حبيث أصبحت شبكة للخرباء على مستوى الوطن            ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤
يب آخرين بشأن القضايا اليت أعضاءها املوزعني على خمتلف أحناء البلد تدريباً يف شكل حلقات عمل إلعدادهم لتدر      

 .ويعملون بصفتهم خرباء جهويني يف تنفيذ قانون منع التمييز. تتعلق بالتمييز

لقد نفذت وزارة العمل على سبيل املثال شىت أنواع الربامج واإلجراءات اليت ترمي             . برامج ملكافحة التمييز   -١١٩
 من أجل   - SEISويهدف مشروع   . قدمها االحتاد األورويب  إلرساء وتعزيز التنوع الثقايف واملساواة مبساعدة أموال        

فنلـندا خالية من التمييز، املذكور آنفا إىل تقدمي معلومات والتدريب يف قضايا متعلقة بالتنوع الثقايف وعدم التمييز                  
ات  هبدف تطوير احلوار بني اهليئ   ٢٠٠٢ منذ عام    JOINوتنفذ مشاريع   . ولـتطوير هـياكل وطرائق لتعزيز املساواة      

وقد . املعنية على املستوى احمللي فضالً عن تطوير ممارسات جيدة وذلك بالسعي لتعيني املمارسات التمييزية ومنعها              
استخدمت هذه املشاريع لتنظيم دورات تدريبية، وحلقات عمل موضوعية، وتبادل األشخاص، ونزهات، فضالً عن             

 أيضاً إنشاء موقع وجملة على اإلنترنت،   JOINمشاريع  ومن األنشطة اليت جرت يف إطار       . اختـبار ممارسات جديدة   
وكانت هذه املشاريع هتدف إىل التعرف على أوجه التشابه يف جتارب         . وشـبكة من املدربني، وإصدار مواد تعليمية      

 .اجملموعات اليت تتعرض للتمييز، ومن مث تعزيز األفكار املؤيدة ملنع التمييز واملساواة

ويقدم التمويل بصفة . م مكافحة العنصرية عن طريق ختصيص إعانات حكومية سنوية   وتدعـم وزارة التعلي    -١٢٠
وقد تتخذ هذه   . رئيسـية ملشاريع تضطلع هبا منظمات غري حكومية ملكافحة العنصرية وكراهية األجانب والتعصب            

مدرسية، ونواد لطلبة   فقد متنح إعانات مثالً لدعم تنظيم محالت إعالمية عامة، وزيارات           : املشـاريع أشكاالً خمتلفة   
وقد متنح  . املدارس تسعى إىل إزالة مواقف التحامل على الثقافات املختلفة والتحذير من خماطر العنصرية وكراهية األجانب              

وتويل عناية خاصة،  . إعانـات أيضاً، ألسباب خاصة، ملشاريع جتريبية وإمنائية تضطلع هبا سلطات حملية ملكافحة العنصرية             
 .ار بشأن اإلعانات، ملشاريع ترمي إىل صرف الشباب عن خمتلف اجلماعات اليت حتّرض على العنصريةلدى اختاذ القر

ويـرد أيضاً وصف لإلجراءات اليت اختذت ملكافحة التمييز يف التقارير الدورية بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة                 -١٢١
 .)٣ إىل ١اتاملرفق( ٢٠٠٣ و٢٠٠١ و١٩٩٩ املقدمة يف األعوام ١١١العمل الدولية رقم 

  األمن الوظيفي للعمال غري املتفرغني، والعمال االحتياطيني، واألجانب- ٢٨هاء 

هو منح عقود العمل املؤقتة وضعاً مساوياً لوضع العقود         ) ٥٥/٢٠٠١(اهلـدف مـن قانون عقود العمل         -١٢٢
إذا أبرم : " مجلة أمور، على ما يلي من الفصل األول، حيث نص، يف    ٥وهذا ما يبيِّنه احلكم الوارد يف املادة        . الدائمة
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رب العمـل واملوظـف عدداً متتالياً من عقود العمل حمددة املدة واستمرت مبوجبها عالقة العمل بدون انقطاع أو                   
بفترات انقطاع قصرية فقط، وجب اعتبار عالقة العمل على أهنا واقعة باستمرار عند حتديد املستحقات استناداً إىل                 

 ".عالقة العمل

وينص القانون أيضاً على واجب رب العمل أن يضمن، لدى اإلعالن عن الشواغر، إتاحة فرص للعمال غري  -١٢٣
 .املتفرغني للتقدم هلذه الوظائف على النحو املتاح للعمال الدائمني واملتفرغني

ات وال جيـوز لرب العمل أيضاً تطبيق شروط عمل تبخس حقوق العمال على أساس مدة العمل أو ساع                  -١٢٤
 .ويتعني على رب العمل من جهة أخرى أيضاً معاملة مجيع العمال على قدم املساواة. العمل، دون مربر وجيه

وتـرأس وزارة العمل فريق عمل ثالثياً مهمته تقدمي بيان باملشاكل اليت يسببها االقتصاد املستتر، وال سيما                  -١٢٥
 بني الشركات، مع األخذ يف احلسبان بصفة خاصة توسيع مبـراعاة احلـد األدىن من شروط العمل واملنافسة العادلة     

وعلى الفريق العامل تقدير مدى مالءمة اإلشراف الذي ميارس على هذه القضايا . االحتاد األورويب والتجارب الدولية
. جراءاتاملذكورة أعاله وتقدمي املقترحات الضرورية الختاذ ما يلزم من إجراءات للتعديالت التشريعية وغريها من اإل

وباإلضـافة على ذلك، يتعني على الفريق العامل تقدير اإلمكانيات املتاحة لكفالة احلد األدىن من شروط العمل يف                  
إطـار قانون العمل واالتفاقات اجلماعية يف فنلندا للعمال العاملني يف اخلارج، وذلك يف إطار التعاون عرب الوطين،                  

وسينتهي الفريق العامل من . لزم من إجراءات تشريعية وغريها من اإلجراءاتوتقدمي املقترحات الضرورية الختاذ ما ي
 .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٣١عمله يف 

ومن بني النقابات العمالية، أعلن االحتاد الفنلندي للموظفني برواتب، فيما أعلن، أن تعديالت إجيابية فيما                -١٢٦
. خلت على قانون العمل الفنلندي منذ تقدمي التقرير الدوري الرابع         يـتعلق بأمن الوظيفة للعمال غري املتفرغني قد أد        

 من قانون عقود العمل اجلديد حتظر تطبيق ظروف عمل دون املالئم    ٢ من الفصل    ٢ من املادة    ٢فاملـادة الفرعـية     
وينص هذا احلكم على أن من واجب رب العمل عرض فرص         . اسـتناداً فقط إىل ساعات العمل، ودون مربر وجيه        

فإذا احتاج رب العمل ملزيد من العمال ألداء مهام مناسبة للعمال غري املتفرغني             . لعمـل على العمال غري املتفرغني     ل
وعلى هذا املنوال ذاته،    . الذين يعملون أصالً عند رب العمل، فال بد من عرض هذه املهام أوال على هؤالء العمال               

، الذي أصبح نافذاً يف     )٣٠٤/٢٠٠٣(يني يف احلكومات احمللية      من القانون اخلاص باملوظفني املدن     ٢٢نصـت املادة    
، على أن األولوية للذين يشغلون مناصب من العمال غري املتفرغني يف احلصول على ٢٠٠٣نوفمرب /أول تشرين الثاين

 على أن ظروف العمال غري املتفرغني ال تزال، من ناحية املمارسة، أسوأ حاالً من ظروف              . مناصـب أخرى شاغرة   
 من  ٢ من الفصل    ٢ من املادة    ٢أما فيما يتعلق مبا يسمى العمال االحتياطيون، فإن املادة الفرعية           . العمال املتفرغني 

قانون عقود العمل حتظر تطبيق شروط عمل خبسة استناداً فقط إىل مدة العمل، ودون مربر وجيه، إال أن هذا احلكم               
 .ماية من التسريح من العمل يف األعمال قصرية املدةال يلغي انعدام األمن املترتب على انعدام احل
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حتديـد األجـور الدنيا من أجل ضمان احلماية أيضاً للعمال            - ٢٩هاء 
 الذين ال حتميهم االتفاقات اجلماعية القطاعية

على أن احلدود الدنيا لشروط العمل وظروفه ال تزال حتددها      ) ٥٥/٢٠٠١(نص قانون عقود العمل اجلديد       -١٢٧
فلو أن اتفاقاً مجاعياً وطنياً، ينظر إليه على أنه حسن التمثيل يف القطاع املعين،              . تفاقـات اجلماعية العامة التطبيق    اال

تضـمن أحكاماً تتعلق بنوع العمل الذي يؤديه العامل، لكان رب العمل ملزما بتطبيق تلك األحكام على أهنا احلد                   
فيها اتفاق مجاعي عام التطبيق، فإن األجور الدنيا حتدد هي األخرى ويف القطاعات اليت يوجد . األدىن لشروط العمل
، باحترام اتفاق )٤٣٦/١٩٤٦(وجيوز لرب العمل املطالب، مبوجب قانون االتفاقات اجلماعية         . باالتفـاق اجلماعي  

عي بدالً من   مجاعي يكون طرفه املتعاقد الثاين هو منظمة عمالية وطنية، أن يطبق مع ذلك أحكام هذا االتفاق اجلما                
 .االتفاق اجلماعي العام التطبيق

ويف حالة القطاعات اليت ال يتوفر فيها اتفاق مجاعي عام التطبيق، ميكن أن حتدد أجور العمال باتفاق مجاعي  -١٢٨
آخر يطبق على املستوى الوطين أو باتفاق مجاعي خاص بالشركة يكون ملزماً لرب العمل مبوجب قانون االتفاقات                 

وإن مل يوجد حىت مثل هذا االتفاق اجلماعي، وحتدد أجور العمال بأحكام عقد العمل الذي أبرم بني رب            . اجلماعية
 .العمل والعامل

وينص قانون عقود العمل بشكل حمدد أيضاً على احلد األدىن لألجور يف احلاالت اليت ال يوجد فيها اتفاق                   -١٢٩
 لرب العمل مبوجب قانون عقود العمل، وحيثما مل يتفق على           مجـاعي عام التطبيق وال أي اتفاق مجاعي آخر ملزم         

ففي مثل هذه احلاالت، حيق للعامل أن يتلقى أجراً معقوالً يدفع عادة مقابل نوع العمل               . األجـور يف اتفاق العمل    
 .الذي يؤديه

قانون عقود العمل  من ١٠وقد تعزز احلكم املشار إليه أعاله بشأن احلد األدىن لألجور حبكم يرد يف الفصل  -١٣٠
فشروط وظروف عقد العمل املتعلقة باألجور ميكن تعديلها أو         . يـتعلق بتعديل شروط وظروف العمل غري املعقولة       

وإذا اتفقت أطراف عقد من عقود العمل . عدم االعتداد هبا إذا كان تطبيقها منافياً للممارسات اجليدة أو غري معقول
 من  ١٠ من الفصل    ٢از تعديل مثل هذا الشرط من العقد مبوجب املادة          عـلى أجور متدنية بشكل غري معقول، ج       

 .قانون عقود العمل

ذلك أن أحكام قانون عقود العمل املتعلقة باالنطباق العام لالتفاقيات اجلماعية، وبتأكيد االتفاقات اجلماعية  -١٣١
أساساً توضيح أمهية االتفاقات اجلماعية يف      وصحتها، وباالتفاق اجلماعي املطبق على املوظفني مبرتبات إمنا يقصد هبا           

 .جمال محاية العمال الذين هم يف خدمة أرباب العمل الذين مل ينضموا إىل عضوية أي احتاد من احتادات أرباب العمل

نافذاً يف نفس الوقت الذي بدأ ) ٥٦/٢٠٠١(ولقد أصبح القانون املتعلق باالنطباق العام لالتفاقات اجلماعية  -١٣٢
ووفقاً هلذا القانون، جيب أن تتخذ اللجنة، . ٢٠٠١يونيه /سريان مفعول قانون عقود العمل، أي يف أول حزيران     فيه  

املعنـية بتأكيد مبدأ االنطباق العام لالتفاقات اجلماعية، إجراء بشأن مسألة تأكيد مبدأ االنطباق العام عندما تتلقى                 
٢ االتفاق اجلماعي حمل البحث واملعلومات املشار إليها يف الفقرتني الوزارة املكلفة مبسائل السالمة والصحة املهنيتني 

. وميكن الطعن يف قرار اللجنة بتقدمي استئناف خطي إىل حمكمة العمل.  من قانون االتفاقات اجلماعية٢ من املادة ٤و
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مجاعياً تغطي، إىل جانب     اتفاقاً   ١٥٠وقد أكدت اللجنة مبدأ االنطباق العام لنحو        . ويكون قرار حمكمة العمل هنائيا    
وبالتايل، فإن  .  يف املائة من جمموع العمال     ٩٥ يف املائة إىل     ٩٠االتفاقـات اجلماعية األخرى املطبقة بشكل عادي،        

أما بالنسبة للعمال غري    . االتفاقـات اجلماعـية أداة فعالـة يف جمال كفالة احلد األدىن من شروط وظروف العمل               
 من  ٢ من الفصل    ١٠جلماعية، فإن الذي يطبق يف حالتهم هو احلكم الوارد يف املادة            املشـمولني بنظام االتفاقات ا    

ويطبق هذا احلكم يف احلاالت . قـانون عقود العمل، واملتعلق باحلد األدىن من الراتب عند عدم وجود اتفاق مجاعي      
ظروف العمل اليت تفرز أجوراً وباإلضافة إىل ذلك، ميكن تعديل شروط و     . اليت مل يُتفق فيها على أجر يف عقد العمل        

وفضالً عن ذلك يتضمن .  من قانون عقود العمل١٠ من الفصل ٢متدنية على حنو غري معقول، وذلك مبوجب املادة 
بشأن التمييز ذي الطابع االستغاليل يف مكان العمل، جيرم دفع          ) ٤٧من الفصل   ) أ(٣املادة  (القانون اجلنائي حكماً    

 . صارخأجور متدنية للغاية بشكل

  العنف ضد املرأة- ٣٠هاء 

قُّدمت يف التقرير الدوري الرابع، تفاصيل عن وجود عنف ضد املرأة يف فنلندا استناداً إىل دراسة وضعت يف  -١٣٣
ووفقاً للنتائج اليت توصلت إليها هذه      .  بشأن العنف الذي يوقعه الرجال بالنساء على وجه اخلصوص         ١٩٩٧عـام   

 املائة من النساء يف وقت ما من حياهتن لعنف أو لتهديد بعنف جسدي أو جنسي على                  يف ٤٠الدراسة، فقد تعرض    
 يف املائة من النساء املتزوجات أو املعاشرات ملثل هذا العنف أو التهديد به صادر من        ٢٢وتعـرض   . يـد الـرجال   

ري من األعوام اليت مشلتها   يف املائة منهن تعرضن ملثل هذه املعاملة يف العام األخ          ٩٠أزواجهـن أو معاشـريهن، وأن       
، فال يوجد أية معلومات مؤكدة عن تطور    ١٩٩٧ونظراً لعدم إجراء أي دراسة مماثلة يف فنلندا منذ عام           . الدراسـة 

 .العنف ضد املرأة

عـلى أنـه باإلمكـان رصد تطور العنف ضد املرأة يف فنلندا باالستناد إىل البيانات إحصائية اليت مجعتها                    -١٣٤
ا يتعلق مثالً بأسباب الوفاة واجلرائم اليت ُبلّغت هبا الشرطة، وباالستناد إىل الدراسات العامة املتعلقة               السـلطات فيم  

ووفقا لإلحصائيات املتعلقة بأسباب الوفاة، فإن عدد النساء الاليت قتلن يف العشر السنوات املاضية قد بلغ      . بالضحايا
يف فترة )  سنويا٤٤ً( امرأة، وهو عدد دون املتوسط بكثري ٢٩ت ، قتل٢٠٠٣ويف عام .  امرأة سنويا٥٣ً و٢٩ما بني 

 يف عام  ٤٤ امرأة، إىل    ٤٧، الذي قتل فيه     ٢٠٠١فقد اخنفض عدد القتلى من النساء منذ عام         . العشـر السـنوات   
٢٠٠٣على أنه من السابق ألوانه احلديث عن اجتاه مستمر يف تراجع عدد القتلى من النساء استناداً إىل عام . ٢٠٠٢

ومن جمموع املتوفيات نتيجة للعنف، لقي نصفهن تقريباً حتفهن . على اعتبار أن هذا االجتاه قد يعزي إىل تغري عرضي
ويف أواخر التسعينيات من القرن املاضي، تويف حنو مخس         . بسبب العنف الذي مورس عليهن من قبل شركاء حياهتن        

ارتفع هذا العدد مؤقتاً إىل عشرين ولكنه تقلص ثانية إىل مخس و. عشرة امرأة سنوياً نتيجة لتعرضهن ملثل هذا العنف   
 ).إحصائيات فنلندا: املصدر (٢٠٠٣ و٢٠٠٢عشرة يف عامي 

ويف ضوء احلاالت اليت ُبلّغت هبا الشرطة، تتعرض املرأة لعنف الشريك يف العالقة احلميمية أكثر من الرجل                  -١٣٥
حلاالت اليت سجلت على أهنا حاالت عنف مرتيل ُعشر ما ُبلّغت به ، بلغ عدد ا٢٠٠٣ويف عام . يف كثري من األحيان

 يف املائة من اجلرائم اليت      ٨٠وكانت املرأة، يف كل عام، هي الضحية يف حنو          . )١(الشـرطة من حاالت العنف تقريباً     
 ).٢٠٠٤التقرير عن اجلرمية يف عام (أبلغ عنها 
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 تلقيها مكاملات عاجلة من البيوت، وذلك يف إطار     وتـتدخل الشـرطة يف حاالت العنف ضد النساء لدى          -١٣٦
وميكن للشرطة أيضاً أن حتاط علماً حباالت العنف ضد النساء عند تقدميهن . التحقيقات اجلنائية وعند تقدمي املساعدة

 مكاملة عاجلة من    ٧٠ ٠٠٠وقد تلقت الشرطة أكثر من      . التماسـات لفرض قيود زجرية على شركائهن يف احلياة        
 يف املائة ٣ حالة اعتداء أبلغت هبا الشرطة، ويف ذلك ارتفاع بنسبة ٣٠ ٠٠٠، وكان هناك ٢٠٠٤يف عام البـيوت   

 .٢٠٠٣عن 

فبينما وصل . وقـد ارتفع عدد حاالت االغتصاب اليت أبلغت هبا الشرطة يف أواخر تسعينات القرن املاضي             -١٣٧
 حالة، فإن متوسط عدد حاالت      ٤٠٠اء  ، زه ٢٠٠٢عـدد حـاالت االغتصـاب اليت أبلغت هبا الشرطة يف عام             

وأفادت دراسة  ). إحصائيات فنلندا ( حالة سنوياً    ٥٣٥ هو   ٢٠٠٣ إىل   ١٩٩٩االغتصاب املبلغ عنها يف األعوام من       
، من )، دراسة عن االغتصاب يف اإلجراءات اجلنائية (?٢٠٠٤Kainulainen, Heini: Raiskattuنشـرت يف عـام   

، أن )٢٠٠٤: ١٦ Oikeus. إحصائيات فنلندا. ٢١٢ يف السياسات القانونية، رقم منشورات املعهد الوطين للبحوث
 على سبيل املثال، مل     ١٩٩٨ففي عام   . حاالت االغتصاب اليت تبلّغ هبا الشرطة ال تؤدي عادة إىل توجيه هتم جنائية            

نتيجة للتعديالت اليت   ولكن  .  يف املائة من حاالت االغتصاب اليت أبلغ عنها        ١٠جتر مالحقات سوى بشأن أقل من       
أدخلت على األحكام اجلنائية اخلاصة باجلرائم اجلنسية، فقد زاد عدد حاالت االغتصاب اليت ترتبت عنها مالحقات                

 . يف املائة من احلاالت تقريبا١٥ً، وجهت اهتامات يف ٢٠٠٣ إىل ١٩٩٩ويف الفترة من . جنائية

 ، ١٩٩٣، و ١٩٨٨، و ١٩٨٠ريت يف فنلندا يف األعوام      وتقـدم الدراسـات العامة عن الضحايا، اليت أج         -١٣٨
على أن هذه الدراسات ال تقدم معلومات حمددة عن      . ، صورة عامة عن تطور العنف ضد النساء       ٢٠٠٣، و ١٩٩٧و

وهذا راجع  . العـنف الذي تتعرض لـه النساء بالقدر الذي تقدمه دراسات منفصلة تركّز على هذه املسألة بعينها               
ووفقاً للدراسات اخلاصة بالضحايا، ال يوجد هناك       . املطروحة وللطرق املتبعة يف جتميع املعلومات     الختالف األسئلة   

فقد ارتفع عدد حاالت العنف اليت      . اخـتالف كبري يذكر يف احتمال تعرض الرجال والنساء للعنف أو للتهديد به            
وتعزى هذه الزيادة إىل حد كبري ). ائة يف امل١١,٨ (٢٠٠٣إىل عام )  يف املائة٨ (١٩٨٠تعرضت هلا النساء من عام 

 .وباملقابل، تراجع العنف املرتيل الذي يلحق أضراراً باملرأة. إىل الزيادة يف العنف الذي تتعرض له املرأة يف عملها

 امرأة تقريباً بسبب    ٥٠ففي مطلع التسعينيات، كانت متوت      . إن العنف املرتيل هو بوجه عام جرمية تتكرر        -١٣٩
ويف حاالت عنف .  منهن مينت بسبب العنف املرتيل أو العنف الذي يوقعه هبن شركاؤهن يف احلياة٣٠ إىل ٢٠العنف، 

 يف املائة من    ١٠ يف املائة من احلاالت تقريباً، واملرأة يف         ٩٠الشريك يف العالقة احلميمية، يكون الرجل هو اجلاين يف          
 .ملرأة وهو يف هذه احلاالت ذو طابع خطري ومتكرر يف الغالبوُيرتكب العنف املرتيل بالدرجة األوىل ضد ا. احلاالت

 من املرسوم اخلاص    ٦فوفقاً للمادة   . وحيظـى وضـع ضـحايا اجلرمية وتقدمي املساعدة هلم بعناية خاصة            -١٤٠
بالتحقيقات اجلنائية وبإجراءات احلماية، يتعني على الشرطة إحاطة الضحية باإلمكانية املتاحة لديها للحصول على              

وباإلضافة إىل اخلدمات اليت تقدمها     . تعويض من الدولة عن الضرر الذي حلقها بسبب اإلجرام الذي تعرضت لـه           
وأبرمت دوائر  . السلطات، ميكن إسداء املشورة للشخص املعين باللجوء إىل خدمات منظمات شىت ال تتوخى الربح             

 . خطط أمنية على املستوى احمللي هلذا الغرضكما ُتستعمل. الشرطة أيضاً اتفاقات تعاون مع السلطات احمللية
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وقـد ذكر اجمللس الوطين للمعوقني أن من األمهية مبكان أن تتاح للمرأة املعوقة معلومات عن الكيفية اليت                   -١٤١
ورأى أنه ينبغي تقدمي معلومات للمعوقة، بأكثر فاعلية مما هو اآلن، على . حتمي هبا نفسها من أشكال العنف املختلفة

ل املثال، عن إمكانية تقدمي التماس بإصدار أمر بفرض قيود زجرية، أو اللجوء إىل بيت آمن، أو تلقي غري ذلك                    سبي
 .من املساعدة هلجر عالقة عنيفة

لقد عرضت التسهيالت املتاحة لضحايا العنف يف   . التسهيالت وسبل التأهيل واالنتصاف املمنوحة للضحايا      -١٤٢
. ١٩٩٧نفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املقدم يف عام             الـتقرير الـدوري الثالـث عن ت       

واستكملت هذه املعلومات يف التقرير الدوري الرابع فيما يتعلق بالتسهيالت املتاحة للرجال الراغبني يف التخلص من               
ن األهداف اليت تنشدها خمتلف برامج وقد اختذت مسألة الوقاية من العنف ضد املرأة هدفاً م. أمناط سلوكياهتم العنيفة

ومن ذلك برنامج األمن الداخلي الذي تنّسقه وزارة الداخلية، والربنامج الوطين للحد            : الوقاية من العنف واحلد منه    
مـن العنف الذي قدمته وزارة العدل، وبرنامج العمل للوقاية من عنف الشريك يف العالقة احلميمية والعنف املرتيل                  

ويتضمن برنامج احلكومة من أجل املساواة أيضاً عدة أهداف تتعلق          . زارة الشؤون االجتماعية والصحة   املقدم من و  
 .بالوقاية من عنف الشريك يف العالقة احلميمية، والعنف ضد املرأة، والدعارة

لتنفيذ يف كانون وقد ُعّدلت أحكام القانون اجلنائي اخلاصة باجلرائم اجلنسية بقانون أقره الربملان ودخل حيز ا -١٤٣
فهناك االغتصاب، واالغتصاب : وهكذا ُصّنف االغتصاب إىل ثالث فئات حسب خطورة الفعل. ١٩٩٩يناير /الثاين

وبات من املمكن، مبوجب التعديل نفسه، أن يباشر املدعي         . املصحوب بقرينة مغلظة للعقوبة، واإلكراه على اجلماع      
ب واالغتصاب بقرينة مغلظة للعقوبة بصرف النظر عن رغبة الضحية يف إجراء            العام املالحقات القضائية يف حالة االغتصا     

 .أما يف حالة اإلكراه على اجلماع، فإن مباشرة املالحقات مشروطة بتقدمي الضحية طلباً بذلك. هذه املالحقات أم ال

ر بالبشر املصحوب بقرائن   وقد تعزز القانون اجلنائي أيضاً بأحكام حمددة عن مكافحة االجتار بالبشر واالجتا            -١٤٤
، وتعزز القانون اخلاص باألوامر الزجرية اعتباراً من ٢٠٠٤أغسطس /مغلظة للعقوبة، دخلت حيز التنفيذ يف أول آب

وعكفت وزارة العدل فضالً عن     .  بأحكام تسمح بإصدار أوامر زجرية ضد فرد من أفراد األسرة          ٢٠٠٥مطلع عام   
وتتصل األحكام اجلديدة اليت جيري . جلنائي بتجرمي شراء اخلدمات اجلنسيةذلـك عـلى إعداد تعديل على القانون ا    

التخطيط الستصدارها بتنفيذ الربوتوكولني املكّملني التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، بشأن 
 .احلكومة إىل الربملان قبل هناية العاموينتظر أن يقّدم مشروع قانون . قمع االجتار باألشخاص ومكافحة هتريب املهاجرين

ولقد حظيت مسألة عنف الشريك يف العالقة احلميمية الذي تتعرض لـه املرأة املهاجرة والعمل على منعه                 -١٤٥
. (Monika-Naiset) مجعية نسائية متعددة اجلنسيات   ١٩٩٨فقد أنشئت يف عام     . بالعناية يف السنوات القليلة املاضية    

ائية يف توركو مشروعاً يرمي إىل مساعدة املهاجرات املندجمات يف اجملتمع الفنلندي عن طريق إزالة          وقدمت مجعية نس  
وهناك خط هاتفي على املستوى الوطين خاص للنساء هبدف         . العراقيل اليت حتول دون حصوهلن على العمل والتعليم       

 .وم املطلوبة على هذه اخلدمةتقدمي خدمات للمهاجرات بلغات املهاجرات جيدن صعوبة يف الوفاء بالرس

وال يوجد مراكز إيواء على اإلطالق يف العديد من املناطق، . وال يزال هناك قصور يف خدمات مراكز اإليواء -١٤٦
وباإلضافة إىل ذلك، ال يوجد احلد األدىن من املالجئ أو مراكز الدعم حيث ميكن              . ال سيما يف مشال البالد وشرقها     
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ومثة أوجه قصور أيضاً يف تدريب فنيني . اء الالئي يشعرن بالتهديد الذهاب إليها لبعض الوقتلضحايا العنف أو للنس
 .لتحديد مواطن العنف والتدخل فيها

وقد نّسقت وزارة الداخلية عملية إعداد برنامج األمن الداخلي املوّسع بني القطاعات الذي اكتمل يف صيف  -١٤٧
. لوقاية من العنف وباخلصوص احلد من اجلرائم اليت تودي حبياة األفراد          ومـن األهـداف املهمة للربنامج ا      . ٢٠٠٤

ويؤكد . ومثة اهتمام أيًضا بالعنف ضد املرأة     . ويركّـز الربنامج على العمل الوقائي وعلى السالمة يف احلياة اليومية          
ترات منتظمة وأن خيضع    وينتظر أن يستكمل الربنامج على ف     . الربنامج على أمهية حتسني التعاون فيما بني السلطات       

 .تنفيذه للرصد

وتعكف وزارة الشؤون االجتماعية والصحة على إعداد برنامج عمل ملنع العنف املرتيل، يستند إىل الربنامج                -١٤٨
ويف إطـار املشـروع اإلمنائي الوطين للخدمات االجتماعية، ينتظر إنشاء نظام للخدمات             . السياسـي لـلحكومة   

ومن بني اإلجراءات اليت ستتخذ يف إطار املشروع، تقييم         . ٢٠٠٧رجاء الوطن حبلول عام     االجتماعية الطارئة يعم أ   
الوضـع بالنسـبة لـلخدمات االجتماعية الطارئة وتصنيف أهداف هذه اخلدمات، وسرد خمتلف أشكال اخلدمات         

مات االجتماعية الطارئة، واإلجراءات املمكنة يف حالة الطوارئ أو األزمات، واعتماد معايري اجلودة فيما يتعلق باخلد          
ومثة إجراء ملموس يتعني اختاذه يتمثل يف حتسني التعاون . وتقدير االحتياجات يف جمال التعاون مع السلطات األخرى     

أما على املستوى احمللي، فيمكن حتقيق     . القـائم بني السلطات احمللية والشرطة والسلطات املعنية بالرعاية االجتماعية         
إدارة سلطات اخلدمات االجتماعية الطارئة والشرطة قدر اإلمكان، وبإقامة اتصاالت وتعاون           ذلـك بالتقريب بني     

وقد تبّين أن اخلربات . منتظمني بني موظفي الرعاية االجتماعية والشرطة حىت تصبح االتصاالت والتعاون أموراً عادية
وهناك، يف . مراكز للشرطة هي خربات جيدةاملكتسبة حىت اآلن من تعيني موظفني من مصاحل الرعاية االجتماعية يف        

 موظفاً من موظفي الرعاية االجتماعية يعملون يف مراكز للشرطة يف خمتلف أحناء البالد،         ٢٠الوقت احلاضر، أقل من     
فإقامة عالقات تعاون وتطويرها كفيل بتعزز تنفيذ العديد من    . نتـيجة للـتعاون بـني السـلطات احمللية والشرطة         

صوص عليها يف برنامج األمن الداخلي، مثل مبدأ التدخل السريع، وتوجيه املدمنني على املخدرات إىل    اإلجراءات املن 
 .مرافق العالج، وتطوير عمل رعاية الطفولة، ومنع العنف املرتيل

ويشمل الربنامج أشكال   . وعالوة على ذلك، أعد اجمللس الوطين ملنع اجلرمية برناجماً وطنياً للحد من العنف             -١٤٩
وكان منتظراً أن ينفذ هذا الربنامج جنباً إىل جنب مع الربنامج الوطين ملنع اجلرمية الذي اعتمدته                . العـنف الرئيسية  
واهلدف من الربنامج هو تعميم . ٢٠٠٤سبتمرب / ومع برنامج األمن الداخلي املعتمد يف أيلول١٩٩٩احلكومة يف عام 

ويشكل احلد من العنف أيضاً أحد األهداف اليت        . طة األمن احمللي  اخلطـوات الرامية ملنع العنف يف ختطيط مجيع أنش        
 .نص عليها الربنامج السياسي للحكومة

ومثة اقتراح يف الربنامج الوطين للحد من العنف يدعو احلكومة إىل أن حتدد هدفاً تسعى مبوجبه ألن ختفض                   -١٥٠
املرتيل، والعنف يف الشارع، والعنف فيما بني       باستمرار عدد األشخاص الذين يتعرضون للعنف، مبا يف ذلك العنف           

 .فئات معينة من السكان، والعنف يف مكان العمل، وغري ذلك من أشكال العنف

وينبغي أن تؤدي اإلجراءات العديدة املقترحة يف الربنامج للحد من العنف بشكل عام إىل تقليص العنف ضد  -١٥١
. ص العنف ضد املرأة إىل حد أكرب وبأسرع من أشكال العنف األخرى           ولكن هناك أيضاً هدفًا يتمثل يف تقلي      . املرأة
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فالعنف عمل مدان وجرمية، وال يعد حبال من األحوال شأناً خاصاً : وينبغي تطبيق مبدأ الشفافية أيضا هبذا اخلصوص      
ساعدة، وتوعية  وال بد من حتسني االستعداد للتدخل وتقدمي امل       . حـىت وإن كان اجلاين فرداً من أفراد عائلة الضحية         

 .الضحايا مبسألة املساعدة على الُصُعد كافة

 .وجيري تنسيق الربامج الثالثة املذكورة آنفا لتفادي االزدواج يف اجلهود -١٥٢

كما أن قانون   . وقد تساعد الشرطة ضحايا العنف يف إعداد خطة لسالمتهم يف حاالت خطر تكرار العنف              -١٥٣
شرطة إمكانية التدخل يف األوضاع اليت تنطوي على هتديد حىت قبل أن يرتكب خيول أيضاً ال) ٤٩٣/١٩٩٥(الشرطة 

وباإلضافة إىل ذلك، وحيث إنه بات بوسع املدعي العام اآلن الشروع يف املالحقات على ارتكاب               . اجلـرم فعلـياً   
مكان  فقد أصبح بإ   - حىت وإن ارتكب اجلرم يف بيت خاص         -اعـتداءات سواء طلبت الضحية ذلك أم مل تطلب          

وقد دخل قانون األوامر    . الشرطة التدخل يف حالة ارتكاب أعمال عنف كانت تعترب يف السابق شأناً داخلياً لألسرة             
، بلغ عدد األوامر الزجرية اليت صدرت ٢٠٠٤ويف عام . ١٩٩٩يناير /الزجـرية حـيز التنفيذ يف أول كانون الثاين    

، عزز هذا القانون بأحكام جديدة ميكن مبوجبها أيضاً إصدار ٢٠٠٥يناير /ويف أول كانون الثاين.  أمر تقريبا١ً ٧٠٠
 .أمر زجري يف حق فرد من األسرة يعيش يف نفس البيت مع الضحية

. ولقـد أنشأت القيادة العليا للشرطة فريقاً توجيهياً يعين بتنسيق وتطوير األنشطة الرامية ملنع العنف املرتيل                -١٥٤
وُتنظّم . ويشمل التدريب األساسي للشرطة أهم عناصر منع العنف املرتيل        . كمـا أكمل وضع برنامج عمل الشرطة      

 .، دورات تدريبية للشرطة أثناء العمل٢٠٠٢هبذا الصدد أيضاً، منذ عام 

  خدمات الصحة العامة- ٣١هاء 

ع ويرج.  مشروعاً وطنياً يرمي لتأمني مستقبل خدمات الرعاية الصحية        ٢٠٠١لقد قدمت احلكومة يف عام       -١٥٥
الفضـل يف اختـاذ زمام املبادرة هبذا املشروع إىل كل من الرابطة الفنلندية للموظفني برواتب واالحتادات التابعة هلا                 

ويهدف املشروع إىل تطوير خدمات الرعاية الصحية بالتعاون بني الدولة          . األعضـاء يف قطـاع الـرعاية الصحية       
مركزه املايل ومكان إقامته، من احلصول على خدمات        والسـلطات احمللـية حىت يتمكن كل فرد، بغض النظر عن            

وأصبحت أهم التعديالت على التشريع املقدمة يف إطار املشروع سارية          . الـرعاية الصـحية املطلوبة بنوعية جيدة      
وقد بدأ املشروع الوطين انطالقة جيدة واعُترب أن من املهم تنفيذه يف أقرب وقت . ٢٠٠٥مارس /املفعول يف أول آذار

 ال يتوقع أي زيادة يف متويل املشروع        ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٦على أن قرار احلكومة بشأن إطار امليزانية للفترة من          . نممك
وأشارت التقديرات إىل أن جمموع كمية اإلنتاج ستزيد        . من قبل الدولة ما مل يطرأ حتسن على إنتاجية القطاع العام          

 .٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٣,٧بنسبة 

  الصحية املالئمة، وال سيما للفئات املستضعفة اخلدمات- ٣٢هاء 

يقوم النظام العام للرعاية الصحية على مبدأ املساواة، مبا يكفل عدم وضع الفئات املستضعفة يف مراكز خمتلفة  -١٥٦
 . طبيةوتستند األولويات يف جمال تقدمي الرعاية إىل تقدير مدى االستعجال للحصول على الرعاية وفقاً ملعايري. عن غريهم
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  نشر املالحظات اخلتامية- ٣٤هاء 

عقـدت وزارة الشؤون اخلارجية، فور انتهاء اللجنة من مداوالهتا، مؤمتراً صحفياً تعّرض فيه اخلرباء الذين                 -١٥٧
وكان الغرض من   . تـناولوا الكلمة أمام جلسات استماع اللجنة يف جنيف، ألهم القضايا اليت تناولتها هذه اجللسة              

 .صحفي هو نشر وقائع جلسات االستماع يف وسائط اإلعالم هبدف إطالع املواطنني عن فحواهااملؤمتر ال

وبعـد ثالثـة أسابيع من اعتماد املالحظات اخلتامية للجنة، وزعتها وزارة الشؤون اخلارجية باإلنكليزية                -١٥٨
لقطاعات اإلدارية التابعة هلا يف     والفنلـندية عـلى مجيع الوزارات اليت طلبت احلصول عليها إلعداد تقييم أويل يف ا              

غضـون ثالثة أشهر، وإبداء الرأي بشأن نوعية اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها من أجل تنفيذ التوصيات اليت قدمتها                  
ويف الوقـت ذاته، ُرفعت هذه املالحظات اخلتامية إىل جهات أخرى منها الربملان، وأمني املظامل الربملاين،                . اللجـنة 

، واحملكمة العليا، واحملكمة اإلدارية العليا، فضالً عن نقابات العمال ولعدد كبري من املنظمات غري     ومستشـار العدل  
على أنه ينبغي أن تتاح للمواطنني أيضاً فرص للحصول على املعلومات املتعلقة بشىت املشاريع املقدمة يف                . احلكومية

ومن املستصوب، هبذا اخلصوص، أن     . ذ هذه املشاريع  خمتلف قطاعات اإلدارة وينبغي أن يكون بوسعهم متابعة تنفي        
 .تنشغل إدارات الدولة بأكملها هبمة يف تقدمي اخلدمات اإلعالمية العامة

وتنشـر وزارة الشؤون اخلارجية على موقعها على اإلنترنت معلومات عن حقوق اإلنسان، مبا فيها تقارير                 -١٥٩
وميكن العثور على التقارير املقدمة إىل اهليئات التعاهدية يف املوقع          . دورية عن تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية      

عـلى اإلنترنـت باللغـتني اإلنكلـيزية والفنلندية، وكذلك املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا خمتلف اهليئات باللغات       
ان التابعة لوزارة الشؤون    وتقع على الوحدة املعنية مبحاكم واتفاقيات حقوق اإلنس       . اإلنكليزية والفنلندية والسويدية  

 .اخلارجية تبعة الرد على تساؤالت املواطنني خبصوص التقارير الدورية

 ١املادة 

ويعود .  وقانون احلكم الذايت هلاالتقريران الدوريان الثالث والرابع سرداً عن الوضع اخلاص جلزر آالنديقدم  -١٦٠
ان الناطقني باللغة السويدية فيها لالحتفاظ بثقافتهم اللغوية        االسـتقالل الـذايت جلزر آالند تارخيياً إىل حاجة السك         

 .وتقاليدهم احمللية األخرى

، على أحكام   ٢٠٠٠مارس  /، الذي دخل حيز النفاذ يف أول آذار       )٧٣١/١٩٩٩ (ونص الدستور الفنلندي   -١٦١
صفته من الشعوب    من الدستور لشعب الصامي، ب     ١٧ من املادة    ٣وتكفل الفقرة الفرعية    . بشعب الصامي تـتعلق   

 على أن األحكام    ٣كما ينص الدستور يف الفقرة الفرعية       . األصـلية، احلق يف احملافظة على لغته وثقافته وتطويرمها        
وفضالً عن  . املـتعلقة حبق شعب الصامي يف استخدام لغة الصامي أمام السلطات، هي أحكام مقررة حبكم القانون               

 من الدستور على أن شعب الصامي يتمتع، مبوجب القانون، باحلكم        ١٢١ من املادة    ٤ذلـك، تنص الفقرة الفرعية      
الذايت يف موطنه األصلي وباستخدام لغته األصلية وممارسة ثقافاته، وتناظر األحكام اجلديدة اليت كان معموالً هبا من                 

كان )) أ(٥٢املادة  (،  وكان القانون الربملاين الذي مت إلغاؤه، والذي كان مبثابة قانون دستوري، يتضمن حكماً            . قبل
حيق مبوجبه لشعب الصامي أن يستمع إليه الربملان بشأن املسائل اليت تعنيه، وال سيما وفقاً ملا هو منصوص عليه يف                    



E/C.12/FIN/5 
Page 38 

 

 من النظام األساسي املنقح     ٣٧ للمادة اجلديدة    ٢وقد مت إضافة هذا احلكم كمادة فرعية        . الـنظام األساسي للربملان   
 .١٩٩٩ي اعتمده الربملان يف هناية عام الذ) ٢٠/٢٠٠٠(للربملان 

قانون لغة  مبوجب  ) ٥١٦/١٩٩١(وقـد مت تنقـيح القانون املتعلق باستخدام لغة الصامي أمام السلطات              -١٦٢
، خالل نفس الفترة اليت     ٢٠٠٤يناير  /الذي دخل حيز التنفيذ يف أول كانون الثاين       ) ١٠٨٦/٢٠٠٣(الصامي اجلديد   

املطبق على اللغتني الوطنيتني يف فنلندا أي الفنلندية        ) ٤٢٣/٢٠٠٣(ن اللغات اجلديد    دخـل فـيها حيز التنفيذ قانو      
 من قانون لغة الصامي فإن غرضه يتمثل يف ضمان حق شعب الصامي يف صون وتطوير                ١ووفقاً للمادة   . والسويدية

ا، كما أن القانون يتضمن أحكاماً لغته وثقافته على النحو الذي ينص عليه الدستور واالتفاقيات الدولية امللزمة لفنلند
 أمام احملاكم والسلطات (Inari Sámi, Skolt Sámi or North Sámi)بشـأن حق شعب الصامي يف استخدام لغته  

ومبوجب القانون امللغي، كان احلق يف استخدام مجيع لغات الصامي الثالث املتداولة يف فنلندا أمام               . العامة األخرى 
ويف القانون  .  إىل بيان يرد يف اجلزء التفسريي من مشروع القانون املقدم من احلكومة لسنة             السلطات، ال يستند إال   

 ١الفقرة الفرعية   (اجلديد، تعرف مجيع لغات الصامي الثالث على أهنا لغة شعب الصامي ضمن املقصود من القانون                
 .، اليت توضح مضمون القانون يف هذا الصدد)٣من املادة 

نون لغة الصامي أحكاماً شىت عن واجب السلطات العامة يف تنفيذ وتعزيز احلقوق اللغوية              كمـا يتضـمن قا     -١٦٣
 ٢٤ و ١٥ واملادتان   ١٤ من املادة    ٢ و ١ والفقرتان الفرعيتان    ١ من املادة    ٢مثال ذلك الفقرة الفرعية     (لشعب الصامي   
اكمة عادلة وإدارة جيدة بغض النظر      ويتمثل اهلدف يف ضمان حق الصامي يف حم       ). ٢٨ من املادة    ١والفقرة الفرعية   

عن اللغة وضمان احلقوق اللغوية لشعب الصامي دون أن تكون هناك حاجة إىل أن يشريوا بالتحديد إىل هذه احلقوق 
ووفقًا للقانون، يتعني على السلطات أن تبني للجمهور أهنا تقدم خدمات أيضاً بلغة ). ١ من املادة ٣الفقرة الفرعية (

وينبغي أال تفيد أو ترفض أية سلطة تنفيذ احلقوق اللغوية املنصوص ). ٢٤ من املادة ١الفقرة الفرعية (شعب الصامي 
عليها يف هذا القانون متذرعة بأن أفراد شعب الصامي يلمون أيضاً ببعض اللغات األخرى، مثل الفنلندية أو السويدية 

 ).٤ من املادة ٢الفقرة الفرعية (

لصامي على أداء مجيع الوظائف اإلدارية العامة اليت ختضع للسلطات املشار إليها يف             وينطـبق قـانون لغة ا      -١٦٤
وإىل . والسلطات املشمولة بالقانون اجلديد هي أساساً نفس السلطات اليت كانت مشمولة بالقانون امللغي            . القانون

مي، فإن القانون ملزم لبعض     جانـب كون القانون ملزماً للسلطات احلكومية واحمللية القائمة يف موطن شعب الصا            
السـلطات العاملة خارج موطن شعب الصامي، ذات الصلة حبماية حقوق املواطنني مبوجب القانون، مثل مستشار                

كما أن قانون لغة الصامي ملزم للشركات       . القضـاء وأمـني املظامل الربملاين وكذلك أمني املظامل املعين باألقليات          
للكيانات اخلاصة اليت ) ١٨املادة  (وهو ملزم وفقاً لشروط حمددة      ) ١٧املادة( الدولة   احلكومية والشركات اليت متلكها   

ولذلك، فإن حتويل مسؤولية توفري الوظائف اإلدارية العامة إىل         . تقـوم مبهام إدارية عامة يف موطن شعب الصامي        
ند اضطالعها بنشاطها أن    ووفقًا للقانون، يتعني على كل سلطة ع      . كـيانات خاصـة ال يؤثر على احلقوق اللغوية        

 ).٢٤ من املادة ١الفقرة الفرعية (تضمن احلقوق اللغوية املنصوص عليها يف القانون، وأن حتافظ عليها عملياً 

ويقوم برملان شعب الصامي برصد تنفيذ هذا  . وتشـرف كـل سلطة على تنفيذ هذا القانون ضمن جمال عملها            -١٦٥
 ).٢٨املادة (أن مسائل تتعلق بالتشريعات اللغوية لتصحيح العيوب الحظها القانون وجيوز لـه أن يصدر توصيات بش
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، ٢٩ من املادة    ١ومبا أن التقرير األول عن تطبيق التشريع املتعلق بلغة الصامي املشار إليه يف الفقرة الفرعية                 -١٦٦
تسبه الربملان من خربة خالل  على أساس ما يك٢٠٠٦من قانون لغة الصامي، لن ُيقدم إىل برملان الصامي إال يف عام      

 .واليته الراهنة، فمن املبكر للغاية تقييم أثر قانون لغة الصامي اجلديد على إعمال احلقوق اللغوية لشعب الصامي

 الوارد يف قانون برملان شعب الصامي، خالل نظر الربملان يف القانون، وهو نطاق تعريف الصاميومت توسيع  -١٦٧
ومع ذلك، ال يزال الغرض من القانون هو مىت ميكن للشخص املعين أن .  التقرير الدوري الرابعما أشري إليه بالفعل يف

وفضالً عن ذلك، فإن القاعدة األساسية ال تزال هي ضرورة وجود عالقة            . يعترب نفسه فرداً من أفراد شعب الصامي      
 الشخص الذي يعترب نفسه أنه من       ووفقاً لقانون برملان الصامي، فإن مصطلح صامي يعين       . لغويـة بشعب الصامي   

 .شعب الصامي، شريطة أن يكون هو أو أحد والديه أو أجداده، على األقل، قد تعلم لغة الصامي كلغة أوىل

وفضالً عن ذلك أدرج معيار جديد يف القانون، يشترط اعتبار الشخص منتمياً للشعب الصامي إذا كان من  -١٦٨
ضرائب أو السكان على أنه من الالب الذين يعيشون يف اجلبال أو      نسـل شـخص مسجل يف سجل لألراضي أو ال         

الغابات أو يعيشون على صيد األمساك، والشخص الذي يرغب يف تسجيل نفسه بصفته صامياً ال حيتاج إىل تقدمي أي 
كن مبوجبه  وكان الغرض األصلي هو إصدار مرسوم ال مي       . دليل على إملامه بلغة الصامي أو إملام أبويه أو أجداده هبا          

ومع ذلك، رأت جلنة القانون الدستوري التابعة للربملان أنه ال توجد أية            . ١٨٧٥التذرع بقوائم مث وضعها قبل عام       
 .والية مبوجب القانون إلصدار مثل هذه املرسوم ورأت أن من غري الالئق وضع إضافة إىل القانون هبذه الطريقة

لشخص صامياً إذا كان أحد والديه، على األقل، قد سجل أو يكون            ومبوجب قانون برملان الصامي، يعترب ا      -١٦٩
واملراد من هذا املعيار هو تطبيقه على . هناك احتمال أنه قد سجل كناخب النتخاب الوفد الصامي أو برملان الصامي

 .األشخاص الذين كان باستطاعتهم أن يسجلوا أنفسهم يف قوائم الناخبني ولكنهم مل يفعلوا ذلك لسبب ما

ويف هذه املناسبة،   . ١٩٩٩وقد مت تطبيق األحكام السابقة على انتخابات برملان الصامي ألول مرة يف عام               -١٧٠
لوحظ أن، تعريف صامي كان مرناً للغاية فيما يتعلق بإدراج األشخاص يف سجل لألراضي أو الضرائب أو السكان                  

 ١ ١٢٨وكان هناك ما جمموعة . أو يعيشون على الصيدعلى أهنم من الالب من الذين يعيشون يف اجلبال أو الغابات 
وأشار مجيعهم تقريباً إىل تسجيل أمسائهم يف سجل األراضي يف الفترة بني عامي             . شخصاً طالبوا بالتسجيل كناخبني   

ومع ذلك، .  مما يعين أهنم منحدرون من أصل أشخاص ولدوا يف القرنني السابع عشر أو الثامن عشر١٨٢٥ و١٧٣٩
 ٥٤وكانت أحدث األمساء املسجلة تشري إىل . ١٦٩٥م اسم مت تسجيله هو يف سجل لألراضي يعود إىل عام فإن أقد

 .١٨٥٧ إىل ١٨٢٦شخصاً يف سجالت لألراضي للسنوات من 

وقد رفض اجمللس االنتخايب لربملان الصامي معظم الطلبات املقدمة باالستناد إىل التسجيل يف سجل لألراضي  -١٧١
.  ال من شعب الصامي، وذلك وفقاً للغتهمو السكان، ألنه وجد أن مقدمي الطلبات هم من الفنلندينيأو الضرائب أ

 شخصاً طلبات إىل اجمللس     ٧٦٥وقدم ما يناهز    .  مقدماً للطلب باالستناد إىل اإلملام اللغوي      ٥٦ومع ذلك، مت قبول     
 طلباً مشرياً إىل أن مقدمي الطلبات مل        ٧٤٠خايبومن بني هذه الطلبات، رفض اجمللس االنت      . االنتخايب مبراجعة قراره  

ومن بني .  شخصاً باالستناد إىل إملامهم اللغوي٢٥وقبل اجمللس طلب . يقدموا أية أدلة جديدة تؤثر على نتيجة القرار
وقد رفض  .  شخصاً طلباهتم إىل جملس برملان الصامي ملراجعتها       ٧٢٦مقدمي الطلبات الذين مت رفض طلباهتم أحال        

لـس الطلبات باستثناء طلب واحد وجد اجمللس أن مقدم الطلب قد قدم أدلة كافية لدعم أن أصله من الشعب                     اجمل
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 استئناف لقرار جملس برملان الصامي، إىل برملان الصامي رفض معظمها، ومع ذلك ٧٠٠وقد مت تقدمي قرابة . الصامي
 مقدماً للطلبات األحكام مرة أخرى، أمام       ٦٥٧اهز  واستأنف ما ين  . ،  باالستناد إىل اإلملام اللغوي     ٣٠قـبل قرابة    

 .احملكمة اإلدارية العليا

.  قراراهتا النهائية بشأن مسألة تعريف الصامي      ١٩٩٩سبتمرب  / أيلول ٢٢وقدمت احملكمة اإلدارية العليا يف       -١٧٢
رف الصامي هي مادة غري والحظت احملكمة أن املادة اليت تع. ورفضت احملكمة اإلدارة العليا معظم طلبات االستئناف

واضحة بصدد األشخاص املدرجة أمساؤهم يف سجالت األراضي والضرائب والسكان بوصفهم من الالب من سكان 
ووفقاً لذلك، رأت احملكمة أنه ال ميكن أن يستند القرار بصورة حصرية على   . اجلـبال والغابات أو صائدي األمساك     

تبار عند تفسري هذا احلكم، احلقوق اليت يكفلها الدستور لشعب الصامي وقد أخذت احملكمة يف االع . صـياغة املادة  
بوصفه من الشعوب األصلية، وكذلك الغرض من القانون املتعلق بربملان الصامي لضمان احلكم الذايت لشعب الصامي 

يكون أحد أجداد الشخص    وجتدر املالحظة أن املعيار القائم على اللغة يعين أنه ينبغي أن            . فيما يتعلق باللغة والثقافة   
املعين قد تعلم لغة الصامي كلغة أوىل كما ال ميكن اعتبار الشخص من شعب الصامي باالستناد إىل املعيار القائم على 
التسـجيل إال إذا كان أحد أسالفه مسجالً يف قوائم األراضي أو الضرائب أو السكان بوصفهم من الالب سكان                   

ولذلك، مت يف بعض احلاالت رفض طلبات االستئناف        . مساك من أجداده على األقل    اجلبال أو الغابات أو صائدي األ     
 .باالستناد إىل أن األمساء املسجلة يف مثل هذه السجالت يعود تارخيها إىل أجيال بعيدة

ومبـا أن مسـألة تفسري احلكم الذي يعرف الشخص الذي ينتمي إىل شعب الصامي هو أمر مت حتديده من     -١٧٣
 من  ٣ قانونـية من احملكمة اإلدارية العليا، فقد رئي أنه ال حاجة إىل تعديل احلكم الوارد يف املادة                   خـالل سـابقة   

ووفقاً لعدد الطلبات املقدمة للتسجيل يف قائمة االنتخابات لربملان الصامي لعام           . القـانون املـتعلق بربملان الصامي     
ى التسجيل، من املتوقع أن يكون عدد طلبات االستئناف أقل          باالستناد إىل املعيار القائم عل    )  طلباً ٥٠قرابة (٢٠٠٣

ممـا حدث يف االنتخابات األوىل، نظراً ألنه مت، أيضاً، تبسيط إجراءات تقدمي استئنافات لقرارات تتعلق بانتخابات                 
 .برملان الصامي، بإدخال تعديالت تشريعية عليها

 . أعاله٢٥توصية اللجنة هاء /ق الرد على اقتراح يف سياسند ملكية األراضي لشعب الصاميوترد قضية  -١٧٤

 ٢املادة 

 حظر التمييز

، ألعمال أحكام توجيهات    ٢٠٠٤فرباير  /حيز التنفيذ يف أول شباط    ) ٢١/٢٠٠٤ (قانون عدم التمييز  دخل   -١٧٥
ين،  الـيت تـنفذ مبدأ املساواة يف معاملة األشخاص بغض النظر عن األصل العرقي أو اإلث                (EC/2000/43)اجمللـس   

 اليت تنص على إطار عام للمساواة يف املعاملة وفيما يتعلق باملنصب ويتمثل اهلدف              (EC/2000/78)وتعليمات اجمللس   
من القانون يف تعزيز وضمان تنفيذ مبدأ املساواة وتقدمي محاية أكثر فعالية لضحايا التمييز يف حاالت التمييز اليت تقع              

مييز على أساس السن أو األصل اإلثين أو الوطين أو اجلنسية أو اللغة أو الدين وحيظر القانون الت. ضمن نطاق القانون
. أو املعـتقد أو الرأي أو الصحة أو اإلعاقة أو التوجه اجلنسي وكذلك باالستناد إىل أسس أخرى تتعلق بالشخص                  
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وتعريف التمييز الوارد   . وينص قانون عدم التمييز أيضاً على حتسني وصول األشخاص املعوقني إىل التوظف والتعليم            
 .يف القانون هو تعريف مسهب ويشمل كالً من التمييز املباشر وغري املباشر

 : من قانون عدم التمييز، ينطبق القانون على كل من األنشطة العامة واخلاصة يف السياقات التالية٢ووفقاً للمادة  -١٧٦

 ودعم األنشطة التجارية؛شروط الوصول إىل العمل املستقل أو إىل سبل كسب الرزق  -١

 شروط التعيني والتوظيف وشروط العمل وتدريب وترقية املوظفني؛ -٢

 الوصول إىل التدريب مبا يف ذلك التدريب الرفيع املستوى وإعادة التدريب، واإلرشاد املهين؛  -٣

دها مبهنة  العضوية واملشاركة يف نقابات للعمال أو ألرباب العمل أو أية منظمات أخرى يقوم أفرا              -٤
 .حمددة مبا يف ذلك الفوائد اليت توفرها هذه املنظمات

 :كما أن القانون ينطبق على التمييز القائم على األصل اإلثين فيما يتعلق باملعايري التالية -١٧٧

 الرعاية االجتماعية وخدمات الرعاية الصحية؛ -١

 الضرييب أو املزايا املقدمة ألسباب      فوائد الضمان االجتماعي أو غريها من أشكال الدعم أو اخلصم          -٢
 اجتماعية؛

 أداء اخلدمة العسكرية، أو اخلدمة العسكرية الطوعية للمرأة أو اخلدمة غري العسكرية؛ -٣ 

توفـري السكن وامللكية املنقولة وغري املنقولة واخلدمات عند الطلب أو إتاحتها للجمهور العام يف                -٤ 
 . فيما بني األفراد بصفتهم اخلاصةحاالت غري تلك املتعلقة بالعالقات

 : من قانون عدم التمييز، ينطبق القانون على ما يلي٣ووفقاً للمادة  -١٧٨

 أهداف أو مضمون التعليم أو نظام التعليم؛ أو -١ 

تطبـيق األحكـام اليت تنظم دخول األجانب إىل البالد واإلقامة فيها أو وضع األجانب يف مركز                  -٢ 
 .ن وضعهم القانوين مبوجب القانونخمتلف لسبب مستمد م

 من القانون، تقوم السلطات املعنية بالسالمة والصحة املهنيتني باإلشراف على االمتثال            ١١ووفقـاً للمادة     -١٧٩
ألحكام القانون يف عالقات العمل وعالقات اخلدمات اليت ينظمها القانون العام ويف والتلمذة الصناعية وغريها من                

 يف موقع العمل، وفقاً ألحكام القانون املتعلق باإلشراف على األمن والصحة املهنيتني واالستئناف يف األنشطة املقارنة
وأمني املظامل املعين باألقليات واجمللس املعين بالتمييز مها        ). ١٣١/١٩٧٣(األمور املتعلقة بالسالمة والصحة املهنيتني      

التمييز على أساس األصل اإلثين يف عالقات غري عالقات العمل         اجلهتان املسؤولتان عن اإلشراف على االمتثال حلظر        
 .وعالقات اخلدمات اليت ينظمها القانون العام
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واجمللس الوطين املعين   .  من قانون عدم التمييز على واجبات اجمللس الوطين املعين بالتمييز          ١٣وتـنص املادة     -١٨٠
ليت ال متت بصلة بعالقة عمل أو عالقة خدمات ينظمها القانون          بالتميـيز خمـول، يف األمور املتعلقة بالتمييز اإلثين ا         

العام، أو بالتلمذة الصناعية أو غريها من األنشطة املقابلة اليت متارس يف موقع عالقة خدمات ينظمها القانون العام، أو 
 :بالتلمذة الصناعية أو غريها من األنشطة املقابلة اليت متارس يف موقع العمل مبا يلي

 لتأكيد على التوصل إىل تسوية تقوم على مصاحلة األطراف؛ أوا -١ 

 .٨ أو ٦منع مواصلة أو تكرار التصرف املخالف ألحكام املادتني  -٢

ولكي يضمن اجمللس االمتثال لقراره، قد يرغب يف فرض خمالفة مشروطة وأمر بالدفع على النحو املنصوص                 -١٨١
كما قد يرغب اجمللس يف إسداء املشورة بشأن        ). ١١٣/١٩٩٠(ملشروطة  عليه يف القانون املتعلق بفرض املخالفات ا      

واجمللس املعين بالتمييز ال حيل حمل أي سبيل للتظلم معمول به أو أي شكل من أشكال                . تطبـيق قانون عدم التمييز    
 .االستئناف القائمة بل إنه مبثابة سبيل انتصاف إضايف لضحايا التمييز

 ز على أن تقوم كل سلطة بوضع خطة لتعزيز املساواة بني اجملموعات اإلثنية            ويـنص قـانون عدم التميي      -١٨٢
وقد أصدرت وزارة العمل توصيات عامة تتعلق مبضمون خطط الدولة والسلطات احمللية يف هذا              ). خطة املساواة (

 .٢٠٠٥وينبغي وضع خطط املساواة يف موعد أقصاه عام         . الشـأن بالفنلـندية والسـويدية ولغـة الصـامي         
 :ميكـن االطـالع عـلى نـص قانون عدم التمييز باللغة اإلنكليزية بالرجوع إىل العنوان التايل على اإلنترنت                  و

pdf.20040021en/2004/kaannokset/laki/fi/fi. finlex.www://http. 

 واجمللـس الوطـين املعين باملعوقني هو هيئة تعمل حتت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية والصحة، وتقوم                -١٨٣
بتنسـيق التعاون ما بني السلطات، واألشخاص املعوقني وأسرهم، واملنظمات املعنية باملعوقني، فيما يتعلق بتخطيط               

 .وتنمية وتنفيذ أمور تتعلق بظروف معيشة ورعاية األشخاص املعوقني

زيز تع) ٣٨٠/١٩٨٧(ويسـتهدف القـانون املعـين باخلدمات وتدابري الدعم املقدمة لألشخاص املعوقني              -١٨٤
إمكانـيات األشخاص املعوقني للعيش كأفراد هلم نفس احلقوق يف اجملتمع إىل جانب الغري، وإىل منع وإزالة العقبات         
الـيت تسـببها اإلعاقة ويتيح القانون للسلطات احمللية إمكانية إنشاء جملس حملي معين باإلعاقة لتعزيز ورصد خمتلف                  

وبإمكان هذا اجمللس أن يتخذ املبادرات ويقدم االقتراحات واآلراء املتعلقة . األنشطة اهلامة بالنسبة لألشخاص املعوقني
وينبغي متثيل املعوقني وأسرهم وكذلك املنظمات املعنية باملعوقني، على         . بقضايا هامة للحياة اليومية للشخص املعوق     

 .النحو الواجب، يف اجملالس احمللية

، يف سياق الرد    ٢٠٠١الذي دخل حيز التنفيذ يف عام       ) ٥٥/٢٠٠١(ويـناقش قانون عقود العمل اجلديد        -١٨٥
 . أعاله١٤على الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة الواردة يف الفرع دال 

 معين باألقليات إىل أن حتسنت إىل درجة كبرية إمكانيات التدخل وذلك            وظيفة ألمني مظامل  أدى إنشـاء     -١٨٦
 اإلثين، بعد أن دخل قانون عدم التمييز حيز التنفيذ يف أول      بصـفة خاصـة يف حـاالت التمييز القائم على األصل          
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وتكتسـي أحكام قانون عدم التمييز املتعلقة بتقاسم عبء اإلثبات وبإمكانية التماس سبل    . ٢٠٠٤فـرباير /شـباط 
 .أمهية خاصة بالنسبة للضحية) ٩ و١٧املادتان (انتصاف من خالل رفع دعاوى أمام احملاكم 

 االنتباه إىل أن التعصب بل والتمييز ضد األقليات قد يؤدي           ٢٠٠٢ لعام    املظامل الربملاين  أمنيويلفت تقرير    -١٨٧
 .إىل انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان األساسية

وقد تضمنت الشكاوى املقدمة إىل أمني املظامل الربملاين بعض اإلشارات إىل تصرفات مسؤولني قائمة على                -١٨٨
د انتقد قرار أصدره أمني املظامل الربملاين الشرطة احمللية ألهنا قدمت معلومات عامة     وق. العنصـرية وكراهية األجانب   

كما لفت انتباه قوات الشرطة إىل شرط استخدام لغة   . تعطـي االنطباع بأن مجيع أفراد أقلية الروما هم من اجملرمني          
 .مناسبة عند اإلشارة إىل األصل اإلثىن للمشتبه فيهم

 كان من أغراض التفتيش معرفة مدى       ٢٠٠٤يش اليت أجراها أمني املظامل الربملاين يف عام         ويف عملـية التفت    -١٨٩
وعند تفتيش السجون وغريها من املؤسسات املوحدة، . امتثال السلطات اللتزاماهتا مبوجب قانون عدم التمييز اجلديد

ن أقليات الروما والسجناء األجانب والسجناء كان أمني املظامل الربملاين يويل اهتماماً خاصاً دائماً ألوضاع السجناء م
 .املنتمني ألقليات لغوية، وإىل ما إذا كان يتم معاملتهم على قدم املساواة مع غريهم

ووفقاً للمعلومات اليت قدمها أمني املظامل الربملاين، فإن خدمات نقل األشخاص املصابني بإعاقة كبرية، هي                -١٩٠
ويتعني على السلطات احمللية أن تكفل توفري       . عية اخلدمات املقدمة إىل املعوقني    مـن األمـثلة اهلامة على ضمان نو       

 .إمكانية وصول أولئك األشخاص أيضاً عملياً إىل خدمات النقل املناسبة

ويف أحد القرارات، خلص أمني املظامل الربملاين إىل أن التعليمات الصادرة عن إحدى السلطات احمللية فيما                 -١٩١
 معدات صحية لألشخاص املعوقني، هي تعليمات تتعارض مع احلكم الدستوري الذي حيظر التمييز على             يتعلق بتوفري 

 عاماً فأكثر أو األشخاص املسنني الذين هم حباجة إىل معدات           ١٨أساس السن ألهنا ال تسمح للمرضى البالغ سنهم         
لسلطة احمللية أي سبب مقبول ملعيار السن       طبية خاصة، االستفادة من خدمات إعادة التأهيل الطيب، ومل تقدم هذه ا           

 .الذي قامت بتطبيقه

 أنه ينبغي تصنيف التمييز القائم على تغيري نوع   (Unioni)وتـرى الـرابطة الفنلندية للنهوض حبقوق املرأة          -١٩٢
أن مظهر  وهذا يعين التمييز مثالً على أساس       . اجلـنس واهلويـة اجلنسية أيضاً على أنه متييز يقوم على أساس اجلنس            

الشـخص ال يتمشـى مع املظهر العام املتعلق بنوع اجلنس، أو التمييز على أساس كون الشخص قد أجرى عملية                    
 .جراحية لتغيري نوع جنسه

 .٢٧-توصيات اللجنة هاء / واقتراحات١٤-كما يتناول التمييز يف الردود على شواغل اللجنة دال  -١٩٣
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 ٣املادة 

  التعديالت على التشريع- ١

مبوجب أحكام دخلت حيز    ) ؛ قانون املساواة  ٦٠٩/١٩٨٦(مت تعديـل قـانون املساواة بني الرجل واملرأة           -١٩٤
ويتمثل الغرض من التعديالت تعديل واستكمال      ). ٢٣٢/٢٠٠٥والقانون   (٢٠٠٥يونيه  /التنفـيذ يف أول حزيران    

 القضائية حملكمة العدل التابعة لالحتاد    قـانون املسـاواة كـيما يتمشى مع معايري قانون اجلماعة األوربية والسوابق            
ويتمثل اهلدف العملي   . كما أزالت التعديالت املشاكل وأوجه القصور اليت كانت تشوب تطبيق القانون          . األورويب

للتعديالت يف توضيح التزامات السلطات وأرباب العمل فيما يتعلق بتعزيز املساواة، وجعل أحكام القانون أكثر دقة                
ويف الوقت نفسه، فإن التعديالت اليت أدخلت على قانون املساواة تنفذ تعليمات            . بالتمييز يف حمل العمل   فيما يتعلق   

 . وتضع إطاراً عاماً للمساواة يف املعاملة يف جمايل التوظيف واملهنة(EC/2000/78)اجمللس 

. ليت يشترطها قانون املساواة   إن أهـم تغيري بالنسبة ألرباب العمل هو احلد األدىن ملضمون خطط املساواة ا              -١٩٥
فالقانون يشترط أن تراعي خطط املساواة اجلديدة املساواة حبكم الواقع يف موقع العمل، مبا يف ذلك املساواة بني عدد 
الـرجال والنسـاء يف خمتلف الوظائف، وتصنيف مهام الذكور واإلناث، وأجورهم والفروق يف األجور، وكذلك                

ويشترط القانون أن يقوم مجيع أرباب العمل . تعزيز املساواة وتقييم التدابري السابقة ونتائجهاالتدابري الواجب اختاذها ل
 . موظفا٣٠ًبإعداد خطة يف حالة استخدامهم لعدد ال يقل عن 

ويتعني على السلطات أن تعزز     . وصـيغ احلكم املتعلق بااللتزام العام للسلطات بتعزيز املساواة، بدقة أكرب           -١٩٦
بني الرجل واملرأة يف مجيع أنشطتها وأن تضع أهدافاً واضحة ووفقاً خلطة يتم إعدادها هلذا الغرض وأن ترسي املساواة 

كما ينبغي  . ممارسات إدارية وغريها من املمارسات اليت تكفل تعزيز املساواة يف األعمال التحضريية وصنع القرارات             
 .امراعاة تعزيز املساواة يف توفري اخلدمات واإلمداد هب

بنسبة ال (كمـا ينطبق احلكم الوارد يف قانون املساواة، الذي ينص على وجود حصة لتمثيل الرجل واملرأة                  -١٩٧
يف مجيع اهليئات احلكومية، على اهليئات اجلماعية املشتركة اليت تقوم بإنشائها           )  يف املائة لكل منهما    ٤٠تقـل عـن   

 من قانون   ١٧قل اهليئات البلدية املشار إليها يف املادة        وتتضـمن هذه اهليئات املشتركة على األ      . بلديـات عديـدة   
 .السلطات احمللية

كمـا يتضمن قانون املساواة املعدل أحكاماً أكثر حتديداً تتعلق مبسؤوليات املؤسسات التعليمية وغريها من          -١٩٨
تعني على املؤسسات التعليمية أن     وي. األطراف اليت تقم اخلدمات التعليمية بغية تعزيز املساواة فيما بني الرجل واملرأة           

وتتضمن األحكام اجلديدة األخرى املتعلقة باملؤسسات التعليمية، وغريها من         . تقـوم بإعداد خطط للمساواة أيضاً     
اجلهـات الـيت تقدم اخلدمات التعليمية، األحكام اليت تعرف التمييز على أساس اجلنس والتحرش اجلنسي يف البيئة                  

ليت تفرض التزام املؤسسة التعليمية بأن تطلع الطالب، عند الطلب، على املعلومات الالزمة             التعليمـية، واألحكـام ا    
وال تنطبق هذه األحكام على     . املـتعلقة مبـا تتخذه من تدابري، وهي أحكام تناظر األحكام املتعلقة بأرباب العمل             

؛ وتنطبق على التعليم    ٦٢٨/١٩٩٨(اسي  مقدمـي اخلدمات التعليمية أو املدارس املشار إليها يف قانون التعليم األس           
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وينبغي، بدالً من ذلك، مراعاة أحكام قانون املساواة املنطبقة على السلطات احمللية واجملالس             ). املدرسـي الشـامل   
 .البلدية املشتركة، عند تقدمي التعليم األساسي

وتسهم األحكام  . ظر التمييز وألغـي حد التعويض الواجب دفعه مبوجب قانون املساواة يف حالة انتهاك حل             -١٩٩
ووفقاً للمجلس الوطين للمرأة    . األكثر صرامة املتعلقة باجلزاءات يف بلوغ األهداف احملددة يف جمموعة خطط املساواة           

 يف املائة من شركات القطاع اخلاص ونسبة        ٢٧يف فنلندا والرابطة الفنلندية للنهوض حبقوق املرأة، مل تقدم إال نسبة            
 .ن السلطات احمللية خطة املساواة اليت يشترطها قانون املساواة يف املائة م٢٥

  سياسة املساواة- ٢

وفقاً للربنامج السياسي للحكومة، تقع مسؤولية تعزيز املساواة        . ٢٠٠٧-٢٠٠٤برنامج املساواة احلكومي     -٢٠٠
وينفذ . ٢٠٠٧-٢٠٠٤ترة من   وأعدت احلكومة برناجماً للمساواة للف    . بني الرجل واملرأة على عاتق احلكومة بأسرها      

الربنامج يف الوقت نفسه إعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين اعتمدمها مؤمتر األمم املتحدة العاملي الرابع املعين باملرأة يف 
 .ويؤكد برنامج املساواة احلكومي بصفة خاصة على املساواة يف العمل. ١٩٩٥عام 

 مجيع الوزارات وهو يستند إىل تنفيذ خمتلف األهداف املتعلقة          وقـد مت إعـداد الربنامج بالتعاون فيما بني         -٢٠١
. ويتضمن الربنامج مشاريع تشريعية وتعليمية وإمنائية وتقارير وغريها من التدابري         . باملسـاواة يف الربنامج احلكومي    

دماج املساواة فيما   وأكثر املشاريع مشوالً من بني املشاريع الواجب تنفيذها بالتعاون فيما بني خمتلف الوزارات هو إ              
وتتضمن املواضيع الكربى األخرى يف الربنامج أموراً منها زيادة املساواة يف العمل ومنع ممارسة       . بـني الرجل واملرأة   

 .العنف ضد املرأة ومنع شريك احلياة احلميمية من ممارسة العنف

ساواة يف العمل من خالل برنامج طويل ويالحظ يف الربنامج أن احلكومة تنوي تعزيز املساواة يف األجور وامل -٢٠٢
ويتمثل الغرض يف إزالة الفروق يف األجور بني الرجل واملرأة اليت تقوم على غري              . اآلجل بالتعاون مع نقابات العمال    

 .أساس

ويـتم تشجيع الرجل على التمتع بإجازة الوضع كما أن التكاليف اليت يتحملها أرباب العمل بسبب هذه                  -٢٠٣
وتقوم احلكومة بتحسني اإلمكانيات املتاحة أمام      . تكاليف قد مت حساهبا بشكل أكثر عدالً من السابق        اإلجازة هي   

الرجل واملرأة للعمل وممارسة األعمال التجارية وذلك من خالل توفري خدمات الرعاية اليومية اجليدة لألطفال وغريها 
من ضرائب وما تدفعه الزوجة من ضرائب، والتوظيف      فمثالً يؤدي الفصل بني ما يدفعه الزوج        . من اخلدمات العامة  

الـذي يطبق الضمان االجتماعي للعاملني واألشخاص الذين يعملون حلساهبم اخلاص كما أن القروض اليت ختصص                
 .للمرأة اليت ترغب يف البدء بعمل جتاري، تشجعها على الدخول يف سوق العمل

ساواة بني الرجل واملرأة يف وضع ممارسات إدارية وغريها من          يتمثل الغرض من إدماج امل    . إدمـاج املساواة   -٢٠٤
وهلذا الدمج آثار بعيدة . املمارسات اليت تدعم تعزيز املساواة كجزء من مجيع أنشطة الوزارات وغريها من السلطات            

 املساواة بني ومن املهم تقييم اآلثار املترتبة على القرارات اليت تتخذها الوزارات بشأن  . املـدى عـلى اجملتمع بأسره     
والغرض من إدماج املساواة هو وقف املمارسات والثقافات السارية احملايدة بصدد نوع اجلنس أو اليت . الرجل واملرأة

 .ال تراعي االختالفات بني الرجل واملرأة
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ا ويستهدف إدماج املساواة جعل املسؤولني يعتمدون منظور اجلنسانية كجانب من اجلوانب الواجب مراعاهت -٢٠٥
والغـرض هو زيادة وعي املسؤولني بآثار القرارات اليت يتخذوهنا بشأن املساواة بني املرأة              . يف إعـداد القـرارات    

ولذلك، فمن اهلام أن    . وقد تكون املسائل املتعلقة باملساواة خمتلفة بصورة كبرية يف خمتلف قطاعات اإلدارة           . والرجل
وقد مت . مراعاة املسائل املتعلقة باملساواة ذات الصلة بالقطاع املعينيتمكن كل قطاع من قطاعات اإلدارة من حتديد و

وقد قامت بعض الوزارات . ٢٠٠٢وضـع مشروع إدماج املساواة يف وزارة الشؤون االجتماعية والصحة منذ عام            
ئد لوزارة ويتم االستفادة من اخلريات املكتسبة من املشروع الرا. أيضـاً بوضـع مشاريع خاصة هبا إلدماج املساواة        

 .الشؤون االجتماعية والصحة املتمثل يف وضع منوذج إلدماج املساواة يف مجيع أحناء إدارات الدولة

 :لقد مت تطبيق مبدأ إدماج املساواة وذلك من خالل اتباع تدابري منها ما يلي -٢٠٦

 التدريب وإنتاج املعلومات -١ 

 دماج املساواة بني اجلنسني وتقييم أثر ذلك؛ معاً حلقات تدريبية إل٢٠٠٤تنظم الوزارات منذ عام  -

ويتمثل هذا اهلدف يف إدراج     . سيتضـمن بـرنامج التدريب الداخلي للوزارات منظوراً للمساواة         -
 ؛٢٠٠٧منظور املساواة يف برامج التدريب، حبلول عام 

آثر املساواة ستقوم وزارة الشؤون االجتماعية والصحة بإصدار دليل ملوظفي احلكومة يتناول تقييم         -
 بني اجلنسني؛

مت يف فنلـندا إنشاء موقع لإلنترنت لتقدمي معلومات عن مسألة املساواة وللبحوث املتعلقة باملرأة،                -
وهو أول قاعدة بيانات تركز على قضايا املساواة يف         . بغـية تقدمي الدعم لربنامج إدماج املساواة      

 فنلندا؛

 ثالث سنوات معلومات عن مواقف املواطنني وتوقعاهتم        يقدم مؤشر املساواة الذي يتم تنفيذه كل       -
 وآرائهم فيما يتعلق باملساواة؛

 .أنشأت السلطات الفنلندية قاعدة بيانات ميكن للجميع الوصول إليها تقدم معلومات تتعلق باجلنسني -

 تقييم األثر اجلنساين املترتب على التشريعات -٢

، تعليمات عن تقييم    ٢٠٠٤سيم احلكومية، اليت مت تعديلها يف عام        تتضـمن التعليمات املتعلقة بصياغة املرا      
 مراعاة احلاجة إىل إجراء تقييم لألثر اجلنساين جلميع مشاريع ٢٠٠٦والغـرض هو أن يتم حبلول عام  . األثـر اجلنسـاين   

 . احلكومية املعنيةالتشريعات اجلديدة، وأن يتم يف حالة وجود حاجة لذلك، االضطالع بتقييم لألثر اجلنساين للمراسيم

 تقييم األثر اجلنساين املترتب على امليزانيات -٣ 

يقـوم مركـز البحوث االقتصادية احلكومي يف إطار مشروع رائد شرعت فيه وزارة الشؤون االجتماعية                 
ليالً ملختلف ، بتقييم األثر اجلنساين مليزانية الدولة يف القطاع املذكور التابع للوزارة، وجيري حت٢٠٠٤والصحة يف عام 
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وهذا املشروع هو جزء من مشروع   . أبـواب امليزانية وآثارها املباشرة وغري املباشرة على املساواة بني الرجل واملرأة           
، ٢٠٠٥ويف عام . أكـرب حجماً شرع فيه جملس الوزراء لدول الشمال لتقييم األثر اجلنساين املترتب على امليزانيات          

لصحة ووزارة املالية تعتزمان البدء بتوسيع نطاق تطوير عملية تقييم األثر           كانـت وزارة الشـؤون االجتماعـية وا       
ومتثل الغرض يف إمكانية إعداد ميزانية الدولة . اجلنساين يف ضوء املعلومات اليت حصلت عليها يف إطار املشروع الرائد

 . وفقًا للتعليمات اجلديدة اليت تراعي املنظور اجلنساين٢٠٠٨لعام 

 األنشطة الرياضية يف وزارة التعليم بوضع تدابري لتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة يف جمال األنشطة وقام قسم -٢٠٧
وكانت املساواة هي اهلدف يف هذا امليدان منذ التسعينيات عندما قدم فريق عامل أنشأته وزارة التعليم                . الرياضـية 

بعيد العمل على تطبيق املساواة يف جمال األنشطة    وعلى الرغم من أنه مت منذ وقت        . خطـة عمـل لـتعزيز املساواة      
الرياضـية، وذلك جزئياً بتوجيه من الوزارة، فإن تقييم األثر اجلنساين كتدبري حكومي هو هنج جديد من نوعه إزاء                   

 .تعزيز املساواة

ة من ميزانية الدولة    وأنشأت وزارة التعليم فريقاً عامالً اقترح تطبيق األثر اجلنساين على مجيع األبواب املعني             -٢٠٨
املخصصة لألنشطة الرياضية، مبا يف ذلك متويل املنظمات الرياضية، وإنشاء مرافق رياضية، وقطاع األنشطة الرياضية               
التابع لإلدارات احمللية، واملعاهد الرياضية وعلوم األنشطة الرياضية، وكذلك برنامج الشباب ومشروع اللياقة البدنية              

ات احلكومية اليت تقدمها وزارة التعليم وإمكانية تعزيز املساواة من خالل ختصيص املوارد وتقدمي واإلعان. طوال احلياة
 .املعلومات هي أمور هامة يف هذا الصدد

ورأت رابطات املعوقني والرابطات النسوية أن من اهلام إيالء االهتمام، عند تقييم تنفيذ قانون املساواة، إىل                 -٢٠٩
وعدم وجود أية   .  لألقليات، مبا يف ذلك املرأة املعوقة، باملساواة، وإىل حتسني نوعية هذه املساواة            متـتع املرأة املنتمية   

 .احصاءات تتعلق باستخدام األشخاص املعوقني حيجب مدى التمييز القائم على اإلعاقة

س لألشخاص الذين   وأكدت رابطات املساواة بني اجلنسني أن القانون املتعلق بالتعريف القانوين لنوع اجلن            -٢١٠
، قد ٢٠٠٣يناير /، الذي دخل حيز التنفيذ يف كانون الثاين)٥٦٣/٢٠٠٢(جيرون عملية جراحية لتغيري نوع جنسهم 

 .أوضح الوضع القانوين لألشخاص الذين يغريون نوع جنسهم وهو مبثابة تقدم كبري يف محاية حقوق هذه اجملموعة

 ٦املادة 

  االتفاقيات الدولية- ١

 .قت فنلندا على مجيع االتفاقيات املشار إليها يف املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بشكل ومضمون التقاريرصاد -٢١١

 عن التدابري املتخذة لتطبيق أحكام ٢٠٠٣ و٢٠٠١، ١٩٩٩والتقارير الدورية اليت قدمتها فنلندا يف األعوام  -٢١٢
 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠ الدورية اليت قدمتها يف األعوام       ، وكذلك التقارير  ١١١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

 ).٦ إىل ١املرفقات من (، مرفقة هبذا التقرير ١٢٢عن التدابري املتخذة لتطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
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 حالة التوظيف ومستوياته واجتاهاته) أ (- ٢

 التنمية القصرية األجل يف معدالت التوظيف       نظـراً لالجتـاه الرتويل الذي حدث مؤخراً يف االقتصاد، فإن           -٢١٣
وكان اخنفاض معدالت البطالة يف السنوات      . والعمالـة والبطالة كانت منخفضة أو أن احلال ظل دون تغيري تقريباً           

. ٢٠٠٤ لكنها ظلت دون تغيري يف عام ٢٠٠٣فقد اخنفضت معدالت البطالة إىل حد ما يف عام . القليلة املاضية بطيئاً
وبلغت معدالت البطالة نتيجة الكساد االقتصادي الذي حدث .  كان النمو يف األجل الطويل إجيابياً للغايةومع ذلك،

ووفقاً الستطالع أجرته إدارة إحصائيات   )  شخص ٤٠٨ ٣٠٠(١٩٩٤يف بداية التسعينيات، أعلى مستوياهتا يف عام        
ومع ذلك، حدث هذا االخنفاض أساساً يف هناية . ٢٠٠٤ يف املائة يف هناية عام ٤٤فنلندا، اخنفض هذا املستوى بنسبة 

 بدأت معدالت البطالة تنخفض بوضوح، وظلت حتتفظ مبستوى متوسط قدره           ٢٠٠٠التسعينيات، وابتداًء من عام     
 . يف املائة سنويا١٢ً

 ٢اجلدول 

 ٢٠٠٤ و١٩٩٩ و١٩٩٤العمل حبسب الفئة يف فنلندا يف األعوام 

 السنة اجملموع الذكور اإلناث )٢(الشباب والشابات )٣(كبار السن
١٩٩٤ ٢ ٤٦٢ ٧٠٠ ١ ٢٩٣ ٧٠٠ ١ ١٦٩ ١٠٠ ٢٦٦ ٥٠٠ ٢١٠ ٧٠٠ 
١٩٩٩ ٢ ٥٥٦ ٩٠٠ ١ ٣٣٥ ٩٠٠ ١ ٢٢١ ٠٠٠ ٣٢٤ ٥٠٠ ٢٣٥ ٥٠٠ 
٢٠٠٤ ٢ ٥٩٣ ٥٠٠ ١ ٣٤٦ ٣٠٠ ١ ٢٤٧ ٢٠٠ ٣١٢ ٦٠٠ ٣٦٩ ٦٠٠ 

 . إحصائيات فنلندا، استطالع عن مستوى العمالة :املصدر

 ٣اجلدول 

 ٢٠٠٤ و١٩٩٩ و١٩٩٤حبسب الفئة يف األعوام العاملون 

 معدل عمالة
 كبار السن

 )بالنسبة املئوية(

 معدل العمالة
 العـــام

 )بالنسبة املئوية(

 كبار
 السن

الشباب 
 السنة  اجملموع الذكور اإلناث والشابات

١٩٩٤ ٢ ٠٥٤ ٤٠٠ ١ ٠٥٨ ٩٠٠ ٩٩٥ ٥٠٠ ١٧٥ ٩٠٠ ١٧١ ٠٠٠ ٥٩,٩ ٣٣,٥ 
١ ٠٩٠ ٤٠٠ ٢٥٤ ٩٠٠ ٢١١ ٣٠٠ ٦٦,٠ ٣٩,٣ ١٩٩٩ ٢ ٢٩٥ ٩٠٠ ١ ٢٠٥ ٦٠٠ 
١ ١٣٥ ٩٠٠ ٢٤٧ ٩٠٠ ٣٤٢ ٧٠٠ ٦٧,٢ ٥٠,٩ ٢٠٠٤ ٢ ٣٦٤ ٧٠٠ ١ ٢٢٨ ٨٠٠ 

 .إحصائيات فنلندا، استطالع عن مستوى العمالة :املصدر
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 زيادة  ١٩٩٤وقد ازداد عدد العاملني منذ عام       . ازداد معـدل العمالة أيضاً وال سيما يف هناية التسعينيات          -٢١٤
، ظل معدل االستخدام على مستوى متوسط       ٢٠٠٤ويف عام   ).  يف املائة  ١٥نسبة  ( شخص   ٣٠٠ ٠٠٠جتـاوزت   
ووفقاً لإلحصاءات اليت حتتفظ هبا وزارة العمل، بلغ متوسط عدد الوظائف الشاغرة اليت             .  يف املائة  ٦٧,٢مقـداره   

 .٢٠٠٤ شاغر يف عام ٢٣ ٣٥٠٠كانت وكاالت التوظيف تعلن عنها كل شهر، 

)  ساعة ٢٩تتراوح ساعات العمل األسبوعية بني ساعة واحدة و       (وقـد ازداد عدد العاملني لبعض الوقت         -٢١٥
وتفسر ذلك . ٢٠٠٤ و١٩٩٤ يف املائة، يف الفترة بني عامي ٥٠وقد ازداد هذا العدد بنسبة تتجاوز . بصورة منتظمة

جوء إىل ترتيبات مرنة أخرى تتعلق بساعات       جزئـياً الـزيادة اليت حدثت نتيجة عمل املتقاعدين لبعض الوقت والل           
  عاماً  ٥٥ولذلك، فقد ازداد العمل لبعض الوقت وال سيما يف صفوف العاملني الذين تتراوح أعمارهم بني                . العمل

ومع . ١٩٩٤ أكثر بثالث مرات من عددهم يف عام      ٢٠٠٤ عامـاً حيـث كان عد العاملني لبعض الوقت يف عام             ٦٤و
 . عاماً، خالل نفس الفترة الزمنية أيضا٢٥ًاً عدد العاملني لبعض الوقت الذين تقل أعمارهم عن ذلك، فقد تضاعف تقريب

 ٤اجلدول 

 حبسب الفئة)  ساعة يف األسبوع٢٩من ساعة واحدة إىل (العاملون لبعض الوقت 
 ٢٠٠٤و١٩٩٩ و١٩٩٤يف األعوام 

 اجملموع الذكور اإلناث الشباب والشابات كبار السن
١٧٣ ٥٠٠ ٦٣ ٤٠٠ ١١٠ ١٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ٢١ ٢٠٠ 
٢٢٥ ٥٠٠ ٧٩ ٧٠٠ ١٤٥ ٦٠٠ ٧٢ ٣٠٠ ٣٢ ٨٠٠ 
٢٦٥ ٧٠٠ ٩٦ ٤٠٠ ١٦٩ ٢٠٠ ٧٨ ١٠٠ ٦٤ ٤٠٠ 

 .إحصائيات فنلندا، استطالع عن مستوى العمالة :املصدر

 إىل ١٩٩٩ و١٩٩٤وفقاً إلحصاءات وزارة العمل، اخنفض عدد العاطلني الباحثني عن عمل يف الفترة بني عامي            -٢١٦
 . يف املائة١٧ إىل نسبة ٢٠٠٤ و١٩٩٩تقلصت عددهم يف الفترة بني عامي .  يف املائة٣٠سبة تقترب من ن

 ٥اجلدول 

 ٢٠٠٤ و١٩٩٩ و١٩٩٤العاطلون عن العمل حبسب الفئة يف األعوام 

 معدل البطالة
 )بالنسبة املئوية(

 اجملموع الذكور اإلناث الشباب والشابات كبار السن

٤٠٨ ٣٠٠ ٢٣٤ ٧٠٠ ١٧٣ ٦٠٠ ٩٠ ٦٠٠ ٣٩ ٨٠٠ ١٦,٦ 
٢٦٠ ٩٠٠ ١٣٠ ٣٠٠ ١٣٠ ٦٠٠ ٦٩ ٦٠٠ ٢٤ ٢٠٠ ١٠,٢ 
٢٢٨ ٨٠٠ ١١٧ ٦٠٠ ١١١ ٣٠٠ ٦٤ ٧٠٠ ٢٦ ٨٠٠ ٨,٨ 

 .إحصائيات فنلندا، استطالع عن مستوى العمالة :املصدر



E/C.12/FIN/5 
Page 50 

 

 ومل  زادت يف السنوات العشر املاضية معدالت عمالة الذكور واإلناث بنفس النسب تقريباً           . نـوع اجلنس   -٢١٧
ومع ذلك، كان اخنفاض معدالت البطالة يف صفوف        . حتقـق عمالة املرأة إال زيادة قليلة باملقارنة مع عمالة الرجل          

وعلى الرغم من   . باملقارنة مع الرجل  )  يف املائة  ١٠٠ إىل نسبة    ٥٠من نسبة   (النساء، يف الوقت نفسه، أبطأ بوضوح       
 من  ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٦٤واستأثرت املرأة بنسبة    . ربذلـك، كـان عدد الذكور من بني جمموع العاطلني أك          

وفيما يتعلق بالزيادة اليت حدثت يف عدد العاملني لبعض الوقت، فقد كان عدد             . جممـوع العـاملني لبعض الوقت     
 .اإلناث أكرب بوضوح يف السنوات العشر املاضية

 ٥٠ عاماً، متثل نسبة     ٦٤ و ١٥مارهم بني   ، كانت املرأة من بني السكان الذين تتراوح أع        ٢٠٠٤ويف عام    -٢١٨
من اخلارجني عن سوق  يف املائة ٥٤ يف املائة من العاطلني و٤٩ يف املائة ونسبة ٤٨يف املائة من نسبة العاملني البالغة 

 . يف املائة تقريباً مما يشري إىل متتعها باملساواة مع الرجل٥٠ويبلغ نصيب املرأة يف مجيع اجملموعات نسبة . العمل

. ويصـل الفـرق بني الرجل واملرأة إىل ذروته فيما يتعلق باجملوعة السكانية اليت مل تدخل سوق العمل                  -٢١٩
واستمر . ٢٠٠١ و ١٩٩٨واخنفض عدد كل من الرجال والنساء اخلارجني عن سوق العمل، يف الفترة بني عامي               

ارجات عن سوق العمل قد ازداد يف       وكان عدد النساء اخل   . ٢٠٠٢هـذا العدد من النساء يف االخنفاض يف عام          
وكان الفرق . السنتني املاضيتني، اليت كان عدد الرجال اخلارجني عن سوق العمالة فيها أكثر قليالً من عدد النساء

وقد أثر االجتاه الرتويل يف االقتصاد منذ . ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٥بني معدالت العمالة للذكور والنساء أكثر من     
ي تسبب يف ضعف معدالت العمالة يف الصناعة اليت تعتمد على الصادرات، بصفة خاصة، على         الذ ٢٠٠١عـام   

ويف عام  . ٢٠٠٠ولذلك، فإن الفرق بني معدالت العمالة للذكور واإلناث أصبح أقل منذ عام             . عمـل الذكور  
وكان عدد العاطالت .  يف املائة٦٥,٥ يف املائة ولإلناث نسبة ٦٨,٩، بلغت معدالت العمالة للذكور نسبة ٢٠٠٤

. ٢٠٠١ و١٩٩٩ أكرب منه فقط من الرجال العاطلني يف الفترة بني عامي ٢٠٠٤ و١٩٨٨خالل الفترة بني عامي 
، فإن معدل   ٢٠٠٤ومع ذلك، وعلى الرغم من أن عدد العاطلني من الذكور كان أكرب من نظريه لإلناث يف عام                  

 . يف املائة٨,٩ة باملقارنة مع النسبة اليت سجلتها النساء البالغة  يف املائ٨,٧بطالة اإلناث كان أقل وأنه سجل نسبة 

 شخص، ٢٣ ٠٠٠، مل تتجاوز الزيادة يف عدد العاملني من الذكور ٢٠٠٤ و١٩٩٩ويف الفترة بني عامي  -٢٢٠
وقد استفادت املرأة من اجلزء الرئيسي من زيادة الوظائف         .  امرأة ٤٦ ٠٠٠بيـنما ازداد عـدد العـامالت إىل         

اغرة، بينما اخنفض، يف السنوات القليلة املاضية عدد الوظائف يف قطاع الصناعة وهو قطاع تسيطر عليه عمالة الش
من الفئة العمرية   ( امرأة أقل غري مؤهلة للدخول إىل سوق العمل          ٩ ٢٠٠، كان هناك    ٢٠٠٤ويف عام   . الذكور

 . أكثر من نفس الفئة من الذكور١٠ ٥٠٠ناك ، بينما كان ه١٩٩٩باملقارنة مع )  عاما٦٤ً و١٥اليت تتراوح بني 

 يف ٨٢ هي ٢٠٠٤ومـن بني مجيع العاملني مبرتبات، كانت نسبة الذكور العاملني طوال الوقت يف عام              -٢٢١
 يف املائة ٥ يف املائة وكانت نسبة الذكور العاملني يف وظيفة دائمة لبعض الوقت          ٦٨املائـة وكانت نسبة اإلناث      

 .املائة يف ١٣ونسبة اإلناث 

.  يف املائة من اإلناث تعمل يف وظائف مؤقتة٢٠ يف املائة من الذكور و١٣، كانت نسبة ٢٠٠٤ويف عام  -٢٢٢
 يف املائة من اإلناث تعمل يف عمل لبعض         ٢٨ يف املائة من الذكور ونسبة       ٢١ومـن بني هذه النسبة كانت نسبة        
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)  يف املائة من اإلناث١٨ يف املائة من الذكور و٨(ائة  يف امل١٣ومن بني مجيع ذوي املرتبات، كانت نسبة . الوقت
 .٢٠٠٤تعمل لبعض الوقت يف عام 

ازداد عدد العاملني من الشباب والشابات أي األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني          . الشباب والشابات  -٢٢٣
ة اليت حدثت    يف املائة، وهي ضعف الزياد     ٤٠ بنسبة تتجاوز    ٢٠٠٤ إىل عام    ١٩٩٤ عامـاً مـن عام       ٢٤ و ١٥

ويعود ذلك جزئياً إىل الزيادة امللحوظة يف استخدام عمالة الشباب والشابات لبعض            . بصـورة عامـة يف العمالة     
وعوضاً عن ذلك، اخنفض عدد العاطلني من الشباب والشابات بوضوح بصورة أقل عن عدد العاطلني               . الوقـت 

)  يف املائة٢١(لبطالة يف سوق الشباب والشابات   وكذلك، فإن معدالت ا   . بوجـه عام خالل نفس الفترة الزمنية      
 ٢٥ويعود ذلك إىل أن أكثر من نصف العاطلني الذي تقل أعمارهم عن . هي أكثر من ضعف املعدل العام للبطالة

ومعدل البطالة يف صفوف الشباب والشابات أقرب إىل . عاماً يف فنلندا هم طالب ملتحقني بالدراسة طوال الوقت
 .العام إذا مل حتسب نسبة الطالب امللتحقني بالدراسة طوال الوقتمعدل البطالة 

إىل أكثر من الضعف يف     )  عاماً ٦٤ و ٥٥بني  (ازداد عـدد العاملني من املسنني       . األشـخاص املسـنون    -٢٢٤
 يف املائة أي أهنا بلغت نسبة ١٧السنوات العشر األخرية كما أن معدالت عمالتهم ازدادت يف الوقت نفسه، بنسبة 

وبصفة خاصة، فإن عدد املسنني الذين يعملون لبعض الوقت، قد          .  يف املائة من جمموع عدد املسنني يف فنلندا        ٥١
ومع ذلك، فقد اخنفض عدد     . ازداد، ويعـود ذلك جزئياً إىل الزيادة يف توظيف املتقاعدين يف عمل لبعض الوقت             

ووفقاً لإلحصاءات املتوفرة لدى . عاطلني بوجه عامالعاطلني من املسنني بصورة أبطأ بوضوح، باملقارنة مع عدد ال        
 عاماً قد ازداد يف هناية تسعينيات ٥٠وزارة العمـل فإن عدد العاطلني الباحثني عن عمل الذي تتجاوز أعمارهم          

 شخص باملقارنة مع عام ٦ ٦٠٠، وكان متوسط عدد الباحثني عن عمل أقل مبقدار ٢٠٠٤القرن املاضي ويف عام 
. ري الـذي حدث يف خفض معدالت البطالة هو مشكلة تتعلق بصفة خاصة باألشخاص املسنني       والـتأخ . ١٩٩٩

ويفسـر التحسن يف حالة عمالة األشخاص املسنني واالخنفاض البطيء يف البطالة واقع أن جمموعات عمرية أكرب                 
بصورة أكرب عندما تنتقل    وهذا األثر سيزداد    . عدداً تنتقل إىل اجملموعة العمرية للمسنني وتقترب من سن التقاعد         

 .أكرب اجملموعات العمرية حجماً إىل جمموعة املسنني

إن أحد اجملموعات اهلامة اليت تستهدفها تدابري سياسة العمالة احلكومية هي جمموعة األشخاص             . املعوقون -٢٢٥
لتقرير تعديالت تشريعية وقد أجريت خالل الفترة املشمولة هبذا ا. املعوقني يف القطاعني العام واخلاص على السواء

وتتضمن هذه التعديالت، بصفة خاصة،     . عديـدة لـتعزيز عمالـة املعوقني وإزالة العوائق اليت حتول دون ذلك            
الـتعديالت الـيت أجريت على القانون املدين للمعاشات التقاعدية وقانون الرعاية االجتماعية، وكذلك القوانني               

، )١٢٩٥/٢٠٠٢(، وقانون العمل يف اخلدمة العامة )١٩٨٩/٢٠٠١(هيلي اجلديدة الثالثة، وهي قانون العمل التأ
ومتثل الغرض من هذه التعديالت يف تعزيز استخدام أي شخص    ). ١٣٥١/٢٠٠٣(وقانون املؤسسات االجتماعية    

يعـاين مـن قدرة حمدودة للعمل، واستخدام األشخاص الذين ظلوا عاطلني لفترات طويلة أو األشخاص املسنني                 
 . عن عمل، مبن فيهم املعوقونالباحثني

 مـن القانون الوطين للمعاشات التقاعدية      ) ٧٠/٢٠٠٢ (٢٢ووفقـاً لـتعديل أجـري عـلى املـادة            -٢٢٦
، جيوز للشخص املعوق، عند عودته إىل العمل، أن حيتفظ حبقه يف تلقي املعاش التقاعدي لإلعاقة                )٣٤٧/١٩٥٦(

وخالل هذه الفترة، يتلقى الشخص املعوق مبلغاً مالياً        . اء عمله أثن) بدالً من سنتني  (لفترة أقصاها مخس سنوات     
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ومع ذلك، يدعي اجمللس الوطين املتعلق      . حمدداً حلفزه على العمل باإلضافة إىل األجور اليت يدفعها إليه رب العمل           
تع باملعاش   سنوات للتم  ٥باإلعاقـة، أن هذه اإلمكانية املتمثلة يف احتفاظ الشخص املعوق بإجازة زمنية قدرها              

ومتثل التعديل اآلخر الذي أجري على قانون . التقاعدي مل يتم استخدامها إال من جانب عدد قليل من األشخاص   
لتحسني ) ١٢٤/١٩٨٨إىل جانب تعديل أدخل على قانون اإلعانة يف حاالت اإلعاقة؛ (املعاشات التقاعدية الوطين 

ة التأهيل واالستخدام، يف رفع احلد األدىن للسن للحصول على          اإلمكانيات املتاحة أمام األشخاص املعوقني إلعاد     
).  عاماً ١٨بعد أن كانت    (  عاماً   ٢٠معاش تقاعدي لإلعاقة يتم دفعه دون تقييم إمكانيات إعادة التأهيل، حىت            

. ناًوفضالً عن ذلك، يتم التوقف عن دفع املعاش التقاعدي لإلعاقة إذا جتاوزت مكاسب الشخص املنتفع مبلغاً معي
 .والغرض من التعديل هو جعل أحكام وقف تقدمي املعاش التقاعدي لإلعاقة، أكثر فعالية

وعدلت أحكام قانون املعاشات التقاعدية املنطبق يف حالة إعادة التأهيل يف سياق التعديالت اليت أدخلت               -٢٢٧
. ٢٠٠٤يناير / أول كانون الثاين  عـلى نظام املعاشات التقاعدية للعاملني، ودخلت هذه التعديالت حيز النفاذ يف           

والغرض من هذه التعديالت هو التشجيع على إعادة التأهيل املهين يف وقت مبكر وعدم التشجيع على اخلروج إىل 
ويركز التعديل على احملافظة على قدرة األشخاص يف سن العمل على العمل وعلى إعادة              . الـتقاعد يف سن مبكر    

 ويرد يف الفرع   . مة العمل العام على خمتلف أشكال خدمات إعادة التأهيل املهين         وينص قانون خد  . التأهيل املهين 
. أدنـاه سـرد لقانون خدمة العمل العام وكذلك لقانون املؤسسات االجتماعية وقانون العمل التأهيلي              ) ب(٢

ويغطي مفهوم . وخدمات إعادة التأهيل املهين متوفرة جلميع األشخاص الذي يعانون من قدرة حمدودة على العمل        
 .الباحثني عن العمل الذي يعانون من قدرة حمدودة على العمل، األشخاص املعوقني

ويتطلب توظيف شخص مبوجب تدابري الدعم يف األحول العادية أن يكون الشخص الباحث عن العمل                -٢٢٨
 يعتربون دائماً   ومع ذلك، فإن األشخاص املكفوفني واألشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية شديدة           . عـاطالً 

 من القانون الوطين    ٢٢عـاطلني يف هـذا الصـدد حىت وإن كانوا يتلقون معاشاً تقاعدياً لإلعاقة مبوجب املادة                 
 وجيوز منح إعانة البطالة إىل رب العمل لفترة ال تتجاوز السنتني الستخدام شخص عاطل              . للمعاشات التقاعدية 

لة أو من خالل تدابري أخرى لدعم العمالة، مبا يف ذلك إعادة            ال ميكـن إجياد عمل لـه من خالل خدمات العما         
 من قانون الضمان يف     ٣ من الفصل    ٣ من املادة    ٢وفضالً عن ذلك، جيوز مبوجب الفقرة الفرعية        . التأهيل املهين 

حالـة الـبطالة، دفع إعانات البطالة إىل أشخاص يستحقون تلقي معاش تقاعدي لإلعاقة، شريطة أن يستوفوا،                 
 .ف ذلك شروط استحقاق تلقي إعانات البطالةخبال

وعلى حني تكون إدارة العمل هي اهليئة املسؤولة أساساً عن النهوض بتوظيف األشخاص املعوقني، فإن                -٢٢٩
 )) ه(٢٧و) د(٢٧ و١٧املواد (ومبوجب األحكام املعدلة . اهليئة املسؤولة عن الرعاية االجتماعية تكمل هذا العمل   

ة االجتماعية، تكون السلطات احمللية ملزمة، يف إطار املادة املتعلقة خبدمات الرعاية االجتماعية،             من قانون الرعاي  
ويتمثل أحد أهداف   . باختـاذ تدابـري تدعـم استخدام األشخاص املعوقني وتنظيم أنشطة عمل حمددة للمعوقني             

ت العمل لألشخاص املعوقني إىل     الـتعديالت اليت أجريت على قانون الرعاية االجتماعية يف تطوير مراكز ورشا           
ومع ذلك، . مراكـز لـتقدمي املشورة تكون قادرة على تقدمي الدراية الفنية يف جمال استخدام األشخاص املعوقني              

وعـلى الـرغم من هذا التعديل، فلم يدخل سوق العمل إال عدداً قليالً من األشخاص املعوقني الذين مل يلتحقوا       
 .بورش العمل هذه
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هـت املـنظمات املعنـية باملعوقني انتقاداً إىل كل من املصطلحات املستخدمة يف التشريعات            وقـد وج   -٢٣٠
مبا يف . وقد وجدت هذه املنظمات أن هذه الترتيبات غري كافية. والترتيبات اليت مت اختاذها لتحسني عمالة املعوقني

ادة فرص العمل لألشخاص املعوقني ذلك قانون املؤسسات االجتماعية، الذي مل حيقق، يف نظرها، بصفة خاصة زي       
 .ويرى اجمللس الوطين للمعوقني، أن التشريع ينبغي أن يتناول صراحة املعوقني الباحثني عن عمل. يف القطاع اخلاص

اختلفت مستويات الزيادة يف االستخدام على املستوى اجلهوي عن مستوياهتا العادية . االختالفات اجلهوية -٢٣١
فخالل فترة االجتاه الرتويل يف االقتصاد، كانت الزيادة يف معدالت العمالة أضعف يف             . املاضيةيف السنوات القليلة    

كما أثر االنكماش   . ويف الوقت نفسه، فقد ازدادت البطالة يف جنوب فنلندا يف السنتني املاضيتني           . جنوب فنلندا 
الد وكذلك على غريها من اجلهات االقتصـادي الـذي حدث على املستوى العاملي على األجزاء اجلنوبية من الب      

وبدالً من ذلك،   . النامـية بسـرعة الـيت تعتمد بصورة كبرية على الصادرات ومنو قطاع تكنولوجيا املعلومات              
وخالل االجتاه  . اسـتمرت معـدالت البطالة يف االخنفاض بسرعة جيدة يف األجزاء الشرقية والشمالية من فنلندا              

تالفات يف مستويات العمالة على املستوى اجلهوي أقل حجماً ألن األجزاء           الـرتويل يف االقتصاد، أصبحت االخ     
ووفقاً إلحصاءات  . اجلنوبية والوسطى من البالد هي اليت تستفيد، يف األحوال العادية، من فترات النشاط الكبري             

 باملقارنة ٢٠٠٤ يف عام وزارة العمل، فإن عدد الباحثني عن العمل قد ازداد يف األجزاء اجلنوبية والغربية من البالد
 .مع السنة املاضية

، ) يف املائة  ٧٣,٢(، كانت معدالت العمالة ال تزال أعلى املعدالت يف جنوب فنلندا،            ٢٠٠٤ويف عـام     -٢٣٢
بينما كانت هذه املعدالت قد سجلت أدىن )  يف املائة٦٨,٣(وجنوب غرب فنلندا )  يف املائة٦٨,٩(وغرب فنلندا 

 يف املائة يف    ٦٠,٢ يف مشال كاريلال و    ٥٧,٤ يف املائة يف كاينو و     ٥٤,٣ الشرقية للبالد    مسـتوى هلـا يف األجزاء     
، اخنفض معدل العمالة يف اجلنوب الغريب من فنلندا ووسط فنلندا ومنطقة بوري، باملقارنة ٢٠٠٤ويف عام . البالند

 .همع السنة املاضية، بينما ازداد هذا املعدل بشدة يف منطقيت البالند وتامبري

 السياسات والتدابري) ب (� ٢

. ٢٠٠٣يناير  /حيز النفاذ يف أول كانون الثاين     ) ١٢٩٥/٢٠٠٢ (قانون جديد ملصلحة اخلدمة العامة    دخل    -٢٣٣
ونـص القانون على إجراء إصالح شامل للخدمات اليت توفرها سلطات العمل ولإلعانات واالستحقاقات ذات               

بصفة أساسية وهتدف إىل توضيح التشريعات من حيث البنية والصيغة على أما اإلصالحات فهي تقنية . الصلة أيضاً
ولقد أصبحت  . والغرض الرئيسي املنشود من خدمات العمل العامة هو تعزيز تشغيل سوق العمل           . حـد سـواء   

حقـوق الزبائن وواجباهتم مدرجة يف قانون واحد اآلن وفقاً ألهداف الدستور واملبادئ املعتمدة بصدد إصالح                
ويشمل قانون مصلحة خدمات العمل العامة األحكام السابقة اليت كان منصوصاً عليها يف قانون              . سة العمالة سيا

وقانون على تدريب البالغني يف جمال      ) ٢٧٥/١٩٨٧(وقانون العمل   ) ١٠٠٥/١٩٩٣(خدمـات العمل السابق     
 ).٧٦٣/١٩٩٠(سياسة العمل 

م األول، على إتاحة العمل أو التدريب للباحثني عن عمل يف         ويـنص قانون إدارة العمالة العامة، يف املقا        -٢٣٤
إطـار خدمات العمالة اليت تشمل حسب القانون املذكور، خدمات وكاالت العمل، والتوجيه املهين، وتدريب               
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وجيوز تكملة  . الـبالغني يف جمـال سياسـة العمل، وتوفري املعلومات عن التدريب واملهن، وإعادة التأهيل املهين               
 .ت املشار إليها أعاله خبدمات أخرى متنوعة أيضاً أو مبشاريع تليب االحتياجات العامة أو اجلهويةاخلدما

إن أهم هدف للحكومة احلالية يف جمال السياسة االقتصادية هو زيادة عدد            . بـرنامج احلكومة السياسي    -٢٣٥
 والغرض املنشود هو حتقيق    .  شخص حىت انتهاء فترة واليتها     ١٠٠ ٠٠٠األشـخاص العـاملني مبـا ال يقل عن          

 ٢٠١١ يف املائة حبلول عام   ٧٥ما يكفي من النمو االقتصادي والزيادة يف حجم العمالة لبلوغ معدل عمالة قدره              
ويهدف برنامج احلكومة السياسي إىل صون منوذج النجاح الفنلندي القائم على أساس الدراية الفنية واالبتكار،               

ويسعى إىل التوصل إىل أنواع إنتاج جديدة       .  دعامة اإلنتاجية والعمالة املستدميتني    باالعتماد على النمو االقتصادي   
قائمة على أساس الدراية الفنية بتخصيص موارد إضافية للتدريب وبرصد أموال من امليزانية العامة لتمويل البحث            

لق فرص عمل للحث على إجياد      ولتحقيق تطور إجيايب يف جمال العمل، ال غىن أيضاً عن اختاذ تدابري خل            . والتطوير
وميكن تعزيزه بوسيلة أخرى لتدعيم العمالة هي السياسة        . وظـائف يف قطاعـات تتطلب قدراً أقل من التدريب         

 .الضريبية اليت تتبعها احلكومة

العمل، املبادرة التجارية، جمتمع    (ولقـد شـرعت احلكومـة يف تطبيق أربعة برامج متعددة القطاعات              -٢٣٦
 لضمان بلوغ األهداف بفعالية، ومن خالل تدابري متساوقة         ٢٠٠٣يف عام   ) ومشاركة اجملتمع املدين  املعلومـات،   

 .أيضاً يف خمتلف قطاعات اإلدارة

أما أهدافه األساسية فهي، . ويركز برنامج العمالة على خفض نسبة البطالة البنيوية وتعزيز العمالة املتوافرة -٢٣٧
ء االجتماعي، وضمان توافر العمالة املؤهلة، والتهيؤ ملواجهة االخنفاض يف حجم باإلضافة إىل ذلك، تفادي اإلقصا    

العمالة نتيجة تغري اهليكل العمري للسكان، وإبقاء العاملني يف سوق العمل لفترة من الزمن أطول مما سبق، وزيادة 
 .إنتاجية العمل، وحتسني تنظيم العمل وزيادة فائدته

الغرض املنشود من برنامج العمالة املشار إليه أعاله هو كما ذكر           . لة العامة إصالح نظام خدمات العما    -٢٣٨
ولقد شرع يف إصالح نظام خدمات العمل يف عام . مـن قبل احلد من نسبة البطالة البنيوية وضمان توافر العمالة      

وبات أكثر ويوجب اإلصالح إنشاء مراكز لتوفري خدمات العمل لألشخاص العاطلني الذين يواجهون صع. ٢٠٠٤
وسيمكن ذلك وكاالت العمل احمللية من التركيز على خدمات العمل العادية           . مـن غريهم يف العثور على عمل      

وعـلى توظيف طاليب العمل بصورة سريعة يف سوق العمل املفتوحة كما سيمكنها من التركيز على ضمان توافر          
 .العمالة الالزمة لشركات القطاع اخلاص

مات العمالة مع وحدات اخلدمات املشتركة شبكة متسقة من اخلدمات اليت توفرها            وتشـكل مراكز خد    -٢٣٩
ولقد أنشئت  . اإلدارة احمللـية، وهي تشمل وكاالت العمل وسلطات حملية أخرى ومؤسسة الضمان االجتماعي            

دمات وسيزداد عدد تلك املراكز ووحدات اخل     . ٢٠٠٤يناير  /مراكز خدمات العمل األوىل يف شهر كانون الثاين       
، وهي تضم مراكز ووحدات جهوية أو مراكز ووحدات         ٢٠٠٥ وحدة يف عام     ١١ مركزاً و  ٢٣املشـتركة إىل    

.  بلدية ١٣٠ وكالة عمل و   ٥٧وتغطي اخلدمات اليت توفرها تلك الكيانات مناطق        . مشـتركة بني عدة بلديات    
 .٢٠٠٦ام  مركزاً يف ع٤٠وتوجد خطط أخرى ترمي إىل زيادة عدد مراكز خدمات العمل إىل 



E/C.12/FIN/5 
Page 55 

وتعـتمد اخلدمـات املوفرة على شبكة من اخلرباء املتخصصني يف جماالت شىت، ومن بينهم املمرضات،                 -٢٤٠
واألطباء، وعلماء النفس املتخصصون يف جمال إعادة التأهيل، واملشرفون االجتماعيون، واملدربون االجتماعيون،            

 على املسكرات، واملدربون املسؤولون عن إعادة التأهيل، واملستشارون املاليون، واملسؤولون العاملون مع املدمنني     
وُينصح . واملستشـارون التربويون واملهنيون، واملسؤولون عن ختطيط احلياة املهنية، واملستشارون يف جمال العمل            

ويتم . الـزبون، يف حال عدم توافر خدمات التمريض، على سبيل املثال، باللجوء إىل ما يسمى اخلدمات العادية                
اللجوء إىل خدمات خارجية أيضاً حيثما يقتضي األمر، لتحديد اإلمكانيات املتاحة للزبون للحصول على معاش               

ويتسم توفري اخلدمات بصورة منسقة بأمهية خاصة يف نظر الزبون بينما ترى السلطات املشتركة يف توفري . تقاعدي
 .اخلدمات أن االستخدام األمثل للخدمات هو املهم

 نظام خدمات وكاالت العمل هبدف تسوية املشاكل القائمة من حيث املطابقة بني العرض والطلب ويطور -٢٤١
 وكالة من وكاالت العمل املسؤولة عن مناطق        ١٦ يف إصالح النظام يف      ٢٠٠٤ولقد شرع يف عام     . يف جمـال العمالـة    

عة يف سوق العمل املفتوحة وضمان      واهلدف الرئيسي املنشود من اإلصالح هو توظيف طاليب العمل بصورة سري          . كـبرية 
ويوجد هدف خاص وهو زيادة نشاط طاليب العمل أنفسهم بإنشاء مراكز خاصة للبحث عن عمل ووصلها       . توافر العمالة 

ومثة هدف آخر أال وهو السعي قدر املستطاع . بشبكة اإلنترنت وجعلها نقاط التقاء جتمع بني طاليب العمل وأرباب العمل     
 .٢٠٠٦وسيطبق النظام املنقح يف مجيع وكاالت العمل حبلول هناية عام . الطويلة األمدلتفادي البطالة 

الغرض املنشود من إعانة سوق العمل هو القيام، كتدبري فعال، بتعزيز           . إصـالح إعانـة سـوق العمل       -٢٤٢
. لعثور على عملاإلمكانيات املتاحة لألشخاص لالنضمام إىل سوق العمل ومساعدة العاطلني منذ أمد طويل على ا

وكان عدد . ولكـن اسـتخدمت هذه اإلعانات يف الواقع كدخل دائم مؤمن للعاطلني منذ أمد طويل عن العمل      
، وكانت  ٢٠٠٣ شخص يف هناية عام      ١٦٠ ٠٠٠األشخاص الذين استوفوا شروط احلصول على تلك اإلعانة قد جتاوز           

ولقد اختتم فريق عامل مكلف بتقييم وسائل حتفيز        .  الرجال  يف املائة من   ٥٥ يف املائـة من بينهم من النساء و        ٤٥نسـبة   
وسيزداد استخدام إعانة سوق العمل جلوء      . ٢٠٠٥يناير  /املسـتفيدين من إعانة سوق العمل أعماله يف شهر كانون الثاين          

ج خمتلفة من   وسيتم، باإلضافة إىل ذلك، النظر يف مناذ      . أكـرب كتدبري فعال لتحسني إمكانيات العاطلني للعثور على عمل         
 .مناذج التمويل لدعم السلطات احمللية يف تدبري شؤون البطالة تدبرياً فعاالً بالتعاون مع مصلحة اخلدمة العامة

الغرض الذي تبتغيه احلكومة خبفض معدل البطالة لدى الشباب هو أن تضمن لكل فرد ينهي               . الشـبيبة  -٢٤٣
 عاماً ٢٥اساته وإتاحة الفرصة للشباب العاطلني دون سن        مـرحلة التعلـيم املدرسي الشامل إمكانية مواصلة در        

للتدرب مهنياً أو احلصول على منحة تدريبية أو االستفادة من أنواع التدريب املتاح يف إطار حلقات العمل بعد                  
 .مضي فترة ثالثة أشهر على عدم توظفهم

ويسري هذا . ٢٠٠٥يناير /ثاين يف شهر كانون الضمان اجتماعي خاص بالشبيبةولقـد بدأ تطبيق نظام    -٢٤٤
 عاماً وهم األشخاص املشار     ٢٥ و ١٧النظام على العاطلني الذين يبحثون عن عمل والذين تتراوح أعمارهم بني            

ويتم وضع خطة مفصلة للبحث عن عمل مع الشخص العاطل، عندما       . إلـيهم يف قـانون مصلحة اخلدمة العامة       
والغرض املنشود من الضمان االجتماعي هو أن يعطي        . ن انقطاع تكـون فترة البطالة قد دامت ثالثة أشهر بدو        

التدريب على البحث عن عمل، : الشاب، يف اخلطة املفصلة للبحث عن عمل، وعداً بإحدى اخلدمات العامة التالية
ياة أو التدريب التمهيدي أو املهين، أو اكتساب خربة عمل، أو االستفادة من منحة تدريبية، أو اإلعداد لدخول احل
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وإن مل يكن بوسع الشاب االستفادة من . العملـية، أو احلصـول على منحة لبدء مشروع، أو على عمل مدعوم   
خدمات العمل العامة بسبب موانع عائدة إىل عجز ذاك الشخص اجلزئي عن العمل أو عن القيام بنشاط، تسعى                  

حمللية املكلفة بالرعاية االجتماعية    وكالـة العمـل جـاهدة وباالشتراك مع هيئات معنية أخرى، مثل السلطات ا             
والصحة، لتمكني الشاب من احلصول على خدمات تعزز اإلمكانيات املتاحة لـه لالستفادة فيما بعد من خدمات 

ويطلـب إىل وكاالت العمل رصد التقدم احملرز من حيث انتفاع الشباب من اخلدمات، ومدى بلوغ                . العمـل 
وال جيوز للشاب أن ينتظر انقضاء فترة       . مل، ومدى تنفيذ التدابري املعنية    األهداف احملددة يف خطط البحث عن ع      

 .الثالثة أشهر املشار إليها أعاله بدون اختاذ أي إجراء بل جيب عليه أن يبحث عن عمل بنشاط منذ البداية

 سوق  تشمل الفئات الضعيفة يف   . العاطلون منذ أمد طويل واألشخاص ذوو القدرة املنخفضة على العمل          -٢٤٥
واألشخاص املتقدمني يف السن، واألشخاص ذوي املستوى التعليمي املتدين         . العمـل العـاطلني مـنذ أمد طويل       

ويف أغلب األحيان، يعاين هؤالء     . واملهـارات املهنـية القلـيلة، واألشخاص ذوي القدرة املنخفضة على العمل           
 من البطالة والعمل القصري األجل أو االنتفاع        األشخاص من بطالة مستمرة طويلة األمد أو ميرون بفترات متتالية         

 شخص جيدون صعوبات يف ١٧٠ ٠٠٠وتعد الفئات اليت تعاين من البطالة البنيوية زهاء   . من تدابري سياسة العمل   
 .العثور على عمل يف سوق العمل املفتوحة

ذين يبحثون عن عمل    ولقـد ازدادت نسبة األشخاص ذوي القدرة املنخفضة على العمل بني العاطلني ال             -٢٤٦
أما . ازديـاداً ملموساً يف هناية التسعينات من القرن العشرين وظل عددهم مستقراً خالل السنوات القليلة املاضية            

وتعترب . معـدل البطالة لدى األجانب املقيمني يف فنلندا فهو أكرب من معدل البطالة العام بأكثر من ثالث مرات                 
. ني من بلدان غري أعضاء يف االحتاد األورويب أعلى نسبة بني املواطنني األجانبنسبة العاطلني من األشخاص القادم

 .وتتسىن لألجانب الذين عاشوا أطول فترة يف فنلندا أفضل الفرص للعثور على عمل يف سوق العمل املفتوحة

 ٦اجلدول 

 العاطلون الذين يبحثون عن العمل، حسب الفئة، 
 ٢٠٠٤ وعام ١٩٩٩ وعام ١٩٩٤يف عام 

األشخاص 
ذوو القدرة 

املنخفضة على 
 )٦(العمل

العاطلون منذ 
 )٥(أمد طويل

األشخاص 
فوق سن 
 اجملموع الذكور اإلناث )٤(الشباب اخلمسني

٤٩٤ ٢٤٧ ٢٧٦ ٨٩٦ ٢١٧ ٣٥١ ٩٢ ٢١٣ ٨٦ ٤٠٠ ١٣٣ ٥٦١ ٣١ ٤٩٠ 

٣٤٨ ١٤٠ ١٧٧ ١٩٠ ١٧٠ ٩٥٠ ٤٤ ٢٦٧ ١٠٥ ٤٧٧ ٩٧ ٩٨١ ٣٨ ٨١٩ 

٢٨٨ ٤٠٢ ١٥٢ ١٧٩ ١٣٦ ٢٢٣ ٣٤ ٩٣٣ ٩٨ ٨٥٨ ٧٣ ٠٤٠ ٣٨ ٤١٨ 

 إحصاءات وزارة العمل: املصدر



E/C.12/FIN/5 
Page 57 

والغرض العام املنشود من السياسات اليت تتبعها احلكومة يف جمايل العمالة واملعاشات التقاعدية هو زيادة                -٢٤٧
عليه، وأول التدابري اليت ميكن اختاذها بشأن العاطلني منذ أمد طويل هي، بناء             . العمل ورفع متوسط سن التقاعد    

 .التدابري اليت تسمح بتعزيز توظيفهم وزيادة قدرهتم على العمل ومهاراته املهنية يف آن واحد

، خدمات إعادة التأهيل املهين     ٢٠٠٣يناير  /وتغطـي إدارة العمالة العامة، اعتباراً من أول كانون الثاين          -٢٤٨
ة التدريب والتطوير املهنيني، لألشخاص لألشخاص ذوي القدرة املنخفضة على العمل، وهي هتدف إىل تعزيز عملي

ويف إطار عملية إعادة التأهيل     . ذوي القـدرة املنخفضة على العمل وتوظيفهم ومساعدهتم على البقاء يف العمل           
املهين، توفر لألشخاص ذوي القدرة املنخفضة على العمل خدمات التوجيه املهين وختطيط احلياة املهنية، واملشورة               

 وإعادة التأهيل، والفحوصات الصحية وتقييم الصالحية للعمل، كما توفر هلم مشورة اخلرباء،             يف جمايل التوظيف  
واالختبارات املتصلة بإعادة التأهيل، ويسمح هلم باكتساب خربة العمل والتدريب يف املدارس املهنية، واكتساب              

وميكن، . ر خدمات متخصصة  خـربة يف أمـاكن العمل، والتدريب التمهيدي يف خمتلف وحدات اخلدمة اليت توف             
 سواء التدريب التمهيدي أو     -باإلضـافة إىل ذلك، اللجوء إىل التدريب الذي يوفر للبالغني دخول سوق العمل              

وميكن أيضاً توفري الدعم لتوظيف األشخاص ذوي القدرة املنخفضة على          .  ألغراض إعادة التأهيل املهين    -املهين  
 .إتاحة موارد مالية ألرباب العمل تكرس لتعديل شروط العملالعمل والسهر على بقائهم يف العمل ب

 شهراً يف كل مرة كي يوظفوا طاليب العمل من          ٢٤وجيوز منح أرباب العمل دعماً مالياً ملدة ال تتجاوز           -٢٤٩
وإن وجدت رغبة يف توظيف هؤالء األشخاص للعمل يف مؤسسة اجتماعية،           . ذوي القدرة املنخفضة على العمل    

م املايل ملدة ثالثة أعوام قابلة للتمديد ملدة ثالث سنوات أخرى إذا ما اخنفضت قدرة املوظف على العمل مينح الدع
 .مرة أخرى

والغرض املنشود  . ٢٠٠١سبتمرب  /حيز النفاذ يف أول أيلول    ) ١٨٩/٢٠٠١(ودخل قانون العمل التأهيلي      -٢٥٠
 أمد طويل من املستفيدين من إعانات سوق العمل أو          من هذا القانون هو زيادة اإلمكانيات املتاحة للعاطلني منذ        

. بـدالت املعيشـة، للعثور على عمل واالشتراك يف التدريب أو االستفادة من تدابري أخرى متخذة لتعزيز العمل      
ويتوخى بلوغ األغراض املنشودة من تعزيز العمالة ومنع اإلقصاء االجتماعي بتكثيف التعاون فيما بني السلطات               

وينص هذا القانون   . عن العمل وتلك املسؤولة عن الرعاية االجتماعية، واإللزام باختاذ وإعمال التدابري          املسـؤولة   
عـلى آلية هامة وجديدة هي خطة حتفيز العاطلني اليت تعدها إدارة العمل والسلطة احمللية باالشتراك مع الشخص                  

ن على إعداد خطة التحفيز وتوفري خدمات مالئمة ويلزم القانون السلطات احمللية ووكاالت العمل بالتعاو. العاطل
 .للشخص املعين

وقد . وتتضمن خطة التحفيز حتليالً ألحوال الزبون احلياتية كما تنص على تدابري لزيادة إمكانيات توظيفه -٢٥١
خدمة تنص خطة التحفيز على املشاركة أيضاً يف العمل التأهيلي الذي تكون السلطة احمللية مسؤولة عن ترتيبه ك                

ويلزم مجيع األشخاص العاطلني الذين يستوفون شرط التحفيز باملشاركة يف إعداد خطة حتفيزهم ولكن . اجتماعية
وجيب اللجوء إىل العمل التأهيلي عندما ال .  عاماً باملشاركة يف العمل التأهيلي٢٥ال يلزم إالّ األشخاص دون سن 

 سوق العمل املعززة للعمل يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ           ميكـن توفري عمل للزبون أو جعله يستفيد من تدابري         
 .ويلجأ إىل العمل التأهيلي كحل أخري يضع حداً للبطالة الطويلة األمد. إعداد خطة التحفيز
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 السالفة من ١٢ يوماً خالل األشهر ال  ١٨٠ويتم إعداد خطة حتفيز عندما يكون الشخص قد استفاد ملدة  -٢٥٢
 يوم، أو إذا كان     ٥٠٠قدمة للعاطلني، أو إذا كان قد استفاد من استحقاقات البطالة ملدة            إعانـة سوق العمل امل    

وإن رفض الشاب   . دخلـه الرئيسـي خالل األشهر األربعة السالفة هو بدل املعيشة املدفوع لـه بسبب البطالة              
 جيوز وقف إعانة سوق العمل العاطل بدون سبب وجيه، إعداد خطة التحفيز واختاذ التدابري املتفق عليها يف اخلطة،

وقد يفضي رفضه املتكرر إىل إلزامه بتأدية       .  يف املائة  ٢٠ملـدة شهرين وخفض بدل املعيشة املدفوع لـه مبقدار          
عمل ملدة ثالثة أشهر قبل استحقاق إعانة سوق العمل كما قد يؤدي إىل خفض بدل املعيشة املدفوع لـه بنسبة                   

 . يف املائة٤٠

، ٢٠٠٤يناير  /حيز النفاذ يف شهر كانون الثاين     ) ١٣٥١/٢٠٠٣ (ملؤسسات االجتماعية قانون ا ودخـل    -٢٥٣
وختتلف تلك املؤسسات عن املؤسسات األخرى      . وهدف هذا القانون هو احلث على إنشاء مؤسسات اجتماعية        

نخفضة على  يف املائة من املوظفني العاملني لديها تتألف من أشخاص من ذوي القدرة امل            ٣٠ألن نسبة ال تقل عن      
ولقد وضع هذا القانون لزيادة الفرص املتاحة هلؤالء        . العمـل أو من هؤالء األشخاص والعاطلني منذ أمد طويل         

وجيوز منح املؤسسات االجتماعية دعماً موحداً بشروط أقل تشدداً من الشروط           . األشـخاص للعثور على عمل    
املنشود من هذا الدعم املايل هو التعويض عن        والغرض  . املفروضـة على مؤسسات أخرى وملدد أطول من الزمن        

 .املسامهة األقل اليت يسهم هبا األشخاص ذوو القدرة املنخفضة على العمل أو العاطلون منذ أمد طويل

 دوراً هاماً يف احليلولة دون إقصاء       ١٩٩٨ الذي شرع يف تقدميه اعتباراً من عام         الدعم املوحد ويـؤدي    -٢٥٤
ويتألف الدعم املوحد من دعم التوظيف وإعانة دخول سوق . وإبعادهم عن سوق العمل. العاطلني منذ أمد طويل

وجيوز يف هذه   .  ملدة ثالث سنوات   ٢٠٠٣ديسمرب  /وجيري اختبار الدعم املوحد منذ شهر كانون األول       . العمـل 
 يوم  ٢٠٠الـتجربة دفع الدعم املوحد لتوظيف أشخاص استفادوا من إعانة دخول سوق العمل ملدة ال تقل عن                  

وجيوز دفع إعانة دخول سوق العمل بالكامل ولكن بدون دعم التوظيف لفترة سنتني عوضاً عن               . لكوهنم عاطلني 
. ٢٠٠٥يناير /ولقد مت، يف إطار هذه التجربة، إعمال نظام قسائم اعتباراً من شهر كانون الثاين. دفع الدعم املوحد

وميكن يف نفس الوقت . ى السعي بأنفسهم للعثور على عملواهلدف املنشود من هذه القسائم هو حث الزبائن عل      
وتكون قسائم الدعم صاحلة ملدة ثالثة أشهر       . إبالغ أرباب العمل بإمكانية استخدام الدعم املايل لتسديد األجور        

 .متتالية ولكن جيوز متديد هذه الفترة حيثما اقتضى األمر

، استراتيجية سياسة ٢٠٠٣أكتوبر /لعمل، يف تشرين األولاعتمدت وزارة ا. زيادة الطلب يف جمال العمالة -٢٥٥
وتطبق االستراتيجية املبادئ املكرسة يف برنامج    . ٢٠١٠ بل وحىت عام     ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣العمـل للفترة بني عامي      

احلكومـة السياسـي، واالستراتيجية احلكومية، والسياسات ذات الصلة املشتركة بني القطاعات، باإلضافة إىل              
وأهم سنتني بالنسبة إىل استراتيجية سياسة العمل مها عام . لعمل األوروبية اليت وضعها االحتاد األورويباستراتيجية ا

، إذ سيتغري فيهما الوضع يف سوق العمل بتقاعد جمموعات كبرية من الناس الذين بلغوا سن                ٢٠١٠ وعام   ٢٠٠٧
خفض البطالة البنيوية ومكافحة    ) ١: (هيوتنص االستراتيجية على مخسة مبادئ توجيهية استراتيجية،        . التقاعد

وتعزيز إنتاجية العمالة بصورة مستدامة من زاوية       ) ٣(وضمان توافر العمالة املؤهلة؛     ) ٢(اإلقصـاء االجتماعي؛    
وزيادة املشاريع احلرة   ) ٥(وهتيئة الشروط الالزمة لتطبيق سياسة نشطة فيما خيص هجرة العمالة؛           ) ٤(اجلـودة؛   

 . والعمل املستقل
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جيوز إلدارة العمل أن تقدم لعامل يدخل سوق العمل منحة لبدء مشروع وال تسدد             . منحة لبدء مشروع   -٢٥٦
ولقد مت . هذه املنحة لرب العمل ولكنها تشكل نوعاً من الدعم املايل الذي مينح لتأمني سبل العيش للعامل املبتدئ

 نشاطاً جتارياً منحة لبدء مشروع تساعدهم على         منح األشخاص العاطلني الذين يباشرون     ١٩٨٤اعتباراً من عام    
تأمني سبل عيشهم األساسية خالل الفترة اليت ال تكون فيها الشركة منتجة بعد واليت ما عاد جيوز فيها للشخص                   

ويذكر يف مجلة   . وال جيوز دفع هذه املنحة ملدة تتجاوز عشرة أشهر        . املعـين االسـتفادة من استحقاقات البطالة      
 ينبغي استيفاءها للحصول على املنحة شرط تقدمي تقدير لإلنتاجية املتوقع أن حتققها الشركة ومدى               الشروط اليت 

 .ويتم لدى النظر يف الطلب تقييم آثار املنحة على املنافسة. استعداد طالب املنحة للقيام بأنشطة جتارية

 بدفع منحة لبدء مشروع      يف جتربة تستغرق سنتني    ٢٠٠٥يناير  /ومت الشـروع يف شـهر كـانون الثاين         -٢٥٧
وذلك ميكن  . ألشـخاص يرغبون يف ترك العمل املأجور أو أنشطة أخرى خارج سوق العمل لبدء أنشطة جتارية               

وأحد أهداف هذه التجربة    . األشخاص الذين ينتمون دراساهتم من احلصول على دعم مايل ملباشرة أنشطة جتارية           
 .اريةهو زيادة عدد األشخاص الذين يباشرون أنشطة جت

مث إصالح نظام املعاشات التقاعدية احملسوبة على أساس        . دعم العمال املسنني للبقاء يف العمل ملدة أطول        -٢٥٨
 وهو يشجع األشخاص العاملني على      ٢٠٠٥يناير  /العمل، ودخل النظام اجلديد حيز النفاذ يف شهر كانون الثاين         

أما دافع اإلصالح فهو يف املقام األول ضرورة الرد على          . الـتقاعد يف سن أكرب وحيسن متويل املعاشات التقاعدية        
. التحديات اليت يواجهها يف االقتصاد الوطين ونظام املعاشات التقاعدية نتيجة ازدياد نسبة املسنني وتغري هرم السن

ملئوية ، وزيادة النسبة ا   ٦٨ وسن   ١٨ويـنص اإلصـالح عـلى مجلة أمور من بينها تراكم املعاشات التقاعدية بني سن                
 .٦٨ وسن ٦٣التراكمية تدرجيياً كلما تقدم العامل يف السن، وتوخي املرونة يف إحالة األشخاص على التقاعد بني سن 

 تطبيق برنامج لتحقيق الرفاه يف العمل يف إطار برنامج          ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠ولقد مت خالل الفترة بني عامي        -٢٥٩
نامج هو تعزيز القدرة على العمل وصون الرفاه يف مكان          وكان الغرض املنشود من هذا الرب     . احلكومـة السياسي  

العمـل للمسـاعدة على حتقيق هدف برنامج احلكومة السياسي الرامي إىل متديد فترة البقاء يف العمل لسنتني أو        
 .ثالث سنوات

يناير /حيز النفاذ يف شهر كانون الثاين     ) ١٣٠٥/٢٠٠٢ (القـانون املعين بإجازة تناوب العمل     ودخـل    -٢٦٠
وأحد األغراض املنشودة من نظام إجازات      . ٢٠٠٧، وسيبقى هذا القانون ساري املفعول حىت هناية عام          ٢٠٠٣

وجيوز للشخص الذي يود االستفادة من إجازة التناوب أن يستخدم هذه           . التـناوب هـو تعزيز الرفاه يف العمل       
طفال أو رعاية أفراد آخرين من أفراد       اإلجازة حسب رغبته، أي لغرض مواصلة التعليم أو التدريب أو رعاية األ           

وتشكل اإلمكانية املتاحة للشخص العاطل ليحل حمل       . األسرة أو ملمارسة هواياته أو لالستراحة على سبيل املثال        
طالب اإلجازة فرصة لصون مهاراته وتنميتها وحتسني اإلمكانية املتاحة لـه للعثور على عمل فيما بعد، ويتيح هذا 

ل قناة جديدة لتوظيف العاملني كما يسمح لـه بتوخي املرونة واالستفادة من معارف جديدة يف النظام لرب العم
 .مكان العمل

 يف املائة من ساعات العمل      ٧٥وتعترب إجازة تناوب العمل ترتيباً يسمح للموظف الذي يعمل أكثر من             -٢٦١
 الزمن وبناء على اتفاق تناوب مع رب العمل،         املقررة للعامل املتفرغ يف القطاع املعين بالتحرر، لفترة حمددة من         
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وجيب أن تدوم إجازة التناوب يف العمل ملدة ال تقل . مـن مسؤولية تأدية العمل املتعاقد عليه مبوجب عقد العمل  
ويتعهد رب العمل، يف نفس الوقت، بأن يعني ملدة إجازة التناوب           .  يوماً ٣٥٩ يوماً متتالياً وأال تتجاوز      ٩٠عن  

وجيب أن يكون الشخص املعني شاباً يف . الً يف أحد مكاتب العمل كشخص عاطل يبحث عن عمل    شخصاً مسج 
وحيق . املقام األول أو شخصاً عاطالً منذ أمد طويل أو شخصاً استكمل مؤخراً دراساته اجلامعية أو تعليمه املهين                

 .اثالًللشخص الذي أهنى إجازة التناوب أن يسترد عمله السابق أو أن يستلم عمالً مم

 إنتاجية العمل) ج (� ٢

 يف تطبيق برنامج لتحسني نوعية احلياة املهنية        ٢٠٠٤يناير  /شـرعت وزارة العمل يف شهر كانون الثاين        -٢٦٢
والغرض املنشود من هذا الربنامج هو .  بدمج وتنسيق برامج سابقة(TYKES, 2004 -2009)وزيـادة إنتاجيتها  

جية الشركات واهليئات العامة بوسائل تسمح يف نفس الوقت بتعزيز اإلمكانيات           تعزيز اجلهود املبذولة لزيادة إنتا    
املتاحة للعاملني لزيادة مهاراهتم مبا يكون له وقع أيضاً على عملهم ورفاهم يف العمل وعلى التشاور املشترك والثقة 

 .املتبادلة يف أماكن العمل

 بناء على مبادرة من أرباب العمل، وجتارب يف          مشاريع إمنائية خمتلفة تطبق    TYKESويدعـم بـرنامج      -٢٦٣
املمارسات التنظيمية واإلدارية، كما يدعم تطوير النهج، وإعمال النتائج اليت تسفر عنها املشاريع وتعزيز البحث               

 .والتطوير يف احلياة العملية

، )(VETO.2003-2007  لزيادة جاذبية حياة العمل    وتقوم وزارة الشؤون االجتماعية والصحة بتنفيذ برنامج       -٢٦٤
ولقد وضع  . (NOSTE.2003-2007)كمـا تقوم وزارة التعليم بتنفيذ برنامج لرفع مستوى التعليم لدى البالغني             

وغرض هذا .  ملتابعة الربنامج الوطين للمتقدمني يف السن وبرنامج الرفاه يف العمل املشار إليه أعاله   VETOبرنامج  
ل وقدرة األشخاص الذين يف سن العمل على مزاولة العمل، والسعي يف نفس    الربنامج هو زيادة جاذبية حياة العم     

 .الوقت لتنفيذ استراتيجيات الرعاية االجتماعية والسياسة الصحية

 إىل ضمان مشاركة املواطنني يف حياة العمل مشاركة كاملة واإلسهام يف بقائهم       VETOويهدف برنامج    -٢٦٥
ق بني متطلبات العمل واحلياة األسرية، وحتقيق املساواة بني الرجال والنساء، لفترة أطول يف العمل، وحتسني التنسي

ويتألف الربنامج من أربعة أقسام تركز على التوايل على اجلودة          . وزيـادة جاذبـية العمل مقارنة ببدائل أخرى       
واة يف العمل،   والسـالمة يف العمـل، وخدمات الصحة وإعادة التأهيل الفعالة يف العمل، وتوخي التنوع واملسا              

وينفذ الربنامج بالتعاون مع جهات أخرى من وزارات ونقابات         . والتشجيع على كفالة الدخل والبقاء يف العمل      
ورابطات شركات خاصة ومعاهد أحباث ومؤسسات التأمني واملعاشات التقاعدية ومنظمات توفر خدمات إعادة             

كفل برصده وتنسيق تنفيذه، ومجع املعلومات الواردة من ولقد مت إنشاء فريق توجيهي خمصص للربنامج يت. التأهيل
الكيانات املسامهة بشأن التدابري املتخذة يف إطار الربنامج والتقدم احملرز، وإعطاء صورة عن كيفية استخدام املوارد 

 .واملعارف الالزمة، وضمان إقامة التعاون بني خمتلف األطراف

 الذي وضعته وزارة الشؤون االجتماعية والصحة       VETOبرنامج  ) ٣٢املرفق  (ويـرد مرفقاً هبذا التقرير       -٢٦٦
 .٢٠٠٧ و٢٠٠٣للفترة بني عامي 
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 حرية اختيار العمل) د (� ٢

 وهو حيتوي أحكاماً ٢٠٠٤مايو /حيز النفاذ يف أول أيار   ) ٣٠١/٢٠٠٤(دخـل قانون األجانب اجلديد       -٢٦٧
وجيب على  .  األورويب واملنطقة االقتصادية األوروبية    بشأن استخدام أشخاص قادمني من بلدان غري بلدان االحتاد        

. مواطين الدول اليت ال تنتمي إىل املنطقة االقتصادية األوروبية أن حيصلوا يف أغلب احلاالت على تصريح إقامة عمل
وق والغرض املنشود من هذا النظام هو كفالة توافر العمالة بصورة منسقة وسريعة ومرنة مع األخذ يف احلسبان حق

وأقر القانون . أرباب العمل والعاملني األجانب القانونية باإلضافة إىل ترقي العمال املوجودين حالياً يف سوق العمل
األجانب اجلديد نظاماً يسمح مبنح تصريح واحد إلقامة العمل عوضاً عن النظام السابق الذي كان يستوجب منح 

كالة العمل أنه ال يوجد يف سوق العمل أي عامل مؤهل           ومىت بينت و  ). تصريح عمل وتصريح إقامة   (تصـرحيني   
لشغل الوظيفة الشاغرة املعنية، متنح مديرية شؤون اهلجرة تصريح اإلقامة األول للعامل، وجيوز لشرطة املنطقة أن                

 .متدد صالحية التصريح يف حال عدم وجود أي أسباب أمنية أو ذات صلة بالنظام العام متنع إصدار التصريح

مت توسيع نطاق حق املواطنني األجانب يف العمل دون اخلضوع لتقييم من طرف سلطات العمل، ليشمل و -٢٦٨
بصفة خاصة األجانب املقيمني بالفعل يف فنلندا، كأفراد عائلة العمال األجانب واملهنيني املختصني يف جماالت معينة 

 ألجنيب يف العمل ليشمل فئات عمل أخرى   وكذلك، مت توسيع نطاق حق املواطن ا      ). العلـوم والفـنون والثقافة    (
ال يكون من املعقول فيها تقييم مدى توافر العمالة الالزمة يف سوق العمل يف كل حالة على حدة، كما يف جماالت 

 .قطف التوت والفاكهة واخلضار وبعض النباتات، فضالً عن تربية حيوانات الفراء

مايو / حيز النفاذ يف فنلندا بعد توسيع االحتاد األورويب يف أول أيارودخل قانون الفترة االنتقالية ملدة سنتني -٢٦٩
والغرض املنشود من هذا القانون هو تقييد إمكانية دخول مواطين الدول األطراف اجلديدة سوق العمل               . ٢٠٠٤

 األجانب؛  وتطـبق أحكام قانون الفترة االنتقالية باإلضافة إىل أحكام قانونية أخرى ختص املواطنني            . يف فنلـندا  
 .بصيغتها املعدلة

 ١وتطـبق الفـترة االنتقالية ملدة سنتني على مثان دول أعضاء جديدة انضمت إىل االحتاد األورويب يف                   -٢٧٠
إستونيا، وبولندا، واجلمهورية التشيكية، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والتفيا، وليتوانيا،        :  وهي ٢٠٠٤مـايو   /أيـار 

 .لبلدان أن حيصلوا على تصريح إقامة عمل خالل الفترة االنتقاليةوجيب على مواطين تلك ا. وهنغاريا

ولقد تضاءل الدور الذي تؤديه وكاالت العمل يف جتهيز الطلبات املقدمة من مواطين البلدان املشار إليها                 -٢٧١
ن بينها ويعود ذلك إىل مجلة أمور م. ٢٠٠٤مايو /أعاله للحصول على تصريح إقامة تضاؤالً واضحاً منذ أول أيار

أن قانون الفترة االنتقالية يقر مجيع احلاالت املنصوص عليها يف قانون األجانب واليت حيق فيها للمواطن األجنيب أن 
ولكن ال يسري قانون الفترة االنتقالية على مواطين الدول األعضاء اجلديدة           . يعمـل بـدون تصريح إقامة عمل      

هراً أو الذين حتق هلم اإلقامة يف فنلندا لسبب غري العمل، أي بوصفهم  ش١٢املقيمني يف فنلندا منذ فترة ال تقل عن 
وأهم استثناء ينص عليه قانون الفترة االنتقالية يعود يف الواقع . أفراد أسرة مواطن من مواطين دول االحتاد األورويب

نية الفنلندية على العاملني إىل حكم مدرج يف معاهدة االنضمام وينص على عدم جواز تطبيق التدابري االنتقالية الوط
 .املتنقلني يف إطار حرية توفري اخلدمات
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 برامج التدريب التقين واملهين ) ه (� ٢

 واملرسوم ) ١٢٩٥/٢٠٠٢(يـنظم التدريـب على سوق العمل املتاح للبالغني مبوجب أحكام القانون              -٢٧٢
دريب هو حتسني مهارات البالغني     واهلدف املنشود من هذا الت    . بشـأن مصلحة اخلدمة العامة    ) ١٣٤٤/٢٠٠٢(

. املهنية وزيادة اإلمكانيات املتاحة هلم للعثور على عمل أو للبقاء يف عملهم، فضالً عن زيادة توافر العمالة املاهرة   
. ويسـتهدف التدريـب على سوق العمل يف املقام األول أن يستفيد منه البالغون العاطلون أو املهددون بفقدان عملهم                  

وفـر هو يف أغلب األحيان تدريب مهين مكرس للبالغني تتيحه مراكز التعليم اإلضايف أو مؤسسات أخرى            والتدريـب امل  
 .للتعليم املهين أو اجلامعات أو جهات أخرى توفر خدمات التعليم، بناء على طلب من إدارة العمل

ص ذوي القدرة   ولقـد مت تنظـيم التدريب على سوق العمل لألشخاص العاطلني ألمد طويل واألشخا              -٢٧٣
وارتفعت . املنخفضة على العمل واألشخاص واملسنني بغية خفض نسبة البطالة الطويلة األمد واإلقصاء االجتماعي

فبلغت نسبة األجانب . نسبة األجانب املشتركني يف مثل هذه الربامج ارتفاعاً مطرداً خالل السنوات القليلة املاضية
 .٢٠٠٣ يف املائة يف عام ١٦,٦، بينما بلغت نسبتهم ١٩٩٩ائة يف عام  يف امل٩,٥املستفيدين من ذلك التدريب 

 يف املائة بينما كانت حصة التدريب غري املهين، أي التدريب التمهيدي، ٧٠وكانت حصة التدريب املهين  -٢٧٤
ليلة ولقد تغريت جماالت التدريب املهين األساسي إىل حد ما خالل السنوات الق     . ٢٠٠٤ يف املائـة يف عـام        ٣٠

ويغطي هذا التدريب الذي يوفر ملن هم يف مقتبل العمر والبالغني قطاعات متنوعة،             . املاضية املشمولة هبذا التقرير   
مـن بينها الفنون والدراسات اإلنسانية، وعلوم التدريس، والثقافة، والعلوم االجتماعية، والدراسات االقتصادية             

وجيا والنقل، واملوارد الطبيعية والبيئة، والرعاية االجتماعية والصحة        وإدارة األعمال، والعلوم الطبيعية، والتكنول    
 .والرياضة، باإلضافة إىل السفريات وخدمات املطاعم

املدارس املهنية،  (ولقـد بلـغ إمجـايل عدد الطالب املسجلني للحصول على التدريب املهين األساسي                -٢٧٥
 ، ٢٠٠٠ طالباً يف عام     ١٣٦ ٦٨٤، و ١٩٩٩اً يف عام     طالب ١٣٨ ٧٦٥) والكلـيات املتعددة الفنون واجلامعات    

 .٢٠٠٣ طالباً يف عام ١٤٦ ١٤٧، و٢٠٠٢ طالباً يف عام ١٤٢ ٦٩٠، و٢٠٠١ طالباً يف عام ١٣٧ ٦٣١و

 ٧اجلدول 

 ٢٠٠٢و١٩٩٩حجم التدريب على سوق العمل يف الفترة بني عامي 

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
١٦٧ ٨٥٤ 
١١٤ ٦٤٨ 
٧٩ ٣٧٦ 
٥٨ ٢٤٧ 
٢٦ ٣٠٠ 

١٧٠ ٠٨٦ 
١١٨ ١٩٨ 
٧٦ ٩٤٧ 
٦٤ ٨٥٢ 
٢٦ ١٠٠ 

٢٠١ ٧٠٥ 
١٣٨ ٥٨١ 
٨٩ ٠٥٩ 
٧٨ ٤٨٦ 
٣٠ ٩٠٠ 

٢٢٩ ٥٨٥ 
١٦٠ ٩٨٨ 
١١٩ ٢٠٨ 
٩٣ ٨٧٢ 
٣٨ ١٠٠ 

 الطلبات
 مقدمو الطلبات
 الطالب اجلدد

 األشخاص الذين أمتوا التدريب
 متوسط عدد األشخاص املشتركني
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 ٨اجلدول 

 ٢٠٠٣ و٢٠٠٢بتمويل حكومي يف عامي األشخاص املشتركون يف التدريب على سوق العمل 
 ووضعهم يف سوق العمل قبل احلصول على التدريب

 يف املائة
عدد األشخاص 

 يف املائة ٢٠٠٣يف عام 
عدد األشخاص 

  ٢٠٠٢يف عام 
٧٨,٥ 
٢,٨ 

٥٠ ٣٢١ 
١ ٧٨٦ 

٨١,٦ 
٢,٤ 

٥٢ ٥٤٢ 
١ ٥٢٨ 

 العاطلون 
 األشخاص املعرضون للتسريح

٤,٩ 
٢,٦ 
٧,٤ 
٣,٨ 
   ١٠٠ 
 

٥١,٨ 

١٠,٧ 
٨,٩ 

 
١٣,٩ 
١٦,٦ 

٣ ١٣٥ 
١ ٦٨٢ 
٤ ٧٢٠ 
٢ ٤٢٢ 
٦٤ ٠٦٦ 

 
٣٣ ١٦٢ 

٦ ٨٣٥ 
٥ ٧٢١ 

 
٨ ٨٨٩ 
١٢ ٣٨٠ 

٤,٤ 
٢,٧ 
٦,٩ 
٢,١ 
   ١٠٠ 
 

٥٢,٣ 

   ١٢ 
٩,٤ 

 
١٣,٧ 
١٥,٥ 

٢ ٨١٩ 
١ ٧٣٨ 
٤ ٤٢٩ 
١ ٣٧١ 
٦٤ ٤٢٧ 

 
٣٣ ٦٨٤ 

٧ ٧٠١ 
٦ ٠٥٥ 

 
٨ ٨١٧ 
١١ ٨١٤ 

 األشخاص املهددون بفقدان عملهم
 األشخاص العاملون

  املتوافرةالعمالة غري
 األشخاص اجملهول وضعهم

العـدد اإلمجايل لألشخاص احلاصلني    
     على التدريب

 النساء

 العاطلون منذ أمد طويل
األشـخاص ذوو القدرة املنخفضة على      

     العمل
 األشخاص الذين جتاوزوا سن اخلمسني

مـن بينهم املمولون من    (األجانـب   
 )    الصندوق االجتماعي األورويب

ـ  -٢٧٦ وز توفـري التدريب على سوق العمل لألشخاص العاملني أيضاً شريطة وجود سبب وجيه يف إطار                وجي
ولقـد مت اللجوء إىل مثل ذاك التدريب يف سياق مشاريع هتدف، مثالً، إىل ضمان قابلية بقاء                 . سياسـة العمـل   

. شاريع تعزيز التناوب  ومت تدريب موظفي الشركات اخلاصة يف إطار م       . األشـخاص املتقدمني يف السن يف العمل      
ويوجد، أيضاً، نظام جييز للموظفني مغادرة عملهم حلضور دورات تدريب على أن يعني مكاهنم أشخاص عاطلون 

ومت اللجوء إىل التدريب لتفادي التسريح أيضاً أو لدى استخدام تكنولوجيا           . يـؤدون نفس املهام أو مهام خمتلفة      
 .جديدة يف مكان العمل

شـود هو إضفاء طابع عملي قدر املستطاع على الربامج التدريبية لتلبية احتياجات العمل،          واهلـدف املن   -٢٧٧
. وتنفذ الربامج وفقاً الحتياجات املشتركني    . وتشمل هذه الربامج، دائماً تقريباً، فترة أو أكثر من فترات التدريب          

وقد يشمل .  السابقة يف االعتباروتوفـر هلؤالء املشتركني خطط تدريس وتدريب فردية تأخذ تعليمهم ومهاراهتم          
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وعادة ما . برنامج التدريب توفري تدريب تعويضي، عند الضرورة، لألشخاص الذين يواجهون صعوبات يف التعلّم         
تنظم برامج التدرب املهين حبيث ميكن أن تكون جزءاً من درجة دراسية معينة بل وميكن أن متثل درجة دراسية يف 

ولقد ازداد عدد الدورات التدريبية املوفرة من هذا النوع يف غضون السنوات القليلة             . ةحد ذاهتا حيثما تعترب كافي    
 درجة ٢ ٩٠٠، بينما كان عددها ٢٠٠٣ درجة يف عام   ٤ ٢٠٠وبلغ عدد الدرجات الدراسية املمنوحة      . املاضية

األخرى اليت تعترب جزءاً ويوجد باإلضافة إىل ذلك عدد ال بأس به من الدورات التدريبية والربامج . ٢٠٠١يف عام 
 .من درجات دراسية، ال تتوفر بشأهنا بيانات إحصائية

وقدم الفريق العامل تقريره يف مطلع عام       . وأُنشـئ فريق عامل للبحث يف أساليب احلد من العزل املهين           -٢٧٨
ية، وجامعات،  وكان الفريق العامل يتألف من ممثلني عن وزارة التعليم ووزارة العمل، ومؤسسات تعليم            . ٢٠٠٤
ويقترح التقرير عدة تدابري بشأن حمتوى التعليم والتدريب، وتدريب املعلمني، والتوجيه املهين، وتطوير             . ونقابات

 .احلياة العملية

وبدعم من الصندوق االجتماعي األورويب ركزت بعض مشاريع التعاون اليت اشتركت فيها إدارة العمل               -٢٧٩
سائل اجلنسانية هبدف توفري خدمات يف جمايل التعليم والعمل تلبية الحتياجات املرأة            على إسداء املشورة مبراعاة امل    

ومت تعميم  .  كتيباً لتدعيم اخليارات غري النمطية جنسانياً      ٢٠٠٢وأصدرت وزارة العمل يف عام      . بصـفة خاصة  
وأنتجت وزارة  . وظفنيالكتيـب على كافة وكاالت العمل واستخدامه، أيضاً، يف الدورات التدريبية املوفرة للم            

كاملبادئ التوجيهية إلسداء املشورة مبراعاة املسائل      (العمـل مـواد تدريبـية أخرى تستخدم يف التوجيه املهين            
 ).اجلنسانية

 بشأن  ٢٠٠٣ وعام   ٢٠٠٢ وعام   ٢٠٠٠ومت تـناول التدريب املهين يف التقارير الدورية املقدمة يف عام             -٢٨٠
 ).٦ إىل ٤املرفقات ( ١٢٢ولية رقم إعمال اتفاقية منظمة العمل الد

 صعوبات بلوغ العمالة الكاملة) و (� ٢

إن أهـم أغـراض الربنامج السياسي الذي تتبعه احلكومة حالياً هو على الصعيد االقتصادي زيادة عدد                  -٢٨١
 وبني الربنامج احلكومي، باإلضافة إىل . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣ شخص بني عامي     ١٠٠ ٠٠٠األشخاص العاملني مبقدار    

قد يكون حتقيق معدل    ) ٢٠١١(ذلك، أن اهلدف الذي ميكن السعي لبلوغه بانتهاء فترة الوالية احلكومية التالية             
 يف املائة حبلول    ٧٠أما اهلدف الذي حدده االحتاد األورويب فهو الوصول إىل معدل           .  يف املائة  ٧٥عمالة يصل إىل    

  ٦٩العمل الفنلندية لبلوغ معدل عمالة يتراوح بني        ، وعليه، حددت األهداف يف استراتيجية سياسة        ٢٠١٠عام  
 ٧٥ و٧١، وبلوغ معدل عمالة يتراوح بني ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٧ و٦ يف املائة ومعدل بطالة يتراوح بني ٧١و

وإذا حتققت هذه األهداف فإنه ميكن بلوغ       . ٢٠١٠ يف املائة حبلول عام      ٥ و ٣يف املائة ومعدل بطالة يتراوح بني       
 .ة الكاملة يف بداية العقد القادمالعمال

 شخص خالل األشهر االثىن عشر األوىل من ١٤ ٠٠٠والواقع أن عدد األشخاص العاملني اخنفض مبقدار  -٢٨٢
وهذا التطور السليب يفسره، إىل حد ما، النمو االقتصادي الضعيف املسجل يف االحتاد             . واليـة احلكومـة احلالية    

ولكن توجد عوامل هيكلية أيضاً، كعوملة االقتصاد، . توقع يف الصادرات الفنلندية   األورويب والنمو األضعف من امل    
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وتبني، باإلضافة إىل ذلك، أن االخنفاض يف عدد الوظائف املتاحة يف القطاع            . تعـوق جزئياً حتسن وضع العمالة     
 .، هو عامل مثري للقلق٢٠٠٢ شهراً منذ انتهاء عام ١٨الصناعي يف غضون زهاء 

. املسـتقبل القريب، سيخلق تقدم العاملني يف السن حتديات جديدة أيضاً تعوق حتسن وضع العمالة              ويف   -٢٨٣
بني(وستكون آثار هذه الظاهرة واضحة متاماً يف هناية العقد عندما سينخفض عدد األشخاص يف سن العمل املثلى 

ة اإلحصاءات الفنلندية،    شـخص مقارنة بعددهم اليوم وفقاً لتقديرات هيئ        ٨٠ ٠٠٠بـزهاء   )  عامـاً  ٥٤ و ٢٥
ويتوقع أن يبلغ عدد    .  شخص يف نفس الوقت    ١٠٠ ٠٠٠وسـيزداد عـدد األشخاص املتقدمني يف السن بزهاء          

 .٢٠١٠ شخص يف عام ٨٠٠ ٠٠٠ عاماً زهاء ٦٤ و٥٥األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 

د إحداث تغريات كبرية ليس فقط       يف املائة، بنهاية العق    ٧٥وجيب لبلوغ معدل العمالة املستهدف، وهو        -٢٨٤
وجيب زيادة معدالت العمالة يف كافة فئات السن وإن . من حيث الطلب على العمالة بل ومن حيث توافر العمالة

وال بد، بسبب ازدياد عدد املسنني، من أن . كانت التدابري بشأن األشخاص املتقدمني يف السن تتسم بأمهية خاصة
وذلك يعين يف الواقع تأخر سن      . بق من عمرهم للعمل لضمان معدل عمالة مرتفع       يكرس الناس فترة أطول مما س     

 .التقاعد حىت وإن كان من املهم أيضاً أن ينهي الشباب دراساهتم ويدخلوا سوق العمل يف سن أصغر من ذي قبل

 حظر التمييز) أ (� ٣

ملعلومات املقدمة رداً على داعي تطلب احلكومة الرجوع، خبصوص تشريعات حظر التمييز يف العمل، إىل ا -٢٨٥
 وعام  ١٩٩٩، وإىل التقارير الدورية املقدمة يف عام        ١٤ -القلـق الـذي أعربت عنه اللجنة يف إطار البند دال            

 ).٣ إىل ١املرفقات ( ١١١ بشأن إعمال اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٢٠٠٣ وعام ٢٠٠١

قرير تعزيز حظر التمييز على أساس األصل اإلثىن واجلنسية         ولقـد مت خـالل الفترة املشمولة يف هذا الت          -٢٨٦
ولكن على الرغم من ذلك ما زال . املنصـوص عليه يف التشريعات، كما مت تعزيز رصد مدى االمتثال هلذا اخلطر      

وذلك يعود، . املواطنون األجانب العاملون يف فنلندا يف موقف أضعف بكثري عموماً من موقف العاملني الفنلنديني           
لى األقل فيما يتعلق بالقادمني اجلدد، إىل عدم إملامهم باللغة مما جيعل فهمهم حلقوقهم وواجباهتم يف جمال العمل                  ع

ويف أغلب األحيان، جيهل العاملون األجانب املمارسات املتبعة يف سوق العمل الفنلندية كما جيهلون نظام . أصعب
ضافة إىل أن العاملني األجانب ال يعرفون بالضرورة ما هلم من حق ذلك باإل. االتفاقات اجلماعية املوسع املعمول به

 .يف زيادة أجورهم باالستناد إىل االتفاقات اجلماعية

ويسري االحتاد الفنلندي للعاملني مبرتبات أن قيام سلطات محاية العمالة بتشديد مراقبتها لساعات العمل              -٢٨٧
سيما يف القطاعات اليت تصبح من املألوف فيها بصورة متزايدة          والسـالمة يف العمل أمر يتسم بأمهية قصوى وال          

املمرضات يف قطاع الرعاية الصحية على      (استخدام العمالة األجنبية كالعاملني القادمني من بلدان أوروبا الشرقية          
 ).سبيل املثال

أهنا ترصد مدى مراعاة وذلك يعين . وحتمي النقابات حقوق أعضائها الفنلنديني واألجانب يف املقام األول -٢٨٨
ويف إطار التشريعات، تقوم النقابات برصد املساواة يف تنظيم نوبات . شروط العمل، وال سيما فيما يتعلق باألجور
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العمـل وكذلك مدى االمتثال لشرط املساواة يف املعاملة بني العمال، كما تقدم املساعدة ألعضائها يف حاالت                 
 .الفصل من العمل بدون سبب وجيه

ويـرى أمـني املظامل املعين باألقليات أن عدم املساواة يف العمل يعود إىل حد كبري إىل متييز يقع وقت                      -٢٨٩
وطلب أمني  . وقد رفعت إليه حاالت تفيد، يف مجلة أمور، بوجود متييز يف إعالنات الوظائف الشاغرة             . التعـيني 

ر وكاالت العمل بعدم استخدام موقع الوزارة على  أن ختط٢٠٠٣املظامل املعين باألقليات إىل وزارة العمل يف عام      
 .شبكة الويب لإلعالن عن وظائف مشروطة مبتطلبات من اجللي أنه ال أساس هلا

أعربت اللجنة عن ارتياحها ألن الدستور الفنلندي حيظر التمييز على أساس           . التميـيز على أساس السن     -٢٩٠
 .السن

 من الفصل ٢ من املادة ١فبموجب الفقرة . تشريعات أخرى أيضاًويرد حظر التمييز على أساس السن يف  -٢٩١
 من قانون ١١ من قانون موظفي اخلدمة املدنية اجلهوية، واملادة ١٢ من املادة ١ من قانون عقود العمل، والفقرة ٢

موظفـي اخلدمة الوطنية، ال جيوز لرب العمل أن ينقل الشخص من وظيفة إىل أخرى بدون سبب معقول بداعي                   
 . من قانون عدم التمييز أيضا٦ًويرد حظر التمييز يف املادة . لسن مثالًا

ولقـد عارضت بعض اجلهات توظيف أشخاص متقدمني يف السن على الرغم من احلماية القوية املوفرة                 -٢٩٢
وقد يعود ذلك إىل اعتقاد شائع بأن مهارات األشخاص املتقدمني يف السن أصبحت بالية وأن               . مبوجـب القانون  

التدريـب اإلضايف الذي يوفره رب العمل ال يعود باإلنتاجية الواجبة بسبب قدرة األشخاص املتقدمني يف السن                 
ويوجد اعتقاد شائع أيضاً بأن العاملني املتقدمني يف السن ال يبدون مرونة            . األضـعف عـلى تعلم أشياء جديدة      

 .زمالئهم األصغر يف السن يف تلبية طلبات رب العمل

 مصدر جدال آخر وال سيما خالل السنوات القليلة املاضية وهو يدور حول موضوع الشابات               ويوجـد  -٢٩٣
وأصبح من املسلم به أن قلة عدد النساء اللوايت         . دون سن الثالثني اللوايت جرت العادة على تعيينهن بعقد مؤقت         

فمنح إجازة والدة ملدة    . نسهنميـنحن عقداً دائماً مقارنة بعدد الرجال يف نفس السن، تعود إىل حد كبري إىل ج               
 أيام عمل هو من منظور رب العمل هو عبء أكرب بكثري نتيجة ما يترتب عليه من آثار مالية وتنظيمية، من ١٠٥

 . يوما٣٠ًمنح إجازة أبوة ال تتجاوز يف مجيع األحوال 

ديل خمطط على قانون    سيتم تعزيز مبدأ املساواة يف األجور بإدخال تع       . املسـاواة بـني الرجال والنساء      -٢٩٤
وستبذل جهود بفضل   . ويصـبح جـرد األجـور املدفوعة للرجال والنساء جزءاً من خطط املساواة            . املسـاواة 

السياسات األسرية وبتعزيز التنسيق بني متطلبات األسرة ومتطلبات العمل للتأكد من أن األسباب املالية أو املتصلة 
أما إتاحة إمكانية العودة من إجازة أسرية إىل العمل بدوام مرن فهو . يةبالعمل ال حتمل على إرجاء املشاريع األسر
 .أمر يتسم بأمهية خاصة بالنسبة إىل النساء

ولقـد بّين اجمللس الوطين للمرأة أن تكاليف اإلجازات األسرية اليت يتكبدها رب العمل هي من العوامل             -٢٩٥
 يف املائة من تلك     ٩٥اة العمل نظراً إىل أن أكثر من        الـيت تسـهم إىل حـد كبري يف إضعاف مركز املرأة يف حي             

وذلك حيول يف أغلب األحيان دون متكن املرأة من احلصول على . اإلجازات هي إجازات تطلب من طرف النساء      
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 ٢٠٠٥مارس  /ولقد أنشأت وزارة العمل يف أول آذار      . عقد دائم ودون متكنها بالتايل من التقدم يف حياهتا املهنية         
ـ    ويسعى الفريق . امالً الستعراض أحكام القانون املنصبة على تنسيق متطلبات العمل ومتطلبات األسرة    فـريقاً ع

 بغية متكني ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول  ٣١العامل لوضع مشروع اقتراح بشأن إعداد تشريعات يف موعد أقصاه           
والنساء من االستفادة من تلك     الوالديـن مـن ممارسة حقهما يف اإلجازة األسرية بصورة أفضل ومتكني الرجال              

 .اإلجازة على قدم املساواة

ويهـدف أحد الربامج اليت شرعت وزارة الشؤون االجتماعية والصحة يف تطبيقها إىل دعم التنسيق بني                 -٢٩٦
متطلبات العمل ومتطلبات األسرة بتغيري املواقف جتاه األسرة واألطفال يف مكان العمل ويف اجملتمع ويفيد الربنامج           

 . يف حتليل العالقة بني استغالل اإلجازات األسرية واملركز يف سوق العملVETOاملسمى 

 .ويتم التشجيع على إدماج األسر املهاجرة بتعزيز أنشطة احلضانات العامة ومراكز االستشارات األسرية -٢٩٧

ى من حيث تكاليف    وتتحمل القطاعات اليت هتيمن عليها عمالة النساء عبء أكرب من القطاعات األخر            -٢٩٨
ويعود ذلك إىل استخدام الرجال والنساء يف       . اإلجـازات األسـرية ممـا قد يضعف مركز املرأة يف سوق العمل            

قطاعات خمتلفة من قطاعات العمل وإىل وجود تفاوت يف استخدام اإلجازات األسرية، فاملرأة هي اليت تلجأ إليها                 
 يتحملها رب العمل عن اإلجازات األسرية بصورة متنح رب    ولقد مت تعديل التكاليف اليت    . يف أغلـب األحـيان    

العمـل الذي يدفع أجراً كامالً أثناء إجازة الوالدة حق احلصول على تعويض يضاهي التعويض املدفوع يف حال                  
وجيـوز أيضاً ألرباب العمل أن يطلبوا تعويضاً عن تكاليف اإلجازات السنوية املتراكمة عندما يأخذ               . املـرض 

، ٢٠٠٣يناير /ولقد مت تبسيط إجراءات طلب التعويض اعتباراً من شهر كانون الثاين      . ن إجازات أسرية  املوظفـو 
 يف ٢٠٠٤وقام فريق عامل بالنظر يف ربيع عام . وازدادت منذ ذاك احلني طلبات التعويض املقدمة من أرباب العمل
قرار مبلغ التعويض املدفوع عن تكاليف      واختذ  . األسـاليب الـبديلة املتوافرة لضبط تكاليف اإلجازات األسرية        

ولكن ما زالت وزارة الشؤون     . ٢٠٠٥يناير  /اإلجـازات السـنوية زيادة ملموسة اعتباراً من شهر كانون الثاين          
 .االجتماعية والصحة تواصل أعماهلا لتنمية إمكانيات التعديل

يضاً آباء وأمهات تالميذ الصفني ومـدِّد نظـام إجازات رعاية األطفال وعالوة رعاية األطفال ليشمل أ     -٢٩٩
وستساعد زيادة األنشطة املتاحة للتالميذ يف فتريت الصباح وبعد الظهر          . األول والثاين يف مدارس التعليم الشامل     

على تقليص الوقت الذي يقضيه األطفال مبفردهم بدون إشراف شخص بالغ كما ستسهل تنسيق متطلبات العمل        
 .األسريةأو الدراسة ومتطلبات احلياة 

ويقيم هذا .  نشر مقياس للمساواة يف فنلندا٢٠٠٤ وعام ٢٠٠١ وعام ١٩٩٨مت يف عام . مقياس املساواة -٣٠٠
املقياس كيفية توزيع العمل وعالقات القوة بني الرجال والنساء حسب مواقفهم وخرباهتم ومقبولية ذاك الوضع يف  

 .خمتلف قطاعات احلياة يف أوقات متفرقة

 جيه املهين والتدريب لصاحل فئات معينةالتو) ب (� ٣
 )كاملهاجرين، والروما والصامي(

 . وصف التدريب املخصص للروما٢٦-يرد يف الرد املقدم على توصية اللجنة هاء -٣٠١
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، من بينهم   ٢٠٠٤ شخص يف عام     ١٩ ٨٠٠بلغ إمجايل عدد املهاجرين القادمني إىل فنلندا        . املهاجـرون  -٣٠٢
وبلغ عدد القادمني من    .  مهاجر من بلدان أخرى    ١٢ ٩٠٠ دول االحتاد األورويب و     مهاجـر من مواطين    ٦ ٩٠٠

 وبلغ عدد األشخاص الذين غادروا فنلندا إىل بلد آخر        .  شخص ٤ ٦٠٠بلـدان الشـمال األورويب األخـرى        
وبلغ عدد املواطنني األجانب املقيمني     .  شخص ٦ ٣٠٠وبالتايل كانت اهلجرة الصافية تعد      .  شـخص  ١٣ ٥٠٠
ـ   يف املائة من عدد السكان ٢، أي ما يعادل قرابة ٢٠٠٤ شخص يف هناية عام     ١٠٨ ٣٠٠فة دائمة يف فنلندا     بص

 . شخص٥٠ ١٠٠ يف املائة من بينهم مشمولني يف سوق العمل، أي ٤٧وكان زهاء . اإلمجايل

 عام   شخص يف  ٣٧ ٦٠٠وبلـغ إمجايل عدد األجانب الباحثني عن عمل واملسجلني يف وكاالت العمل              -٣٠٣
 أي - أسبوعاً يف املعدل ١٥وكانت فترات البطالة تستغرق .  امرأة٢٠ ٨٠٠ رجل و١٦ ٨٠٠، من بينهم ٢٠٠٤

 . أسبوعاً بالنسبة إىل النساء١٤بالتحديد أسبوعاً بالنسبة إىل الرجال و

 :ويرد يف اجلداول أدناه بيان عدد األجانب الذين وجدوا عمالً أو حصلوا على التدريب -٣٠٤

 ٩ول اجلد

 األجانب العاملون أو احلاصلون على التدريب

١٢ ٧٠٠ 
١٠ ٩٠٠ 
١٤ ٠٠٠ 
٢ ٢٠٠ 

 العاملون يف سوق العمل احلرة
 العاملون بفضل تدابري الدعم

 احلاصلون على تدريب دخول سوق العمل
 احلاصلون على تدريب من نوع آخر

 من بينهم  . ص يف املتوسط   شخ ٢٧ ٥٠٠وبلـغ عـدد األجانـب الباحثني عن عمل يف هناية كل شهر               -٣٠٥
ويشكل املواطنون الروس واإلستونيون أكرب فئتني بني فئات الباحثني عن عمل املصنفة حسب             .  عاطل ١٤ ٤٠٠

 يف املائة من إمجايل األجانب الباحثني عن عمل، يليهم العراقيون،           ٤٣اجلنسـية، وهـم يشكلون جمموعني زهاء        
 .منطقة مجهورية يوغوسالفيا السابقة وتركيا وفييت نام والسويدواإليرانيون، والصوماليون واملهاجرون من 

وكان . ٢٠٠٤ يف املائة تقريباً يف هناية عام    ٢٨وتفـيد التقديرات بأن معدل البطالة لدى املهاجرين بلغ           -٣٠٦
ية العمـل املـتاح للمهاجرين يف اجلنوب الفنلندي هو بصفة رئيسية يف قطاعات اخلدمات والبناء والنقل والرعا                

 .الصحية

وكان . ٢٠٠٤ شخص يف عام ١٠ ٣٥٤وبلغ إمجايل عدد املهاجرين املستفيدين من تدريب سوق العمل   -٣٠٧
وما انفكت حصة الالجئني تزداد     .  خمصصاً لالجئني  ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢حنو ثلث التدريب التمهيدي املوفر يف عامي        

 وحدة  ٤٠س التعليم الوطين، تدريباً يعادل      وأصبحت إدارة العمل توفر بناء على توصية من جمل        . ٢٠٠٠منذ عام   
دراسـية للمهاجرين الذين يستوفون شروط االنتفاع من خطط اإلدماج وللعاطلني عن العمل الباحثني عن عمل                

ويوجه الشخص املهاجر بعد استكمال التدريب إىل اجتياز فحص الدورة        . الذيـن يستوفون شروط أحكام مماثلة     
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، ٢٠٠٤ شخصاً يف عام ٧٤٠ولقد بلغ عدد املهاجرين الذين تقدموا هلذا الفحص . لنديةاملتوسطة لتعليم اللغة الفن
 . يف املائة من بينهم مرحلة الدورة املتوسطة٨٤واجتازت نسبة 

وأسـهمت تدابـري التحفيز املنصوص عليها يف خطط اإلدماج إسهاماً صرحياً يف حتسني إمكانية وصول                 -٣٠٨
 .ط إىل سوق العمل احلرةاملهاجرين املعنيني بتلك اخلط

 ١٠اجلدول 

 املهاجرون الذين يستوفون شروط احلصول على بدل اإلدماج وإمكانية انتفاعهم مـن تدابري 
 ٢٠٠٤ و٢٠٠٠سوق العمل ومن العمل املتاح يف سوق العمل احلرة خالل الفترة بني عامي 

 السنة ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
١٠ ٤٤٥ 
٣ ٠٤٨ 
٨ ٧٢٧ 
٧ ٩٧٨ 
٣ ٥٧١ 

١٠ ٠٠٠ 
٣ ٠٥٨ 
٨ ٢٤٨ 
٦ ٥٨٩ 
٢ ٥٢٢ 

٩ ٠٩٦ 
٣ ٨٠٧ 
٧ ١٥٢ 
٦ ٦١٠ 
١ ٥٢٦ 

٨ ٦٠١ 
٥ ٨٧١ 
٦ ٤٦٣ 
٥ ٨٧١ 
١ ٣٤٤ 

٧ ٧٩٩ 
٣ ٧٤٨ 
٥ ٨٩٦ 
٥ ٤١٣ 
٨١٣ 

 بدل اإلدماج
 خطط اإلدماج األولية

 :مبا يشمل) إمجاالً(تدابري سوق العمل 
      تدريب سوق العمل

      غريه من التدريب املشابه
٤١٦ 

 
٢ ١٦٦ 
٤٢ 
٥ ٥٠٤ 

٦١٧ 
 

١ ٧٤٣ 
٥٤ 
٥ ٠٣٣ 

٧١٢ 
 

١ ٤٧٨ 
٧٨ 
٤ ٠٤٦ 

٦٧١ 
 

١ ١٨٥ 
٧٣ 
٣ ٣١١ 

٦٢٨ 
 

١ ٠٣٨ 
٦٣ 
٣ ٠٧٧ 

     تدابـري الصـندوق االجتماعي األورويب      
)التدريب،إعادة التأهيل، منح التدريب        (

      منح التدريب أو التدرب التمهيدي
      التوجيه املهين أو إعادة التأهيل

  العمل احلرةالعاملون يف سوق

ولقـد أسهمت خمتلف املشاريع املمولة جزئياً من الصندوق االجتماعي األورويب يف حتسني اإلمكانيات               -٣٠٩
ومسح مشروع  . املـتاحة للمهاجرين ليجدوا عمالً يف سوق العمل املفتوحة بفضل خمتلف أنواع التدريب املوفرة             

SPECIMAاجرين من مستوى ثقايف رفيع وتأهيلهم ألداء مهام مطابقة ، على سبيل املثال، بتوفري تدريب إضايف مله
ومكن ذلك يف نفس الوقت من تلبية احتياجات مناطق معنية كانت تفتقر إىل موظفني مؤهلني               . ملستوى تعليمهم 

. ومت تنظيم التدريب ألجل مدربني خمتصني يف املواضيع الثقافية واملترمجني الفوريني أيضاً           . يف بعـض القطاعـات    
ـ  . ك مت تعزيـز التدريب املوفر يف العمل للمهاجرين عندما يباشرون عملهم ألول مرة مبساعدة عامل آخر                وكذل

 .وكان تدريس اللغة ودورات املعلوماتية تشكل جزءاً من تدرب أمشل يتاح يف إطار خمتلف املشاريع

الجتماعي األورويب يف فنلندا     واملمولة يف إطار الصندوق ا     EQUALوبدأ تطبيق املبادرة اجملتمعية املسماة       -٣١٠
وكانت املشاريع اخلمس اليت حصلت على متويل لتنفيذ املرحلة األوىل من الربنامج، وهي مشاريع . ٢٠٠١يف عام 

تركـز عـلى مكافحة العنصرية وكراهية األجانب، تستهدف متكني املهاجرين وحتسني اإلمكانيات املتاحة هلم               
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ساليب التعيني، وحتقيق التنوع الثقايف يف مكان العمل، وتنمية أساليب للحصول على عمل كما تستهدف تطوير أ      
وكان حجم املشاريع يتفاوت بني مشاريع يتعاون على تنفيذها شريكان          . تعلـيم تـراعى الفوارق بني الثقافات      

وكانت اجملموعات واجلهات املستفيدة املستهدفة على وجه       . ومشـاريع تتكفلها شبكات مؤلفة من عدة شركاء       
. األولويـة هـي، باإلضافة إىل املهاجرين، املعلمني، واملؤسسات، والشركاء اجملتمعيني، والشركات، والسلطات            

وكانـت قوة هذه املشاريع هي اخنراط املهاجرين وجهات أخرى يف تنفيذ املشروع والتعاون مع املنظمات املعنية       
 .باملهاجرين

 مشمولة  EQUALاملشمولة يف املرحلة األوىل من مبادرة        وكانـت مجيع املشاريع املكرسة للمهاجرين و       -٣١١
  ومـنفذ يف إطـار مشروع آخر مسمى   "joint Voice"أيضـاً يف مشـروع موضـوعي معـروف مبشـروع      

– EIMO"   ومشل التعاون املوضوعي، باإلضافة إىل مشاريع ".  التـنوع الـثقايف ثـروة يف مكان العملEQUAL 
،  (Equal Becoming, visible)جوء املساواة عندما تصبح بائنة اخلمـس، مشـروعاً يركـز على ملتمسي الل   

، ومشروعاً ينفذ يف إطار برنامج      (ABOAVITA)ومشروعاً مشموالً يف جمموعة التدابري الرامية إىل تعزيز العمالة          
 من السهولة  وميكن املهاجرين من تعلم اللغة واالخنراط يف اجملتمع مبزيد (Leonardo da Vinci)ليوناردو دافينتشي 

(AITO) . ولقد استهدف مشروع التعاون املوضوعي ترويج املمارسات احلميدة وأساليب العمل العامة املطورة يف
 .إطار مشاريع خمتلفة مع إيالء اهتمام خاص للمسائل املتصلة باملساواة

لى التمويل يف   ، الشروع يف إعداد املشاريع اليت حصلت ع       ٢٠٠٤نوفمرب  /ومت، يف شـهر تشـرين الثاين       -٣١٢
ومنح . ٢٠٠٧ وسيستمر حىت عام     ٢٠٠٥مايو  / وبدأ تنفيذ املشاريع يف شهر أيار      EQUALاملرحلة الثانية ملبادرة    

التمويل لثمانية مشاريع مكرسة ملكافحة العنصرية وكراهية األجانب، وتركز ستة من بينها على املهاجرين بصفة               
شاريع على تعزيز التنوع الثقايف، وتغيري املواقف، وتوفري معلومات      وتشـدد التدابري املتخذة يف إطار امل      . رئيسـية 

. عامة، وعلى التعليم والتدريب، وتدعيم ثقافة األشخاص املنتمني إىل اجملموعة املستهدفة والتشجيع على توظيفهم       
تبة التعيني اليت   ومشلت املشاريع املكرسة للمهاجرين تدابري خمتلفة لتعزيز التنوع الثقايف يف مكان العمل وخفض ع             

ومت إيالء اهتمام خاص يف أغلبية املشاريع . حيددها أرباب العمل لتعيني موظفني منتمني إىل أسر مهاجرة يف األصل
ويهدف مشروع  . املعنـية باملهاجـرين للتدابري املتصلة بضبط شؤون احلياة عامة ومكافحة االقصاء االجتماعي            

"Promenio"      ن لتمكينهم فيما بعد من دعم مهاجرين آخرين يف أماكن عملهم   إىل توفـري التدريـب للمهاجري .
ويعترب التدريب من أوليات . ويعين أحد املشاريع األخرى باألسرة كاملة بينما يركز مشروع آخر على املهاجرات

 على حتسني اإلمكانيات    "MANU"ويركز مشروع   . املشـاريع الـيت حصلت على التمويل لتنفيذ املرحلة الثانية         
ـ  تاحة لـلمهاجرين عـن طريق التدريب التمهيدي كي حيصلوا على التدريب املهين والتدرب احلريف وجيتازوا             امل

ويوجد هدف آخر ينطوي على تغيري االجتاهات العامة مبساعدة وسائط اإلعالم           . امـتحانات تثبـت مهـاراهتم     
 .(Mundo, Monita)اجلماهريية 

 ملكافحة التمييز اإلثىن والعنصرية كما ٢٠٠١احلكومة يف عام   وجيب استعراض خطة العمل اليت اعتمدهتا        -٣١٣
وجيب أن يكون تعزيز التسامح، على مستوى التعيني مثالً، عامالً مقنعاً           . جيب وضع نظام رصد موثوق إلعماهلا     

 بني  وما زال معدل البطالة املسجل    . يضـاف إىل التدابري الشاملة والعملية يف سياسة اهلجرة اليت تتبعها احلكومة           
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وكثرياً ما يعاين األشخاص املنتمون إىل      . املهاجرين أعلى بكثري من معدل البطالة املسجل بني املواطنني الفنلنديني         
 .أقليات من مواقف عنصرية وحتامل من جانب العاملني والزبائن يف مكان العمل

ن األجانب واألشخاص املنتمني إىل     ولقد أفاد أمني املظامل املعين باألقليات بأن الدراسات األخرية بينت أ           -٣١٤
وبيَّن أنه جيب، يف رأيه، إجراء تقييم عام      . أقليات ما زالوا يواجهوا صعوبات مجة يف احلصول على عمل يف فنلندا           

. ملركـز الـروما يف اجملتمع ألن هذه اجملموعة تواجه صعوبات يف خمتلف قطاعات اجملتمع وتعاين من التمييز أيضاً            
 . املشاكل يف إطار برنامج شاملوينبغي تناول هذه

 إىل وزارة   (35/65/2005TM)، مبادرة   ٢٠٠٥فرباير  /وقدم أمني املظامل املعين باألقليات، يف شهر شباط        -٣١٥
العمل ووزارة الشؤون االجتماعية والصحة بشأن اآلثار املترتبة على التدريب الطوعي على اللغة وعلى خدمات               

واسترعت املبادرة االنتباه إىل الصعوبات والعقبات .  إنقاذ املهاجرين من البطالةوتدابري أخرى مشجعة للتوظيف يف
الـيت يواجههـا املهاجرون يف الوصول إىل أي مستوى كاف من اإلملام باللغة الفنلندية أو باللغة السويدية، باإلضافة إىل                    

ادة تدريب على دخول سوق العمل وال يعترب        العوامـل اليت حتول دون متكن املهاجرين املعوقني، على سبيل املثال، هو ع            
الشـخص العاطل قابالً للتوظيف يف طريق سوق العمل أثناء فترة التدريب التمهيدي حىت وإن كان ذاك التدريب يركز                   
بصـفة رئيسـية على تزويده مبعلومات عن شىت جوانب احلياة املهنية وعن كيفية إعداد طلبات العمل، والتهيؤ الجتياز                   

 .وسيحتاج املهاجرون املعوقون بصفة رئيسية إىل دعم كبري ومشورة هامة أثناء حبثهم عن عمل. لتوظيفمقابالت ا

 احلاالت اليت ال تعترب فيها أعمال التفريق أو اإلقصاء أو التفضيل متييزاً) ج (� ٣

ني على  بأن يعامل رب العمل املوظف    ) ٥٥/٢٠٠١( من قانون عقود العمل      ٢ من الفصل    ٢تقضي املادة    -٣١٦
ويتعني مراعاة هذا الشرط لدى منح االستحقاقات اليت على أساس العمل ولدى حتديد واجبات              . قـدم املساواة  

فشرط املعاملة على قدم املساواة ال ميكن املساس به إال يف حالة وجود عذر مقبول للخروج على هذه                  . املوظفني
ملساواة يف املعاملة ومنع التمييز فيما يتعلق بتوظيف        ويطبق شرط ا  . القاعدة يف ضوء واجبات املوظفني ومناصبهم     

ووفقاً لقانون عقود العمل، جيب أال تكون شروط العمل املطبقة . العمـال، وأثناء فترة العمالة وعند إهناء اخلدمة  
شيء على العمل بعقود حمددة املدة والعمل غري املتفرغ أقل حظوة من تلك املطبقة على أمناط العمالة األخرى ال ل                

 أيضاً  ٢وتنص املادة   . إال بسبب مدة عقد العمل وساعات العمل، دون أن تكون هناك أسباب وجيهة ومشروعة             
على أن تعريف التمييز، ومنع فرض عقوبات، وعبء اإلثبات يف احلاالت املتعلقة بالتمييز مسائل مبينة يف قانون                 

 ).٢١/٢٠٠٤(منع التمييز 

 :ع التمييز، ال تعترب أنواع السلوك التالية متييزاً من قانون من٧ومبوجب املادة  -٣١٧

 إجراء يف إطار خطة إلحقاق املساواة، ويرمي لتجسيد روح القانون يف أرض الواقع؛ )١( 

  الذي ٦ من املادة ١اختالف املعاملة فيما يتعلق بسبب من أسباب التمييز املشار إليها يف الفقرة        )٢( 
 تعلق بنوع حمدد من النشاط املهين وبأداء هذا النشاط؛يستند إىل شرط حقيقي وحاسم ي  
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 اختالف املعاملة على أساس السن عندما يكون دافعها يف األساس سياسة العمالة أو سوق العمل  )٣( 
 أو التدريب املهين أو غري ذلك من األسباب الوجيهة املماثلة، أو عندما ينشأ اختالف املعاملة عن   
  يف جمال األهلية للحصول على استحقاقات التقاعد والعجز يف إطار نظام            حدود السن املعتمدة    
 .الضمان االجتماعي  

وقـانون منع التمييز ال مينع اختاذ تدابري حمددة ترمي لتحقيق مساواة حقيقية ملنع األضرار اليت تنجم عن                   -٣١٨
وجيب أن يكون اإلجراء    ). إلجراء اإلجيايب ا( أو احلد منها     ٦ من املادة    ١أصـناف التمييز املشار إليها يف الفقرة        
 .اإلجيايب متناسباً مع اهلدف املرجو منه

  األفراد العاملون يف أكثر من منصب متفرغ واحد- ٤

جاء يف الدراسة االستقصائية عن العمالة اليت أجرهتا هيئة اإلحصاءات الفنلندية، أن عدد األشخاص الذين  -٣١٩
يف سوق العمل، يف حني أن      . ٣ ٩٣٥ ٣٠٠ بلغ حنو    ٢٠٠٤يف عام   )  عاماً ٧٤  إىل ١٥من  (كانوا يف سن العمل     

وبالتايل بلغ عدد العاطلني    .  شخص ٢ ٣٦٤ ٧٠٠عدد األشخاص الذين كانوا ميارسون عمالً كان أقل بقليل حيث بلغ            
 . شخص١ ٣٤١ ٨٠٠وكان عدد األشخاص الذين بقوا خارج سوق العمل . ٢٠٠٤ شخص يف عام ٢٢٨ ٨٠٠

. ٢٠٠٤ شخص يزاولون أكثر من عمل واحد يف عام          ٧٥ ٤٠٠وفقاً هلذه الدراسة االستقصائية، كان      و -٣٢٠
ويشـمل هـذا الرقم مجيع األشخاص الذين وظفوا وينجزون، إىل جانب أعماهلم املعتادة كمقاولني خواص أو                 

 النظر عما إذا كان     موظفـني مبرتبات، بعض أصناف العمل اإلضايف أثناء األسبوع الذي مشله االستقصاء، بغض            
 يف املائة من مجيع األشخاص املوظفني كانوا يف         ٣ و ٢وبناًء على ذلك، فإن     . عملهم املعتاد متفرغاً أو غري متفرغ     

، ١٩٩٤ويف عام   . وظلت نسبتهم يف الواقع على حاهلا منذ أواخر التسعينات        .  يزاولون عمالً إضافياً   ٢٠٠٤عام  
 شخص يزاولن عمالً  ٩٦ ٠٠٠ الركود االقتصادي، كان هناك أكثر من        عـندما بلغ عدد العاطلني ذروته بسبب      

 ). يف املائة٥حيث بلغت نسبتهم من جمموع املوظفني ( بكثري ٢٠٠٤إضافياً، أي أكثر من عددهم يف عام 

 شخص من الذين كانوا     ٧ ٣٠٠ووفقاً للدراسة االستقصائية نفسها، كان العمل اإلضايف، بالنسبة لنحو           -٣٢١
 يف ١٠وبالتايل فإن . ، عمالً متفرغاً، أي ثالثون ساعة يف األسبوع على األقل٢٠٠٤ عمالً إضافياً يف عام يزاولون

وكانت . املائـة تقريباً من األشخاص املوظفني الذين يزاولون عمالً إضافياً كانوا يقومون به على أساس متفرغ               
، بينما مل تتجاوز حصتهم من جمموع       ٢٠٠٤  يف املائة يف عام    ٠,٣حصـة هؤالء من جمموع األشخاص املوظفني        

 . يف املائة٠,١٩السكان يف سن العمل 

ويف ضوء ما تقدم، ميكن أن خنلص إىل أن من النادر جداً أن يزاول املرء عمالً متفرغاً جنباً إىل جنب مع               -٣٢٢
 .عمله املعتاد

  تغيريات أخرى يف التشريع الوطين- ٥

 ل القـانون اخلاص مبوظفي اخلدمة املدنية يف احلكومات احمللية           سـريان مفعـو    ٢٠٠٣بـدأ يف عـام       -٣٢٣
وقد حل هذا القانون حمل . ، والذي يشري إىل اإلصالح السابق لألحكام املتعلقة باحلقوق األساسية)٣٠٤/٢٠٠٣(
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. بالتوظيفواللوائح احمللية املعمول هبا فيما يتعلق ) ٤٨٤/١٩٩٦(القانون اخلاص باألمن الوظيفي ملنتسيب البلديات 
ويشـمل القـانون اجلديـد أحكامـاً عامة بشأن الوضع القانوين لشاغلي وظائف البلديات، ومزاولته وتغيريه،      

أما وضع العمال اآلخرين الذين . واإلجازات، والتسريح، وأسباب إهناء اخلدمة، والعزل من املنصب، وسبل الطعن
 .توظفهم السلطات احمللية فيستند إىل قانون عقود العمل

 ٧املادة 

  اتفاقيات منظمة العمل اليت صدقت عليها فنلندا- ١

، صدقت فنلندا   ٧مـن بني اتفاقيات منظمة العمل الدولية املذكورة يف اإلرشادات العامة يف إطار املادة                -٣٢٤
 :على االتفاقيات التالية

 ؛)١٠٠رقم  (١٩٥١اتفاقية املساواة يف األجور، 

 ؛)١٤رقم  (١٩٢١، )ناعةالص(اتفاقية الراحة األسبوعية 

 ؛)١٣٢رقم  (١٩٧٠، )منقحة(اتفاقية اإلجازة مدفوعة األجر 

 ؛)٨١رقم  (١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل، 

 ؛)١٢٩رقم  (١٩٦٩، )الزراعة(اتفاقية تفتيش العمل 

 ).١٥٥رقم  (١٩٨١اتفاقية السالمة والصحة املهنيتني، 

 وراألساليب الرئيسية املستعملة لتحديد األج) أ (- ٢

 .٢٩انظر املعلومات املقدمة رداً على التوصية هاء  -٣٢٥

 نظام احلد األدىن لألجور) ب (- ٢

 .٢٩انظر املعلومات املقدمة رداً على التوصية هاء  -٣٢٦

 املساواة يف األجر عند تساوي العمل) ج (- ٢

ا إحدى املشاكل األجدر باالهتمام     تعترب احلكومة التباينات غري املربرة يف األجور بني الرجال والنساء أهن           -٣٢٧
فقد بينت اإلحصائيات أن معدل فروق األجور بقي يف نفس املستوى لوقت طويل إىل . يف جمال املساواة يف العمل

فقد بلغ معدل أجور النساء مقابل      . حد ما، رغم أهنا زادت من حيث الكمية منذ أواخر تسعينيات القرن املاضي            
 يف املائة من أجور الرجال منذ مطلع التسعينيات ولكن هذه النسبة ارتفعت             ٨٢   إىل ٨٠ساعات عمل عادية حنو     

ولعل جزءاً من هذه الفروق يف األجور يعزي إىل الفصل الوظيفي أو إىل أسباب              .  يف املائة  ٨٣ إىل   ٢٠٠٣يف عام   
 .مماثلة أخرى، ولكن اجلزء اآلخر يظل بدون تفسري
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وكما سبق . ل، مجلة أمور منها، التعديل الوشيك على قانون املساواة    وقد تعززت املساواة يف األجر بفض      -٣٢٨
ذكـره، فإن اخلطط الرامية لتحقيق املساواة تشمل إجراء جرد لألجور بغرض تسهيل حبث الفروق يف األجر يف                  

 .أماكن العمل أياً كانت االتفاقات اجلماعية

واة يف األجر، قامت هبا وزارة الشؤون    تتعلق مبشاكل املسا   ٢٠٠٤وقـد فـرغ مـن إجراء دراسة عام           -٣٢٩
، فريق  ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦واستناداً إىل هذه الدراسة، شكلت الوزارة، يف        . االجتماعـية والصـحة   

ويف . عمـل، يـتألف مـن ممثلني عن احلكومة والنقابات، بغية إعداد مشروع برنامج لتعزيز املساواة يف األجر                 
واهلدف العام من مشروع الربنامج     . لعمل االقتراح الذي يتضمن مشروع الربنامج     ، قدم فريق ا   ٢٠٠٥مايو  /أيار

هذا هو تقليص الفروق يف األجر بني الرجال والنساء، حمسوبة على أساس معدل الدخل الشهري مقابل ساعات                 
اقترح فريق العمل أن و. ٢٠١٥ يف املائة على األقل حبلول عام ١٥ يف املائة حالياً إىل ٢٠العمل املتماثلة، من نسبة 

 .تنشئ وزارة الشؤون االجتماعية والصحة فريق عمل ُيعىن برصد تنفيذ الربنامج

 بشأن ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠٠وهبذا الصدد، تشري احلكومة أيضاً إىل التقارير الدورية املقدمة يف األعوام  -٣٣٠
 ).٩ إىل ٧املرفقات من ( ١٠٠تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  األحكام اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية- ٣

تقـوم السلطات املعنية بالصحة والسالمة املهنية، مبا فيها وزارة الشؤون االجتماعية والصحة ومكاتب               -٣٣١
وقد تغري التقسيم . املقاطعات اليت تعين بالصحة والسالمة املهنيتني، برصد االمتثال لألحكام اخلاصة بالسالمة املهنية

. ٢٠٠٤يناير  /مقاطعـات تعين بالصحة والسالمة املهنيتني مبوجب مرسوم دخل حيز التنفيذ يف كانون الثاين             إىل  
فالتشريع اخلاص برصد السالمة املهنية وبسبل االنتصاف القانونية يف القضايا املتعلقة بالسالمة املهنية يعود إىل عام 

، ٢٠٠٤، املقدم يف عام ٨١منظمة العمل الدولية رقم وقـد تعرض التقرير الدوري بشأن بتنفيذ اتفاقية    . ١٩٧٣
 ).١٢املرفق (للتعديالت اليت أدخلت على التشريع 

، الذي حيدد   )٥٦/٢٠٠١(فقـانون عقود العمل اجلديد وقانون تأكيد التطبيق العام لالتفاقات اجلماعية             -٣٣٢
جه عام وبتشكيل هذه اهليئة، أصبحا نافذين يف اهليئة الوطنية املكلفة بالبت فيما إذا كان اتفاق مجاعي ما مطبقا بو

 .٢٠٠١وقت واحد يف عام 

وحيدد هذا القانون،   . ، أصبح القانون اجلديد للرعاية الصحية املهنية نافذاً       ٢٠٠٢يناير  /ويف كانون الثاين   -٣٣٣
وينصب . فيذهابصـورة دقـيقة أكثر من ذي قبل، املبادئ العامة خلدمات الرعاية الصحية املهنية، وحمتواها، وتن          

تركـيز األحكـام اجلديدة على حتسني الصحة والقدرة على العمل يف أماكن العمل وكذلك على تطوير ظروف     
، عدلت ٢٠٠٤أكتوبر /وعند بدء نفاذ القانون اخلاص حبماية السرية يف احلياة العملية يف أول تشرين األول. العمل

لعمل بشأن الرعاية الصحية املهنية واخلطة الرامية ملنع إساءة         أحكـام قانون الرعاية الصحية املهنية اخلاصة خطة ا        
 .استخدام املسكرات

حيز ) ٧٣٨/٢٠٠٢(، دخل قانون جديد بشأن السالمة والصحة املهنية    ٢٠٠٣يناير  /ويف كـانون الثاين    -٣٣٤
القطاعني العام ويطبق القانون على أماكن العمل الكبرية والصغرية معاً، يف . ١٩٥٨الـنفاذ وحل حمل قانون عام    
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وحيتوي على أحكام أساسية بشأن السالمة والصحة املهنيتني وحيدد األهداف العامة، ويربز            . واخلاص على السواء  
ويتضمن القانون عدة أحكام جديدة، مبا فيها األحكام . أمهية إدارة السالمة يف مكان العمل مببادرة املعنيني أنفسهم

 . والعمل املستقلبشأن عبء العمل، والتهديد بالعنف،

، أنشأت وزارة الشؤون االجتماعية والصحة جلنة إلعداد مقترح لتعديل القانون ٢٠٠٣مايو / أيار١٥ويف  -٣٣٥
ويف . اخلـاص باإلشراف على السالمة والصحة املهنيتني وآليات االستئناف يف مسائل السالمة والصحة املهنيتني             

ون حكومي يستند إىل مقترح اللجنة، وضع بالتعاون مع النقابات          ، قدم للربملان مشروع قان    ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
 .العمالية

، الذي حيتوي على معلومات عن تدابري الرقابة اليت اختذهتا السلطات املعنية بالسالمة             ٢٤ويـبني املرفق     -٣٣٦
مراض والصـحة املهنـية وكذلك بناء على طلب احلصول على اخلدمات، التطور احلاصل يف حوادث العمل واأل          

 .املهنية خالل السنوات العشر املاضية

 ولكن سرعان  . ٢٠٠١ودخـل القـانون اخلاص حبماية اخلصوصية يف احلياة العملية حيز النفاذ يف عام                -٣٣٧
ما عدل القانون بإضافة أحكام خاصة حبماية رسائل الربيد اإللكتروين، واملراقبة بالكامريات، ومعاجلة املعلومات              

واهلدف . ٢٠٠٤أكتوبر /نافذاً يف أول تشرين األول) ٧٥٩/٢٠٠٤(وأصبح القانون املعدل . قريعن استعمال العقا
مـن هذا القانون هو تنفيذ إجراءات محاية السرية يف مكان العمل واحلقوق األساسية األخرى املتعلقة بالسرية،                 

لقطاع اخلاص واملوظفني العامني ويسري القانون على موظفي ا. وتعزيز االمتثال لشروط معاجلة البيانات الشخصية
 .وكذلك على طاليب العمل على حد سواء

وال جيـيز القانون لرب العمل سوى معاجلة البيانات الشخصية الضرورية بشكل مباشر إلعمال حقوق                -٣٣٨
ة وواجبات أطراف عقد العمل، واملتعلقة باالستحقاقات اليت قدمها رب العمل للموظف، أو املطلوبة حبكم الطبيع           

 .وال يقبل بأي استثناء على شرط الضرورة، حىت وإن كان مبوافقة املوظف. اخلاصة للعمل حمل العقد

وينص القانون على ضرورة تطبيق اإلجراءات من قبل رب العمل لدى مجع البيانات املتعلقة باملوظف أو                 -٣٣٩
ة اختبارات تقدير اجلوانب املتعلقة     واملقصـود باإلجراءات املنصوص عليها يف القانون زيادة موثوقي        . معاجلـتها 

وقيد حق رب العمل يف معاجلة البيانات املتعلقة بصحة         . بالشخصـية والكفاءة ومحاية طاليب العمل بنص القانون       
 .وال حيق لرب العمل مطلقا تناول البيانات على أساس االختبارات الوراثية متاماً. املوظفني

 يتعني البت فيها عن طريق إجراءات تعاونية أو تشاورية يف مكان            ويوسـع القـانون دائرة املسائل اليت       -٣٤٠
وتشـمل املسائل اجلديدة مجع البيانات يف بداية التوظيف وأثناءه، فضالً عن املراقبة التقنية واستخدام               . العمـل 

 .على أن شرط الضرورة ينطبق أيضاً على هذه اإلجراءات. اإلنترنت والربيد اإللكتروين

ب العمل أو ممثله بأحكام القانون، عمداً أو بسبب إمهال جسيم، جييز توقيع عقوبة الغرامة               فـإخالل ر   -٣٤١
 .عليه
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  التطبيق الفعلي ملبدأ تكافؤ الفرص يف جمال الترقي- ٤

على أن رب العمل مطالب بالعمل من       ) ٥٥/٢٠٠١( من قانون عقود العمل      ٢ من املادة    ١تنص الفقرة    -٣٤٢
ويتعني على رب العمل . العالقات بني رب العمل واملوظف والعالقات فيما بني املوظفنيمجيع األوجه على حتسني 

أن يسعى جاهداً لزيادة الفرص املتاحة للموظفني لترقية أنفسهم وفقاً لقدراهتم حبيث يتمكنوا من التقدم يف حياهتم 
 .املهنية

ة احلكومية، أنشأت وزارة املالية شبكة من وللتشجيع على االرتقاء الوظيفي للنساء املديرات ضمن اإلدار   -٣٤٣
.  مديرة متثل خمتلف قطاعات اإلدارة احلكومية٣٠٠، وتتألف هذه الشبكة من حنو ٢٠٠٢النساء املديرات يف عام   

، نظمت مديرات من خمتلف الوزارات بالتناوب لقاءات بني مديرات أخريات يف هذه             ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ويف عامي   
 .، ستقيم فوائد هذا النوع من التعاون من أجل البت يف جدوى االستمرار فيه٢٠٠٥ويف أواخر عام . الشبكة

 بشأن تنفيذ اتفاقية ٢٠٠٣ و٢٠٠١ و١٩٩٩وتشري احلكومة أيضاً إىل التقارير الدورية املقدمة يف األعوام  -٣٤٤
 ).٣ إىل ١املرفقات من ( ١١١منظمة العمل الدولية رقم 

 يادية مدفوعة األجر، ومكافآت العطل الرمسية ساعات العمل، واإلجازات االعت- ٥

هي تعديالت ذات طابع    ) ٦٠٥/١٩٩٦(إن التعديالت اليت أدخلت على القانون اخلاص بساعات العمل           -٣٤٥
 .تقين باألساس، وهي ناجتة عن إدخال تعديالت على نصوص تشريعية أخرى تتعلق بساعات العمل

، فحل حمل  ٢٠٠٥أبريل  /اجلديد نافذاً يف أول نيسان    ) ١٦٢/٢٠٠٥ (قانون اإلجازات السنوية  وأصـبح    -٣٤٦
وحيسن هذا  .  وأحكام القانون املطبقة على اإلجازات السنوية للموظفني العامني        ١٩٧٣القـانون السـابق لعام      

القـانون من االستحقاقات املتعلقة باإلجازات لألشخاص الذين يشغلون مناصب بشكل مؤقت أو لبعض الوقت               
وهو يكفل لكل فرد إجازة سنوية مدفوعة األجر وحيسن         . من املرونة يف اختيار توقيت اإلجازات     ويسمح باملزيد   

وباإلضافة إىل ذلك، يتيح القانون محاية من تقليص احلقوق         .مـن إمكانـيات التوفيق بني العمل واحلياة األسرية        
بق قانون اإلجازات السنوية اجلديد     ويط. املتصلة باإلجازات عند اإلصابة مبرض ملدة طويلة أو التسريح من العمل          

 .على مجيع أنواع العمل اليت يزاوهلا موظفو القطاع اخلاص واملوظفون العامون على السواء

وقد حتسن وضع   . وحتدد مدة اإلجازات السنوية على أساس املبادئ نفسها اليت نص عليها القانون امللغي             -٣٤٧
ن األحكام اخلاصة بالفترات اليت تعادل وقت العمل تطبق كما هي، نظراً أل. املوظفني الذين يعمالن لبعض الوقت 

فاستحقاق إجازة كاملة   .  ساعة ٣٥خالفاً ملا نص عليه القانون امللغي، على األشخاص املشمولني بقاعدة العمل            
 ساعة عمل على األقل أو ما يعادهلا من الساعات          ٣٥عن شهر مقصود به شهر تقوميي تراكمت للموظف خالله          

وبالـتايل، يعـامل هؤالء األشخاص العاملون لبعض الوقت بنفس الطريقة اليت يعامل هبا املوظفون               .  العمـل  يف
 .املتفرغون، كما يف حاالت اإلجازة املرضية أو التسريح

كما حتسنت وضعية أولئك األشخاص الذين مل يكن حيق هلم أخذ إجازات حبيث بات من حقهم التمتع                  -٣٤٨
ويف احلاالت اليت يستغرق فيها . ن أن حيصل العامل على عطلة ملدة يومني عن كل شهر عمل    فيمك. بأيام إجازات 
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العمل سنة واحدة على األقل، جاز للعامل أن حيصل على إجازة ملدة أربعة أسابيع من العمل، وحق لـه أن حيصل 
لعمل إن كانوا هم ويسري ذلك أيضاً على خدم البيوت وعلى أفراد أسرة رب ا . مقابـلها عـلى أجـرة إجازة      

ومل يكن حيق هلؤالء يف السابق احلصول على إجازات على أساس الفترات الزمنية املشار إليها . املوظفون الوحيدون
 .آنفاً

والعمـال الذيـن أجنزوا أعماالً لنفس رب العمل مبوجب عقود عمل متكررة، ومل يتخللها انقطاع إال                  -٣٤٩
ويف هذه احلاالت، حتدد املدة الزمنية القصوى لإلجازة        . تع بأيام عطل  لفـترات قصرية، إن وجدت، حق هلم التم       

 .بالطريقة نفسها اليت حيدد هبا طول اإلجازة السنوية

وهـناك زيادة يف حتسني وضعية العمال املؤقتني إذ ميكنهم اآلن االتفاق مع أرباب العمل، يف حال تتابع                   -٣٥٠
 اإلجازات يف شكل أجرة عند انتهاء فترة العمل، ولكن تأجيل عقود العمل، على عدم منحهم االستحقاقات نظري 

 .اإلجازات ملنحها أثناء فترات العمل الالحقة

ولكن . وال يـزال جيوز لرب العمل أن يقرر توقيت اإلجازات على النحو الذي نص عليه القانون امللغي      -٣٥١
بادرة منه، أن يتفق مع رب العمل لالحتفاظ      وميكن للعامل، مب  . جيـوز لـه أن يتفق مع موظفيه على هذه املسألة         

 يوم عمل وأخذها يف شكل ساعات عمل خمففة، حبيث ينجز العمل املتفرغ ملدة   ٢٤جبزء من إجازاته اليت تتجاوز      
وقد يكون ذلك مثالً يف صاحل اآلباء       . أسبوع مثالً يف أسبوعني وذلك بتقليص ساعات العمل اليومي إىل النصف          

 .غارألطفال املدارس الص

ويوسع قانون اإلجازات السنوية املعدل من إمكانية اخلروج عن األحكام اإللزامية للقانون وذلك بإبرام               -٣٥٢
ويتيح ذلك مراعاة   . اتفاقـات مجاعية، شريطة أن يكفل الترتيب املتفق عليه اإلجازات السنوية القانونية للعمال            

 .ذي حيكم اإلجازات السنويةالشروط اخلاصة بقطاع ما لدى االتفاق على الترتيب ال

 بشأن تنفيذ اتفاقية ٢٠٠٣ و٢٠٠٠وتشـري احلكومـة أيضاً إىل التقريرين الدوريني املقدمني يف العامني         -٣٥٣
 ).١١ و١٠املرفقات ( ١٣٢منظمة العمل الدولية رقم 

 العوامل والصعوبات اليت تؤثر يف مدى إعمال احلقوق املشار إليها أعاله) أ (- ٥

 أن جمموع ساعات ٢٠٠٥ دراسة استقصائية نشرها احتاد نقابات األكادمييني يف فنلندا يف ربيع      جـاء يف   -٣٥٤
، كان متوسط ٢٠٠٤ويف عام . ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٩ ساعة يف األسبوع من عام ١,٨عمل أعضائه قد تقلص بنحو 

 يف املائة ٥٩وال يزال . ر يف األسبوع، علماً بأن هناك تفاوتاً كبرياً من قطاع إىل آخ٤١,٢جمموع ساعات العمل 
وتقلص حجم العمل اإلضايف .  ساعات يف املتوسط من العمل اإلضايف يف األسبوع٦,٧من أعضاء االحتاد ينجزون 

 . يف املائة من األعضاء يؤدون عمالً إضافياً بدون مقابل٤١، ولكن ال يزال ١٩٩٩الذي ينجز بدون مقابل منذ 

 التمتع باحلقوق املذكورة أعالهفئات العمال املستثناة من ) ب (- ٥

 .تشري احلكومة إىل املعلومات املقدمة بشان إصالح قانون اإلجازات السنوية املذكور أعاله -٣٥٥
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  التغريات يف التشريع الوطين- ٦

 ٧ واملادة   ٣تشـري احلكومة، فيما يتعلق باملساواة يف احلياة املهنية، إىل املعلومات املقدمة يف إطار املادة                 -٣٥٦
 )).ج(٢الفصل (

.  أعاله التعديالت اليت أدخلت فيما يتعلق بالسالمة والصحة املهنيتني وبالسلطات املختصة٣ويبني الفصل  -٣٥٧
، ٨١ بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   ٢٠٠٤ويرد مرفقاً هبذا التقرير، التقرير الدوري املقدم يف عام          

 ١٢٩ بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٢٠٠٤ و٢٠٠٢ و٢٠٠٠عوام والتقارير الدورية املقدمة يف األ
 ).١٥إىل ١٢املرفقات (

 ٨املادة 

  االتفاقيات الدولية- ١

 .لقد صدقت فنلندا على مجيع االتفاقيات املذكورة يف املبادئ التوجيهية العامة -٣٥٨

املطبق على أعضاء النقابات العمالية وال على       ومل تدخـل أية تعديالت  ذات صلة على التشريع الوطين             -٣٥٩
 .أثناء الفترة الزمنية اليت يشملها هذا التقرير) ٤٢٠/١٩٦٢(القانون اخلاص بالوساطة يف نزاعات العمل 

وترد املعلومات اخلاصة بالعضوية يف نقابات عمالية يف التقارير الدورية بشان تنفيذ اتفاقية منظمة العمل                -٣٦٠
 ).١٨ إىل ١٦املرفقات (٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠٠، املقدمة يف األعوام ٨٧الدولية رقم 

 البيانات اخلاصة بعدد النقابات العمالية وبنيتها وعدد األعضاء فيها ) ه (- ٢

 يف فنلندا هو نقابة مركزية تتألف من النقابات األعضاء اليت متثل (AKAVA) إن احتاد نقابات األكادمييني  -٣٦١
 يف املائة من أعضاء االحتاد على درجة        ٦٠وحيوز  . مهن معينة أو حائزين على شهادات جامعية      أفراداً يعملون يف    
أول كانون  ( عضو   ٤٤٨ ٠٠٠ نقابة عضواً بينما بلغ جمموع عدد األعضاء         ٣٢ويضم االحتاد   . جامعـية أعـلى   

 املائة منهم يف الدوائر  يف١٣ومن جمموع أعضاء االحتاد الذين يؤدون عمالً متفرغني، يعمل        ). ٢٠٠٥يناير  /الثاين
 يف املائة منهم لدى     ٥ يف املائة يف القطاع اخلاص، ويعمل        ٤٥ يف املائة لدى السلطات احمللية، و      ٣٧احلكومـية، و  

، ارتفعت حصة أعضاء االحتاد العاملني يف القطاع اخلاص بنسبة   ١٩٩٩ومنذ عام   . بعض أرباب األعمال اآلخرين   
 . يف املائة تقريبا٦ً

 نقابة عضواً بلغ جمموع عدد األفراد األعضاء        ٢٠ (STTK) االحتاد الفنلندي للموظفني مبرتبات      ويضـم  -٣٦٢
 يف املائة من أعضائه يف الوكاالت أو        ١٧، عمل   ٢٠٠٣ووفقاً لإلحصائيات اخلاصة بعام     .  عضو ٦٥٠ ٠٠٠فيها  

ت احمللية أو لدى اجملالس املشتركة  يف املائة لدى السلطا٣٧املؤسسات احلكومية أو الشركات اليت متلكها الدولة، و
 يف املائة لدى أرباب عمل ٢ يف املائة يف األبرشيات الكنيسة أو اجملموعات الدينية األخرى، و       ٣بـني البلديات، و   

 يف  ١٦( يف املائة يف القطاع اخلاص، وأكرب قطاعني للنشاط فيه مها الصناعة والبناء              ١٤آخرين يف القطاع العام، و    
 ). يف املائة١٦(مات واخلد) املائة
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  احلق يف اإلضراب- ٣

 من العهد، شريطة ممارسته وفقا لقوانني البلد       ٨من املادة   ) د(١احلـق يف اإلضراب مكفول بنص الفقرة         -٣٦٣
. كمـا يكفـل الدستور حرية إنشاء النقابات والتنظيم يف سبيل رعاية مصاحل أخرى يكفلها الدستور               . املعـين 

. سة حرية التجمع وحرية تشكيل اجلمعيات مبينة مبزيد من التفصيل يف قانون هبذا الشأن             واألحكام املتعلقة مبمار  
وفـيما يتعلق هبذه احلقوق، فإن فنلندا ملزمة كذلك بعدد من املعاهدات الدولية األخرى، ومنها اتفاقيات منظمة       

 .، وامليثاق االجتماعي األورويب١٥١، و٩٨، و٨٧العمل الدولية رقم 

 من العهد مع ٨من املادة ) د(١، ينبغي تفسري الفقرة (SAK) املنظمة املركزية للنقابات الفنلندية ويف نظر -٣٦٤
 من امليثاق   ٦ من املادة    ٤املـراعاة الدائمـة لاللـتزامات اليت تقوم على اتفاقيات منظمة العمل الدولية والفقرة               

يف )  الدولة، والسلطات احمللية، والكنيسة    موظفو(وتـرى أن محاية حق املوظفني العامني        . االجـتماعي األورويب  
وقد سبق يف الواقع أن خلصت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية إىل أن التشريع             . اإلضـراب غـري مالئـم     

 من امليثاق االجتماعي األورويب، إذ ذكرت بأن القيود اليت ترمي عملياً ٦ من املادة ٤الفنلندي يتعارض مع الفقرة 
اخلدمة املدنية من اختاذ إجراءات مجاعية سوى للحصول على اتفاق مجاعي ال تنسجم مع هذه               إىل مـنع موظفي     

ومل تستلم اللجنة العليا املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بعد تعليقات جلنة       . األحكـام من امليثاق   
 .اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية

، جيوز  )٦٦٤/١٩٧٠( من قانون االتفاقات اجلماعية ملوظفي اخلدمة املدنية         ٨ادة   من امل  ١ووفقاً للفقرة    -٣٦٥
ملوظفـي الدولـة اختاذ إجراءات مجاعية خالف إغالق املنشأة أو اإلضراب حبيث يكون اهلدف من اإلجراءات                 

 ميكن اللجوء إىل وعند انقضاء صالحية االتفاق اجلماعي املطبق، ال. اجلماعية هو التأثري على شروط العمل القائمة
. اإلضراب إال لدعم تلك املطالب اليت ميكن االتفاق بشأهنا، مبقتضى القانون املذكور، عن طريق اتفاقات مجاعية               

واإلضرابات اليت . ويف أثناء سريان مفعول االتفاق اجلماعي، ال ميكن اختاذ أي إجراء مجاعي لتغيري بنوده وشروطه
ومن املمكن  . األهداف اليت يشملها االتفاق اجلماعي حمظورة هي األخرى       يسـعى منظموها لتحقيق أهداف غري       

بالتايل السعي، رهناً مبراعاة هذه القيود، لتحقيق أهداف مشمولة باالتفاق اجلماعي عن طريق اإلضراب، بشرط               
 .أال يكون الغرض من اإلضراب هو إجناز اتفاق مجاعي جديد

قانون املذكور أعاله، ال جيوز ملوظف الدولة أن يشارك يف إضراب إال          من ال  ٨ من املادة    ٤ووفقاً للفقرة    -٣٦٦
وليس املقصود هبذا احلكم فرض قيود على احلق يف . عـلى أسـاس قرار من نقابة املوظفني اليت نظمت اإلضراب        

 .اإلضراب وإمنا الغرض منه ضمان استمرار تقدمي اخلدمات العامة

 ٩املادة 

 ولية اليت صدقت عليها فنلندا اتفاقيات منظمة العمل الد- ١

وقدمت آخر تقاريرها   . لقـد صدقت فنلندا على مجيع االتفاقيات املذكورة يف املبادئ التوجيهية العامة            -٣٦٧
 :الدورية على النحو التايل
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 ؛١٩٩٩، آخر تقرير قدم يف عام )١٩٦٤إعانات إصابات العمل،  (١٢١االتفاقية رقم 

 ؛٢٠٠١، آخر تقرير قدم يف عام )١٩٦٧ز والشيخوخة والورثة، إعانات العج (١٢٨االتفاقية رقم 

 ؛١٩٩٨، آخر تقرير قدم يف عام )١٩٦٩الرعاية الطبية وإعانات املرض،  (١٣٠االتفاقية رقم 

 ١٩٩٨، آخر تقرير قدم يف عام )١٩٨٨النهوض بالعمالة واحلماية من البطالة،  (١٦٨االتفاقية رقم 

  فروع الضمان االجتماعي- ٢

التوجهات يف جمال   " يرد مرفقاً هبذا التقرير منشور صادر عن وزارة الشئون االجتماعية والصحة بعنوان            -٣٦٨
 ).٢٥املرفق (" ٢٠٠٣احلماية االجتماعية يف فنلندا يف عام 

دخل حيز التنفيذ ) ٨١٢/٢٠٠٠(هناك قانون جديد بشأن وضع مستخدمي الرعاية االجتماعية وحقوقهم  -٣٦٩
والغـرض مـن هذا القانون هو حتسني اخلدمات املقدمة وفقاً لرغبات   . ٢٠٠١يـناير  /الـثاين يف أول كـانون   

املستخدمني، وتعزيز ثقة هؤالء يف اخلدمات املقدمة، ومراعاة حقهم يف احلصول على خدمات جيدة ويف املعاملة                
 .غري التمييزية يف اخلدمات االجتماعية

دمة إىل أمني املظامل الربملاين بالرعاية االجتماعية والضمان     ويـتعلق العـدد األكـرب مـن الشكاوى املق          -٣٧٠
ووفقاً للمالحظات الواردة يف هذه الشكاوى، مثة أوجه قصور فيما يتعلق بتنفيذ مبادئ حسن اإلدارة . االجتماعي

رات، واحترام وإنفاذ القانون، االجتماعي وفيما يتعلق بإطالة اإلجراءات على حنو مبالغ فيه، واخللل يف تعليل القرا
 .حق املستخدمني يف املعاملة املناسبة والالئقة، ويف احلصول على املشورة واإلرشاد

وقـد أقرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بدورها، يف بعض أحكامها، بوجود انتهاكات تتعلق بالقصور يف               -٣٧١
 .م الشكوى ليحيط علماً هبا والتعليق عليها إن شاءتعليل قرارات هيئات قضائية استئنافية وبعدم إحالة الوثائق إىل مقد

وشدد أمني املظامل الربملاين على أمهية تعجيل اإلجراءات يف احلاالت املتعلقة بسبل العيش األساسية وينبغي  -٣٧٢
لطول توفري املوارد الكافية لنظام االستئناف يف احلاالت املتعلقة ببدل املعيشة من أجل التمكني من الوفاء بشرط ا                

وإن استقاللية أعضاء جمالس االستئناف ونزاهتها أمور مهمة . املعقول لإلجراءات وغريه من شروط احملاكمة العادلة
 .هي األخرى كيما حيظى هذا النظام بثقة طاليب االستحقاقات

 الرعاية الطبية) أ (- ٢

صول على رعاية األسنان يف     لقد جرى إصالح خدمات رعاية األسنان وتوسيع فرص احل        . رعاية األسنان  -٣٧٣
، ألزمت السلطات احمللية بتقدمي رعاية األسنان       ٢٠٠١ففـي املـرحلة األوىل يف عام        . ٢٠٠٢ و ٢٠٠١عـامي   

. ، جرى توسيع هذا االلتزام ليشمل السكان مجيعا٢٠٠٢ًويف عام .  وما بعده١٩٤٦لألشخاص املولودين يف عام 
وُعدل قانون .  عن تكاليف رعاية األسنان يف إطار التأمني الصحيويف الوقت ذاته، جرى توسيع احلق يف التعويض

التأمني الصحي حبيث يتمتع مجيع األشخاص باحلق يف احلصول على تعويض بغض النظر عن السن، وذلك اعتباراً                 
 .٢٠٠٢ديسمرب /من أول كانون األول
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ت رعاية األسنان اليت     مليون شخص مستفيد من خدما     ١,٨، كان هناك حنو     ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ويف عامي    -٣٧٤
.  ماليني استشارة  ٥وبلغ جمموع عدد االستشارات لدى أطباء األسنان حنو         . تقدمها مراكز رعاية األسنان العامة    

  مريض  ٢٠ ٠٠٠ بنحو   ٢٠٠٢ و ٢٠٠١وزاد عـدد األشـخاص الذيـن يسـتعملون هذه اخلدمات يف عامي              
وزادت اخلدمات اليت يوفرها مقدمو .  شخص ١٥ ٠٠٠ بنحو   ٢٠٠٣، بينما زاد هذا العدد يف عام        )١اجلـدول (

، باملقارنة بعام   ٢٠٠٣ يف املائة تقريباً يف عام       ٤٠هـذه اخلدمات اآلخرين، وبصفة رئيسية أطباء األسنان اخلواص، بسبة           
وقدمت السلطات احمللية خدمات عن طريق أطباء .  تقريباً ٢٠٠١، وبلغـت األرقام ضعف ما كانت عليه يف عام           ٢٠٠٢
 .٢٠٠٣ يف عام ٧٩ ٥٠٠، و٢٠٠٢ يف عام ٥٧ ٠٠٠، و٢٠٠١ استشاره يف عام ٣٦ ٠٠٠واص، مبقدار أسنان خ

 منهم خدمات رعاية طبية خاصة      ١٥٠ طبيب أسنان يعملون يف القطاع العام، يقدم         ٢ ٣٠٠وهناك حنو    -٣٧٥
 مساعداً يف ٥٥٥ ممرضاً يف طب األسنان و٢ ٧٣٠وعالوة على ذلك، مثة ). بعضهم يعمل على أساس غري متفرغ(

 . مساعداً يعملون على أساس غري متفرغ٧٦ ممرضاً و٢٨٩طب األسنان يعملون يف القطاع العام، منهم 

 ١١اجلدول 
 املرضى الذين تلقوا رعاية طب األسنان يف مراكز الرعاية الصحية فـي األعـوام

 ٢٠٠٢ و٢٠٠١ املرضى الذين تلقوا العالج يف عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١

 ٢٠٠١ من التغيري
 حسب السن ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٢إىل 

  ١٠٥ ٦٤٨ 
-٤١ ٢٨٤ 
  ١٤٦ ٩٣٢ 
 
-٨٣ ٣٨٤ 
  ٢٢ ٢٦٤ 

١ ٥٩٣ ٤٢٧ 
٨٨٣ ٥٨١ 
٧٠٩ ٨٤٦ 

 
٢٢١ ٥٧٥ 
١ ٨١٥ ٠٠٢ 

١ ٤٨٧ ٧٧٩ 
٩٢٤ ٨٦٥* 
٥٦٢ ٩١٤ 

 
٣٠٤ ٩٥٩ 
١ ٧٩٢ ٧٣٨ 

  وما بعدها١٩٤٦مواليد عام 
  عاما١٧ًالعمر من املولد إىل 

هلم تلقي  األشـخاص اآلخـرون الذين حيق       
     الرعاية على أساس العمر

 السكان اآلخرون
       اجملموع

 ٢٠٠٣املرضى الذين تلقوا العالج يف عام 

٢٠٠٣ - ٢٠٠٢التغري من   حسب السن ٢٠٠٣
-٢٧ ٠١٥ 
-١١ ٩٤١ 
  ٥٤٠ 
  ١١ ٤٠١ 
-١٥ ٠٧٤ 

٨٥٦ ٧٩١ 
٩٤٣ ٦٦٧ 
٧١٢ ٥٤٧ 
٢٣١ ١٢٠ 
١ ٨٠٠ ٤٥٨ 

  عاما١٧ًالعمر من املولد إىل 
 : عاما١٧ًخاص الذين تتجاوز أعمارهم األش

  عاما٥٥ً إىل ١٨منهم األشخاص من  -
  عاماً فأكثر٥٦واألشخاص البالغني  -

      اجملموع
 .٢٠٠٢، معلومات أولية، Stakes / Tieto: املصدر

 . عاما١٨ًالعمر من املولد إىل  *
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 ١٢اجلدول

 ٢٠٠٢فّنيو طب األسنان يف مراكز الرعاية الصحية يف عام 

وع عدد جمم
فنيي طب 
 األسنان

عدد 
األشخاص 
الذين يف 
 إجازات

 :ومنهم
الذين ميارسون 
طب األسنان 
 كعمل إضايف

 :منهم
املوظفون 
لبعض الوقت

جمموع عدد 
األشخاص 
 اجملموعة الفنية املوظفني

٢ ٤٦١ 
٦٠٦ 
٢ ٩٠٧ 

 
٥ 
٥ 

١٥ 
٥١ 
١٧٧ 

 
 صفر
١ 

٥٨ 
 صفر
 صفر

 
 صفر
 صفر

٥٠٦ 
٧٦ 
٢٨٩ 

 
 صفر
٢ 

٢ ٣٠٤ 
٥٥٥ 
٢ ٧٣٠ 

 
٥ 
٤ 

 أطباء األسنان املرخص هلم
 مساعدو طب األسنان املرخص هلم

األشـخاص املرخص هلم باستعمال     
     لقب ممرض لطب األسنان

 فنيو طب األسنان املرخص هلم 
 آخرون

 .إحصائيات فنلندا: املصدر
 ١٣اجلدول 

 ٢٠٠١م يف عا) كجزء من الرعاية الصحية األساسية(التكاليف التشغيلية لرعاية األسنان 

 حصة التكاليف التشغيلية
 البلديات واجملالس املشتركة بني البلديات باأللف يورو )يف املائة(

 
١,١ 
٢٠,٦ 

٢٨١ ٥٨٧ 
٣ ٠٤٥ 
٥٨ ٠٣١ 

 *التكاليف التشغيلية
 املشتريات من مقدمي اخلدمات اخلواص

 الدخل من الرسوم على اخلدمات
 .إحصائيات فنلندا: املصدر

 .ت الوارد من البلديات األعضاءال تشمل دخل املبيعا * 

ديسمرب/بدأ اعتباراً من أول كانون األول   . رعايـة األسـنان اخلاصة والتعويض يف إطار التأمني الصحي          -٣٧٦
ووفقاً .  تطبيق احلق يف التعويض عن تكاليف رعاية طب األسنان على مجيع األشخاص أياً كانت أعمارهم٢٠٠٢

 من تكاليف رعاية األسنان اليت قدمها طبيب أسنان خاص، باستثناء تكاليف هلذا القانون، يعّوض املريض عن جزء
وال ينبغي أن يتجاوز    . تركيـب أسنان اصطناعية وغري ذلك من الرعاية اآللية فضالً عن تقومي اعوجاج األسنان             

دماء احملاربني أما بالنسبة لق  .  يف املائـة من املعدل الذي حدده املعهد الوطين للمعاشات التقاعدية           ٦٠الـتعويض   
ومزيـلي األلغام، فتعوض تكاليف رعاية األسنان بقدر أكرب من غريهم، ومن ذلك التعويض عن تركيب أسنان                 

 .اصطناعية، وذلك مبقتضى أحكام قانون منفصل
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، كان ٢٠٠٣ففي عام . ومثة تفاوت يف تقدمي خدمات أطباء األسنان اخلواص يف البلديات واملدن املختلفة -٣٧٧
 منهم على ٤٦٤ طبيب أسنان مسجالً لدى الرابطة الفنلندية ألطباء األسنان، يعمل ٢ ٤٥٤ جمموعه هـناك مـا   

 مساعداً يف طب األسنان مسجالً لدى       ٢٦٨ ممرضاً يف طب األسنان، و     ١ ٢٢٢أساس غري متفرغ؛ كما أن هناك       
 .اص يعملون يف القطاع اخل(Tehy)احتاد الفنيني الصحيني وفنيي الرعاية االجتماعية 

 استطاعت .مـدى توفر رعاية األسنان واملشاكل اليت تعترض الرعاية اليت تقدمها مراكز الرعاية الصحية          -٣٧٨
 وكذلك يف عام ٢٠٠١السلطات احمللية أن تدير على حنو جيد نسبياً مسألة توسيع الرعاية العامة لألسنان يف عام           

 أدى إىل حدوث مشاكل كبرية ٢٠٠٢ديسمرب / األولعلى أن إلغاء الشرط املتعلق بالسن يف أول كانون .٢٠٠٢
فقد . يف البلديات، وتبني أن مثة قدراً أكرب من التفاوت على الصعيد اجلهوي يف الطلب على رعاية األسنان مما كان متوقعا              

ىن عن زيادة   ولكنه كان ال غ   . أمكن، يف بعض البلديات، تلبية الطلب بتغيري املمارسات السائدة يف مراكز الرعاية الصحية            
وقد أثار تقدمي رعاية األسنان غري امللحة مشكلة ال سيما يف املدن . املـوارد لتلبـية الطلب املتزايد يف العديد من البلديات       

 .أما خارج املدن الكربى، فقد بات الوضع أكثر تعقيداً بسبب صعوبة إجياد موظفني خمتصني. الكربى

ئة متاحة على مدار أيام األسبوع دون أية مشكالت يف مجيع           ، أصبحت الرعاية الطار   ٢٠٠٣ويف عـام     -٣٧٩
ويف بعض املدن الكربى، اقتصر تقدمي رعاية األسنان يف احلاالت األخرى على األشخاص         . مراكـز الرعاية تقريباً   
ويف بعض مراكز الرعاية الصحية، كان من الضروري تقييد فرص احلصول على            .  عاماً ١٨الذيـن بلغـوا سن      

وأحد األسباب اليت دعت إىل ذلك هو التفاوت يف األولويات اليت توليها . ء األسنان يف بعض األحيانخدمات أطبا
ونتيجة لتوسيع نطاق خدمات رعاية األسنان، باتت فترة        . خمـتلف الـبلديات للمجموعات املختلفة من املرضى       

ينت املمارسات اليت اعتمدهتا خمتلف االنتظار للحصول على هذه الرعاية أطول مما كانت عليه يف السابق، كما تبا         
 .البلديات ملعاجلة هذا الوضع

ووفقاً . وعلى العموم، فقد زادت مراكز الرعاية الصحية من خدمات رعاية األسنان اليت تقدمها للكبار              -٣٨٠
 يناير/ يف كانون الثاين   (STAKES)الستقصـاء أجـراه املركز الوطين للبحوث والتنمية من أجل الرفاه والصحة             

، فقـد احتاج األمر إىل أقل من أسبوعني للحصول على موعد لدى مساعد طب أسنان يف نصف مراكز                   ٢٠٠٥
ويف ذلك مؤشر على التغريات اليت طرأت يف تنظيم العمل يف مراكز الرعاية الصحية، ال سيما يف  . الرعاية الصحية 

وقد احتاج األمر . اء أسنان جددوقد عينت مراكز الرعاية الصحية أيضاً مساعدي أطب. ٢٠٠٤ و٢٠٠٣عـامي   
 يف املائة من مراكز الرعاية الصحية، إىل أقل من أسبوعني للحصول على موعد لدى مساعد طب            ٢٢أيضـاً، يف    

 .بيد أنه ال تزال هناك تفاوتات جهوية كبرية. أسنان

علقة مبعاملة املرضى يف    ، اختذ أمني املظامل الربملاين قراراً بشأن العديد من الشكاوى املت          ٢٠٠٤ويف عـام     -٣٨١
 .جمال رعاية األسنان على قدم املساواة

 االستحقاقات املرضية نقداً) ب (- ٢

. مل تـتغري بنـية التأمني الصحي واالستحقاقات املرضية كثرياً خالل الفترة الزمنية املشمولة هبذا التقرير                -٣٨٢
 .تضمن مرفقاته مزيداً من املعلومات التفصيليةويقدم التقرير معلومات أساسية عن مستوى االستحقاقات، بينما ت
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وقد .  التعويض عن فقدان الدخل من جراء العجز عن العمل لفترة قصريةباالستحقاقات املرضيةواملقصود  -٣٨٣
 حبيث استعيض عن االستحقاق األدىن السابق احملسوب        ٢٠٠٢طرأ تغيري على نظام االستحقاقات املرضية يف عام         

الحتياجات باالستحقاق األدىن الذي يدفع يف كل األحوال مىت استمر املرض مدة ال تقل عن               على أساس تقدير ا   
 . يوماً متواصلة٥٥

 يورو يف اليوم اعتباراً من مطلع عام        ١٥,٢٠ يورو إىل    ١١,٤٥ورفـع مبلغ االستحقاق املرضي األدىن        -٣٨٤
، وعلى استحقاقات األمومة واألبوة     ويسـري هـذا االرتفاع أيضاً على االستحقاق عن إعادة التأهيل          . ٢٠٠٥
 .واألسرة

ويرد احلديث  . ، دخل إصالح شامل لقانون التأمني الصحي حيز التنفيذ        ٢٠٠٥يناير  /ويف كـانون الثاين    -٣٨٥
 . أدناه الذي يتناول التغريات يف الضمان االجتماعي٧عن هذا اإلصالح مبزيد من التفصيل يف البند 

 ١٤اجلدول 

 )أمثلة (٢٠٠٥ة يف عام االستحقاقات املرضي

 السنة/ الدخل أيام األسبوع) /يورو(االستحقاق املرضي 
 صفر
٣,٣٢ 
٨,٨٦ 
٢٢,١٤ 
٦٥,١٣ 
٨٨,١٤ 

١ ٠٠٠ 
١ ٥٠٠ 
٤ ٠٠٠ 
١٠ ٠٠٠ 
٣٠ ٠٠٠ 
٥٠ ٠٠٠ 

ويغطي التأمني الصحي جزءاً من أتعاب الطبيب ومن تكاليف رعاية األسنان، والفحوص الطبية، والعالج  -٣٨٦
 .التعويض وفقاً ملعدل حدده املعهد الوطين للمعاشات التقاعديةالطيب، ويدفع 

ويف .  يف املائة من املعدل احملدد٦٠يغطي التأمني الصحي أتعاب الطبيب اخلاص يف حدود . أتعاب الطبيب -٣٨٧
 . شخصا١ً ٤٩٧ ٢٩٤، دفعت تعويضات ملا جمموعه ٢٠٠٤عام 

 ١٥اجلدول 
 ٢٠٠٣ إىل ١٩٩٩ أتعاب األطباء يف الفترة من من) يف املائة(متوسط مبالغ التعويضات 

 السنة ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 يف املائة ٣٧,٣ ٣٦,٢ ٣٤,٨ ٣٦,٢ ٣١,٣
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يغطي التأمني الصحي تكاليف الفحوص الطبية والعالج الطيب اليت أوصى هبا  . الفحـوص الطبية والعالج    -٣٨٨
، تلقى ٢٠٠٤ويف عام . ملائة من املعدل احملدد يف ا٧٥ يورو، يف حدود ١٣,٤٦طبيـب خـاص تتجاوز كلفتها    

 . شخصاً التعويض عن مثل هذه الفحوص وهذا العالج٧٨٩ ٣١٩

 ١٦اجلدول 
 من تكاليف الفحوص ) يف املائة(متوسط مبالغ التعويضات 

 ٢٠٠٣ إىل - ١٩٩٩والعالج الطيب يف الفترة من 

 السنة ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 يف املائة ٤١,٧ ٤٠,٥ ٣٦,٩ ٣٥,٣ ٣٣,٨

بناًء على  ) الضرورية للعالج من مرض ما    (يغطـي التأمني الصحي جزءاً من تكاليف األدوية         . األدويـة  -٣٨٩
ويف حاالت بعض .  يورو١٠ يف املائة من كل شراء تتجاوز قيمته ٥٠ونسبة التعويض األساسي هي . وصفه طبيب

 يف املائة من    ١٠٠ أو   ٧٥ منفصلة، فإن التعويض يصل إىل       األمراض املستعصية واملزمنة اليت يتعني أن حتدد بطريقة       
 . شخصا٣ً ٢٧١ ٥٦٨، دفعت تعويضات ملا جمموعه ٢٠٠٤ويف عام .  يورو٥كل شراء تتجاوز قيمته 

 ١٧اجلدول 
 من تكاليف األدوية ) يف املائة(متوسط مبالغ التعويضات 

 ٢٠٠٣ إىل ١٩٩٩حسب فئات التعويض يف الفترة من 

يف املائة/السنة ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
٤١,٥ 
٧٠,٢ 
٩٦,٨ 

٤٢,١ 
٧٠,٩ 
٩٧ 

٤١,٥ 
٧٠,٧ 
٩٦,٨ 

٤١,١ 
٧٠,٣ 
٩٦,٤ 

٤٠,٦ 
٧٠,١ 
٩٦,٢ 

  يف املائة٥٠
  يف املائة٧٥
  يف املائة١٠٠

وإذا جتاوزت تكلفة األدوية اليت دفعها املريض سقفاً معيناً، فإن التعويض يغطي املبلغ الزائد عن السقف                 -٣٩٠
 . يورو٦٠٦,٩٥ مببلغ ٢٠٠٥حدد هذا السقف يف عام و. بالكامل

يغطي التأمني الصحي تكاليف السفر اليت صرفت للعالج من مرض أو إلعادة التأهيل             . تكالـيف السفر   -٣٩١
وإذا جتاوزت تكاليف   ).  يورو ٩,٢٥ هو   ٢٠٠٥املبلغ يف عام    (على أن تتجاوز تكاليف اليوم الواحد مبلغاً معيناً         

، فإن التعويض يشمل املبلغ الزائد عن هذا السقف         )٢٠٠٥ يورو يف عام     ١٥٧,٢٥(سقفاً معيناً   املريض يف السنة    
وحيق للمحاربني القدامى احلصول على تعويض كامل عن تكاليف السفر املرتبطة بأنشطة إعادة التأهيل              . بالكامل
 . شخص تعويضات عن تكاليف السفر٥٨٧ ٥٠١، تلقى ٢٠٠٤ويف عام . املرتبة هلم
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 ١٨دول اجل
 ٢٠٠٣ إىل ١٩٩٩عن تكاليف السفر يف الفترة من ) يف املائة(متوسط مبالغ التعويضات 

 السنة ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 يف املائة ٨٦ ٨٦,٦ ٨٦,١ ٨٦,٢ ٨٦,٧

.  يف املائة من املعدل احملدد٦٠يغطي التأمني الصحي أتعاب طبيب أسنان خاص يف حدود . رعاية األسنان -٣٩٢
وحيق للمحاربني  .  يف املائة مرة واحدة يف السنة      ٦٠تكاليف الفحص األساسي ال تعوض إال يف حدود         عـلى أن    

القدامـى احلصـول عـلى تعويض كامل عن الرعاية األساسية لألسنان وعن جزء من اخلدمات األخرى لرعاية                  
 .األسنان

وسيع احلق يف التعويض عن     ، ت ٢٠٠٢ و ٢٠٠١وعـلى حنو ما ذكر أعاله، فقد جرى تدرجيياً، يف عامي             -٣٩٣
، دفعت تعويضات عن تكاليف خدمات قدمها أطباء أسنان خواص ملا           ٢٠٠٤ويف عام   . تكاليف رعاية األسنان  

 . شخصا١ً ٠٢٨ ٦٢٩جمموعه 

 ١٩اجلدول 

 من تكاليف رعاية ) يف املائة(متوسط مبالغ التعويضات 
 ٢٠٠٣ إىل ١٩٩٩األسنان يف الفترة من 

 السنة ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 يف املائة ٤٦,٩ ٤٥,١ ٤٠,٧ ٣٨,٥ ٣٧,٢

 استحقاقات األمومة) ج (- ٢

تشري احلكومة الفنلندية، فيما يتعلق باستحقاقات األمومة واألبوة، إىل تقريرها الدوري السابق، مضيفة إىل  -٣٩٤
 .ذلك املعلومات التالية

قاقات األمومة اخلاصة، واستحقاقات الوالدين،     الستحقاقات األمومة، واستح  لقـد ُرفع املستوى األدىن       -٣٩٥
، كان  ٢٠٠٤ويف عام   . ٢٠٠٥ يورو اعتباراً من مطلع عام       ١٥,٢٠ يورو إىل    ١١,٤٥ من   واستحقاقات األبوة 

وكانت استحقاقات األمومة اخلاصة تدفع     .  أباً ٤٦ ٩٤٧ أمهات و  ٩٨ ٤٠٤يسـتفيد من استحقاقات الوالدين      
 . خطرةلألمهات الالئي يعملن يف وظائف

 يوماً ١٢ يوماً حيث أضيف إليها ١٨، مددت عطلة األبوة اليت كانت مدهتا ٢٠٠٣وابتداء من مطلع عام  -٣٩٦
 يوم عمل على األقل من هذه اإلجازة عند هناية املهلة الزمنية اليت حيق              ١٢من أيام العمل، بشرط أن يأخذ األب        

وبذلك تصل مدة   . ام التمديد بعد هذه املهلة مباشرة     لــه فيها احلصول على استحقاقات األبوة، وأن يأخذ أي         
 . يوما٢٤ًاإلجازة بدون انقطاع 
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 أخذ إجازة الوالدين على أساس غري متفرغ حبيث ميكن لألم واألب أخذ ٢٠٠٣وقد بات ممكناً منذ عام  -٣٩٧
ين ألصحاب كما منح احلق يف احلصول على جزء من استحقاقات الوالد     . جـزء من هذه اإلجازة يف وقت واحد       

 .املشاريع اخلاصة

 حبيث حيق جلميع اآلباء واألمهات      ٢٠٠١مارس  / اعتباراً من أول آذار    اسـتحقاقات األمومة  ووسـعت    -٣٩٨
وكان هذا االستحقاق مينح يف السابق لآلباء       .  عاماً احلصول على استحقاقات األمومة     ١٨املتبـنني أطفاالً دون     

 يورو يف عام    ١٤٠ورفع مبلغ استحقاق األمومة ليصل إىل       . م عاماً واحداً  الذين يتبنون أطفاالً ال تتجاوز أعماره     
 . شخصا٥٦ً ٤٩٧، كان يستفيد من استحقاقات األمومة ٢٠٠٤ويف عام . ٢٠٠٢

 استحقاقات الشيخوخة) د (- ٢

 بالنظر إىل إصالح أحكام الدستور اخلاصة باحلقوق األساسية، فقد استحدثت أحكام قانونية بشأن نظام              -٣٩٩
) ٥٤٩/٢٠٠٣(فالقانون اخلاص مبعاشات موظفي احلكومة احمللية       . املعاشـات التقاعدية ملوظفي احلكومة احمللية     

يتضـمن أحكامـاً تتعلق، يف مجلة أمور، بأمن املعاشات، واحلقوق يف املعاشات، وحتديد املعاشات، واملعاشات                
 اليت حتكم املعاشات، ودفع املعاشات، وسبل األسـرية، وتقـدمي الطلبات للحصول على املعاش والقواعد األولية        

 .االستئناف

وبغـية إجنـاز أهداف سياسة املعاشات، طرأت على نظام معاشات احلكومة احمللية تغيريات اعتباراً من                 -٤٠٠
 . مماثلة للتغيريات اليت أجريت يف القطاع اخلاص٢٠٠٥يناير /كانون الثاين

 يف نظام املعاشات التقاعدية الوطنية خالل الفترة الزمنية اليت مشلها      ومل جتر أية تغيريات هيكلية ذات شأن       -٤٠١
 .هذا التقرير

. ، أدرج نوع جديد من الدعم املايل للمهاجرين، يف شكل استحقاق خاص للمهاجرين            ٢٠٠٣ويف عام    -٤٠٢
فنلندا والذين ويكفـل هـذا االستحقاق دخالً أثناء فترة الشيخوخة أو العجز عن العمل للمهاجرين املقيمني يف                 

والشرط احملدد لدفع . يكونـون، بدون هذه اإلعانة، يف حاجة إىل دخل ملدة طويلة تدفع من قبل السلطات احمللية           
وعالوة على ذلك، يشترط أن يكون      .  عاماً أو العجز عن العمل     ٦٥هـذا االستحقاق هو بلوغ سن ال تقل عن          

أما املبلغ  . وات قبل دفع املبلغ األول من هذه االستحقاقات       املسـتفيد قد أقام يف فنلندا ملدة ال تقل عن مخس سن           
 .األقصى لالستحقاق فهو معادل ملبلغ املعاش الوطين

يناير/وفـيما يتعلق بنظام املعاشات املرتبطة باإليرادات، والذي دخل عليه تغيري اعتباراً من كانون الثاين               -٤٠٣
 أدناه فيما يتعلق بالتغريات احلاصلة      ٧ليت وردت ضمن البند     ، فإن احلكومة الفنلندية تشري إىل املعلومات ا       ٢٠٠٥

 .يف الضمان االجتماعي

 ٩٠١ ٩٣١، بلـغ عدد األشخاص الذين حيق هلم احلصول على معاشات الشيخوخة             ٢٠٠٣ويف عـام     -٤٠٤
 ١ ٢٧٥ ٥٦٤ شخصاً، منهم    ١ ٣٢٩ ٩٨٨ معاشات   ، كان العدد اإلمجايل للحاصلني على     ٢٠٠٣ويف عام   . شخصاً
 . يف املائة من جمموع السكان٢٤,٤اً حمتفظاً بإقامته املعتادة يف فنلندا، وهو ما ميثل شخص
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 استحقاقات العجز ) ه (- ٢

مل تتغري خالل الفترة الزمنية املشمولة هبذا التقرير بنية استحقاقات العجز، اليت تشكل األساس للدخل أثناء  -٤٠٥
 .العجز عن العمل

 العجز تغريت تبعاً إلصالح نظام املعاشات املرتبط باإليرادات، كما هو مبني يف على أن شروط دفع معاش -٤٠٦
 . أدناه٧البند 

 ٩٥٣ شخصاً على معاشات العجز وكان متوسط مبلغ معاش العجز ٢٦٧ ١٤٠، حصل ٢٠٠٣ويف عام  -٤٠٧
 .يورو شهرياً

 ٢٠اجلدول 
 ٢٠٠٣ديسمرب /األول كانون ٣١املستفيدون من معاشات العجز حسب الفئات العمرية يف 

 السن ١٩- ٤٤-٢٠ ٥٤-٤٥ ٥٩-٥٥ ٦٤-٦٠ ٦٥- اجملموع
٨٢ ٢٩٤ - ٢٦٧ ١٤٠ ٧١ ٤٨٩ ٧٠ ٠٠٣ ٤٢ ٦٦٣  املبلغ ٦٩١

 استحقاقات الورثة) و (- ٢

، ٢٠٠٣ويف عام   . تشري احلكومة الفنلندية، فيما يتعلق باستحقاقات الورثة، إىل تقريرها الدوري السابق           -٤٠٨
وكان متوسط  .  يتيماً ٢٦ ٨٧١ شخصاً وحصل على معاش الترمل       ٢٥٩ ٠٤٣األرملة  /ملحصل على معاش األر   

 . يورو شهريا٢٧٥ً يورو شهرياً ومتوسط مبلغ معاش اليتيم ٤٣٦مبلغ معاش الترمل 

 استحقاقات إصابات العمل) ز (- ٢

دوري السابق، ويقدر   تشـري احلكومة الفنلندية، فيما يتعلق باستحقاقات إصابات العمل، إىل تقريرها ال            -٤٠٩
 .٢٠٠٥ يف املائة من أجور املوظف يف عام ١,١متوسط مبلغ استحقاق إصابات العمل 

 استحقاقات البطالة) ح (- ٢

مل تتغري بنية استحقاقات البطالة أثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير الدوري، وتشري احلكومة هبذا الصدد إىل  -٤١٠
ونص . ٢٠٠٣يناير  /ن تأمني البطالة اجلديد حيز التنفيذ يف أول كانون الثاين         وقد دخل قانو  . تقريـرها السـابق   

 أشهر يف احلاالت اليت يتعني فيها على ٨القانون على خفض مدة العمل املطلوبة لالستفادة من هذا االستحقاق إىل 
، فقد خفضت ونشأ حق جديد يف استحقاق البطالة اليومي. نفس الشخص أن يفي بصورة متكررة بشروط العمل

وتبقى هذه املدة   .  أشهر ٨ أشهر إىل    ١٠ أسبوعاً، أي من     ٣٤ أسبوعاً إىل    ٤٣مدة العمل املطلوبة الستحقاقه من      
حمـددة بـعشرة أشهر بالنسبة لألشخاص الذين حيق هلم ألول مرة احلصول على استحقاق البطالة، ولكن املدة                 

 . شهرا٢٨ً شهراً إىل ٢٤ذه احلاالت من الزمنية اليت حتتسب للحصول على هذا احلق مددت يف ه
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ويف . ورفعت مستويات استحقاق البطالة وإعانات العودة إىل سوق العمل أثناء الفترة اليت مشلها التقرير              -٤١١
.  يورو يومياً  ٢٣,٢٤، كـان املبلغ الكامل إلعانة العودة إىل سوق العمل أو استحقاق البطالة هو               ٢٠٠٥عـام   

 عاماً كما   ١٨ املمكن احلصول على إعانة إضافية عن إعالة األبناء بالنسبة لألطفال دون             وباإلضافة إىل ذلك، من   
واجلزء األساس من استحقاق البطالة املرتبط باإليرادات مساو للمبلغ الكلي الستحقاق           . كـان احلال يف السابق    

وقد رفع اجلزء املرتبط باإليرادات من      .  يورو يومياً، مضافاً إليها عالوة إعالة األبناء احملتملة        ٢٣,٢٤البطالة، أي   
 . يف املائة من الفرق بني الدخل اليومي واجلزء األساس٤٥ يف املائة إىل ٤٢االستحقاق من 

وفـيما يتعلق مبراعاة دخل زوجة مقدم الطلب أو زوج مقدمة الطلب، فقد خففت الشروط املرعية يف                  -٤١٢
وعند تقييم احلاجة إىل دعم     . ٢٠٠٤يناير  /باراً من كانون الثاين   تقيـيم احلاجة إلعانة العودة إىل سوق العمل اعت        

 ٥٣٦الزوج فقط إذا جتاوز /مقدم الطلب يف االعتبار بالكامل، بينما يراعى دخل الزوجة/مايل، يؤخذ دخل مقدمه
 ). يورو يف السابق٢٣٦بعد ما كان (يورو شهرياً 

 ٢١اجلدول 
 ٢٠٠٤ و٢٠٠٠ت البطالة بني عامياألشخاص الذين استحقوا احلصول على استحقاقا

 السنة ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
٢٨٥ ٤٤٢
٥٤ ٧٨٠ 
٢٤٨ ٨٩٨

٢٨٧ ١٣٨ 
٥١ ٣٤٣ 
٢٥٥ ٤٣٧ 

٢٨٠ ٨١٣ 
٤٦ ٥٦٥ 
٢٦٣ ٠٣٨ 

٢٧٦ ٥٦٢ 
٤٣ ٦٥٢ 
٢٧١ ٣٧٨ 

٢٩٦ ٣٩٣ 
٤٣ ٣٣٠ 
٢٨٦ ٥٨١ 

 استحقاق مرتبط باإليرادات
 اجلزء األساسي من استحقاق البطالة

 لعملإعانة العودة إىل سوق ا

أحكاماً ) ١٢٩٠/٢٠٠٢(تضمن قانون تأمني البطالة . تأمني البطالة ألفراد أسرة أصحاب املشاريع اخلاصة -٤١٣
واضـحة للغايـة عن تأمني البطالة ألفراد أسرة أصحاب املشاريع اخلاصة حبيث يعترب الشركاء املالكني للشركة                 

ومبوجب هذا القانون، ال جيوز دفع      . التجارية كلية موظفـني هـم أيضاً يف هذه الشركة إىل حني إهناء أنشطتها             
استحقاق البطالة عن الفترة الزمنية اليت ميارس فيها الشخص املعين نشاطاً متفرغاً كصاحب مشروع خاص أو أي        

واهلدف من هذا احلكم هو احليلولة دون حتمل نظام الضمان االجتماعي املخاطر            . نشـاط آخـر عامالً حلسابه     
 .شطة التجاريةاملرتبطة باألن

ويعترب الشخص موظفاً متفرغاً لدى شركة ما إىل أن يتبني أن األنشطة التجارية هلذه الشركة مل تعد قائمة  -٤١٤
ويعد الشخص موظفاً لبعض الوقت لدى شركة ما فقط إذا شغل . أو عندما تتوقف املدة ملدة أربعة أشهر متواصلة
الً متفرغاً ال ميت بصلة إىل األنشطة التجارية هلذه الشركة، أو حني يف نفس الوقت ملدة عشرة أشهر على األقل عم

على أن  . تكون ساعات العمل يف هذه الشركة ضئيلة للغاية حبيث ال تشكل عائقاً لعمل آخر على أساس التفرغ                
 ذلك مثالً توقف األنشطة التجارية أو االنقطاع املذكور ملدة أربعة أشهر ليسا شرطني لدفع استحقاق البطالة، ومن

ويعترب العمل املتفرغ غري منتظم على سبيل املثال، يف . إذا كان الشخص قد عمل عمالً متفرغاً ولكن بدون انتظام
احلـاالت الـيت يكون فيها الشخص املعين من أفراد األسرة وال ميلك أية حصص أو حقوق تصويت أو سلطات                    

 .أو يف عمل آخر ملا جمموعه ستة أشهر كحد أقصىأخرى مماثلة يف الشركة ومل يوظف من قبل هذه الشركة 
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غري أن احتاد املؤسسات التجارية الفنلندية انتقد األحكام املذكورة أعاله، مؤكداً أن احلماية ألفراد األسرة  -٤١٥
العـاملني مـتفرغني يف الشركة هزيلة يف احلاالت اليت تقل فيها إنتاجية الشركة حبيث ال تتيح عمالً جلميع أفراد                 

فإذا تقلص حجم العمل . ففي حالة الشركة العائلية النموذجية، يعمل كال الزوجني بانتظام لصاحل الشركة. األسرة
يف الشـركة يف مثل هذه احلالة، ال حيق ألحد الزوجني احلصول على استحقاقات البطالة إال إذا توقفت األنشطة                   

 . عشرة أشهر على األقلالزوجة عمالً آخر ملدة/التجارية للشركة أو أن جيد الزوج

ينص قانون تامني البطالة على أن احلاصل املؤمَّن عليه إذا          . تنسيق تأمني املعاش التقاعدي وتأمني البطالة      -٤١٦
 شهراً ال حيق لـه احلصول على العالوة اليومية املرتبطة باإليرادات ما مل ١٨عمل كصاحب مشروع ملدة تتجاوز 

ووفقاً . ويشترط هلذا الغرض أن يكون النشاط التجاري كبرياً       . إليه يف القانون  يـف بشرط العمل السابق املشار       
ملرسـوم احلكومـة املتعلق بتنفيذ قانون تأمني البطالة، يعد النشاط التجاري كبرياً إذا كان للشخص املعين تأمني                 

ساهبم وأال يقل دخله    معـاش تقاعدي صاحلاً استناداً إىل قانون املعاشات التقاعدية لألشخاص الذين يعملون حل            
 ).سنوياً/ يورو٨ ٥٢٠(شهرياً / يورو٧١٠الشهري 

 عـلى أن هـؤالء األشـخاص الذين يعملون حلساهبم والذين تقدر مداخيلهم السنوية على أهنا أقل من                 -٤١٧
 .ليسوا ملزمني بأخذ التأمني املذكور أعاله) ٢٠٠٤يف عام (سنوياً / يورو٥ ٥٠٤,١٤

 يف  ٢٥ملؤمن عليهم مبوجب قانون معاشات األشخاص العاملني حلساهبم، هناك حنو           ومن بني األشخاص ا    -٤١٨
وتبعاً لذلك، فإن احلدود املختلفة لتأمني البطالة   .  يورو ٨ ٥٢٠ و ٥ ٥٠٤,١٤املائة ممن حيقق دخالً سنوياً ما بني        

حاب املشاريع اخلاصة    يف املائة من أص    ٢٥وتـأمني املعـاش لألشخاص العاملني حلساهبم قد تؤدي إىل أن يعترب             
بصفتهم تلك ألغراض قانون معاشات األشخاص العاملني حلساهبم وبصفتهم خارجني عن سوق العمل ألغراض              

 .تأمني البطالة

  متويل نظم الضمان االجتماعي- ٣

. تقع تبعة متويل نظم الضمان االجتماعي عادة على عاتق أرباب العمل؛ والعمال واملؤمن عليهم والدولة               -٤١٩
 .ويساهم كل طرف يف الدفعات ومبستويات حمددة وفقاً لنظام االستحقاقات املعين

ومتـول االسـتحقاقات اليت تدفعها مؤسسة الضمان االجتماعي الفنلندية أساساً من الدخل املتأيت من                -٤٢٠
ؤمن عليهم  وتغطـي تكاليف املعاشات الوطنية والتأمني الصحي جزئياً باملسامهات اليت تؤخذ من امل            . الضـرائب 

 .وأرباب العمل

.  أساساً من مسامهات أرباب العمل والوديعة الضامنة اليت تقدمها الدولة          املعاشات التقاعدية الوطنية  ومتول   -٤٢١
ويف عام  . ، يستخدم جزء من عائد الضريبة على القيمة املضافة لتمويل استحقاقات املعاشات           ١٩٩٣ومـنذ عـام     

والدولة مسؤولة أيضاً عن متويل النظم اليت تدفع مبوجبها املعاشات          . ن يورو  مليو ٤٠٠، بلغـت هذه املبالغ      ٢٠٠٤
األسـرية، واسـتحقاقات قدماء احملاربني، وعالوة العجز وعالوة رعاية األطفال وعالوة السكن للمتقاعدين، كما               

ة من خالل وديعة    والدولة هي الضامن أيضاً لنظام املعاشات الوطني      .  يف املائـة من املعاشات الوطنية      ٢٩تـتحمل   



E/C.12/FIN/5 
Page 91 

، ٢٠٠٤ويف عام   . الضمان اليت تقدمها لتستعمل يف حال كانت موارد التمويل األخرى غري كافية لتغطية التكاليف             
 . ماليني يورو١٠٧استخدمت وديعة الضمان اليت قدمتها الدولة يف حدود 

بة مئوية حمددة من     ميّول مبسامهات أرباب العمل ومسامهات العمال على أساس نس         والـتأمني الصـحي    -٤٢٢
وتستخدم وديعة الضمان اليت تقدمها الدولة إذا مل تكن موارد التمويل األخرى            . مداخيـلهم اخلاضعة للضرائب   

 مليون يورو وهو ما ميثل      ٧٣٠، استخدمت وديعة الضمان اليت قدمتها الدولة يف حدود          ٢٠٠٤ويف عام   . كافية
 يستخدم جزء من عائد الضريبة على القيمة املضافة لتمويل التأمني وباإلضافة إىل ذلك،.  يف املائة من التكاليف٢٢

وعالوة على  .  مليون يورو  ٦٠٠، استخدم عائد الضريبة على القيمة املضافة يف حدود          ٢٠٠٤ويف عام   . الصحي
  لتمويل نظام   ٢٠٠٤ إىل   ١٩٩٩ذلـك، اسـتخدمت مسـامهات خاصـة مـن شركات تأمني يف األعوام من                

 .التأمني الصحي

 يف املائة من مداخيلهم     ١,٥، بلغـت مسامهة مجيع املؤمن عليهم يف التأمني الصحي           ٢٠٠٤ويف عـام     -٤٢٣
 .٢٠٠٣وألغيت الزيادة يف مسامهة املتقاعدين يف الضمان االجتماعي اعتباراً من مطلع عام . اخلاضعة للضرائب

 يف املائة بينما بلغت     ١,٦١٤حي  وبلغـت مسامهة أرباب العمل التابعني للقطاع اخلاص يف التأمني الص           -٤٢٤
وبالتايل فإن .  يف املائة من األجور املدفوعة٤,٤٥، أو ٣,٥٥، أو ١,٣٥مسامهتهم يف املعاشات التقاعدية الوطنية 

 يف ٦,٥ يف املائة، أو ٥,٦ يف املائة، أو ٤ هو ٢٠٠٤املبلغ اإلمجايل ملسامهة أرباب العمل يف القطاع اخلاص يف عام 
وبلغت مسامهة . وأرباب العمل ليسوا ملزمني باملسامهة يف عالوات رعاية األطفال. جور املدفوعةاملائـة مـن األ   

 يف املائة يف حني بلغت مسامهة أبرشيات الكنيسة،         ٢,٨٦٤الدولة واملؤسسات التابعة للدولة يف التأمني الصحي        
بلغت مسامهة الدولة يف املعاشات الوطنية      و.  يف املائة  ١,٦١٤والسلطات احمللية، واجملالس املشتركة بني البلديات       

 . يف املائة من األجور املدفوعة٢,٤ يف املائة بينما بلغت مسامهة أرباب العمل يف القطاع العام ٣,٩٥

وسيعدل قانون التأمني   . ٢٠٠٦وجيري إعداد إصالح لنظام التأمني الصحي، ومن املنتظر تنفيذه يف عام             -٤٢٥
وتقع تبعة متويل تأمني    . الرعاية الطبية وتأمني الدخل   : مني الصحي إىل قسمني مها    الصـحي حبيث يقسم نظام التأ     

وستتكفل الدولة  . الدخـل عـادة عـلى عـاتق أرباب العمل، والعمال، وأصحاب املشاريع اخلاصة، والدولة              
ليف وستمول تكا . باسـتحقاقات املرض واستحقاقات األبوين واستحقاقات إعادة التأهيل يف حدود مبلغ معني           

 .تأمني الرعاية الطبية جزئياً من مسامهات املؤمن عليهم يف التأمني الصحي واجلزء اآلخر من ميزانية الدولة

تقرير " الوارد يف املنشور املعنون      ٦وخبصوص متويل نظم املعاشات، أشارت احلكومة كذلك إىل اهلدف           -٤٢٦
 .)٢٦املرفق ( )"٢٠٠٢(عن االستراتيجية الفنلندية بشأن املعاشات الوطنية 

التوجهات يف جمال " من املنشور ٨-٦-٥أما عن متويل تأمني البطالة، فأشارت احلكومة كذلك إىل الفقرة  -٤٢٧
 .)٢٥املرفق ()" ٢٠٠٣(الضمان االجتماعي يف فنلندا 
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 ٢٢اجلدول 
 ٢٠٠٤ و١٩٩٩مسامهات الضمان االجتماعي يف الفترة ما بني 

 االشتراكات ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١
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 )نسبة مئوية من جدول الرواتب(القطاع اخلاص /أرباب العمل
 املعاشات التقاعدية الوطنية

 التأمني الصحي
 )متوسط(معاش العمالة 
 لةتأمني البطا

)اجلزء الزائد/ مليارات مارك فنلندي٥احلد األقصى جلدولة املرتبات إىل (
 املؤمن عليهم/العمال

 )يف املائة من الدخل اخلاضع للضريبة(التأمني الصحي 
  زيادة املسامهة املقتطعة من دخل املعاش-

 )يف املائة من الرواتب(املعاش التقاعدي 
 )يف املائة من الرواتب(تأمني البطالة 

 .٢٠٠٠يوليه / متوز١ ابتداًء من ٢,٠٠/٤,٠٠/٤,٩٠ خفضت إىل ٢,٤٠/٤,٠٠/٤,٩٠ )١( 

 االشتراكات ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
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 )يف املائة من جدول الرواتب(القطاع اخلاص /أرباب العمل
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 التأمني الصحي
 )متوسط(معاش العمالة 
 تأمني البطالة

اجلزء / مليارات مارك فنلندي ٥احلد األقصى جلدول املرتبات إىل (
 الزائد
 املؤمن عليهم/العمال

 )ل اخلاضع للضريبةيف املائة من الدخ (الصحي التأمني
  املتقطعة من دخل املعاشاملسامهة زيادة -

 )يف املائة من الرواتب(املعاش التقاعدي 
 )يف املائة من الرواتب(تأمني البطالة 

 .٢٠٠٢مارس/ آذار١ اعتبارا من ١,٣٥/٣,٥٥/٤,٤٥ )١( 
 )١,٣٥/٣,٥٥/٤,٤٥ )٢. 

ويف (ناطق األخرى، مثل األرخبيل، معفاة مؤقتاً شركات القطاع اخلاص يف منطقة البالند ويف بعض امل )٣( 
ورفعت املسامهة يف التأمني الصحي . من املسامهات يف املعاشات التقاعدية ويف التأمني الصحي) ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٤عام 

وجرى ربط أموال املعاشات التقاعدية الوطنية وأموال التأمني        .  لتغطية العجز املترتب   ٠,٠١٤يف مـناطق أخرى بنسبة      
 .الصحي حبيث وجهت الزيادة لنوع واحد من املسامهة فقط

 .٢٠٠٣يناير/ألغيت يف أول كانون الثاين )٤( 
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  النسبة املئوية من الناتج القومي اإلمجايل اليت تنفق على الضمان االجتماعي- ٤

 الدول األعضاء  من التقرير الوطين لنظام املعلومات املتبادلة بشأن الضمان االجتماعي يف٣يرد يف الفصل  -٤٢٨
عرضاً مفصالً لتكاليف   ) ٣١املرفق   (٢٠٠٤ لعام   (MISSOC)يف االحتـاد األورويب واملنطقة االقتصادية األوربية        

 .الضمان االجتماعي

 ٢٣اجلدول 

 نسبة اإلنفاق على الضمان االجتماعي من الناتج القومي اإلمجايل 
 ٢٠٠٥ و١٩٩٥يف الفترة بني 

٢٠٠٤ *٢٠٠٥* ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ١٩٩٥  السنة

 يف املائة ٣١,٧ ٣١,٦ ٢٩,٢ ٢٧,٢ ٢٦,٨ ٢٥,٥ ٢٥,٧ ٢٦,٣ ٢٦,٩ ٢٧,٠ ٢٧,٢

 .تقديرات * 

  التغريات يف الضمان االجتماعي- ٧

 مبوجب القانون رقم   ) ٢٨٠/١٩٩٩(ُعدل قانون معاشات موظفي الدولة      . نظـام املعاشـات التقاعدية     -٤٢٩
وكان اإلصالح منسجماً متاماً مع ما طبق . ٢٠٠٥يناير/خل حيز التنفيذ يف أول كانون الثاين الذي د٦٧٩/٢٠٠٤

يف القطاع اخلاص، مع األخذ يف احلسبان خصائص نظام معاشات موظفي الدولة، ومن ذلك الضمانات املرتبطة                
همة لإلصالح رفع سن التقاعد     ومن األهداف امل  . ١٩٩٥يناير/باسـتحقاق املعاشات وسن التقاعد قبل أول كانون الثاين        

. بسـنتني أو ثالث سنوات وذلك بتشجيع العمال على البقاء يف عملهم ملدد أطول مما هو عليه احلال يف الوقت احلاضر                    
أما اهلدف اآلخر   . عاما٥٩ًواألشخاص املشمولون بقانون معاشات موظفي الدولة يتقاعدون، يف املتوسط، عند بلوغ سن             

 .ظام املعاشات حبيث يستجيب للوضع اجلديد الذي ميليه التغيري يف التركيبة السكانيةلإلصالح فهو تعزيز ن

ويكمـن أحـد أهم املستجدات اليت أتى هبا اإلصالح يف إحداث تغيري يف الطريقة اليت يتم هبا حساب                    -٤٣٠
ية، حيث يتأثر املبلغ    ، حتسب مبالغ املعاشات وفقا ملا يسمى باحلياة الوظيفية النموذج         ٢٠٠٥فبعد عام   . املعاشات

ويصبح مبلغ املعاش مستحقاً أيضاً عن      . بدخـل كـل سنة عمل ومبعدل معني من االستحقاق على أساس السن            
وتشمل هذه االستحقاقات   . الفترات غري املدفوعة األجر اليت تلقى العامل عنها استحقاقات على أساس اإليرادات           

اصة، واستحقاقات األمومة، واستحقاقات األمومة اخلاصة،      الـتأمني الصـحي، واستحقاقات الرعاية الطبية اخل       
واستحقاقات األبوة واالستحقاقات العائلية، والعالوات عن فقدان الدخل مبوجب تشريع تأمني السري واحلوادث،             
وإجازة تبديل الوظيفة ألغراض التدريب، واستحقاقات إعادة التأهيل، واإلجازة الدراسية، واستحقاقات البطالة            

ومبوجب هذا اإلصالح، حيقق العامل كذلك معاشاً عن اإلجازات ألغراض رعاية األطفال أو . رتبطة باإليراداتامل
 ٥٢٣,٦١الدراسـة اليت تتوج بشهادة، ويف هذه احلاالت يكون أساس االستحقاق عبارة عن دخل شهري قدره     

 ).٢٠٠٤عام (يورو 
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يزداد معدل التراكم مع التقدم يف السن حبيث يبلغ   عاماً و  ١٨ويـبدأ تـراكم استحقاق املعاش من سن          -٤٣١
 عاماً ٦٣ يف املائة من سن ٤,٥ عاماً و٥٣ يف املائة اعتباراً من سن ١,٩ يف املائة سنوياً، ويبلغ ١,٥املعدل األويل 

فاألشـخاص الذين يقضون أطول مدة يف احلياة العملية يستفيدون بالتايل من أعلى نسب  .  عامـاً  ٦٨إىل سـن    
 . عاما أعلى مما كانت عليه قبل اإلصالح٥٣وستكون مسامهة العامل يف تكاليف املعاشات بعد سن . حقاقاالست

ذلك أن توقيت استحقاق    . وستكون هناك تغيريات أيضاً بصدد سقف األعمار بالنسبة ملعاش الشيخوخة          -٤٣٢
وطرأ .  عاما٦٨ً و٦٣بني سن معاش الشيخوخة سيصبح أكثر مرونة إذ سيتمكن العامل من حتديد سن تقاعده ما 

ويف حالة التقاعد املبكر،    .  عاماً ٦٢تغري على إمكانية التقاعد املبكر حبيث مل يعد استحقاق املعاش ممكنا قبل سن              
واالختالف يف هذه احلالة هو أن معاش .  عاما٦٣ً يف املائة عن كل شهر سابق لسن ٠,٦خيفض مبلغ املعاش بنسبة 

 يف املائة عن كل شهر قضاه العامل يف عمله ٠,٤ ويف هذه احلالة تدفع زيادة بنسبة      الشـيخوخة ميكن أن يؤجل،    
 .  عاما٦٨ًقبل بلوغه سن 

وحول األشخاص  . ومشـل اإلصالح خفض عدد الصيغ املختلفة للتقاعد املبكر بعد انقضاء فترة انتقالية             -٤٣٣
قاعدية إىل نظام تأمني البطالة، كما مل تعد         عاماً من نظام املعاشات الت     ٦٢العـاطلون املـتقدمون يف السن دون        

 .إمكانية احلصول على معاش للفرد املتقاعد مبكراً قائمة

وسيطبق . وسيتعزز نظام املعاشات التقاعدية بإدخال نظام يسمح مبراعاة الزيادة يف العمر املتوقع للسكان             -٤٣٤
كما أن املؤشرات املستخدمة يف هذا . ٢٠١٠يف عام هذا النظام على مبالغ املعاشات التقاعدية اليت متنح ألول مرة 

، مبساعدة معامل   ٢٠٠٥ويتم إدخال التعديالت على املؤشرات، اعتباراً من عام         . الـنظام سـتتغري هي األخرى     
 يف املائة   ٢٠ يف املائة وأثر مؤشر أسعار االستهالك        ٨٠مضاعف الرواتب حبيث يكون أثر مؤشر مستوى الدخول         

 ). يف املائة٥٠/ يف املائة٥٠من قبل وكانت النسبتان (

وتعد الشروط السابقة بشأن طول مدة العمل والطبيعة املتواصلة هلذه املدة فيما يتعلق بنظام املعاشات التقاعدية  -٤٣٥
، إذا كان دخل الشخص املغطى هبذا النظام ال يقل ٢٠٠٥يناير/ملوظفـي الدولة مستوفاة، اعتباراً من أول كانون الثاين     

 .سنوياً أو إذا كان موظفاً من قبل الدولة بصورة متواصلة إىل حني بلوغه سن التقاعد/ يورو٦ ٠٠٠عن 

وقـد تغري نظام املعاشات املرتبط باإليرادات أيضاً، يف السنوات اخلمس املاضية، وذلك بتعديل أحكام                -٤٣٦
قاعدية ملوظفي الدولة منذ مطلع عام      واألحكام املدرجة يف قانون املعاشات الت     . القـانون باخلاص بإعادة التأهيل    

والغرض من األحكام اجلديدة للقانون     .  مطابقـة يف حمتواها لتلك األحكام املعمول هبا يف القطاع اخلاص           ٢٠٠٤
اخلاص بإعادة التأهيل هو إتاحة إمكانية اختاذ تدابري إلعادة التأهيل يف وقت أسبق من ذي قبل، ومن مث زيادة دعم 

لعامل على العمل واحليلولة دون حاجته لتقاضي معاش العجز أو تأخري اللجوء إىل هذا املعاش               احلفاظ على قدرة ا   
 .ومثة هدف آخر لإلصالح هو املسامهة يف الغاية العامة املتمثلة يف رفع متوسط سن التقاعد. على أقل تقدير

واملقصود هبذا املبدأ هو . ار، مبدأ وحدة القر٢٠٠٤وطبق يف نظام معاشات القطاع العام، منذ مطلع عام  -٤٣٧
أن حيصـل الشخص الذي يقدم طلبا للمعاش من مؤسسة املعاشات اليت كان مؤمنا لديها على حزمة واحدة من                   

وبعد . القـرارات، تغطـي مجيع املعاشات اليت حيق للشخص املعين احلصول عليها يف إطار خمتلف نظم املعاشات                
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 على املعاشات اليت يدفعها أرباب العمل يف القطاع اخلاص، والدولة،           الـتعديل التشريعي، بات هذا املبدأ مطبقاً      
 .والسلطات احمللية والكنيسة اإلجنيلية اللوثرية فضالً عن مؤسسة الضمان االجتماعي

 أيضاً تفاصيل (MISSOC) املقدمة يف إطار نظام ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٠وترد يف التقارير الوطنية لألعوام من  -٤٣٨
 .)٣١ إىل ٢٧املرفقات من ( طرأت على الضمان االجتماعي عن التغريات اليت

 ١٠املادة 

  االتفاقيات الدولية- ١

العهد الدويل اخلاص : صدقت فنلندا على االتفاقيات الدولية التالية املشار إليها يف املبادئ التوجيهية العامة -٤٣٩
 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية        بـاحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء        

 ).١٣٨رقم (١٩٧٣منظمة العمل الدولية املتعلقة باحلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل، 

 املتعلقة ١٨٢وإضافة إىل االتفاقيات املذكورة أعاله، صدقت فنلندا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -٤٤٠
 .اذ تدابري فورية للقضاء عليهاحبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واخت

  األسرة- ٢

فبموجب القانون، . ٢٠٠٢حيز التنفيذ يف عام     ) ٩٥٠/٢٠٠١(دخل قانون الشراكات الزوجية املسجلة       -٤٤١
وبالتايل، فإن القانون   . ميكن للقرناء من نفس اجلنس أن يسجلوا قراهنم الذي يكون لـه نفس آثار انعقاد الزواج              

بيد أن  . القصور اليت كانت تنتاب احلياة اليومية ألولئك القرناء، مثالً بشأن احلق يف اإلرث            رفع العديد من أوجه     
ال تنطبق ) ٦٩٤/١٩٨٥(وقانون األمساء ) ١٥٣/١٩٨٥(وقانون التبين ) ٧٠٠/١٩٧٥(بعض أحكام قانون األبوة 

 .على الشراكات الزوجية املسجلة

  منح املساعدة واحلماية لألسرة- ٤

 مســألة العــنف ضــد املــرأة يف الــردود عــلى وجــه القلــق الــذي أبدتــه اللجــنة تناولــت  -٤٤٢
 .٣٠-توصياهتا هاء/ واقتراحها١٧-دال

 أن هذه الظاهرة االجتماعية، اليت قد تفضي إىل  ٢٠٠٢ولوحـظ يف تقرير أمني املظامل الربملاين عن العام           -٤٤٣
بيل املثال العنف األسري ومشاكل األطفال      انتهاكات خطرية للحقوق األساسية وحقوق اإلنسان، تشمل على س        

ويرى أن العنف األسري كان متجاهالً ملدة طويلة من الزمن يف فنلندا،  . الذيـن يكونون يف أشد األوضاع ضعفاً      
والعنف انتهاك جسيم حلرمة الشخص . رغم أنه ظاهرة شائعة وتتعلق باخلصوص بالنساء واألطفال وأحياناً املسنني

 . احلقوق األساسية، ويتعني على السلطات اختاذ تدابري فعالة حلماية هذا احلقوأمنه، وهو حق من

، بادر أمني املظامل الربملاين إىل حبث استعداد السلطات للتحري عن العنف حبق األطفال يف ٢٠٠٤ويف عام  -٤٤٤
ري املتخذة يف احلاالت وطلب من مجيع مكاتب الواليات أن تقدم بياناً عن التداب      . األسـر ومعاجلـته والوقاية منه     
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وعوجلت القضية أيضاً مبناسبة التفتيش الذي قام به أمني املظامل الربملاين      . املشتبه يف أهنا حاالت عنف حبق األطفال      
 .ومل تنشر نتائج التفتيش بعد. بشأن الرفاه االجتماعي والسلطات التعليمية ومراكز الشرطة وسلطات اإلدعاء

يضاً يف إطار احلق يف التواصل بني األطفال ووالديهم ألن هناك حاالت خيشى             وعوجلت مشكلة العنف أ    -٤٤٥
وقد تأمر احملكمة يف    . فـيها الوصي على الطفل من هتديد سالمة الطفل أثناء االجتماعات بني األطفال ووالديهم             

فقد . الصددهذه احلاالت أن جتري االجتماعات حتت اإلشراف، لكن القانون ال ينص على أحكام خاصة يف هذا       
 أنه ينبغي للحكومة أن تقيم ما إذا كان ميكن تعزيز إعمال            ٢٠٠٤جاء يف قرار اختذه أمني املظامل الربملاين يف عام          

احلقوق األساسية واإلنسانية لألطفال والوالدين عن طريق النص مبوجب القانون على احلق يف اإلشراف على هذه                
 .االجتماعات يف بعض احلاالت

 بشأن إعمال حقوق األطفال الالجئني يف غري        ٢٠٠٠يف قرار اختذه أمني املظامل الربملاين يف عام         ولوحظ   -٤٤٦
صحبة ذويهم أن حق الطفل يف مل مشل األسرة هو أكثر احلقوق األساسية واإلنسانية وجاهة، والتمتع به ينبغي أال     

ور التشريعية خبصوص مل مشل األسرة وتأمني       واقترح أمني املظامل الربملاين إزالة أوجه القص      . تقـيده أسباب مالية   
 . عاما١٨ًالرعاية لألطفال الالجئني يف غري صحبة ذويهم حىت بعد بلوغهم 

 يف تعزيز احلقوق    ٢٠٠٤ويتمـثل أحـد أهداف قانون األجانب اجلديد الذي دخل حيز التنفيذ يف عام                -٤٤٧
روع القانون، يف طلب الربملان أن تؤخذ القضايا املتعلقة بوضع وفيما يتعلق باملناقشة الربملانية ملش. املشار إليها آنفاً

 .األطفال يف احلسبان عند تطبيق القانون

يرمي جزء كبري من عمل السلطات احمللية املتعلق        . األنشـطة الواقـية من اإلقصاء االجتماعي للشباب        -٤٤٨
الجتماعي، كما هي احلال يف أنشطة العديد بالشباب إىل وقاية الشباب بصورة مباشرة أو غري مباشرة من اإلقصاء ا

 .من اجلمعيات احمللية

وإضافة إىل اإلعانات األساسية اليت تقدمها وزارة التعليم لدعم العمل املتعلق بالشباب الذي تقوم به السلطات               -٤٤٩
 هاجروا إىل فنلندا والذين     احمللية، تقدم الوزارة دعماً مالياً للمشاريع الرامية باخلصوص إىل تعزيز أنشطة الشباب الذين            

 .ووضعت تلك املشاريع بوجه خاص يف هلسنكي وضواحيها. يشكل الصوماليون والروس بينهم أكرب جمموعتني

ويف املـناطق الـيت يسـكنها عدد قليل من الناس مثل شرق فنلندا، قدم الدعم املايل ملختلف التجارب                    -٤٥٠
 .طفال والشبابواإلجراءات الرامية إىل تعزيز فرص مشاركة األ

، استحدثت أنشطة ثقافية    (Pori)ويف املـناطق الـيت تتقلص فيها األنشطة الصناعية، مثل منطقة بوري              -٤٥١
ويتوسع نطاق هذه األنشطة    . للشباب الذين يعانون من اإلقصاء االجتماعي أو الذين يتهددهم خطر هذا اإلقصاء           

 .ليشمل مناطق أخرى

املهددين خبطر اإلقصاء االجتماعي، مبا فيها التدريب على القوارب الشراعية          وتوفر برامج حتفيز للشباب      -٤٥٢
 .وغريها من األنشطة الرياضية
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 قانون جديد   ٢٠٠٤أغسطس  /دخل حيز التنفيذ يف أول آب     . األنشـطة الصباحية واملسائية ألطفال املدارس      -٤٥٣
وينص القانون أيضاً على املؤهالت . ألوىل والثانيةيـتعلق بالـرعاية الصـباحية واملسائية ألطفال املدارس يف السنتني ا      

ويرصد تنفيذ القانون من أجل حتسني نوعية . الضرورية املطلوبة لدى املعلمني املسؤولني عن األنشطة الصباحية واملسائية
 .ثة إىل التاسعةوفضالً عن ذلك، تقدم وزارة التعليم الدعم املايل لألنشطة املسائية لتالميذ السنوات من الثال. األنشطة

واهلدف من األنشطة املشار إليها آنفا هو توفري مكان آمن لألطفال والشباب يقضون فيه أوقات الفراغ                 -٤٥٤
فكل طفل أو شاب يستطيع     . ويف الوقت نفسه، تدعم تنمية األطفال وهواياهتم      . أثـناء وجود والديهم يف الشغل     

 .التمتع بتلك األنشطة

مل معنية بالطفولة، تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والصحة، عملها يف أول           وتـبدأ أول أميـنة مظـا       -٤٥٥
 .٢٠٠٥سبتمرب/أيلول

  محاية األمومة- ٥

ويتضمن أحكاماً عن   . على اإلجازات األسرية  ) ٥٥/٢٠٠١( من قانون عقود العمل      ٤يـنص الفصـل      -٤٥٦
ين والرعاية وحق املوظف يف إجازة لسبب إجـازة األمومـة وإجازة األمومة اخلاصة وإجازة األبوة وإجازة األبو    

 .أسري طارئ وضروري

وسـيعدل قانون إصالح قانون التأمني الصحي األسباب اليت تدفع ألجلها االستحقاقات الصحية اليومية          -٤٥٧
وهناك باخلصوص جمموعتان من الناس     . املتصـلة بـالدخل قصـد جعل االستحقاق أكثر حتفيزاً للمؤمن عليهم           

األشخاص الذين يعملون لفترات قصرية واألشخاص الذين يرزقون بطفلني أو أكثر يف            : إلصالحيسـتفيدان من ا   
 .غضون فترة قصرية نسبياً

وبعـد إصالح خمطط معاش العمل، سيصبح املعاش أيضاً مستحقاً أثناء الفترات غري املدفوعة األجر اليت                 -٤٥٨
الستحقاقات استحقاق األمومة واستحقاق األبوة     وتشمل هذه ا  . يدفع ألجلها استحقاق اجتماعي متصل بالدخل     

وبعـد اإلصالح، سيصبح املعاش أيضاً مستحقاً أثناء اإلجازات اليت تؤخذ بغرض رعاية       . واسـتحقاق األبويـن   
ويف هذه احلالة يكون أساس االستحقاق هو أن يبلغ الدخل . األطفـال وأثـناء الدراسـة اليت تفضي إىل شهادة        

 ).٢٠٠٤ عام يف( يورو ٥٢٣,٦١الشهري 

فتكاليف إجازات األبوين   . وسترفع قيمة التعويض عن تكاليف العطل السنوية، املدفوعة ألرباب العمل          -٤٥٩
واهلدف هو خفض التكاليف    . تثقل باخلصوص كاهل أرباب العمل يف القطاعات اليت هتيمن فيها العمالة النسوية           

انيات أرباب العمل تعيني بدالء للموظفني الذين يف إجازة اليت يتحملها أرباب العمل، ويف الوقت نفسه زيادة إمك
 .األبوة وحتسني وضع النساء اللوايت بلغن سن اإلجناب يف سوق العمل

) ٤٢٣/١٩٧٨(وتوسـع احلق يف إجازة الرعاية اجلزئية املنصوص عليه يف قانون عقود العمل وقانون البحارة                 -٤٦٠
نوفمرب / هذين القانونني وسيبدأ مفعوهلا يف أول تشرين الثاين        على) ٨٧٠/٨٧١/٢٠٠٣(بعـد أن أدخلـت تعديالت       

وجيوز أن حيصل   . والغرض من التعديالت التيسري على آباء األطفال الصغار التنسيق بني العمل واحلياة األسرية            . ٢٠٠٣
ين يتعني عليهم قضاء مدة أما األطفال الذ. املوظف على إجازة رعاية جزئية حىت هناية السنة الثانية من املدرسة االبتدائية

وال جيوز للوالدين أن حيصال . أطول يف املدرسة فيستمر احلق يف إجازة الرعاية اجلزئية حىت هناية السنة الثالثة من املدرسة
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عـلى إجازة رعاية يف نفس الوقت لكن حيق هلما تقاسم مسؤولية رعاية الطفل حبيث يرعى أحدمها الطفل يف الصباح                    
وخفضت مدة التوظيف احملددة بوصفها شرطاً للحصول       . ر أو بالتعاقب على مدى األيام واألسابيع      واآلخـر بعد الظه   

فاملوظف الذي يعتزم استعمال احلق يف إجازة رعاية جيب . على إجازة رعاية جزئية من اثىن عشر شهراً إىل عشرة أشهر
 .بدء اإلجازةأن يقدم طلباً هلذا الغرض إىل رب العمل قبل ما ال يقل عن شهرين من 

 .وتتضمن العديد من االتفاقات اجلماعية أحكاماً عن األجور اليت جيب دفعها أثناء إجازة األمومة -٤٦١

وأشار االحتاد الفنلندي للعمال إىل إن متوسط إمجايل دخل النساء أثناء مسريهتن املهنية يظل أقل من نظريه  -٤٦٢
ضة يف القطاعات اليت هتيمن عليها العمالة النسائية فحسب         لدى الرجال ليس فقط بسبب مستوى األجور املنخف       

 .ولكن أيضاً ألن القانون ال ينظم دفع األجور أثناء إجازة األمومة

  محاية األطفال من االستغالل االقتصادي واالجتماعي- ٦

انون يف أول ك  ) ٥٤٠/٢٠٠٢ (دخل قانون التحقق من املاضي اجلنائي لألشخاص العاملني مع األطفال          -٤٦٣
وينطبق القانون على العمل الذي يشمل، دوماً أو أساساً، التفاعل مع القصر دون حضور              . ٢٠٠٣يناير  /الـثاين 

 .وصي الطفل، مثل رعاية الطفولة والتعليم وغريها من أنواع العمل املماثلة

ي قبل وجيـب عـلى رب العمل أن يطلب من الشخص املتقدم للوظيفة أن يقدم صورة من سجله اجلنائ        -٤٦٤
وجيب أن يشري السجل إىل ما إذا كان الشخص املعين قد أدين يف السابق، عمالً               . التعـيني أو إبـرام عقد عمل      

بأحكـام قـانون العقوبـات، بارتكابه جرائم جنسية أو جرائم جسيمة حبق احلياة أو الصحة أو جرائم متصلة                   
يعين تلقائياً أنه ال جيوز تعيني الشخص، لكن أهليته إن اإلشارة إىل هذه اجلرائم يف السجل اجلنائي ال       . باملخدرات

ويتحقق من املاضي اجلنائي للشخص عند التوظيف أو تقدمي طلب          . للعمـل ختضع للسلطة التقديرية لرب العمل      
رخصة ملزاولة نشاط جتاري أو التسجيل بوصفه مقدم خدمات خاص يف جمال الرعاية االجتماعية والرعاية الصحية 

فرب العمل امللزم . وال يسمح القانون جبمع بيانات حساسة وتسجيلها.  بشأن الرعاية اليومية للقصرأو إبرام عقد
. بطلب السجل اجلنائي ال جيوز لـه سوى إدراج إشارة يف وثائق قيد السجل اجلنائي وبيانات اهلوية يف السجل                 

ئية ليسمح للشخص باحلصول على     ويف نفس الوقت الذي سن فيه القانون املذكور، عدل قانون السجالت اجلنا           
 .نسخة من سجله اجلنائي جماناً تشري إىل ما إذا كان قد أدين بارتكاب إحدى اجلرائم املشار إليها آنفاً

 مـن الفصل األول من قانون عقود العمل املتعلقة بعقود العمل مع قصر وغريهم من                ٦وتشـري املـادة      -٤٦٥
 وملا كان قانون عقود العمل     ). ٩٩٨/١٩٩٣ (العمال الشباب قانون  األشـخاص ذوي األهلية قانوناً إىل أحكام        

 سنة يف إبرام عقد عمل أو إهنائه، فقد أضيف          ١٥ال يتضـمن أي حكم عن حق األشخاص الذين تبلغ أعمارهم            
 .، من قانون العمال الشباب)٥٧/٢٠٠١ (٣ من املادة ١هذا احلكم إىل املادة الفرعية 

 ٢٠٠٥يونيه /اجرين واستقبال ملتمسي اللجوء ودخل حيز التنفيذ يف أول حزيرانوعدل قانون إدماج امله -٤٦٦
 ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ٢٧ املؤرخ   EC/2003/9لـيحل حمل األحكام الواردة يف التوجيه الذي أصدره اجمللس           

 .والذي ينص على املعايري الدنيا الستقبال ملتمسي اللجوء

وأكد . ماً كبرياً لتلبية االحتياجات اخلاصة مللتمسي اللجوء املستضعفني ويـويل التوجـيه األورويب اهتما      -٤٦٧
مشـروع القانون احلكومي، طبقاً للتوجيه، على أن مصاحل الطفل الفضلى واحتياجات األطفال اخلاصة جيب أن                
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إعادة وتستوجب الرعاية املناسبة للمستضعفني تقدمي اخلدمات االستشارية وخدمات . تكون موضع اهتمام أساسي
 .التأهيل وخدمات الصحة العقلية بصورة أكثر كفاءة

وأصبح توفري معلومات مللتمسي اللجوء بصورة أكثر فعالية وسرعة بفضل حتديد فترات زمنية دنيا يتعني                -٤٦٨
 ويعود احلق يف اختاذ قرار . تقدمي املعلومات فيها وبفضل حتديد أنواع املعلومات اليت جيب توفريها يف كل األحوال            

بشأن املعيشة وغريها من القضايا املتعلقة بالطفل الذي يصل إىل فنلندا بغري صحبة بالغ ويلتمس اللجوء إىل مدير                  
ويبدأ حق املدير يف اختاذ قرارات يف اللحظة اليت يسجل فيها الطفل لدى املركز     . املركـز الذي يسجل فيه الطفل     

 . قانون إدماج املهاجرين واستقبال ملتمسي اللجوء من٥وينتهي بتعيني ممثل شخصي للطفل كما ينص الفصل 

. وقد ُعزز مركز األطفال الذين يقدمون طلب اللجوء والذين ال يقيمون يف مركز استقبال أو دار مجاعية    -٤٦٩
وجيب إمداد جملس الرعاية االجتماعية يف البلدية اليت يقطنها الطفل مبعلومات االتصال املتعلقة بالطفل والشخص               

 وهكذا ميكن للمجلس اإلشراف على وضع الطفل إن لزم األمر. رعاهالذي ي

 املقدمني يف ١٨٢كما تشري احلكومة إىل التقريرين الدوريني بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -٤٧٠
 ).٢٠و١٩املرفقان  (٢٠٠٤ويف ) التقرير األول (٢٠٠٢عام 

 السن القانونية) أ (- ٦

، املقدمة يف   ١٣٨ إىل التقارير الدورية بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             تشـري احلكومـة    �٤٧١
 ).٢٣ إىل ٢١املرفقات من  (٢٠٠٤ و٢٠٠٢ و٢٠٠٠

 إحصائيات عن عمل األطفال يف الوظائف بأجر) ب (- ٦

 ٢٤اجلدول 
  سنة يف الوظائف ١٧ إىل ١٥األطفال البالغة أعمارهم ما بني 

 ٢٠٠٤ و١٩٩٩ و١٩٩٤بأجر يف األعوام 

 السنة العمر العدد اإلمجايل من حيث اليد العاملة املتاحة يف الوظائف املأجورة
٥ ٣٠٠ 
٦ ٧٠٠ 
٨ ٨٠٠ 

٨ ٤٠٠ 
١١ ٠٠٠ 
١٤ ٥٠٠ 

٦٨ ٤٠٠ 
٦٦ ٦٠٠ 
٦٨ ٦٠٠ 

١٥ 
١٦ 
١٧ 

١٩٩٤ 

٧ ٦٠٠ 
١٢ ٠٠٠ 
١٤ ٧٠٠ 

١١ ٧٠٠ 
١٨ ٦٠٠ 
٢٢ ١٠٠ 

٦٧ ٨٠٠ 
٧١ ٦٠٠ 
٦٧ ٥٠٠ 

١٥ 
١٦ 
١٧ 

١٩٩٩ 

٦ ١٠٠ 
٩ ١٠٠ 
١١ ٦٠٠ 

٩ ٦٠٠ 
١٤ ٢٠٠ 
١٦ ٨٠٠ 

٧٠ ٤٠٠ 
٦٤ ٤٠٠ 
٦١ ٨٠٠ 

١٥ 
١٦ 
١٧ 

٢٠٠٤ 

 .إحصاءات فنلندا، استقصاء العمالة :املصدر
 .تشمل اليد العاملة املتاحة كالً من األشخاص الذين يعملون يف الوظائف بأجر والعاطلني 
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 ١١املادة 

  احلق يف مستوى معيشة الئق- ١

دل املعيشة الوقائي أكثر فأكثر وأصبح أكثر مرونة قصد مساعدة األشخاص ُيستعمل نظام ب. بدل املعيشة -٤٧٢
وحيق للسلطات احمللية منح بدل معيشة لغرض وقائي . الذين يعانون صعوبات مالية والوقاية من اإلقصاء االجتماعي

. ح البدلإن وجدت أن مقدم الطلب يف حاجة إىل دعم ولو كان وضع الشخص أو أسرته يف حد ذاته ال يسمح مبن
 .ويرمي اإلصالح إىل زيادة استعمال بدل املعيشة الوقائي بوصفه جزءاً من العمل االجتماعي املنهجي

ويهدف الدعم املايل الوقائي إىل تعزيز الضمان االجتماعي وعيش الشخص وأسرته املعنيني عيشة مستقلة            -٤٧٣
وميكن منح هذا البدل، يف مجلة أمور،       . دة طويلة والوقايـة من اإلقصاء االجتماعي واالعتماد على بدل املعيشة مل         

ألغراض حتفيز املستفيد ودعم السكن والتخفيف من الصعوبات املالية العائدة إىل االستدانة وضعف القدرة املفاجئ 
 .على سداد الدين وتعزيز عيش املستفيد عيشة مستقلة

.  أسرة١٧ ١٠٠ إىل ٢٠٠١ويف عام  أسرة ١٠ ٥٠٠ إىل  ٢٠٠٠ومـنح بـدل املعيشة الوقائي يف عام          -٤٧٤
 إىل تعديل أدخل على التشريعات ودخل حيز التنفيذ يف          ٢٠٠١ويرجع السبب يف ارتفاع عدد املستفيدين يف عام         

، مما جعل نظام بدل املعيشة أكثر فعالية وعزز بدل املعيشة الوقائي بوصفه جزءاً من عمل ٢٠٠١أبريل /أول نيسان
 أسرة، ويف عام    ١٩ ٢٤٥ إىل   ٢٠٠٢ومنح بدل املعيشة الوقائي يف عام       . جتماعيةمـنهجي يف جمـال الرعاية اال      

 . أسرة١٩ ١٣٤ إىل ٢٠٠٣

؛ املساعدة  ٢٠٠٣وصدرت طبعة منقحة منه يف عام        (٢٠١٠وصدر كتيب عن منح بدل املعيشة يف عام          -٤٧٥
 ).ملنقحة، هلسنكيالطبعة اخلامسة ا. كتيب من أجل تطبيق قانون املساعدة االجتماعية. االجتماعية

، وقدمت وزارة الشؤون االجتماعية والصحة ووزارة       ٢٠٠١ حيز التنفيذ يف عام      قانون العمل التأهيلي  ودخل   -٤٧٦
 .٢٠٠٢العمل تقريراً أولياً عن تنفيذ القانون إىل اللجنة الربملانية املعنية بشؤون الرعاية االجتماعية والصحة يف عام 

. وجيوز للسلطات احمللية  . ٢٠٠٣يناير/ حيز التنفيذ يف أول كانون الثاين      تماعيقانون القرض االج  ودخل   -٤٧٧
يف إطار خدماهتا يف جمال الرعاية االجتماعية، أن متنح قروضاً اجتماعية للوقاية من اإلقصاء االجتماعي واالستدانة        

لية منح قرض اجتماعي،    فإن قررت السلطات احمل   . إضافة إىل تعزيز عيش الشخص واألسرة املعنيني عيشة مستقلة        
وميكن منح قرض اجتماعي، لسبب وجيه، لشخص ليست أمامه أي إمكانية           . وجب عليها حتديد شروط القرض    

 .لالقتراض وفق شروط معقولة بسبب دخله املتدين أو قلة موارده لكن مبقدوره سداد القرض

وال ميكن تقييد   . لب لبدل املعيشة  وقبل منح القرض؛ جيب التحقق أوالً من احتمال استحقاق مقدم الط           -٤٧٨
 .حق الشخص يف بدل املعيشة، كما ال ميكن خفض مبلغ البدل حبجة أن بإمكانه احلصول على قرض اجتماعي

 أن تعد الدول األعضاء خطط عمل وطنية        ٢٠٠٠مارس  /قرر االحتاد األورويب يف آذار    . خطـة العمل الوطنية    -٤٧٩
وأعدت فنلندا خطط عمل وطنية للسنوات من       . بقاً لألهداف واملؤشرات املعتادة   ملكافحة الفقر واإلقصاء االجتماعي ط    

وتؤكد خطط العمل الفنلندية على أمهية تعزيز املبادئ األصيلة يف دولة           . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ وللسنتني   ٢٠٠٣ إىل   ٢٠٠١
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.  خمتلف األطراف املعنية   الـرفاه لبلدان مشال أوروبا، من أجل منع الفقر واإلقصاء االجتماعي، إضافة إىل التعاون بني              
 .وأويل االهتمام لفئات األشخاص الذين يتهددهم خطر كبري فيما يتعلق باإلقصاء االجتماعي

 أن فقر   (STAKES)وجـاء يف دراسـة أعدها املركز الوطين للبحث والتنمية من أجل الرفاه والصحة                -٤٨٠
 يف املائة ١٠وتشمل فئة أفقر الناس حنو .  املاضيةاألطفال واألسر اليت لديها أطفال قد تضاعف يف السنوات العشر

ويف . وخفضت حبكم الواقع مبالغ استحقاقات الطفولة واستحقاقات األبوين       . من جمموع األسر اليت لديها أطفال     
م وزاد الرخاء بالنسبة إىل معظ. فإن األسر اليت لديها أطفال هي الفئة الوحيدة اليت يزداد فيها عدد الفقراء. احلقيقة

 .البالغني، لكن الفقر زاد بكثرة يف األسرة اليت لديها أطفال دون سن الثالثة

  احلق يف سكن الئق- ٣

 من قانون عدم التمييز أن القانون ينطبق أيضاً على          ٢ من املادة    ٢ من املادة الفرعية     ٤جـاء يف الفقرة      -٤٨١
 عليه واملمتلكات املنقولة وغري املنقولة      التميـيز القـائم عـلى األصل اإلثين خبصوص توفري السكن أو احلصول            

وكما جاء يف مشروع    . واخلدمات املقدمة إىل اجلمهور أو املتاحة لـه يف غري إطار العالقات اخلاصة بني األفراد             
) ٤٦، ص HE 44/2003. القانون احلكومي بشأن ضمانات عدم التمييز وبشأن تعديل بعض القوانني ذات الصلة

قة بالسكن ختضع ألحكام خاصة ألن احلق يف السكن حاجة أساسية، وبالتايل فإن التمييز املتعلق               فإن التدابري املتعل  
 .بالسكن يسبب أضراراً بالغة

 أسرة أو   ٣٥٠ فرد و  ٧ ٧٠٠ كان ال يزال هناك حنو       ٢٠٠٤وقد تقلص التشرد يف فنلندا، لكن يف هناية          -٤٨٢
 املائة من األفراد بدون مأوى وأكثر من ُخمس األسر           يف ٤وميثل املهاجرون زهاء    . عشـريتني بدون شقة سكنية    

بيان صحفي أدىل به الصندوق الفنلندي . (ويعيش املهاجرون املشردون أساساً يف منطقة هلسنكي  . بـدون مأوى  
 ).٢٠٠٥فرباير/ شباط٢٢الوطين لإلسكان، 

ج وطين خلفض التشرد للسنوات     واتفقت الدولة والسلطات احمللية وغريمها من الكيانات املعنية على برنام          -٤٨٣
وتشمل . ٢٠٠٢ووضع برنامج عمل منفصل خلفض التشرد يف منطقة العاصمة يف عام . ٢٠٠٥ إىل  ٢٠٠١مـن   

التدابري يف الربنامج الوطين، فيما تشمل، زيادة عدد شقق اإلجيار الصغرية وتطوير بدل السكن ودعم الدولة املايل                 
 .وقائيةملشاريع إسكان املشردين والتدابري ال

 ٢٥اجلدول 
 ٢٠٠٤ و٢٠٠١عدد املشردين بني عامي 

 السنة ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
 األفراد املشردون    

 سائر البلد ٩ ٩٧٠ ٩ ٥٦٠ ٨ ١٩٠ ٧ ٦٢٠
 منطقة هلسنكي ٥ ٧٩٠ ٥ ٥٦٠ ٤ ٤٤٠ ٤ ١٩٠

 األسر املشردة    
 سائر البلد ٧٨٠ ٧٧٥ ٤٢٠ ٣٦٠
 منطقة هلسنكي ٦٩٠ ٦٦٠ ٥٢٠ ٢٣٠
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ونظراً إىل تزايد عرض شقق اإلجيار وتنفيذ برنامج احلد من التشرد، فإن عدد املشردين أخذ يف االخنفاض       -٤٨٤
 .يف منطقة العاصمة ويف سائر البلد

وغالباً ما . وتنصـل األقليات اإلثنية واألجانب بأمني املظامل املعين باألقليات خبصوص مشاكلهم مع اجلريان     -٤٨٥
وميكن معاجلة هذه األوضاع أساساً بواسطة إجراءات جنائية        . قة وهتديد من اجلريان   تـتخذ العنصـرية شكل مضاي     

املدن، مثل هلسنكي وفانتا، وضعت     /ويف بعض البلديات  . أو بأوامر زجرية  ) بتهمة التهديد غري الشرعي أو القذف     (
 وميكن  ).letstalk/fi.iom.www://http(مكاتب املصاحلة احمللية طرائق لفض الرتاعات بني خمتلف اجلماعات اإلثنية           

 .اللجوء إىل املصاحلة لتسوية القضايا املدنية واجلنائية على السواء

الروما الفنلنديون ليسوا مشردين عموماً ويعيشون يف نفس املناطق وهلم ما للسكان من األغلبية              . الروما -٤٨٦
بيد أنه . جنح إدماج الروما يف جمال السكن يف فنلندا إىل حد بعيد، مقارنة ببلدان أخرى و. نفس مستوى اإلسكان  

. ليس نادراً أن يواجه الروما مشاكل يف جمال اإلسكان، وهذه املشاكل هي السبب الرئيسي لالتصال بأمني املظامل
 .ويواجه الروما مشاكل تتعلق باخلصوص باختيار مستأجري الشقق

زارة البيئة، وهي السلطة املختصة يف جمال اإلسكان، االنتباه بوجه خاص إىل املساواة وإىل            واسـترعت و   -٤٨٧
حظـر التميـيز املنصـوص علـيه يف معاهدة أمستردام، يف الكتيب الذي أصدرته واملوجه إىل السلطات املعنية                   

ة تركز على شقق اإلجيار بيد أن التدابري املتخذ. ٢٠٠٣مارس /وصدرت آخر طبعة من الكتيب يف آذار. باإلسكان
وفيما يتعلق بسوق السكن اخلاصة، تتمثل أهم املشاكل يف         . الـيت توفرها السلطات احمللية بدعم مايل من الدولة        

فغالباً ما يكون الروما يف وضع اجتماعي اقتصادي هش . األسعار املرتفعة وأوجه اإلجحاف اليت يعاين منها الروما
 .سوق السكن اخلاصة تكون بعيدة املنال عنهم يف كثري من األحيانمقارنة بغريهم، وبالتايل فإن 

وغالـباً ما أسندت يف فنلندا مسؤولية اختيار مستأجري الشقق اليت متلكها السلطات احمللية أو املنظمات             -٤٨٨
 .اليت ال تتوخى الربح إىل الوكالء العقاريني املسؤولني عن إدارهتا

ن الروما، يؤثر بشدة شرطاً العربون والقدرة على السداد اللذان      وحسـب اجمللـس االستشـاري لشؤو       -٤٨٩
تشـترطهما الوكاالت العقارية على إمكانيات الروما، الذين يعيشون وضعاً مالياً صعباً، للحصول على شقق أو                

 وتعزيز  ويرى، إضافة إىل ذلك، أن من األفضل نشر التعليمات املتعلقة باختيار املستأجرين بفعالية أكرب             . تبديلها
مراقبة االمتثال لتلك التعليمات، فضالً عن تكثيف توفري املعلومات للوكالء العقاريني عن ثقافة السكن لدى الروما 

 .وإجياد طرق سريعة ملنع املشاكل

ووفـرت اجملالس االستشارية اجلهوية لشؤون الروما املعلومات والتدريب للسلطات ومديري الوكاالت             -٤٩٠
 .وثبتت فائدة املشاورات مع السلطات املعنية باإلسكان يف العاصمة. قهمالعقارية يف مناط

ويف ضوء املعلومات الواردة أيضاً من أمني املظامل املعين باألقليات، يبدو أن الوضع السكين للروما، على                 -٤٩١
ون مشاكل كما يواجه. فمن الصعب على الروما إجياد شقة يف سوق السكن اخلاصة. وجه اخلصوص، ميثل مشكلة

وإضافة إىل ذلك، فالشقق اليت . يف احلصـول على شقق متلكها السلطات احمللية أو املنظمات اليت ال تتوخى الربح      
 .وفرت هلم مل تكن دائماً مرضية من حيث أماكن وجودها أو ال تليب احتياجات ثقافة الروما
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علق باختيار املستأجرين والتشرد وترميم     وأجريـت اتصاالت بأمني املظامل املعين باألقليات يف حاالت تت          �٤٩٢
وإضافة . الشقق والتمييز املشبوه واملعاملة غري الالئقة وانعدام املشورة والتأخر يف دراسة الطلبات وحاالت املسنني     

إىل مشاكل السكن، واجه بعض الزبائن مشاكل أخرى مثل البطالة أو انفراد أحد الوالدين برعاية األبناء واملشاكل 
ـ  ويرى أنه ينبغي ملمثلي السلطات احمللية أن ميارسوا  . ية أو صعوبات السداد، أو املشاكل املتعلقة برفاه الطفل        املال

 .املزيد من الرقابة على توفري اخلدمات للروما، وكذا عندما يقدم اخلدمات موردو خدمات خارجيني

 يف املائة من    ٠,٠٦٥(ص   شخ ٢ ١٠٠ إىل   ٢٠٠١قدمـت خدمات اإلسكان العام يف عام        . املعوقـون  -٤٩٣
وسيكون هناك آالف املعوقني احملتاجني إىل . ومعظم الزبائن إما مصابون بإعاقة جسدية أو عقلية). سكان البلديات

فبعضهم يغادرون مؤسسات الرعاية وبعضهم املنازل اليت قضوا فيها . خدمـات السكن يف السنوات العشر املقبلة  
وينبغي تأمني حياة مستقلة ألولئك األشخاص مع .  رعاية كبرية ودعم خاصوالعديد منهم حيتاجون إىل. طفولتهم

 .تقدمي خدمات جيدة هلم

 معوق يعيشون   ١٠ ٠٠٠وهناك ما جمموعه    . وكثرياً ما تكون خدمات اإلسكان بديالً للرعاية املؤسسية        -٤٩٤
 شخص  ٢ ٥٠٠تشفيات وحنو    مصاب بإعاقة عقلية إقامة دائمة يف املس       ٦ ٥٠٠ويقيم حنو   . يف خمتلف املؤسسات  

وعلى الرغم .  معوق عقلي يف فنلندا١٠٠ مؤسسة معنية برعاية أكثر من ١٥وهناك . يف مؤسسات الرعاية اخلاصة
مـن التكاليف املنخفضة، فقد كان هناك نقاش جدي بشأن ازدياد احلاجة إىل نقل املعوقني عقلياً من مؤسسات                  

حلاجة باإلشارة إىل حقوق املعوقني اإلنسانية وإىل الكرامة الشخصية         وُسوغت هذه ا  . الرعاية إىل السكن املدعوم   
بيد أن،  . ولوحظ أن هذه احلقوق تكفل بشكل أفضل يف وحدات إسكان صغرية للخدمات           . ومحايـة اخلصوصية  

ين هذا التغري ال يتطلب شققاً مالئمة وفعالة فحسب بل أيضاً أشكاالً من الدعم والرعاية تليب احتياجات املستأجر   
 .فضالً عن توافر مهارات مهنية خاصة

وينبغي إغالق املؤسسات الكربى بطريقة منسقة، وينبغي للدولة أن تقدم تعليمات واضحة عن كيفية تنفيذ                -٤٩٥
. وأفضـل طريقة للقيام بذلك هي وضع برنامج عمل حيدد تدابري الدعم الواجب اختاذها أثناء فترة انتقالية                . ذلـك 

وينبغي إغالق املؤسسات لتجنب جمرد نقل      . هارات مهنية خاصة إضافة إىل البحث والتطوير      وينبغي تأمني وجود م   
 ).مثل خدمات االستشفاء يف مراكز الرعاية الصحية أو وحدات مشاهبة للرعاية(املعوقني من مؤسسة إىل أخرى 

وهذا يشمل  . ا أمكن وينـبغي أن يؤمن لألشخاص املصابني بإعاقة حادة احلق يف أن حييوا حياة عادية م               -٤٩٦
توفري خدمات سكنية ووحدات سكنية ذات حجم معقول، وينبغي أن تشبه هذه اخلدمات تلك املتاحة لغريهم من 

إن قـرب مكان تقدمي اخلدمات وفعاليتها وسهولة احلصول عليها عوامل تسمح بزيادة جودة اإلسكان               . الـناس 
 .واملعيشة وتقلص احلاجة إىل خدمات خاصة

. ة اجلماعية مهمة أيضاً للمعوقني لكن هذا ال يعين أنه ينبغي أن يتقامسوا السكن مع معوقني آخرين                واحليا -٤٩٧
 .فاإلدماج يف اجملتمع ينبغي أن يكون نقطة بدء ترتيب اإلسكان للمعوقني

، على تأمني وأوىل أمني املظامل الربملاين االهتمام ملسؤولية السلطات احمللية، مبوجب قانون الرفاه االجتماعي -٤٩٨
. وتتعلق هذه املسؤولية أيضاً بسكن األشخاص الذين يوجدون يف أشد األوضاع هشاشة           . خدمـات سكن الئقة   
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فحـىت مدمـنو املسـكرات املشـردون هلم حق احلصول على خدمات السكن أو على األقل السكن الذي يليب       
مثل فنلندا، عناصر   .  الدنيا يف دولة رفاه    ويرى أمني املظامل ضرورة أن تشمل معايري احلياة       . االحتياجات الصحية 

 .وينبغي مراعاة ذلك يف تقييم مدى لياقة السكن. تتعدى ضمان االحتياجات األساسية للمعيشة

، حترى أمني املظامل الربملاين، من بني جهات أخرى، عن خدمات اإلسكان اليت ٢٠٠١ و٢٠٠٠ويف عامي  -٤٩٩
ورأى أمني املظامل يف قراره أن امللجأ اليت تديره البلدية ال يستويف املعايري . تقدمها بلدية هلسنكي ملدمين املسكرات

وحيتوي امللجأ  . وللمقيمني اآلن مطاعم مناسبة ومحامات خبار ومغاسل      . وقد ُرمم امللجأ املذكور الحقاً    . الالزمة
 شقة إضافية سنوياً    ٥٠٠وحددت بلدية هلسنكي هدف توفري      . أيضاً على قاعة متريض وأصبح الفناء أكثر هبجة       

 ويشمل هذا املشروع شقق إجيار عادية ومرافق سكن مدعوم وخدمات سكن ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٢يف السنوات من 
 .واستطاعات البلدية حتقيق األهداف احملددة. ومساكن مؤقتة

قتصادي زاد عدد حاالت الطرد اليت نظرت فيها السلطات التنفيذية زيادة حادة أثناء الكساد اال             . الطرد -٥٠٠
ويتأثر عدد حاالت الطرد، يف مجلة أمور، باالعتياد على         . ومل تكن الزيادة كبرية بعدئذ    . يف بدايـة التسـعينيات    

العـيش يف شـقق مسـتأجرة وتكاليف املعيشة وتزايد عدد احلاالت اليت يصعب فيها السداد وممارسات مالكي             
 .املساكن يف حاالت التهديد بالطرد

 دراسة أجراها معهد البحوث الوطين للسياسات القانونية بشأن الطرد من           ٢٠٠٥واسـتكملت يف عام      -٥٠١
 حالة ٦ ٢٠٠، سجلت السلطات التنفيذية ما جمموعه ٢٠٠٣ففي عام . ٢٠٠٣ إىل ٢٠٠١املسكن يف األعوام من 

م  يف املائة من املستأجرين املساكن قبل طرده       ٤٠وأفضـى مخـس هذه احلاالت إىل طرد فعلي وأخلى أكثر من             
واستطاع املؤجر . ١٠ حاالت من أصل ٦وهكذا، كان من الضروري على املستأجرين مغادرة الشقق يف . بالفعل

 .واملستأجر يف احلاالت املتبقية التوصل إىل اتفاق والتراجع عن الطرد

 ، كانت أكرب شرحية هي شرحية٢٠٠٣ إىل ٢٠٠١فبني . وينطبق طرد املستأجرين على مجيع أنواع األسر -٥٠٢
، كان هناك أطفال ضالون     ) يف املائة  ٤٥(ويف حنو نصف احلاالت     ).  يف املائة  ٣٣(الرجال الذين يعيشون مبفردهم     

وفيما يتعلق باألسر اليت لديها أطفال، وذلك خبالف الرجال الذين يعيشون مبفردهم، فإنه من              . يف هـذا الشـأن    
 .ة استثنائيةاملعتاد نسبياً التوصل إىل اتفاق ويكون الطرد بالتايل حال

ويف حنـو حالة من أصل عشر حاالت، سبق للشخص املهدد بالطرد أن واجه احلالة نفسها وكان على                   -٥٠٣
ومن بني أسباب الطرد األخرى، يعترب إزعاج املستأجرين اآلخرين أكثر . معظم املطرودين متأخرات يف دفع اإلجيار

متأخرات يف الدفع يعانون صعوبات شديدة يف السداد وبعض األشخاص املهددين بالطرد بسبب . األسباب شيوعاً
فهم . ومع ذلك، كان هؤالء األشخاص يف وضع أفضل بعد الطرد ممن طردوا بسبب السلوك املزعج        . وملدة طويلة 

أقـدر يف أغلـب األحـوال على العثور على سكن، يف حني أن الصنف األخري يعاين مشاكل مع املسكرات أو                     
 .مر إىل العيش يف مالجئ بعد الطرداملخدرات وينتهي هبم األ

وتتيح اخلدمات االستشارية وزيادة التعاون بني السلطات، على سبيل املثال، خفض عدد حاالت التهديد     -٥٠٤
 .ومن املتوقع أن يتزايد استعمال بدل املعيشة الوقائي والقرض االجتماعي للوقاية من الطرد. بالطرد
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وهذا نتيجة  . ق املتاحة بدعم مايل من الدولة يف السنوات القليلة املاضية         اخنفض عدد الشق  . تدابري أخرى  -٥٠٥
وإضافة إىل ذلك زاد    . اخنفاض احلاجة إىل شقق اإلجيار يف البلديات غري تلك اليت يزداد فيها عدد السكان بسرعة              
ليلة املنصرمة، مما جعل    بناء الشقق اململوكة للقطاع اخلاص يف البلديات األسرع منواً زيادة كبرية يف السنوات الق             

 .متويل الدولة لبناء شقق اإلجيار بقي نادراً

 ٢٦اجلدول 

 ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠١بناء شقق جديدة بتمويل من الدولة يف األعوام من 

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤  
 مساكن اإلجيار اليت متوهلا الدولة    

 قروض اإلسكان احلكومي ٨ ٧٨٩ ٧ ٤٦٧ ٤ ٠٠٤ ٢ ٥٤٩
 إعانة سداد الفوائد ٣ ١٢٧ ٣ ٦٧٤ ٥ ٤٥٥ ١ ٣٤٠
 اجملموع ١١ ٩١٦ ١١ ١٤١ ٩ ٤٥٩ ٣ ٨٨٩

 املساكن اليت حيق شغلها    
 قروض اإلسكان احلكومي ٤ ٣٦٩ ٢ ٥٥٦ ٣٩٣ ٥٤٣
 إعانة سداد الفوائد ٦٩١ ٧٩٧ ١ ١٢٥ ١١٥
 اجملموع ٥ ٠٦٠ ٣ ٣٥٣ ١ ٥١٨ ٦٥٨

 )١(مساكن أخرى    
 قروض اإلسكان احلكومي ٩٦ ٥٨ صفر ١٠
 إعانة سداد الفوائد ١ ٠٣٢ ٨٠٨ ٧٨١ ٢٥٢
 اجملموع ١ ١٢٨ ٨٦٦ ٧٨١ ٢٦٢

 جمموع الشقق اجلديدة املبنية    
 قروض اإلسكان احلكومي ١٣ ٢٥٤ ١٠ ٠٨١ ٤ ٣٩٧ ٣ ١٠٢
 إعانة سداد الفوائد ٤ ٨٥٠ ٥ ٢٧٩ ٧ ٣٦١ ١ ٧٠٧
 اجملموع ١٨ ١٠٤ ١٥ ٣٦٠ ١١ ٧٥٨ ٤ ٠٨٩

 . اململوكة جزئياً والشقق اجلديدة اململوكة ملكية خاصةاملنازل املنفصلة والشقق )١( 

، وضع نظام جديد لإلعانات احلكومية من أجل بناء شقق وشرائها           ٢٠٠٥يـناير /ويف كـانون الـثاين     -٥٠٦
وترميمها لفائدة فئات من ذوي االحتياجات اخلاصة، مثل املشردين واملعوقني والالجئني واألشخاص الذين يعانون 

. قلية ومدمين املسكرات والشباب الذين حيتاجون إىل دعم خاص واملسنني املعوقني إعاقة بدنية     مشـاكل صحية ع   
 يف املائة ٣٥ يف املائة أو ٢٠ يف املائة أو ٥ويتوقف مبلغ اإلعانة على املرافق اخلاصة الالزمة يف الشقق، سواء أكان 

 . املقترن بإعانة سداد الفائدةومتنح اإلعانة إضافة إىل القرض. من تكاليف االستثمار املقبولة
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 ٢٧اجلدول 

 )مباليني اليوروهات(متويل الدولة لإلسكان؛ اإلعانات 

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤  
 بدل اإلسكان العام  ٤٨٣ ٤٥٤ ٤٠٧ ٤١٣ ٤٣٠ ٤٣٦
 بدل سكن للمتقاعدين ٢١٩ ٢٣٠ ٢٤٦ ٢٥٩ ٢٧٠ ٢٨٣
 بدل سكن للطلبة ١٠١ ١٤٧ ٢٠٩ ٢٢٠ ٢٢٥ ٢٢٨
إعانة سداد الفوائد للمساكن املستأجرة واملساكن       ٨٧ ٩٧ ١٠٩ ٩٠ ٧٣ ٤٧

   اليت يشغلها أصحاهبا
 عنصر اإلعانة يف قروض لإلسكان احلكومي ٢٠٧ ٢١٠ ١٢٣ ٣١ صفر ١٨
 منح ترميم املساكن ٤٠ ٢٨ ٣١ ٣١ ٣٣ ٣٧
 منح من أجل توفري الطاقة - - - - ١ ٦
 منح أخرى ٤ ٦ ٦ ٧ ١٦ ١٣
 (RAY)" راي"منح من مؤسسة  ٤٦ ٤٩ ٥٢ ٥٧ ٥٦ ٦٢

 خصم فوائد الرهن ٣٥٣ ٣٤٠ ٤٤٠ ٤٢٠ ٣٩٠ ٤٤٠
املشـترون ألول مرة يف إطار نظام املساكن اليت           - ٧ ١١ ٣ ١ صفر

   تدعمها الدولة
١ ٥٥٢ ١ ٤٩٥ ١ ٥٣٢ ١ ٦٣٩ ١ ٥٦٩ ١ ٥٥١  جمموع عدد إعانات اإلسكان

 ١٢املادة 

  صحة السكان البدنية والعقلية- ١

 أجريتا  HIS/HESتستند معظم املعلومات عن اجتاهات الرفاه االجتماعي إىل مقارنات بني دراستني استقصائيتني              -٥٠٧
 (,٢٠٠١Aromaa A & Koskinen S. Health and Funtional Capacity in Finland-٢٠٠٠ و١٩٨٠-١٩٧٨يف 

)2000terveys/fi.ktl.www; 2004Helsinki ( .ات الرفاه واملرض مستمدة من السجالتوإضافة إىل ذلك، فإن بيان. 

وتبني معظم البيانات أن اإلصابة بأمراض جسدية وعقلية مزمنة وحمدداهتا أشيع بني األشخاص األقل تعلما  -٥٠٨
وعالوة على ذلك، هناك اختالفات كبرية نسبياً بني الرجال         . منها بني األشخاص ذوي املستوي التعليمي األعلى      

فباستثناء ارتفاع ضغط الدم، تشيع األمراض القلبية الوعائية أكثر بني الرجال . مرن أطول عادةفالنساء يع. والنساء
. ويصدق الشيء نفسه على االلتهاب الُشعيب املزمن والعديد من املتالزمات العضلية اهليكلية       . مـنها بـني النساء    

أما . ملرتبطة بالكحول أشيع بينهم   والـرجال يشـربون اخلمر أكثر من النساء، ما يفضي إىل أن تكون املشاكل ا              
فيظل أشيع بكثري بني الرجال     ) املتعلق بعادات التدخني السالفة   (وأما سرطان الرئة    . النساء فيعانني االكتئاب أكثر   

 .عنه بني النساء
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 اخنفضت منذ سبعينيات القرن املاضي، أمراض الشريان التاجي واألزمات القلبية الوعائية،. الصحة البدنية -٥٠٩
. ويعزي االخنفاض جزئياً إىل العادات الصحية وجزئياً إىل حتسن العالج         . من بني حاالت األمراض القلبية الوعائية     

وانتشـر العـالج باألدوية املضادة الرتفاع ضغط الدم على حني اخنفض ضغط الدم لدى السكان، ويرجع ذلك        
وأهم التحسينات هي تلك املتعلقة بالنظام . لصحيةجزئـياً أيضـاً إىل الـدواء وجزئياً إىل التغريات يف العادات ا    

ومن بني عوامل اخلطر املتعلقة باألمراض القلبية الوعائية، اخنفضت مستويات الكوليسترول عند هناية             . الغذائـي 
 .القرن واخنفض التدخني بني الرجال لكنه زاد بعض الشيء بني النساء

وبناء عليه، زادت حاالت السكري من      . نيات القرن املاضي  وقد حدثت زيادة كبرية يف السمنة منذ مثاني        -٥١٠
 . منذ مخسينيات القرن املاضي١ خالل العقود املنصرمة ومن النوع ٢النوع 

فقد اخنفض االلتهاب الشُّعيب املزمن بني الرجال يف حني زاد بني           . وتتـبع األمراض التنفسية منطني اثنني      -٥١١
ومن املتوقع أن يتزايد الربو، باإلضافة إىل األمراض األخرى املتصلة          . دخنيالنسـاء نتيجة التغريات يف عادات الت      

 .بيد أن أوضح تغري على مدى عشرين سنة هو االستعمال املتزايد ألدوية مكافحة الربو. باحلساسية

در غري أنه جت. واملعلومات قليلة عن االضطرابات العضلية اهليكلية، وذلك أساساً بسبب صعوبة التشخيص -٥١٢
الذي يصيب املفاصل احلاملة اخنفض اخنفاضاً حاداً بني النساء،         ) الفصال العظمي (اإلشارة إىل أن التهاب املفاصل      

 .ورمبا كان ذلك عائداً إىل اخنفاض اإلجهاد اجلسدي يف العمل

ن وكذلك ومل يتغري كثرياً العدد اإلمجايل حلاالت السرطان، لكن هناك تغريات رئيسية حبسب نوع السرطا -٥١٣
وينخفض سرطان الرئة بني الرجال . يف االكتشاف املبكر والعالج الذي يؤثر يف القدرة على البقاء على قيد احلياة

وازداد سرطان الثدي وسرطان الرحم     . وينخفض سرطان املعدة لدى كال اجلنسني     . لكـنه يـزداد بـني النساء      
بني الرجال  ) الربوستاتا(ن األمعاء وسرطان املوثة     ويصدق الشيء نفسه على سرطا    . وسرطان األمعاء بني النساء   

ويتزايد . وكذلك أنواع سرطان البشرة األخرى    ) وإن كانت ال تزال نادرة    (وازدادت حـاالت الـورم امليالنيين       
عنق الرحم  (معـدل البقاء على قيد احلياة بعد اإلصابة بأنواع السرطان املستقصي عنها دورياً واملكتشفة مبكراً                

 . وتشري هذه الزيادة إىل حتسن نوعية التشخيص والرعاية،)والثدي

بيد أن  .  سنوياً ٤٠٠واخنفض عدد حوادث وإصابات الطرق اخنفاضاً شديداً، ويبلغ معدل الوفيات حنو             -٥١٤
 .اإلصابات األخرى والعنف يظالن أسباباً هامة للوفاة

غري أن  . لسكان أو اجملموعات الفرعية منهم    املعلومات حمدودة عن الصحة العقلية لكل ا      . الصـحة العقلية   -٥١٥
وينبغي عدم تفسري ذلك بأنه يشري إىل       . االضـطرابات العقلية أصبحت أهم سبب لدفع معاشات اإلعاقة عن العمل          

بيد أن . تغـريات يف صحة السكان العقلية وإمنا يف املمارسات النامجة عن رفع وصمة العار عن االضطرابات العقلية            
وازداد تناول األدوية املضادة لالكتئاب زيادة كبرية       . سكرات يتزايد باملوازاة مع تزايد معاقرة اخلمر      اإلدمان على امل  

واخنفض عدد الوفيات بسبب    . يف السـنوات العشـرة املاضـية، مما يشري على األرجح إىل حتسن التغطية العالجية              
فاملقارنة بني مجع نتائج االستبيان     . الكتئاباالنتحار على مدى السنوات املنصرمة، ويتماشى ذلك مع حتسن عالج ا          
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 واالستقصاء ١٩٨٠-١٩٧٨يف االستقصاء الوطين الفنلندي للفترة ) GHQ-12( بند ١٢العام عن الصحة املؤلف من 
 . تبني أنه مل حيدث تغري يف إعداد األعراض املرضية٢٠٠١-٢٠٠٠ للفترة ٢٠٠٠الصحي لعام 

استخدام العقاقري، ال سيما حقن اهلريوين يف الوريد، لكن يبدو أنه استقر ويف التسعينيات، ازدادت إساءة  -٥١٦
وقـد تسـبب ذلك يف زيادة خماطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد من النوع جيم،                  . اآلن

اد وازد. وأنشـئت خدمات الستبدال اإلبر وخدمات استشارية أساسية، وهي اآلن متاحة يف معظم الصيدليات             
 . يف العالج ويبدو أنه أوقف زيادة استعمال اهلريوينbuprenorfinاستعمال عقار 

ومنحت . وأوىل اهتمام خاص يف السنوات القليلة املاضية لوقاية الشباب من تعاطي املسكرات واملخدرات -٥١٧
ة القضايا املتعلقة   إعانة خاصة ملشاريع هتدف إىل توفري التدريب لألشخاص الذين يعملون مع الشباب على معاجل             

باملسـكرات واملخـدرات ووضع أساليب تقي الشباب يف العمل ودعم التعاون املتعدد التخصصات الفنية على                
والفكرة هي أن يوفر تنسيق عمل الشباب وأنشطتهم أساساً         . املسـتويني احمللي واجلهوي ودعم األنشطة امليدانية      

 .للوقاية من تعاطي املخدرات

 حية الوطنية السياسة الص- ٢

الصحة "ويتبع الربنامج مبادئ    . بقرار من احلكومة  " ٢٠١٥الصحة لعام   "اعتمد برنامج السياسة الصحية الوطين       -٥١٨
وبدأ . ملنظمة الصحة العاملية، فهو يؤكد على أمهية البيئة اليومية للصحة ويتضمن أهدافاً نوعية وكمية على السواء" للجميع

 .fi.stm.wwwوالربنامج متاح على املوقع . ٢٠٠٦امج وسيبلغ الربملان بالنتائج يف مطلع استعراض منتصف املدة للربن

 ٤٥٠والبلديات، البالغ عددها حنو     . وقد وضع نظام الرعاية الصحية األولية يف سبعينيات القرن املاضي          -٥١٩
وتشمل اخلدمات  . ها يف القانون  بلدية، ملزمة بتنظيم الرعاية الصحية األولية لسكاهنا طبقاً للمبادئ املنصوص علي          

)  يف املائة تقريباً   ١٠٠تبلغ نسبة اإلقامة فيها     (الـيت تقـدم، فيما تشمل، رعاية األمومة ومستوصفات األطفال           
وتضع الرعاية الصحية األولية أسس الرعاية الثانوية اليت        . والصحة املدرسية والصحة املهنية وخدمات التشخيص     

 .تقدمها مستشفيات املقاطعات

ويتمثل املشروع، يف   . ويوجد حالياً مشروع صحي وطين موسع يرمي إىل حتسني فعالية نظام الرعاية الصحية             -٥٢٠
مجلـة أمور، يف الوقاية وتعزيز التعاون اجلهوي وتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وجتارب تقسيم العمل بني                

 ).التشجيع والوقاية وخدمات العالج(ت الصحة العقلية ومن أولويات املشروع تطوير خدما. األطباء واملمرضني

وتتعلق معظم هذه  . ويـتلقى أمـني املظـامل الربملاين عدداً كبرياً من الشكاوي املتعلقة بالرعاية الصحية              -٥٢١
 ١٩ من املادة    ٣الشكاوي مبشاكل ضمان تقدمي خدمات صحية الئقة، وهذا أمر منصوص عليه يف املادة الفرعية               

ومن القضايا املهمة األخرى اليت ختضع لرقابة أمني املظامل الربملاين اإللزام بدخول املستشفى لعالج              . ورمن الدست 
 .األمراض النفسية، واحلقوق األساسية لألطفال والشباب الذين يستعملون خدمات الطب النفسي

 ٢٠٠٤ديدة يف عام وقصد تعزيز فرص احلصول على خدمات الرعاية الصحية، وضعت أحكام قانونية ج -٥٢٢
وعلى الرغم من مشاكل احلصول على الرعاية الصحية، . لضمان احلصول على اخلدمات يف إطار مدد زمنية حمددة
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فـإن الفنلنديني من بني أسعد الناس بنظامهم الصحي يف أوروبا حسب ما جاء يف استطالعات الرأي اليت قام هبا             
 .(Eurostat)املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية 

وعـالوة عـلى النظم الصحية األولية والثانوية وما بعد الثانوية، اليت تؤمن جلميع السكان املساواة يف                  -٥٢٣
واملهمة . احلصـول عـلى اخلدمـات، هناك أيضاً نظام الصحة املهنية الذي يشمل مجيع السكان العاملني تقريباً                

ثار املخاطر املرتبطة بالصحة، لكنها تشمل أيضاً       األساسية خلدمات الصحة املهنية هي النهوض بالصحة ورصد آ        
 .خدمات املمارس العام والطب التخصصي

 معدل وفيات الرضع) أ (- ٤

  بني كل   ٣,٢ فإن معدل الوفيات الرضع بلغ       ٢٠٠٣-٢٠٠٢حسـبما ورد يف الكـتابات الصادرة يف          -٥٢٤
 ي قريب من تقدير    والـرقم الـرمس   ).  يف األلـف   ٣,٦-٣وكـان الـتغري السـنوي       ( مولـود حـي      ١ ٠٠٠

 ومعدل وفيات الرضع مرتفع بني الذكور      . ٢٠٠٠ يف األلف يف سنة      ٤ منظمة الصحة العاملية، وهو      -اليونيسيف  
ومل يكن هناك سوى فرق بسيط يف معدل وفيات الرضع بني           ).  يف األلف  ٢,٧(منه بني اإلناث    )  يف األلف  ٣,٧(

وكان الفارق أكرب يف وفيات الرضع حبسب       ).  يف األلف  ٣,١(والريفية  )  يف األلف  ٣,٣ ()٧(املـناطق احلضـرية   
 وتعزي الفوارق جزئياً إىل خلفية األبوين      .  يف األلف  ٣,٨ يف األلف إىل     ٢,٧مـن   ) سـت مـناطق   (املـناطق   

 ).٢٠٠٠ وآخرون Gissler)(غيسلر (

در اإلشارة إىل   وعند تقدير معدل وفيات الرضع يف ضوء الوضع االجتماعي واالقتصادي ألم الطفل، جت             -٥٢٥
 ٣,٢( تليهم املوظفات من الدرجة العليا ) يف األلف٢,٧(أنه أدىن لدى املوظفات األدىن درجة وأصحاب املشاريع 

وبني جمموعة مؤلفة من الطالبات     )  يف األلف  ٣,٧(وكـان املعدل مرتفعاً بني العامالت اليدويات        . )يف األلـف  
أخذ عوامل اخلطر األحيائية يف االعتبار، مثل العمر والقدرة على وعند ).  يف األلف٣,٦(وربات البيوت وغريهن 

 ).٢٠٠٣غيسلر وآخرون، (اإلجناب، يزيد اخنفاض هذه الفوارق 

وجاء يف بيانات مل تنشر بعد عن صحة املهاجرات يف فترة ما قبل وبعد الوالدة أن معدل الوفيات يف هذه  -٥٢٦
 يف األلف   ٥,٩ يف األلف يف حني كان هذا املعدل يبلغ          ٥,٧يات يبلغ   الفـترة بني املواليد اجلدد من أمهات فنلند       

باستثناء مشال (ولوحظ أن هذا املعدل مرتفع جداً بني األفريقيات، ال سيما الصوماليات،            . لـدى غري الفنلنديات   
 . يف األلف على التوايل١٢ يف األلف و٢٨الالئي بلغ املعدل لديهن ) أفريقيا

 اء املأموناحلصول على امل) ب (- ٤

والشبكة املنظمة لإلمداد باملياه متوفرة لنحو      . ميكن جلميع سكان فنلندا احلصول على املاء النقي واملأمون         -٥٢٧
والذين يستعملون آبارهم اخلاصة    .  يف املائة منهم املاء من اآلبار      ١٠ يف املائـة مـن السكان، يف حني يأخذ           ٩٠

 . من السكانيعيشون أساساً يف مناطق يقطنها عدد قليل
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 الوصول إىل مرافق صرف الفضالت) ج (- ٤

وتغطي شبكة الصرف الصحي حنو     . يتمـتع مجيع السكان بإمكانية الوصول إىل مرافق صرف الفضالت          -٥٢٨
شبكات فردية ملعاجلة ) مليون شخص( يف املائة ١٩، يف حني ميلك ) ماليني شخص٤,٢( يف املائة من السكان ٨١

 .ستعمل هذه الشبكات أساساً يف املناطق اليت يسكنها عدد قليل من السكانمياه الصرف الصحي وت

 تلقيح الرضع) د (- ٤

وحبثت . يلقح الرضع ضد األمراض املشار إليها يف املبادئ التوجيهية العامة على النحو الوارد يف اجلدول أدناه                -٥٢٩
وتشري البيانات إىل مشول التلقيح اعتباراً . ١٩٦٧عام  وليد يف ١ ٠٠٠تغطية التلقيح يف دراسة عينة للبيانات عن تلقيح       

 فكلما كان األطفال، الذين تدرس بيانات التلقيح املتعلقة هبم، صغاراً كلما كان الشمول أفضل              . مـن سـن الثانـية     
 .وال يزال مشول التلقيح يف فنلندا مرتفعاً جداً وإن كان غري مرتفع بنفس القدر مقارنة بالسنتني املاضيتني

 ٢٨جلدول ا

 ٢٠٠٠بيانات التلقيح 

 التلقيح )يف املائة(تغطية الرضع 
 )حديثو الوالدة(السل  ٩٨,٩
 )التيتانوس(والشاهوق ) الدفترييا(واخلناق ) السعال الديكي(الكزاز  ٩٤,٧
 شلل األطفال ٩٥,٧
 )احلصبة األملانية(احلمرياء ) التهاب الغدة النكفية(البوربيلي والنكاف  ٩٥,٧

 معهد الصحة العامة الوطين :دراملص

 .وال توجد فوارق يف فنلندا يف مدى مشول التلقيح حبسب نوع اجلنس أو مكان اإلقامة -٥٣٠

 العمر املتوقع عند الوالدة ) ه (- ٤

، وهو أطول بثماين    ٢٠٠٣ سنة يف عام     ٧٨,٥كـان العمـر املتوقع لدى الفنلنديون عند الوالدة يبلغ            -٥٣١
 سنوات  ٦,١(وكانت الزيادة أكرب بني الرجال      . ١٩٨٠ سنوات مقارنة بعام     ٤,٩ و ١٩٧٠ سنوات مقارنة بعام  

 سنوات؛ وهو أدىن    ٤,١(منه بالنسبة للنساء    ) ؛ وهو أعلى من متوسط التغري يف االحتاد األورويب        ١٩٨٠منذ عام   
 سنة للنساء   ٨١,٨لرجال،  بيد أن النساء ال يزلن يعمرن أطول مقارنة با        ). من متوسط التغري يف االحتاد األورويب     

وظل العمر املتوقع لدى الرجال يف فنلندا أدىن بسنة إىل          ). ٢٩اجلدول   (٣..٢ سنة للرجال يف عام      ٧٥,١مقابل  
أما بالنسبة إىل النساء فكان أعلى من       . سـنتني من متوسط االحتاد األورويب منذ أواخر سبعينيات القرن املاضي          

.  السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي، لكنه ظل أدىن منه بقليل منذئذ           متوسط االحتاد األورويب بني أواسط    
 سنة أدىن   ٦٥وعـلى الـرغم من التحسن الكبري منذ سبعينيات القرن املاضي، ظل العمر املتوقع للفنلنديني عند                 

 . لدى النساءوكان هذا الفارق أكرب بقليل لدى الرجال منه. بنصف سنة إىل سنة من متوسط االحتاد األورويب
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  ١,٥أكثر من   (والعمـر املـتوقع عند الوالدة أدىن يف شرق فنلندا منه يف غرهبا، ال سيما لدى الذكور                   -٥٣٢
ولوحظ فارق مشابه لدى الذكور من سكان الريف مقابل سكان احلضر، يف حني أن الفوارق بني النساء                 ). سنة

 ).٢٩اجلدول (ضئيلة جداً 

. ات االجتماعية واالقتصادية يف جمموع الوفيات وكذا يف الوفيات اليت هلا سبب حمدد            وميكن مالحظة االختالف   -٥٣٣
فقـد جـاء يف الكـتابات أن أوجه عدم املساواة النسبية يف جمموع الوفيات زادت يف تسعينيات القرن املاضي، لكن                     

منذ أواخر السبعينيات   و). ٢٠٠٣ وآخرون،   Mackenbach)) (ماكينباخ(الفـوارق املطلقـة زادت أيضـاً يف فنلندا          
 سنوات بني   ٣,٨ سنوات بني العمال الذكور غري اليدويني        ٥,١وأواسـط التسـعينيات من القرن، زاد العمر املتوقع          

ويف الثمانينيات عندما زاد العمر املتوقع      .  سنوات ٣,٠ و ٣,٦العمـال الذكـور اليدويني؛ وكان املقابل لدى النساء          
وفيات اليت تتسبب فيها األمراض القلبية الوعائية أسرع لدى العاملني غري اليدويني منه بسرعة أكرب، كان االخنفاض يف ال

وإضافة إىل ذلك، كانت زيادة الوفيات بسبب األمراض النامجة عن تعاطي املسكرات،            . لـدى العـاملني الـيدويني     
). ٢٠٠١وآخرون، ) Martikanien(مارتيكانني (واحلوادث والعنف أشيع يف طبقة العمال اليدوين " األمراض األخرى"

 ).٢٠٠٣وآخرون، ) Valkonen(فالكونني (واستمر هذا االجتاه السليب يف أواخر التسعينيات من القرن املاضي 

 ٢٩اجلدول 

 ٢٠٠٣العمر املتوقع حبسب نوع اجلنس واجلهة يف عام 

  اجملموع الذكور اإلناث الفارق
 فنلندا ٧٨,٥ ٧٥,١ ٨١,٨ ٦,٧-

 لتحضرحبسب درجة ا    
 املناطق احلضرية ٧٨,٩ ٧٥,٥ ٨١,٩ ٦,٥-
 املناطق شبه احلضرية ٧٨,٢ ٧٤,٨ ٨١,٨ ٧,٠-
 املناطق الريفية ٧٧,٧ ٧٤,٣ ٨١,٥ ٧,١-

 حبسب املنطقة    
 جنوب فنلندا ٧٨,٧ ٧٥,٥ ٨١,٧ ٦,٣-
 غرب فنلندا ٧٨,٨ ٧٥,٤ ٨٢,٨ ٦,٨-
 شرق فنلندا ٧٧,٤ ٧٣,٧ ٨١,٣ ٧,٦-
 مشال فنلندا ٧٨,١ ٧٤,٦ ٨١,٨ ٧,٢-
 جزر آالند ٨٠,٦ ٧٧,٣ ٨٤,١ ٦,٧-
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 ٣٠اجلدول 

 ٢٠٠٣أهم أسباب الوفاة يف عام 

 سبب الوفاة اجملموع/الوفيات الذكور اإلناث ١٠٠=الذكور
 األمراض القلبية الوعائية ٢٠ ٧٧٥ ٩ ٦٨٧ ١١ ٠٨٨ ١١٤
 السرطان ١٠ ٧٠٥ ٥ ٤٩٩ ٥ ٢٠٦ ٩٥
 ةاألمراض التنفسي ٣ ٦٦٧ ١ ٩٥٠ ١ ٧١٧ ٨٨
 األمراض املعوية املعدية ٢ ٠١١ ١ ١٠٨ ٩٠٣ ٨١
 األمراض األخرى ٧ ٧٥٠ ٢ ٨٣٧ ٤ ٩١٣ ١٧٣
 احلوادث والعنف ٤ ١٢٥ ٢ ٨٥٤ ١ ٢٧١ ٤٥
   منها حاالت االنتحار- ١ ٠٧٥ ٨١٥ ٢٦٠ ٣٢
 اجملموع  ٤٩ ٠٣٣ ٢٣ ٩٣٥ ٢٥ ٠٩٨ ١٠٥

  ألف من السكان١٠٠معدل الوفاة اخلام لكل 
 سبب الوفاة اجملموع/الوفيات الذكور اإلناث ١٠٠=الذكور

 األمراض القلبية الوعائية ٣٩٨ ٣٧٩ ٤١٦ ١١٠
 السرطان ٢٠٥ ٢١٥ ١٩٥ ٩١
 األمراض التنفسية ٧٠ ٧٦ ٦٤ ٨٤
 األمراض املعوية املعدية ٣٩ ٤٣ ٣٤ ٧٨
 األمراض األخرى ١٤٨ ١١١ ١٨٤ ١٦٦
 احلوادث والعنف ٧٩ ١١٢ ٤٨ ٤٣
 النتحار منها حاالت ا- ٢١ ٣٢ ١٠ ٣١
 اجملموع  ٩٣٩ ٩٣٨ ٩٤١ ١٠٠

  ألف من السكان ١٠٠ ٠٠٠املعدالت القياسية للوفاة حسب العمر لكل 
 )شرحية أوروبية معيارية، حساب قام به املكتب اإلقليمي ألوروبا التابع ملنظمة الصحة العاملية(

 سبب الوفاة اجملموع/الوفيات الذكور اإلناث ١٠٠=الذكور
 األمراض القلبية الوعائية ٢٦٥ ٣٥٢ ١٩٨ ٥٦
 السرطان ١٤٦ ١٩٠ ١١٩ ٦٣
 األمراض التنفسية ٤٦ ٧٣ ٣١ ٤٢
 األمراض املعوية املعدية ٣١ ٤٠ ٢٠ ٤٩
 األمراض األخرى ٨٥ ٨٢ ٨٩ ١٠٨
 احلوادث والعنف ٦٨ ١٠٦ ٣٤ ٣٢
   منها حاالت االنتحار- ١٩ ٣٠ ٩ ٣٠
 اجملموع  ٦٦٠ ٨٧٤ ٥٠٠ ٥٧
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 الفوارق يف احلالة الصحية بني خمتلف اجملموعات واملناطق) أ( - ٥

غري أن املسافات الطويلة يف الريف جتعل احلصول على اخلدمات . يغطي النظام الصحي العام مجيع السكان -٥٣٤
وحلل . وهناك أيضاً فوارق بني خمتلف املناطق خبصوص وقت االنتظار من أجل احلصول على الرعاية. أكثر صعوبة

ووفر متويل إضايف أيضاً للبلديات قصد . املشكالت املتعلقة بأوقات االنتظار الطويلة، سنت أحكام قانونية جديدة      
 .تقليص هذه األوقات

لكن هذه . وصحة الرجال أضعف من صحة النساء ويستمر عمرهم املتوقع عند الوالدة يف التناقص بشدة -٥٣٥
 .الفوارق آخذة يف التقلص

ق بأهم احملددات الصحية وأهم األمراض املزمنة، فإن التوقعات أسوأ بالنسبة إىل األشخاص             وفـيما يتعل   -٥٣٦
وعالوة على ذلك،   . ذوي املستوى التعليمي املتدين منها بالنسبة إىل ذوي املستوى التعليمي املتوسط أو األكادميي            

اهاً لدى األشخاص ذوي املستوى كما أن هناك اجت. فإن الرجال املطلقني، ضمن هذه الفئات، يعيشون أسوأ وضع
 .التعليمي املنخفض حنو العمل يف وظائف يدوية جمهدة جسدياً وذات دخل أقل
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التدابري الرامية إىل حتسني احلالة الصحية للمجموعات        )د(و) ج(و) ب (- ٥
 املستضعفة واحملرومة أو املناطق األشد حرماناً

ويعد تقليص أوجه عدم . حرماناً يف مجيع أنشطة الصحة العامةتؤخذ يف االعتبار صحة اجملموعات األشد       -٥٣٧
وتتعاون ". ٢٠١٥الصحة لعام "املسـاواة االجتماعية واالقتصادية يف جمال الصحة أحد األهداف الكمية لربنامج           

 .السلطات املعنية بالرفاه االجتماعي يف حتقيق هذا الغرض بشكل وثيق

 هبدف حتسني معرفة مجيع السكان      ٢٠٠٢ملقررات الدراسية يف عام     وأدرج التثقـيف الصحي جمدداً يف ا       -٥٣٨
 .بالقضايا الصحية

 قصد تقليص الفوارق    ٢٠٠٤وُشرع يف برنامج مشترك يشرف عليه املعهد الوطين للصحة العامة يف عام              -٥٣٩
 .االجتماعية االقتصادية يف جمال الصحة

ال الذين  الـتدابري الرامـية إىل خفـض معدل وفيات األطف           )ه (- ٥
 يولدون موتى ووفيات الرضع وضمان النمو الصحي لألطفال

إن تضـافر النظام الفنلندي خلدمات الرعاية الصحية، الذي يقدم نفس اخلدمات إىل اجلميع، مع احلماية                -٥٤٠
 .االجتماعية الشاملة جعل من املمكن خفض وفيات الرضع بصورة مستمرة

يع السكان من العيادات اخلاصة باألمهات واألطفال اليت هي جزء من           ومـن الناحية العملية، يستفيد مج      -٥٤١
وقد ُحدثت مؤخراً املعايري املتعلقة مبحتويات ونوعية هذه اخلدمات اليت تقدمها . نظـام الرعاية الصحية األساسية   

 .تلك العيادات

. نمو الصحي للطفل ودعمهوتكتسي عيادات األطفال واخلدمات الصحية املدرسية أمهية بالغة يف تعزيز ال       -٥٤٢
وقد اختذت التدابري الالزمة، ال سيما إمداد السلطات احمللية بأدوات ملموسة لدعم منو الطفل من الناحية النفسية                 

 .االجتماعية

. وناهيك عن السياسة الصحية الوطنية، هناك أيضاً سياسات أخرى تساهم يف النهوض بصحة األطفال              -٥٤٣
ية يف جمال األنشطة الرياضية، على سبيل املثال، أويل اهتمام خاص للنشاط البدين             ففـي إطـار السياسة احلكوم     

 .وأدرج التثقيف الصحي جمدداً يف املقررات الدراسية لزيادة معرفة األجيال اجلديدة بالقضايا الصحية. للشباب

 الصحة البيئية والصناعية) و (- ٥

وقانون ) ٧٦٣/١٩٩٤(ص كل من قانون محاية الصحة       وين. إن مسـتوى الصحة البيئية جيد يف فنلندا        -٥٤٤
على احلفاظ ) ٨٦/٢٠٠٠(وقانون محاية البيئة ) ١١٩٥/١٩٩٦(الصـحة الغذائية واألغذية ذات األصل احليواين   

 :وتنص القوانني املذكورة، فيما تنص، على األحكام التالية. على الصحة البيئية وتطويرها وحتسينها

 ؛)إجراءات الترخيص(تلوث الصناعي الرقابة املسبقة على ال -
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 معايري اجلودة من أجل صحة البيئة؛ -

 مراقبة معايري اجلودة بانتظام بواسطة السلطات املختصة، إضافة إىل خطط املراقبة؛ -

 .التأهب لألوضاع االستثنائية -

 األمراض الوبائية) ز (- ٥

والبيانات املوجودة يف السجل الوطين متاحة . ئيةيتوفر لدى فنلندا نظام معلومات وتسجيل لألمراض الوبا -٥٤٥
، ١٩٩٧ومنذ عام   . لألطـباء املسؤولني عن عالج تلك األمراض يف مستشفيات املناطق ومراكز الرعاية الصحية            

ويف السنوات القليلة املاضية، كثفت الوقاية من       . كان هناك أيضاً نظام لتسجيل األمراض اليت يشتبه يف أهنا وبائية          
 .ومتول الدولة محالت التلقيح العام، والتلقيح جماين للمواطنني.  يف املستشفياتاألوبئة

ومستوى اإلصابة بفريوس   . واحلالـة املتعلقة باألمراض السارية جيدة ومل حتدث حاالت عدوى خطرية           -٥٤٦
عدوى ويصدق الشيء نفسه على     . اإليدز منخفض يف معظم البلدان الغربية الصناعية      /نقـص املـناعة البشـري     

 .وعلى الرغم من تفشي السل املقاوم يف البلدان اجملاورة، فإن املشكلة مل تستشر يف فنلندا. املكورات العنقودية

 .ويف جمال الصحة، تشارك فنلندا هبمة يف أنشطة االحتاد األورويب يف ميدان اإلنذار املبكر والتفاعل السريع -٥٤٧

 ات الطبية وإيالء االهتمام للجميعالتدابري الرامية إىل تأمني اخلدم) ح (- ٥

اليت تنص على أحكام    ) ٨٥٥/٨٥٨/٢٠٠٤( القوانني   ٢٠٠٥مارس  /دخلـت حيز التنفيذ يف أول آذار       -٥٤٨
وقانون ) ٦٦/١٩٧٢(وينص اآلن كل من قانون الصحة العامة        . جديـدة تضمن احلصول على الرعاية الصحية      

 فترات زمنية قصوى يتعني خالهلا إجراء تقييم للحاجة إىل          املعدلني على ) ١٠٦٢/١٩٨٩(الرعاية الصحية اخلاصة    
وفضالً عن ذلك، أدخلت تعديالت على قانون املرضى وعلى قانون الرفاه االجتماعي ورسوم             . الـرعاية الصحية  

 ).٧٣٤/١٩٩٢(خدمات الرعاية الصحية 

املشتركة بتنظيم الرعاية الصحية بشكل وتلزم التعديالت املشار إليها آنفاً السلطات احمللية واجملالس البلدية  -٥٤٩
واهلـدف مـن التعديالت هو ضمان توافر الرعاية الصحية الالزمة وتقليص الفوارق يف احلصول على هذه       . أدق

. الرعاية وزيادة الشفافية أثناء فترات االنتظار وكذا اإلنصاف واملساواة يف احلصول على الرعاية الصحية والعالج      
 فـيما تـرمي، إىل توفـري مبادئ توجيهية وطنية يف جمال الرعاية وإصالح هياكل               وتـرمي هـذه األهـداف،       

 .اخلدمات وأشكاهلا

يتمثل اهلدف من التعديالت التشريعية اليت تضمن تقييم احلاجة إىل الرعاية يف            . فترات االنتظار القصوى   -٥٥٠
يكون بوسع املرضى االتصال مبركز     وتنص األحكام اجلديدة على أن      . جعل خدمات الرعاية الصحية أكثر فعالية     

وجيب إتاحة إمكانية تقييم احلاجة إىل الرعاية غري العاجلة يف          . صـحي فـوراً أثناء ساعات العمل يف أيام العمل         
وجيب توفري . املراكـز الصحية يف غضون ثالثة أيام من االتصال، ما مل يكن من املمكن إجراء التقييم عرب اهلاتف          

 .ت طب األسنان اليت تبني أهنا ضرورية مبوجب التقييم يف غضون فترة معقولةاخلدمات الطبية وخدما
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وفيما يتعلق بالرعاية الصحية اخلاصة، جيب بدء تقييم احلاجة إىل الرعاية يف غضون ثالثة أسابيع من يوم                  -٥٥١
. خلارجي مثالً وصـول اإلحالة إىل وحدة الرعاية الصحية، يف العيادات اخلارجية يف أحد املستشفيات للفحص ا              

وتتطابق . وجيب توفري الرعاية اليت تبني آنفا أهنا ضرورية على أساس تقييم احلاجة يف غضون ستة أشهر من التقييم
األحكام اجلديدة عن خدمات الصحة العقلية لألطفال والشباب مع تلك اليت سبق أن أدرجت يف مرسوم الصحة                 

صحية اليت ثبت أهنا ضرورية، مع مراعاة طابعها العاجل، يف      وجيـب توفري الرعاية ال    ). ١٢٤٧/١٩٩٠(العقلـية   
 غضـون ثالثـة أشـهر مـا مل تطرأ وقائع طبية أو متعلقة بالرعاية الصحية تدعم اخلروج على هذا املبدأ على                      

 .سبيل االستثناء

عني على السلطة وإذا مل يكن ممكناً لوحدة الرعاية الصحية تقدمي العالج بنفسها يف غضون املدة احملددة، ت -٥٥٢
احمللـية أو اجمللـس الـبلدي املشترك أن يوفر الرعاية أو العالج الالزم من مقدمي خدمات صحية آخرين، مثل                    

 .مستشفى عام آخر أو القطاع الطيب اخلاص، دون أن يكلف املريض املزيد من املال

ات املناطق والسلطات احمللية    وزادت التعديالت التشريعية توضيح توزيع املسؤوليات بني خمتلف مستشفي         -٥٥٣
واجملالس البلدية املشتركة يف توفري خدمات الرعاية الصحية حبيث يكون مستشفى املنطقة مسؤوالً عن توفري العالج 

وجيب توفري اخلدمات طبقاً لنفس املبادئ إىل مجيع املقيمني يف          . للمرضى الذين منح هلم اإلذن بدخول املستشفى      
 إىل نفس مستشفى املنطقة، وبالتايل فإن اإلصالح يزيل احلواجز بني البلديات للمرضى             الـبلديات الذين ينتمون   

وحتسنت فرص تلقي معلومات عن احلصول على الرعاية بإلزام . الذيـن ينـتظرون احلصول على الرعاية الصحية   
 .وحدات الرعاية الصحية بتعميم املعلومات عن فترات االنتظار

بتويل اجمللس البلدي املشترك كل منطقة من مناطق املستشفيات مسؤولية          . دمي الرعاية املعايري املشتركة لتق   -٥٥٤
وعلى ضوء  . تقـدمي الرعاية الطبية اخلاصة يف املنطقة وفقاً ملعايري مشتركة للرعاية يف جمايل الطب وطب األسنان               

ؤون االجتماعية والصحة معايري    تنفـيذ ضمانات الوصول إىل الرعاية، أعدت أفرقة اخلرباء اليت أنشأهتا وزارة الش            
واهلدف هو تقليل   . وطنـية للرعاية غري الطارئة وذلك يف شكل توصيات بشأن املعايري املتعلقة بالرعاية اليت تقدم              

الفـوارق الـبارزة بني املناطق يف جمال تقدمي الرعاية غري العاجلة كي حيصل الناس على الرعاية وفقاً ملعايري أكثر    
 .وقد أعدت هذه املعايري ألنواع املرضى والعالج األكثر شيوعاً. ر عن مكان إقامتهماتساقاً بغض النظ

إال أنه ينبغي يف هذه احلاالت أن يؤخذ يف         . وميكـن إيالء أولوية لبعض اخلدمات واملرضى احملتاجني هلا         -٥٥٥
تزام بتقييم كل حالة مريض االعتبار حظر التميز، والنص الدستوري بشأن املعاملة على قدم املساواة، وكذلك االل    

 .مبفردها وما ينشأ عن ذلك التقييم من حاجة إىل خدمات الرعاية الصحية

وقـد اضطلع املركز الوطين للبحث والتطوير يف جمال الرعاية والصحة ورابطة السلطات اجلهوية واحمللية                -٥٥٦
.  الرعاية مضمون ضماناً جيداً نسبياً     الفنلندية بدراسات استقصائية ميكن االستنتاج على ضوئها بأن الوصول إىل         

وأمـا إمكانيات معاجلة مشكلة النقص يف عدد األطباء يف مناطق معينة فإهنا ينبغي أن تتحسن ألن عدد األطباء                    
وفيما يتعلق كأطباء . الذين يتخرجون من كليات الطب يتجاوز اآلن عدد األطباء الذين خيرجون من سوق العمل   

 طبيباً عن   ٥٠ذلك أن عدد أطباء األسنان الذين خيرجون من سوق العمل يزيد بنحو             . تلفةاألسنان، فإن احلالة خم   
 .عدد الذين يتخرجون من كليات طب األسنان
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 ١٣املادة 

 عليمحق كل فرد يف الت

وردت يف الـتقريرين الدوريـني السابقني أحكام الدستور اليت تكفل حق كل فرد مقيم ضمن الوالية                  -٥٥٧
 . نلندية يف التعليم األساسي اجملاينالقانونية الف

ويضمن حقهم يف التعليم األساسي . إن األطفال املقيمني بصورة دائمة يف فنلندا ملزمون باإلحلاق باملدرسة -٥٥٨
والسلطات احمللية ملزمة بأن توفر لألطفال يف سن املدرسة املقيمني يف نطاق . اجملاين، التعليم ألطفال ما قبل املدرسة

ـ  ها، التعلـيم األساسي والتعليم ألطفال ما قبل املدرسة خالل السنة اليت تسبق مباشرة سنة التحاقهم                اختصاص
 وميكن قبول األطفال أيضاً يف التعليم األساسي أو التعليم ألطفال ما قبل املدرسة يف بلدية غري بلدية                 . باملدرسـة 
 .حمل إقامتهم

عام للتشريع املتعلق باملدارس الذي دخل حيز التنفيذ يف أول          أويل يف اإلصالح ال   . املسـاواة يف التعلـيم     -٥٥٩
 .، اهتمام خاص لضمان املساواة يف التعليم والوصول إىل خدمات التعليم دون متييز١٩٩٩يناير /كانون الثاين

 ومت مراجعة. ، أعدت وزارة التعليم ألول مرة مبادئ توجيهية للسياسة املتعلقة باملهاجرين٢٠٠١ويف عام  -٥٦٠
ويتمثل اهلدف من املبادئ التوجيهية يف توضيح سياسة اهلجرة واألنشطة . ٢٠٠٣هـذه املبادئ التوجيهية يف عام     

واإلجراء املتعلق مبنع العنصرية وتعزيز التسامح هي جزء من         . اليت تعزز العالقات اإلثنية احلميدة يف قطاع التعليم       
 . ا القطاعاإلدارة اليومية للوزارة وغريها من السلطات يف هذ

وتتضمن خطة تطوير التعليم    . إن املسـاواة بني املرأة والرجل هي أحد املبادئ األساسية لسياسة التعليم            -٥٦١
ووفقاً هلذه .  مبادئ توجيهية لتحسني نوعية مجيع أشكال التعليم٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٣والبحوث للفترة من عام     

ووفقاً خلطة تطوير التعليم، عززت بصفة . ص التعليم للجميعاملبادئ التوجيهية، تضمن السلطات العامة ضمان فر     
 .خاصة مشاركة الفتيات والنساء املهاجرات يف التعليم

 مشروع لتقليل الفوارق يف التعليم بني اإلناث والذكور، يستهدف ٢٠٠٤وفضالً عن ذلك، طبق يف عام  -٥٦٢
عزيز التعاون فيما بني موظفي خمتلف اجلهات املقدمة تطوير التعليم بشكل يراعى االحتياجات الفردية للتالميذ، وت     

لـلخدمات التعليمية ودعم خدمات خمتلف القطاعات اإلدارة وكذلك تعزيز التعاون فيما بني الباحثني يف خمتلف                
 .بلدان الشمال

اً من  وأخـذت يف احلسبان التعديالت اليت أُدخلت على قانون املساواة بني الرجل واملرأة اليت تعزز أيض                -٥٦٣
ومع ذلك، فإن هذه األحكام ال تنطبق على مقدمي . ٣ من املادة ٢املساواة يف مؤسسات التعليم، يف نطاق الفقرة 

 .اخلدمات التعليمية املشار إليهم يف قانون التعليم األساسي

 .، أصدرت احلكومة مرسوماً عن الدرجات اجلامعية٢٠٠٤أغسطس / آب١٩يف . إصالح التعليم اجلامعي -٥٦٤
وينص املرسوم على أمور منها أهداف ونطاق الدرجات اجلامعية، كذلك على خمتلف الدرجات اليت ميكن احلصول 
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وحيل املرسوم اجلديد حمل النظام الذي حيدد نطاق الدرجات اجلامعية باملقارنة مع            . علـيها يف اجلامعات املختلفة    
سِّن من إمكانية معادلة الدرجات اجلامعية الفنلندية مع        وهذا التعديل الذي حي   . النظام األورويب ملعادلة الشهادات   

الدرجات اجلامعية يف بلدان أوروبية أخرى هو جزء من عملية بولونيا األوروبية اليت يتمثل هدفها النهائي يف إجياد 
دة وأحد األهداف األساسية لعملية بولونيا هو زيا. ٢٠١٠مـنطقة مشـتركة للتعليم العايل األورويب حبلول عام         

معادلـة الدرجـات اجلامعية فيما بني خمتلف البلدان وبالتايل تعزيز حركة الطالب واإلمكانيات املتاحة أمامهم                
 .٢٠٠٥أغسطس /ودخل املرسوم حيز التنفيذ يف أول آب. ملواصلة الدراسة يف اخلارج

 ٢٠٠٤يوليه / متوز٣٠ُتمد يف ويتعلق املرسوم املشار إليه أعاله بالقانون املعدل لقانون اجلامعات، الذي اع -٥٦٥
. ٢٠٠٥أغسطس  /ودخل التعديل حيز النفاذ يف أول آب      . والذي ُيطبق هيكالً ذا مستويني من الدرجات اجلامعية       

ووفقـاً للهيكل اجلديد، ينبغي أوالً احلصول على درجة جامعية أوىل أو ما يعادهلا من التعليم قبل احلصول على                   
 .يل على مجيع اجملاالت األخرى خبالف مدارس الطب وتعليم طب األسنانوينطبق التعد. درجة جامعية أعلى

وسيتم تغيري مضمون   . وأحد أهداف التعديل الذي أُدخل على الدرجات اجلامعية هو تقليل مدة الدراسة            -٥٦٦
 وينبغي ترتيب التعليم حبيث يتمكِّن    . الدراسـة لكي تتمشى على حنو أفضل مع احتياجات البحوث وحياة العمل           

وفضالً عن ذلك،   . الطالب امللتحق بالدراسة طوال الوقت من احلصول على أول درجة جامعية يف ثالث سنوات             
 .ينبغي أن يكون باإلمكان االنتهاء من الدراسة اجلامعية الالحقة املؤدية إىل درجة جامعية أعلى، يف غضون سنتني

 التعليم االبتدائي) أ (- ١

، قرر  ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١٦يف  . ة اجلديدة للمناهج الدراسية الشاملة    املـبادئ التوجيهية الوطني    -٥٦٧
). ٩ إىل   ١الصفوف من   (جملـس التعليم الوطين تطبيق مبادئ توجيهية وطنية جديدة للمناهج الدراسية الشاملة             

املدارس الشاملة حبلول   ووفقاً لذلك يتعني تطبيق املناهج الدراسية اليت تستند إىل هذه املبادئ التوجيهية، يف مجيع               
 من قانون التعليم األساسي،     ١٤وقد مت إعداد املبادئ التوجيهية وفقاً ألحكام املادة         . ٢٠٠٦أغسطس  /أول آب 

وهي تعّرف األهداف واملضامني ذات الصلة باملواضيع       . وهذه املبادئ هي أكثر دقة من املبادئ التوجيهية السابقة        
ويتمثل اهلدف من املبادئ التوجيهية يف ضمان اتساق        . بشأن تقييم الطالب  الـيت يتم تدريسها، وتقدم تعليمات       

وفضالً عن ذلك ستتضمن املناهج الدراسية، ألول مرة، أحكاماً عن          . التعليم األساسي طوال مدة التعليم الشامل     
ياغة مناهج  وتفيد املبادئ التوجيهية الوطنية كأساس لص     . الـتعاون بـني املدرسة واملرتل وضمان رعاية الطالب        

 .دراسية حملية عادة ما تكون السلطات احمللية مسؤولة، عن وضعها

حيدد برنامج اليونسكو لتوفري التعليم للجميع ستة أهداف لضمانات حتقيق . اخلطة الوطنية للتعليم للجميع -٥٦٨
لزامي جلميع األطفال  هدف ضمان التعليم اجملاين واإل-مستوى رفيع من التعليم للجميع واثنان من هذه الضمانات 

 مها أيضاً جزء من األهداف      - ٢٠١٥ وهدف حتقيق املساواة بني اجلنسني يف التعليم حبلول          ٢٠١٥حبلـول عام    
وبغية تنفيذ هذه األهداف على املستوى الوطين، قامت وزارة         . املنصـوص عليها يف إعالن األمم املتحدة لأللفية       

الشؤون اخلارجية، بالتعاون مع اللجنة الفنلندية لليونسكو، بإعداد خطة         التعليم، واجمللس الوطين للتعليم ووزارة      
وطنية للتعليم للجميع، للتصدي ملرحلة التعليم املبكر، وتعليم املهاجرين، وتوفري الدعم للشباب، وتدريب البالغني      
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ر اآلليات القائمة   ويتم بصفة أساسية تنفيذ اخلطة ضمن إطا      . واحلاجـة إىل حتسـني نوعـية واملساواة يف التعليم         
 .والتحديات املشار إليها يف اخلطة مدرجة أيضاً يف اخلطة املشار إليها أعاله لتطوير التعليم والبحوث

 أن تتحمل وزارة التعليم مسؤولية نتائج االستطالع الذي     اجمللـس االستشاري لشؤون الروما    واشـترط    -٥٦٩
، وأن تتخذ تدابري شاملة، تغطي الوزارة،       )٢٠٠٤(تعليم  أجـرته وحدة تدريب الروما التابعة للمجلس الوطين لل        

وينبغي إيالء اهتمام خاص لدعم .  لتعزيز التحاق أفراد الروما باملدرسة-واجمللس الوطين للتعليم والسلطات احمللية 
يكملون أطفال الروما الذين يبدأون تعليمهم األساسي وأولئك الذين ينتقلون إىل املدارس الثانوية وأولئك الذين               

 .تعليمهم املدرسي

، شرع اجمللس الوطين للتعليم يف تطبيق مشروع وطين لتطوير خدمات التوجيه يف جمال         ٢٠٠٤ويف عـام     -٥٧٠
كما أويل اهتمام   . ٩ إىل   ٧التعلـيم، وال سيما تلك املقدمة إىل طالب املدارس الشاملة امللتحقني بالصفوف من              

والغرض من هذه اخلدمات هو تشجيع      .  واملرتل لضمان رعاية الطالب    لضـرورة زيادة التعاون فيما بني املدرسة      
 .ودعم الطالب لاللتحاق بتعليم أعلى

. ، أجرى اجمللس الوطين للتعليم استطالعاً حلالة التعليم األساسي ألطفال الروما٢٠٠٢ و٢٠٠١ويف عامي  -٥٧١
اد الروما يف األجل الطويل وزيادة ولوحـظ يف الـتقرير مـن بني أمور منها حدوث حتسن يف مستوى تعليم أفر          

 ومع ذلك، فإن نسبة أطفال الروما امللتحقني بالتعليم ألطفال ما قبل املدرسة       . مواقفهـم اإلجيابـية حنـو التعليم      
 . يف املائة وأن مخس أطفال الروما يفشلون كل عام يف االنتقال إىل الصف الدراسي التايل٢ال تتجاوز 

لس الوطين للتعليم يف تقدمي خدمات لتقييم وتطوير التعليم وخدمات اإلدارة والدعم وتتمثل أحد مهام اجمل -٥٧٢
وأحذ أقسام اجمللس   . الـيت حتـتاجها املدارس ومؤسسات التعليم وغريها من اجلهات املقدمة للخدمات التعليمية            

، وتقدمي املعلومات   الوطـين مسـؤول عـن قضايا التعليم املتعلقة بسكان الروما وإنتاج مواد تعليمية خاصة هبم               
 .واملشاركة يف التعاون الدويل يف هذا اجملال

وهـناك أيضـاً الفريق العامل يف اجمللس الوطين للتعليم، املسؤول عن إجياد سبل لتطوير التعليم ألطفال                  -٥٧٣
ت يف سياق وينوي اجمللس األخذ مبشروع تطوير تعليم أطفال الروما باالستناد إىل أوجه القصور اليت لوحظ. الروما

ويشمل الفريق العامل خرباء من خمتلف اجملاالت مثل جمال التعليم ألطفال ما قبل             . ما تبني يف تقرير الفريق العامل     
املدرسـة والتعلـيم املكيف حسب احتياجات الطالب واإلرشاد يف جمال التعليم، وخدمات الرعاية املقدمة إىل                

ويقوم الفريق . ة الصباحية واملسائية، والتعاون بني املدرسة واملرتلالطالب، وتدريب املعلمني واملعلمات، واألنشط   
العـامل حالياً بأمور منها تقييم إمكانيات مستوصفات صحة األطفال لتحديد املشاكل التعليمية يف أبكر مرحلة                

ملساعدة والدعم  ممكنة والرعاية اليومية للطفل كسبيل لدعم منو الطفل وزيادة عدد العاملني يف املدارس يف جمايل ا               
 .كسبيل لتطوير التعليم املقدم إىل أطفال الروما

 التعليم الثانوي) ب (- ١

ويتضمن قانون  . ١٩٩٩يناير/أجـري تعديل شامل على قانون التعليم دخل حيز التنفيذ يف كانون الثاين             -٥٧٤
األخرى، مثل التعليم واملشورة    التعلـيم املهـين أحكاماً متعددة عن تكييف التعليم وغريه من الترتيبات التعليمية              



E/C.12/FIN/5 
Page 120 

 

املقدمـني لـلمعوقني إلعدادهم وإعادة تأهيلهم، وخدمات الدعم والتدريب التحضريية للمهاجرين الراغبني يف              
 .االلتحاق بالتعليم املهين األساسي

وميكن ألي شخص يرغب يف . وتسـتند مجـيع أنـواع التعليم إىل مبدأ املساواة بني الطالب يف التعليم              -٥٧٥
وتقدم مؤسسة التعليم   . لـتحاق بالتعلـيم الـثانوي أن يقدم حبرية طلباً للقبول يف أي مدرسة أو كلية ثانوية                اال

وجيوز للطالب امللتحق بالتعليم    . األساسي املهين، جماناً، التعليم ووجبات الغذاء اليومية واإلقامة يف بيوت الطالب          
ب املدرسية وغريها من املواد الالزمة للتعليم، وعلى النفقات املكيف حسب قدراته، أن حيصل جماناً أيضاً على الكت

األسبوعية للتنقل بني املدرسة واملرتل وعلى مجيع وجبات الغذاء واإلقامة يف بيوت الطالب أو يف مكان لإليواء،                 
 .وكذلك على املعدات الشخصية اليت حيتاجها للدراسة

، هي الفنلندية أو السويدية أو لغة الصامي أو لغة الروما أو لغة ولغات التعليم يف املدارس املهنية األساسية -٥٧٦
وفضالً عن ذلك، جيوز تقدمي جزء من التعليم بلغة أخرى، ال تكون لغة الطالب األصلية، شريطة أال                 . اإلشارات

 .حتول دون متابعة الطالب للدراسة

تعليم الذي يعد الطالب لالمتحان باالستناد وال توجد قيود عمرية على الطالب للتعليم املهين األساسي وال -٥٧٧
كما ال توجد هناك اختالفات يف عمر الطالب يف خمتلف قطاعات التعليم، وهناك طالب . إىل إثباته ملهاراته املهنية

وتتراوح أعمار معظمهم .  عاما١٩ًومتوسط معدل عمر الطالب هو .  عاماً حىت البالغني١٥تتراوح أعمارهم بني 
 عاماً  ٢٤ و ٢٠ يف املائة تتراوح أعمارهم بني       ٢٠ عاماً، تليهم نسبة     ١٦ و ١٥يف املائة منهم بني      ٧٠أي نسـبة    

وتتفاوت أعداد الطالب يف اجملموعات العمرية األخرى، .  عاما٢٥ً يف املائة من الذين تبلغ أعمارهم   ١٠ونسـبة   
 .م املهين األساسي هي نفسها تقريباًوأعداد الرجال والنساء يف التعلي.  عاما٥٥ًحيث يبلغ عمر أكربهم سناً 

إن معايري قبول الطالب يف التعليم املهين األساسي ونظام متويل هذا التعليم ال تضع أية عقبات أمام قبول                   -٥٧٨
ولذلك، يستطيع األشخاص من أصول مهاجرة أن يقدموا حبرية طلباً لاللتحاق . الطالب األجانب يف التعليم املهين

ومع ذلك، ينبغي أن يكون الطالب من أصول مهاجرة أو أن يكون الطالب األجنيب ملماً .  األساسيبالتعليم املهين
وعلى الرغم من ذلك، ينبغي أن ُيمنح       . إملاماً كافياً بلغة التعليم وأن يكون مستعداً بشكل عام لاللتحاق بالتعليم          

. لضرورة، على ترتيبات خاصة تتعلق بالتعليم     ذلك الطالب احلق يف تعليم لغته األصلية وثقافته، وأن حيصل، عند ا           
ومع . والشروط املتعلقة بتوفر املهارات املهنية ذات الصلة هي نفسها بالنسبة للطالب الفنلندي والطالب األجنيب             

ذلـك، يتم مراعاة الشروط اخلاصة اليت حتددها املهارات اللغوية فيما يتعلق بإجراءات القبول وترتيبات التعليم،                
 .كما ينبغي أن يستند تعليم املهاجرين إىل مبدأ املساواة يف املعاملة. قييم أداء الطالبوكذلك ت

وخيصص اجمللس الوطين للتعليم، كل سنة، أمواالً للتعليم املهين للمهاجرين، تستهدف أغراضاً منها تطوير  -٥٧٩
طوير التعليم املشار إليها أعاله يف    ووفقاً خلطة ت  .  يورو يف السنة   ١٥٠ ٠٠٠وتبلغ هذه األموال حالياً     . تعلـيمهم 

، تتضمن املعايري احملددة لرصد األموال تدابري يتخذها مقدمو اخلدمات التعليمية لتعزيز ودعم ٢٠٠٨-٢٠٠٣الفترة 
 .التعليم املهين للفتيات والنساء املهاجرات
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مثل الغرض من ذلك يف منح ويت. ويوفر التدريب للمهاجرين إلعدادهم لاللتحاق بالتعليم املهين األساسي -٥٨٠
ويقدم منذ عام . املهاجـرين مستوى لغوياً وثقافياً مالئماً وغري ذلك من جوانب اإلعداد لاللتحاق بالتعليم املهين   

وهناك أيضاً بالغون يلتحقون بالتدريب التحضريي وال سيما عندما تقوم الكليات           . ، مـثل هذا التدريب    ١٩٩٩
وأعداد الرجال والنساء املشاركني يف التدريب      . أمام البالغني ملواصلة التعليم   الـثانوية بتنظـيمه إلتاحة الفرص       

 .التحضريي هي نفسها تقريباً

ويشارك الطالب من الروما يف التعليم الثانوي، ولكن عددهم ال يزال منخفضاً نسبياً باملقارنة مع عدد                 -٥٨١
عليم ورعاية الطالب املقدمة إىل التالميذ يف الصفوف من    وينبغي يف إطار التوجيه املتعلق بالت     . السكان من األغلبية  

ومن الشائع  . ، تقدمي الدعم والتوجيه بصفة خاصة للتالميذ من الروما الذين يرغبون يف مواصلة تعليمهم             ٩ إىل   ٧
، أن يتسرب الطالب من الروما من التعليم الثانوي، ولذلك فمن املهم مواصلة توفري اخلدمات املشار إليها أعاله                

وتقدم دراسة استطالعية أجراها اجمللس الوطين للتعليم، أموراً        . للطالـب من الروما أثناء مرحلة التعليم الثانوي       
كان عدد األشخاص   (منها، البيانات التالية اليت تعكس املشاركة يف التعليم الثانوي والعوامل اليت تؤثر على ذلك               

 ).الً نسبياً لكن االستطالع يقدم بعض االجتاهات العامةالذين متت مقابلتهم أثناء إجراء االستطالع قلي

 يف ٥٩(وأغلبـية الشـباب من الروما الذين يقدمون طلبات االلتحاق باملدارس الثانوية هم من الذكور     -٥٨٢
ن وم.  يف املائة من املتقدمني بطلبات لاللتحاق باملدارس الثانوية العليا هم من اإلناث        ٩٠، يف حني أن نسبة      )املائة

 يف املائة منهم أن قرارات عدم مواصلة التعليم تعود إىل           ٥٤بني مجيع األشخاص الذين متت مقابلتهم، رأت نسبة         
فهي ترى، أن   .  يف املائة من أسر الروما أن ذلك يعود إىل أسباب ثقافية           ٧أسـباب ثقافـية بينما مل تر إال نسبة          

 . بالتعليم العايل تتضمن أسباباً اجتماعية وماليةالعوامل اليت تزيد من صعوبة مواصلة التعليم لاللتحاق

 التعليم العايل) ج (- ١

 من  ١وتنص املادة الفرعية    .  جامعة أشري إليها يف القانون     ٢٠) ٦٥٤/١٩٩٧(يشـمل نطاق اجلامعات      -٥٨٣
جماناً  من القانون على أن يكون التعليم الذي يفضي إىل احلصول على درجة جامعية يف هذه املؤسسات ٨املـادة   

الذي كان سارياً وقت    ) ٢٥٥/١٩٩٥(وقد استعيض عن القانون املتعلق مبؤسسات العلوم التطبيقية         . للطـالب 
.  مؤسسة للعلوم التطبيقية   ٢٩يشمل نطاق تطبيقه    ) ٣٥١/٢٠٠٣(تقـدمي التقرير الدوري السابق بقانون جديد        

 .رجة تعليمية أعلى جماناً للطالبووفقاً هلذا القانون، يكون التعليم الذي يفضي إىل احلصول على د

وعلى الرغم من ذلك، هناك بعض      . ومـن املؤسـف أن أفراد الروما ال يشتركون إال نادراً يف التعليم العايل              -٥٨٤
 .الطالب من الروما امللتحقني بالتعليم العايل الذين مل يوضعوا يف وضع خيتلف عن باقي الطالب، بسبب خلفيتهم اإلثنية

ض الطالب من الروما املهتمني بااللتحاق بالتعليم العايل من مواجهة صعوبات مالية لالنتهاء من وخيشى بع -٥٨٥
ومع ذلك، فإن التعليم العايل جماين، . كما أهنم خيشون من أهنم لن جيدوا عمالً بعد االنتهاء من دراساهتم. دراستهم

وفضالً عن ذلك، فإن أفراد الروما      . املاليةوحيـق للطالب احلصول على منح دراسية من الدولة وفقاً ألوضاعهم            
 .يرغبون يف تطبيق دعم من نوع الزمالة الدراسية لالنتهاء من مرحلة التعليم العايل
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اجلهود املبذولة لوضع نظام للتعليم األساسي ملن        )د (- ١
 مل يتلقوا التعليم االبتدائي أو مل يكملوه

 حلقات عمل لدعم الثقة بالنفس للشباب الذين يواجهون مت بدعـم مـن خمتلف قطاعات اإلدارة تنظيم         -٥٨٦
ويتم تقدمي دعم خاص للطالب للتحكم حبياته وإدراك . لسبب ما صعوبة يف مواصلة الدراسة والتخطيط للمستقبل

كما شارك يف حلقات العمل هذه الشباب الذين مل ينتهوا من التعليم االبتدائي والذين هم على         . مواطـن قوتـه   
ويستند الدعم .  من املدرسة أو الذين هم حباجة لرفع درجاهتم بغية احلصول على شهادة دراسية             وشـك التسرب  

 .املقدم يف إطار حلقات العمل هذه إىل االحتياجات الفردية وأوضاع حياة كل شاب مشارك فيها

  امليزانية املنفقة على التعليم- ٤

يف ذلك الثقافة واألنشطة الرياضية وعمل الشباب       مبا  (بلـغ نصـيب وزارة التعلـيم من ميزانية الدولة            -٥٨٧
وبلغ نصيب التعليم من ميزانية . ٢٠٠٤-١٩٩٩ ماليني يورو يف الفترة من ٦ ماليني و٥مبلغاً تراوح بني ) والعلوم

 . يف املائة١٦ نسبة ٢٠٠٥الدولة يف عام 

 نسبة الرجال إىل اإلناث املستفيدين من خمتلف مستويات التعليم) أ (- ٥

، ٢٠٠٣ يف املائة يف املدارس الشاملة يف عام   ٤٨,٨الطالب  /بلغـت نسبة اإلناث من مجيع عدد التالميذ        -٥٨٨
وكانت نسبة اإلناث من بني .  يف املائة يف التعليم املهين٤٩ يف املائـة يف املدارس الثانوية العليا و  ٥٧,٣وبلغـت   

 ).٢٠٠٤إحصاءات فنلندا، (ائة يف اجلامعات  يف امل٥٣,٥ يف املائة و٥٣,٣طالب مؤسسات العلوم التطبيقية 

متـتع اجملموعـات املستضـعفة بـاحلق يف التعلـيم عملياً؛             )ج(و) ب (- ٥
 واإلجراءات املتخذة لتطبيق املساواة يف احلصول على التعليم

إن ضمان وتطوير تعليم األشخاص الذين هم حباجة لدعم خاص كان وال يزال جماالً من جماالت تركيز                  -٥٨٩
 بإعداد استراتيجية وطنية للتعليم     ٢٠٠٢وقامت وزارة التعليم يف عام      . تعلـيم املهين يف السنوات القليلة املاضية      ال

 أجنزت خطة عمل تتعلق هبذه ٢٠٠٤ويف عام . املهين املكيف حبسب احلاالت، بالتعاون مع عدد كبري من الشركاء
ريب وال سيما لألشخاص الذين يواجهون إعاقات خطرية        وُبذلت جهود لزيادة توفري التعليم والتد     . االستراتيجية

وبلغ عدد الطالب امللتحقني بالتعليم املهين املكيف حسب . وكذلك إلعادة التأهيل يف جمال التعليم وتقدمي املشورة
 .٢٠٠٥ يف عام ١٤ ٥٠٠ وتشري التقديرات إىل زيادة هذا العدد إىل ٢٠٠٣ طالباً يف عام ١٢ ٠٦٥احلاالت، 

ونسبة إلتحاق األشخاص املعوقني بالتعليم     . سـتوى تعلـيم األشخاص املعوقني هو أقل من املتوسط         وم -٥٩٠
وبوجه عام، فكلما   . الثانوي العايل والتعليم املهين أو العايل أقل من غريهم من األشخاص من نفس الفئة العمرية              

 .ارتفع مستوى التعليم قلّ عدد الطالب املعوقني امللتحقني به

قـاً لـربنامج سياسة اإلعاقة الذي وضعته حكومة فنلندا، يتمثل اهلدف يف إيداع املعوقني يف مؤسسات                 ووف -٥٩١
وينبغي توفري التعليم جلميع املعوقني واألشخاص الذين يواجهون صعوبات يف التعليم، بغض النظر عن              . تعليمـية عادية  

 .غي توفري التعليم أيضاً لألشخاص املصابني بإعاقة شديدةوينب. طبيعة أو درجة اإلعاقة أو املرضى أو الصعوبة يف التعليم
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كما أن التعليم األساسي يف فنلندا هو ملِزم جلميع األطفال بغض النظر عن اجلنس أو اإلعاقة على سبيل                   -٥٩٢
كفل  من الدستور، ت١٦ من املادة ٢ووفقاً للفقرة الفرعية . واحلق يف التعليم هو حق أساسي جلميع األطفال. املثال

السلطات العامة على النحو املنصوص عليه بتفصيل أكرب يف القانون للجميع تكافؤ الفرص لتلقي اخلدمات التعليمية 
األخـرى وفقاً للقدرات واالحتياجات اخلاصة، وكذلك الفرص لتطوير القدرات دون احلرمان من ذلك بسبب               

تعليم ابتداًء من التعليم ألطفال ما قبل املدرسة وحىت         ويشمل هذا احلكم مجيع أنواع ال     . املشقة االقتصادية العسرية  
 .ويعين ذلك من املنظور الفردي االعتراف مببدأ التعلم مدى احلياة. التعليم العايل والتعليم املستمر للكبار

واختـذت السلطات الفنلندية تدابري لضمان تكافؤ الفرص جلميع األشخاص املعوقني واألشخاص الذين              -٥٩٣
 مرض مزمن واألطفال والشباب والشابات والبالغني الذين يواجهون صعوبات يف التعلم، واملشاركة يف يعانون من

 .التعليم االبتدائي والثانوي والعايل وكذلك يف التعليم الالحق واملستمر يف أجواء متكاملة

ليم ويف تطوير مضمون    كمـا تكفل فنلندا أن يكون تعليم املعوقني جزءاً أصيالً يف التخطيط الوطين للتع              -٥٩٤
وبغية جعل تعليم املعوقني جزءاً من نظام التعليم العايل، قامت السلطات املعنية            . التعليم ونظام التعليم بوجه عام    

 :بالتعليم مبا يلي

 تعريف سياسة التعليم لكي تكون مفهومة ومقبولة بالنسبة للمدارس واجملتمع بأسره؛ )١(

ات وفقاً الحتياجات الفرد، من خالل زيادة املرونة واألخذ    إتاحـة الفـرص لالضطالع بدراس      )٢(
 بعناصر إضافية وتكييف برامج الدراسة؛

 توفري تدريب مستمر جيد النوعية وكذلك تقدمي الدعم إىل املعلمني واملعلمات؛ )٣(

 توجيه االنتباه إىل أمهية التعاون فيما بني املدرسة واملرتل؛ )٤(

 واحلاجة إىل مراجعتها جلعلها تليب احتياجات التعليم؛تقييم تنفيذ التشريعات  )٥(

 إيالء اهتمام ملالءمة موارد البحث؛ )٦(

التنسيق املكثف بني خمتلف قطاعات اإلدارة مثل سلطات الرعاية االجتماعية والرعاية الصحية،             )٧(
 .اف املعنيةوالعمل واملنظمات املعنية باملعوقني، وغريها من اجلهات الشريكة املتعاونة واألطر

وحىت يف حال ختطيط وتنظيم تعليم وتدريب الطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة، فإن اهلدف ينبغي أن  -٥٩٥
 .يكون إعداد أولئك الطالب لاللتحاق بنظام التعليم العام مع توفري تدابري دعم مالئمة

 التعليم األساسي والتدريب وجيـب أن يكون أمام كل طالب حباجة لدعم خاص فرصة متساوية للوصول إىل              -٥٩٦
 .املهين الالحق وذلك بصورة أساسية يف أجواء متكاملة، مع غريه من التالميذ والطالب، كجزء من نظام التعليم العام

والحظت املنظمات املعنية باإلعاقة أنه على الرغم من زيادة العرض يف اجملاالت املهنية املناسبة لألشخاص    -٥٩٧
وقني ال يزالون يتجهون، رغم ذلك،  وبدون مربر، إىل املهن اليت  يتوجه إليها تقليدياً املعوقون                 املعوقني، فإن املع  

 .غري املناسبة للعصر احلاضر إىل حد ما
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إن الشكل األوَّيل للدعم املايل املقدم للطالب املتفرغني للدراسة هو منحة احلكومة املشار إليها يف قانون                 -٥٩٨
وبغية حتسني الوضع االجتماعي للطالب، ووضع املنحة احلكومية، أحيل إىل الربملان           ). ٦٥/١٩٩٤(منح الطالب   

لتعديل قانون منح الطالب    ) ١١/٢٠٠٥هلسنكي  ( مشروع قانون من احلكومة      ٢٠٠٥فـرباير   / شـباط  ١٨يف  
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٠وقد وافق الربملان على مشروع القانون يف . وأحكـام التشريعات الضريبية ذات الصلة     

، ومبوجب األحكام اجلديدة أصبح املبلغ األقصى للضمان ٢٠٠٥أغسطس /ودخل القانون حيز التنفيذ يف أول آب
وحيق لألشخاص الذين حيصلون على الدرجة اجلامعية يف إطار زمين          . الذي تقدمه احلكومة لقروض الدراسة أعلى     

ذلك، تكون التكاليف الشهرية للسكن     وفضالً عن   . حمدد احلصول على خصم ضرييب على أساس قرض الدراسة        
 .اليت ينبغي مراعاهتا يف حساب منحة السكن أعلى

 التسهيالت اللغوية) د (- ٥

وجيوز أن  . يـنص قانون التعليم األساسي على أن لغة التعليم يف املدارس هي إما الفنلندية أو السويدية                -٥٩٩
للوصي على الطالب أن خيتار أيضاً لغة الروما أو لغة وجيوز . تكـون لغـة الصامي أو لغة الروما أو لغة االشارة     

 .اإلشارة أو لغة أخرى يتحدث هبا الطالب لكي يتلقى التعليم هبا كلغته األصلية

 يف املائة من املدارس اليت تتضمن       ٥ يف نسبة    ٢٠٠١-٢٠٠٠ومت تدريـس لغة الروما يف العام الدراسي          -٦٠٠
 يف املائة من تالميذ الروما فرصة لتعلم لغتهم يف املدارس           ٨,٥لنسبة  ويف اجملموع، أتيحت    . تالمـيذ مـن الروما    

وآباء وأمهات . وكانت املشاكل اليت صودفت ناجتة عن عدم توفر املعلمني وصغر حجم جمموعة التالميذ. الشاملة
 .الروما ال يدركون دائماً حقهم يف املطالبة بالتدريس بلغة الروما أو أهنم ال يرغبون يف ذلك

  حتسني ظروف العاملني يف جمال التدريس- ٦

، مبواصلة حتسني الظروف املادية للعاملني يف جمال        ١٣من املادة    ) ه(٢نظراً اللتزام الدولة مبوجب الفقرة       -٦٠١
التدريس، جتدر املالحظة بأن ظروف عمل املعلمني وسالمتهم يف حمل العمل تتأثر إىل درجة كبرية بالفرص املتاحة    

وإتاحة اإلمكانية أمام املعلمني واملعلمات لالحتفاظ مبهاراهتم املهنية من خالل          . كمال مهاراهتم املهنية  أمامهم الست 
ويتحمل رب العمل املسؤولية الرئيسية عن توفري التعليم . التعلـيم املسـتمر هو أمر هام لتطوير التعليم واملدارس     

وفضالً عن ذلك، خيصص    . هة تكاليف التدريب  وحتصل مؤسسات التعليم على إعانات حكومية ملواج      . املسـتمر 
ويكون التعليم .  ماليني يورو من ميزانية الدولة كل عام ملواصلة تعليم املعلمني واملعلمات١٠ و٨مبلغ يتراوح بني 

  ١٢ ٠٠٠وهناك عدد يتراوح بني     . والتدريب الذي يتم تقدميه بفضل هذه األموال جماناً للمعلمني املشاركني فيه          
التدريب أساساً من /ويتألف التعليم . معلم ومعلمة يشاركون يف مثل هذا التعليم أو التدريب كل عام           ١٥ ٠٠٠و

التعلـيم يف جمـال تقنيات املعلومات واالتصال، ومسائل تتعلق مبناهج املدرسة واإلعداد لتقدمي املشورة والقضايا    
 .االجتماعية املتعلقة باملدارس
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 ١٥املادة 

 ة يف احلياة الثقافية احلق يف املشارك- ١

 النهوض بالتطوير الثقايف واملشاركة الشعبية يف الثقافة) ج(إىل ) أ (- ١

واستراتيجية املكتبات لعام   ) ٢٠٠٤-٢٠٠١( نشر برنامج سياسة املكتبات الفنلندية       ٢٠٠١ مت يف عام     -٦٠٢
إمكانيات املكتبات العامة للوفاء ويعزز هذا الصكان . ٢٠٠٣يف عام ) سياسة الوصول إىل املعرفة والثقافة (٢٠١٠

وشبكة املكتبات  . بواجباهتا املتمثلة يف ضمان توفر املعلومات والثقافة ودعم املهارات الالزمة يف جمتمع املعلومات            
وهناك ما  . العامـة الفنلندية هي شبكة واسعة النطاق وبإمكان كل بلدية تقدمي خدمات مكتبات جيدة النوعية              

 مليون يورو ١,٥وتقدم وزارة التعليم كل عام دعماً مالياً يصل إىل .  مكتبة متنقلة٩١مة و مكتبة عا٩٦٨جمموعه 
كإعانـات حسـب تقديرها إلنتاج خدمات اإلنترنت الوطنية، وكذلك املشاريع احمللية واجلهوية، بغية احلد من                

 .الفوارق فيما بني خدمات املكتبات احمللية

ت اإلنترنت، فإن عدد الزيارات إىل املكتبات واملواد املعارة ال يزال           وعلى الرغم من زيادة عروض خدما      -٦٠٣
 مادة، وبلغ العدد اإلمجايل للمواد ٢١، بلغ معدل عدد املواد املعارة لكل فرد ٢٠٠٣ويف عام . يف تزايد إىل حد ما

مثل أشرطة (غري الكتب  يف املائة من املواد هي مواد ٢٥وكانت قرابة .  مليون مادة١٠٨,٤املعارة يف جممل البالد 
وبلغ متوسط عدد زوار املكتبات     ). الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية وأقراص مدجمة بذاكرة للقراءة فقط وجمالت         

 مليون زيارة إىل ٣٥وفضالً عن ذلك، هناك .  مليون زيارة٦٦ زائراً لكل ساكن، وبلغ جمموع عدد الزيارات ١٣
 .مواقع الويب مت تسجيلها

ف استراتيجية وزارة التعليم فيما يتعلق بالتراث الثقايف يف جمتمع املعلومات، حتويل املعلومات اليت وتستهد -٦٠٤
تشكل تراثاً ثقافياً واملتاحة حالياً يف املتاحف واحملفوظات واملكتبات، إىل شكل رقمي وجعلها متاحة للجميع من                

ويعزز توفري  .  للباحثني واملعلمني ومنتجي املواد الرقمية     ويشكل التراث الثقايف ألي أمة مصدراً هاماً      . خـالل اإلنترنـت   
وتقدم وزارة . املعلومـات يف شكل رقمي املساواة على املستوى اجلهوي ووجود معلومات مستكملة ميكن التعويل عليها             

. مشتركة للبحث  مليون يورو تقريباً لتحويل املعلومات إىل شكل رقمي وتطوير نظم            ٠,٦التعليم دعماً مالياً سنوياً قدره      
 .كما تشارك الوزارة يف برامج التعاون املتعلقة بإنتاج مواد رقمية يف إطار االحتاد األورويب لتعزيز توافر املواد الرقمية

وتسـتهدف سياسة احلكومة املتعلقة بالفنون والثقافة إجياد ظروف مؤاتية ملختلف اجلهات الفاعلة املعنية           -٦٠٥
كانيات أمام املواطنني لالطالع على طائفة متنوعة من الفنون ذات النوعية اجليدة وتعزيز بالثقافة وضمان إتاحة اإلم

وتقدم وزارة التعليم الدعم املايل للتنوع الثقايف والفين، والتراث الثقايف الغين،           . إقامـة الشبكات احمللية والدولية    
 أن من املهم إقامة شبكة واسعة النطاق        ويف هذا الصدد، يعترب   . ومؤسسـات وخدمات الثقافة واإلنتاج اإلبداعي     
 .للمؤسسات الفنية والثقافية تغطي مجيع املناطق

 مليون شخص وكان عدد     ٢,٥٣، بلغ عدد األشخاص الذين حضروا عروضاً مسرحية         ٢٠٠٣ويف عام    -٦٠٦
ملتاحف وبلغ عدد األشخاص الذين زاروا ا.  شخص تقريبا٩٥٠ً ٠٠٠األشخاص الذين حضروا احلفالت املوسيقية 

 . مليون شخص تقريبا٤,٥ً
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وختصص السلطات احمللية اعتمادات ملختلف     . وتقـدم احلكومـة الدعـم املايل لألنشطة الثقافية احمللية          -٦٠٧
املنظمات واجملموعات اليت تقدم طائفة واسعة من األنشطة الثقافية، وتنظم التعليم األساسي يف الفنون على النحو                

 .املطلوب مبوجب القانون

تتعهد احلكومة مبوجب الربنامج السياسي حلكومة رئيس الوزراء مايت         . تعزيـز الوصول إىل اخلدمات الثقافية      -٦٠٨
 . بدعم حقوق الطفل الثقافية وحقوق املعوقني وحقوق جمموعات األقليات) ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٤(فاهنانينس 

وقد . وعات السكان إىل اخلدمات الثقافية    وتركـز وزارة التعليم على أمور منها تعزيز وصول مجيع جمم           -٦٠٩
روعيـت االحتياجات الثقافية للمعوقني واألقليات واجملموعات األخرى من ذوي االحتياجات اخلاصة، يف برامج              

 .احلكومة احلالية املتعلقة بالفنون والفنانني وثقافة األطفال

زارة التعليم، بإعداد اقتراح لربنامج عمل يف       وقامت جلنة للمعوقني والثقافة اليت تعمل كهيئة استشارية لو         -٦١٠
كما تضمن املنشور ). ٢٩:٢٠٠٤منشور وزارة التعليم ( لتعزيز الوصول إىل اخلدمات الثقافية ٢٠٠٤خريف عام 

اقـتراحات لـتعزيز الروح اإلبداعية للمعوقني وتوجيه االنتباه إىل السبل اليت ميكن بواسطتها للسلطات أن تعزز                 
وقد مت وزع هذا املنشور على نطاق واسع فيما بني خمتلف . نون والثقافة ومناهج التعليم املتعلقة هباالوصول إىل الف

وفيما يتعلق بتخصيص إعانات الدولة للمؤسسات الفنية . اجلهات الفاعلة يف جمال الثقافة والسلطات املعنية بالثقافة
د من االهتمام للوصول حبكم الواقع إىل اخلدمات اليت         والثقافـية يف املستقبل، فإن وزارة التعليم تنوي إيالء مزي         

 .تقدمها املؤسسات املعنية

، سـتكون وزارة التعليم قد أعدت برناجماً خاصاً هبا لتعزيز الوصول إىل الفنون              ٢٠٠٥وحبلـول عـام      -٦١١
الء اهتمام  وتـنوي الـوزارة، يف هـذا الربنامج، اعتماد هنج شامل ملسألة الوصول إىل اخلدمات وإي               . والـثقافة 

إلمكانـيات التمتع باخلدمات الثقافية املتاحة ال للمعوقني فحسب بل وللمجموعات األخرى ذات االحتياجات              
 .اخلاصة، أيضاً، مثل املهاجرين واألقليات اإلثنية واألشخاص املسنني

شارية بدعم  ، يقدم املتحف الوطين الفنلندي إىل منتجي اخلدمات الثقافية خدمات است          ٢٠٠٣ومنذ عام    -٦١٢
 .مايل من وزارة التعليم، تستهدف تعزيز الوصول إىل اخلدمات

خصصت وزارة التعليم اعتمادات مستقلة لغرض      . الدعم املقدم إىل األنشطة الثقافية لألشخاص املعوقني       -٦١٣
ذه املبالغ وتضاعفت ه. ختصيص إعانات حكومية لتعزيز األنشطة الثقافية للمعوقني ووصوهلم إىل اخلدمات الثقافية

، وفضالً عن ذلك، ختصص وزارة التعليم إعانات ألغراض كتابة          ) يورو ٢٥٠ ٠٠٠حيث بلغت    (٢٠٠٥يف عام   
ونشـر املؤلفات بلغة بسيطة ال تستهدف املعوقني فحسب بل كبار السن واألشخاص الذين يواجهون عقبات يف         

 .القراءة واملهاجرين، أيضاً

هي مكتبة تقوم الدولة برعايتها وهي تنتج       ) سيليا(صابني بعاهات بصرية    كمـا أن املكتبة الفنلندية للم      -٦١٤
وتقدم مواد خاصة لألشخاص ذوي العاهات البصرية مثل التسجيالت السمعية والبصرية، وكتب برايل والكتب              

فني وتقدم املكتبة خدمات إىل األشخاص املصابني مبختلف درجات العاهات البصرية مبا يف ذلك املكفو             . اللمسية
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وضعاف البصر والصم والعمي، واألشخاص الذين فقدوا القدرة على النطق واملعوقني عقلياً وكذلك األشخاص              
 .املصابني بأمراض عضلية والذين يعانون من إعاقة كبرية يف القراءة

لألطفال تقدم وزارة التعليم الدعم املايل لألنشطة اإلبداعية        . دعـم األنشطة اإلبداعية لألطفال والشباب      -٦١٥
كما تقدم الدعم من خالل تنظيم مهرجانات على املستويات الوطنية واجلهوية واحمللية لفنون الشباب              . والشباب

ويتاح ألفضل ممثل   . اليت قدم فيها الفنانون واملمثلون الشباب عروضاً ملا اكتسبوه من مهارات يف هوايات خمتلفة             
وتتغري . شاركة يف مهرجات فنون الشباب مفتوحة أمام اجلميعوامل. فرصة للمشاركة يف مناسبات ومنافسات دولية

سـنوياً أنواع الفنون اليت تتضمنها املناسبات، وتتاح أمام األطفال والشباب املشاركني يف هذه املناسبات فرصة                
 .لاللتقاء باحملترفني يف هذا اجملال وتشجيعهم على مواصلة هواياهتم

تقدم شعبة الشباب يف وزارة التعليم دعماً مالياً للبحوث يف          . ا الشباب دعم سياسة البحوث اليت يقوم هب      -٦١٦
ومثل هذه البحوث املدعمة، تتم، يف املقام األول، ضمن إطار عمل شبكة            . جمايل سياسة الشباب وعمل الشباب    

لق بأنشطة  وتتم البحوث فيما يتع   . مستقلة للباحثني تعمل كمحفل للمناقشة والتعاون فيما بني الباحثني الشباب         
وتصدر وزارة التعليم مقاييس ومؤشرات تصف مواقف وظروف معيشة         . الشباب، أيضاً يف كلية العلوم التطبيقية     

 .الشباب

وجيري حبث أساسي عن سياسة الشباب على مستوى اجلامعة يف إطار برنامج للخرجيني مدته سنتان قامت  -٦١٧
وتنوي جامعة تامبريي   . ٢٠٠٥يناير  /طبيقية يف كانون الثاين   بتطبيقه جامعة كووبيو ومؤسسة ميككيلي للعلوم الت      

 .، مما يعزز البحث األساسي يف هذا اجملال٢٠٠٥البدء بالتخطيط لربنامج للخرجيني يف عام 

وهـناك أيضاً منظمات أخرى متنوعة وباحثني مستقلني جيرون البحوث يف جمال ثقافة الشباب وظروف                -٦١٨
وميكن احلصول من احلكومة وغريها من املصادر على متويل         . ضايا املتعلقة بالشباب  معيشة الشباب وغريها من الق    

 .مثل هذه البحوث

 التراث الثقايف للمجموعات اإلثنية الوطنية واألقليات والسكان األصليني) د (- ١

غض النظر إن خمتلف أشكال الثقافة والفنون متاحة أمام مجيع جمموعات السكان ب. دعم ثقافات األقليات  -٦١٩
ومع ذلك، قد جيد األشخاص املنتمون إىل جمموعات املهاجرين أو غريها من جمموعات األقليات . عن أصلهم اإلثين

ولذلك، خصصت  . الثقافـية صـعوبة يف االستفادة من بعض اخلدمات أو يف تقدمي طلب للحصول على إعانات               
 .العمل على مكافحة العنصريةوزارة التعليم اعتماداً مستقالً لغرض دعم التنوع الثقايف و

وفضالً عن ذلك، ختصص وزارة التعليم كل سنة اعتمادات مستقلة لغرض دعم األنشطة الثقافية اليت تقدم  -٦٢٠
ونظراً لالستقالل الثقايف لشعب الصامي، فإن برملان الصامي هو         . بلغـة الصامي ودعم أنشطة منظمات الصامي      

ويؤدي ختصيص هذه األموال املستقلة إىل ضمان استخدام مبلغ معني          . لالـذي يقرر كيفية التصرف هبذه األموا      
 .على األقل كل سنة هلذا الغرض
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 عدل التشريع، حيث أسندت إىل معهد حبوث اللغات يف فنلندا مهمة إجراء حبث عن لغة ١٩٩٦ويف عام  -٦٢١
وجملس لغة الروما العامل برعاية     . ، كان هناك باحثان متفرغان يف لغة الروما       ٢٠٠٥ويف عام   . الروما وتطويرها 

. معهد البحوث هو هيئة استشارية مهمتها اختاذ قرارات بشأن املبادئ والتوصيات العامة املتعلقة باستخدام اللغة              
ويركز تطوير اللغة على املفردات واملصطلحات للوفاء       . وأغلبية األعضاء يف جملس لغة الروما هم من الروما أصالً         

وفضالً عن ذلك، يقوم معهد حبوث اللغات يف فنلندا بإصدار معلومات أساسية عن             .  املعاصر باحتياجات اجملتمع 
 لغة  - إصدار قاموس للغة الفنلندية      ٢٠٠١ومت يف عام    . نطـق لغة الروما وصرفها وحنوها، وكذلك عن مفرداهتا        

 وقام بتجميع مواد عن لغيت وبعد ذلك، أجري معهد البحوث مشاريع حبثية أصغر حجماً.  اللغة الفنلندية-الروما 
واهلدف . ولدى معهد البحوث اتصاالت متواترة مع منظمات وهيئات لتعزيز لغة وثقافة الروما           . الكتابة والكالم 

 .من هذا العمل هو أن يتم استخدام نتائج البحث على أفضل حنو ألغراض تعليم اللغة وألغراض تعليمية أخرى

، املتعلق باملنح واإلعانات احملددة اليت تقدم إىل        )٢٣٦/١٩٦١(، قانون   ٢٠٠٢ عدل يف عام  . األقليات اللغوية  -٦٢٢
عند توزيع املنح ) الفنلندية أو السويدية أو لغة الصامي(املؤلفـني واملـترمجني، لكـي ينـتهي متاماً العمل مبعيار اللغة      

 . غوية لطلبات احلصول على منح وتلقيهاوأدى هذا التعديل إىل حتسني إمكانية تقدمي األقليات اإلثنية والل. واإلعانات

وكـان حمفـل املعوقـني يأمل يف أن ينص الدستور الفنلندي أيضاً على محاية حقوق األشخاص الذين                   -٦٢٣
ويرى . يستخدمون لغة اإلشارة وكذلك األشخاص هم حباجة للترمجة الفورية أو الترمجة التحريرية بسبب إعاقتهم

 . وزيادة تنفيذ هذه احلقوقحمفل املعوقني أنه ينبغي رصد 

وقـد رأى أمني املظامل املعين باألقليات أن من اهلام أن يواصل اجمللس االستشاري للعالقات اإلثنية عمله                  -٦٢٤
 . وأن يتم إنشاء جمالس استشارية جهوية

  حق كل فرد بالتمتع مبنافع التقدم العلمي وتطبيقاته- ٢

طبيق التقدم العلمي لصاحل اجلميع    التدابري املتخذة لضمان ت    )ب(و) أ (- ٢
 وتعزيز نشر املعلومات بشأن التقدم العلمي

يتمثل الغرض من سياسة احلكومة املتعلقة بالعلم تعزيز البحث العلمي وضمان التطوير اإلجيايب لنوعية مثل  -٦٢٥
مة تقييماً شامالً   ، أجرت احلكو  ٢٠٠٤ويف عام   . هذه البحوث،  وآثارها وإمكانية ظهورها على املستوى الدويل        

 .هلياكل البحوث العلمية

، وفقاً للربنامج السياسي ٢٠٠٩ إىل  ٢٠٠٣وسـيزداد متويـل البحـث والتطوير تدرجيياً يف الفترة من             -٦٢٦
والغرض من هذه الزيادة هو تعزيز البحوث األساسية وبنيتها التحتية وتوسيع نطاق تدريب الباحثني          . لـلحكومة 

واملبالغ اليت تنفقها فنلندا على أنشطة البحوث والتنمية هي من بني أعلى ما . توى الدويلوزيادة حركتهم على املس
 يف ٣,٤(تنفقه البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي كنسبة من النتاج القومي اإلمجايل 

 والتكنولوجيا يف فنلندا هو من بني أعلى كما أن نصيب اإلنفاق العام على أنشطة البحوث). ٢٠٠٤املائة يف عام 
 .ما تنفقه الدول يف العامل
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يتعلق بأمور منها   ) ٢٥٩/٢٠٠٤هلسنكي  ( إىل الربملان مشروع قانون حكومي       ٢٠٠٤وقُـدم يف عام      -٦٢٧
وأدى برنامج عمل حمدد إىل تعزيز . االختراعات اليت تقوم هبا اجلامعات ويستهدف تكثيف استخدام نتائج البحوث

ومت تعزيز الوصول إىل    . لعالقـات بني العلم واجملتمع وُشرع يف إعداد استراتيجية لتطوير التدرج املهين للباحثني            ا
 .املنشورات العلمية من خالل تقدمي توصيات

  االتصاالت والتعاون على املستوى الدويل- ٦

 معهداً يف ١١و) هاناساري يف أيسبو (تقدم وزارة التعليم الدعم املايل ملعهد ثقايف مستقل واحد يف فنلندا         -٦٢٨
بـاريس ولندن وبرلني وتالني وكوبنهاغن وأنتويرب واستكهومل وسان بطرسبورغ ومدريد وأوسلو            (اخلـارج   

، والغـرض مـن ذلك هو إقامة اتصاالت وتعزيز التعاون بني اجملتمعات الثقافية والعلمية الفنلندية           )وبودابسـت 
 . بعض املؤسسات أيضاً على زيادة املعرفة بإمكانيات الدراسة يف فنلنداوتعمل. ونظريهتا يف البلد املضيف

وتشـارك فنلندا بصورة إجيابية يف أنشطة التعاون مع بلدان الشمال األخرى والدول األعضاء يف االحتاد                 -٦٢٩
مد اجمللس  ، اعت ٢٠٠٤نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . األورويب وغريهـا من البلدان وهذه املشاركة يف تزايد مستمر         

احلكومـي لسياسـات العلم والتكنولوجيا مبادئ توجيهية استراتيجية إلضفاء الطابع الدويل على أنشطة العلم               
 .والتكنولوجيا يف فنلندا

وبعد . ٢٠٠٤يوليه /ودخل االتفاق املتعلق بانضمام فنلندا إىل املرصد اجلنويب األورويب حيز النفاذ يف متوز -٦٣٠
رصد، ميكن للباحثني الفنلنديني استخدام معدات وأدوات رفيعة النوعية وُتتاح أمامهم فرص            انضمام فنلندا إىل امل   

 أفضل للعمل واملشاركة يف أنشطة تعاون دولية رفيعة املستوى

 احلواشي

إن مفهوم العنف املرتيل هو أوسع من العنف الذي ميارسه الزوج، إنه يتضمن مجيع أشكال العنف  )١( 
 . تفاوت املعايري اليت يطبقها رجال الشرطة عند تسجيل حاالت العنف املرتيل.بني أفراد األسرة

 . عاما٢٤ً و١٥األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني  )٢( 

 . عاما٦٤ً و٥٥األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني  )٣( 

 . عاما٢٥ًاألشخاص الذين يقل عمرهم عن  )٤( 

 .ل خالل فترة تتجاوز العاماألشخاص الذين ظلّوا عاطلني عن العم )٥( 

 .األشخاص الذين مت تشخيصهم على أهنم يعانون من اخنفاض القدرة على العمل )٦( 

 يف املائة من السكان على      ٧٥حسـب بيانات إحصائيات فنلندا، فإن البلديات اليت يعيش فيها            )٧( 
التصنيف مبركزها الرمسي كمدينة أو     وال يتعلق هذا    . األقـل يف مناطق كثيفة السكان مدرجة يف املناطق احلضرية         

 .بلدية أخرى
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 املرفقات

 املتعلقة بالتدابري املّتخذة ٢٠٠٣ و٢٠٠١ و١٩٩٩التقارير الدورية حلكومة فنلندا لألعوام : ٣ إىل ١املرفقات من 
 ).١١١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ) (يف االستخدام واملهنة(لتنفيذ أحكام اتفاقية عدم التمييز 

 عن التدابري املّتخذة    ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠ التقارير الدورية حلكومة فنلندا لألعوام       :٦ إىل   ٤ملـرفقات من    ا
 ).١٢٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (لتنفيذ أحكام اتفاقية سياسة االستخدام 

دابري املّتخذة   عن الت  ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠ التقارير الدورية حلكومة فنلندا لألعوام       :٩ إىل   ٧املـرفقات من    
 ).١٠٠اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (لتنفيذ أحكام اتفاقية املساواة يف األجور 

 عن التدابري املّتخذة لتنفيذ أحكام ٢٠٠٣ و٢٠٠٠ التقارير الدورية حلكومة فنلندا يف العامني :١١ و١٠املرفقان 
 ).١٣٢مة العمل الدولية رقم اتفاقية منظ) (مراجعة(اتفاقية التمتع باإلجازة مدفوعة األجر 

 عن التدابري املّتخذة لتنفيذ أحكام اتفاقية تفتيش العمل         ٢٠٠٤ التقرير الدوري حلكومة فنلندا لعام       :١٢املـرفق   
 ).٨١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (

بري املّتخذة  عن التدا٢٠٠٤ و٢٠٠٢ و٢٠٠٠ التقارير الدورية حلكومة فنلندا لألعوام :١٥ إىل ١٣املرفقات من 
 ).١٩٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ) (الزراعة(لتنفيذ أحكام اتفاقية تفتيش العمل 

 عن التدابري املّتخذة ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠٠ التقارير الدورية حلكومة فنلندا لألعوام :١٨ إىل ١٦املرفقات من 
 ).٨٧فاقية منظمة العمل الدولية رقم ات(لتنفيذ أحكام اتفاقية حرية االنضمام ومحاية احلق يف التنظيم 

 عن التدابري املّتخذة لتنفيذ أحكام ٢٠٠٤ و٢٠٠٢ التقارير الدورية حلكومة فنلندا للعامني       :٢٠ و ١٩املـرفقان   
 ).١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (اتفاقية أسوأ أنواع األطفال 

 عن التدابري املّتخذة ٢٠٠٤ و٢٠٠٢ و٢٠٠٠لألعوام  التقارير الدورية حلكومة فنلندا :٢٣ إىل ٢١املرفقات من 
 ).١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (لتنفيذ أحكام اتفاقية السن األدىن 

 . حوادث العمل واإلصابات املهنية يف فنلندا:٢٤املرفق 

 .١٧: ٢٠٠٣صحية؛ املطبوع ؛ وزارة الشؤون االجتماعية وال٢٠٠٣ االجتاهات يف احلماية االجتماعية يف فنلندا :٢٥املرفق 

أكتوبر / تقرير فنلندا عن االستراتيجية الوطنية للمعاشات التقاعدية؛ نسخة مستوفاة، تشرين األول           :٢٦املـرفق   
 .؛ وزارة الشؤون االجتماعية والصحية٢٠٠٢

  ٢٠٠١ و ٢٠٠٠التقارير الوطنية لوزارة الشؤون االجتماعية والصحية لألعوام        : ٣١ إىل   ٢٧املـرفقات مـن     
 .٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢و

 .٢٠٠٣:١٨؛ استنسل وزارة الشؤون االجتماعية والصحية ٢٠٠٧-٢٠٠٣ برنامج الفيتو :٣٢املرفق 
- - - - - 


