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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  ادية واألربعون الدورة احل

      ٢٠٠٨ يوليه/ متوز١٨ -يونيه / حزيران٣٠
اخلتاميــة للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد   الحظــات املمــشروع     

  فنلندا :املرأة
 CEDAW/C/FIN/5 (فنلنـدا الـسادس ل  اخلـامس و   ني الـدوري  يننظرت اللجنة يف التقريـر      - ١
 ٢٠٠٨يوليـــــه /متـــــوز ٩ املعقـــــودتني يف ٨٤١ و ٨٤٠يف جلـــــستيها ) CEDAW/C/FIN/6 و
الــــــيت أثارهتــــــا األســــــئلة القــــــضايا ووتــــــرد قائمــــــة . )828 و CEDAW/C/SR.827 انظــــــر(

ــة ــة  يف اللجنــــــ ــة  د وردو CEDAW/C/FIN/Q/6الوثيقــــــ ــة الفنلنديــــــ ــة احلكومــــــ يف الوثيقــــــ
CEDAW/C/FIN/Q/6/Add.1.  

  
  مقدمـة    

اللـذين  الـسادس   اخلـامس و   ني الـدوري  يهـا تقريرتثين اللجنة على الدولـة الطـرف لتقـدمي            - ٢
روعيـت فيهمـا مالحظاهتـا      وباملبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقـارير          التزما  

طيـة علـى قائمـة القـضايا         اخل هـا لدولـة الطـرف لردود    ا علـى اللجنـة   كمـا تـثين     . اخلتامية السابقة 
اإلضـافية   اليت أثارها الفريق العامـل ملـا قبـل الـدورة وللعـرض الـشفوي واإليـضاحات                   ةواألسئل

   . شفويااألسئلة اليت طرحها أعضاء اللجنةاليت قدمتها ردا على 
لوفـد الـذي أرسـلته برئاسـة مـدير وزارة اخلارجيـة             وتثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف ل          - ٣

وتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها     . ضاء الربملـان وضم ممـثلني عـن وزارات وإدارات شـىت وأحـد أعـ         
  . للحوار الصريح املفتوح البناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة
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  اجلوانب اإلجيابية
تثين اللجنة على الدولة الطرف لإلصالحات القانونية اليت أجرهتا هبـدف القـضاء علـى                 - ٤

بـشكل خـاص، بإصـالحها يف        ب،وهـي ترحـ   . التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة بـني اجلنـسني        
 قانون املساواة بـني الرجـل واملـرأة الـذي حيظـر التمييـز غـري املباشـر ويوسـع نطـاق                 ٢٠٠٥عام  

مبدأ ختصيص احلصص ليشمل هيئـات التعـاون املـشتركة بـني البلـديات ويلقـي عـبء اإلثبـات                    
م التمييـز الـذي    قانونَ عد٢٠٠٤كما تثين الدولة الطرف على سنِّها يف عام        . على عاتق املتهم  

يضع إطارا عاما للمساواة بني اجلميع يف فرص العمل ونـوع املهـن، بغـض النظـر عـن أصـوهلم                      
  . العرقية أو اإلثنية

 الطرف ملكافحة االجتار بالنساء والفتيـات،       ةوترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدول       - ٥
افحـة االجتـار بالبـشر، وبإمكانيـة مـنح          وال سيما خطة العمل الوطنية املنقحة حديثا املتعلقـة مبك         

بروتوكـول منـع وقمـع االجتـار         علـى    ٢٠٠٦ضحايا االجتار تصاريح إقامة، وبالتصديق يف عام        
اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة      ، امللحق ب   النساء واألطفال، واملعاقبة عليه    وصاباألشخاص، خص 

  .اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية
 يف املائــة ونــسبة ٤٢جنــة مــع التقــدير أن نــسبة الربملانيــات يف فنلنــدا تبلــغ وتالحــظ الل  - ٦

 يف املائـة، وهاتـان النـسبتان مـن أعلـى النـسب              ٦٠النساء الالئـي يتبـوأن مناصـب وزاريـة تبلـغ            
  .العامل يف
وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على براجمها اخلاصة باملـساعدة الدوليـة والتعـاون الثنـائي،                 - ٧

كما هتنئها على ما تبذله من جهـود علـى الـصعيدين    .  لتفعيل حقوق املرأة ومحايتها واملخصصة
املتعلـــق بـــاملرأة ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥الـــوطين والـــدويل لتعزيـــز عمليـــة تنفيـــذ قـــرار جملـــس األمـــن 

  .واألمن والسلم
  

   الشواغل الرئيسية والتوصيات 
كـام االتفاقيـة بانتظـام      الطرف بأهنـا ملزمـة بتنفيـذ مجيـع أح         الدولة  تذكر   اللجنة   إن  - ٨

 الـشواغل والتوصـيات احملـددة يف        إيـالء أن على الدولة الطـرف      وترى  وعلى حنو مستمر،    
 . اخلتاميـة أقـصى اهتمامهـا مـن اآلن وحـىت تقـدمي التقريـر الـدوري املقبـل                 الحظـات هذه امل 

ز على هذه اجملاالت عند اضطالعها بأنشطة       يولذا، حتث اللجنة الدولة الطرف على الترك      
التنفيذ، وعلى اإلبالغ يف تقريرها الدوري املقبل عن اإلجراءات املتخذة والنتـائج احملـرزة              

 اخلتامية إىل مجيع الوزارات املعنيـة       الحظات هذه امل  إحالةتطلب منها   هي  و. يف هذا الصدد  
  . تنفيذا تاماوالربملان واألجهزة القضائية لكفالة تنفيذها 
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 الــيت اختــذهتا احلكومــة مــؤخرا إلصــالح قــانوين املــساواة بينمــا تالحــظ اللجنــة املبــادرة  - ٩
وعــدم التمييــز وتــشكيل جلنــة املــساواة الــيت أُســندت إليهــا مهمــة وضــع اخليــارات ذات الــصلة  
بإصالحهما هذا، فإهنا قلقة ألن دمج قانون املساواة بني املرأة والرجل مـع قـانون عـدم التمييـز                

ــز ضــد املــ    رأة، ال ســيما طابعهــا الــشامل لعــدة قطاعــات،   قــد يــؤدي إىل هتمــيش مــسألة التميي
كمــا أن اللجنــة قلقـة ألن دمــج هــذين  . وبالتـايل إىل تقلــيص مـستوى احلمايــة املمنوحــة للمـرأة   

القانونني قـد يـؤدي إىل تقليـل املـوارد املتـوافرة للعمـل علـى حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني وإىل                         
   .ضرورة ترتيب خمتلف أسباب التمييز حبسب أمهيتها

ــرأة،        - ١٠ ــز ضــد امل ــة الطــرف إىل العمــل علــى مــنح مــسألة التميي ــة الدول ــدعو اللجن ت
 طابعهــا الــشامل لعــدة قطاعــات، مــا يلــزم مــن أمهيــة واهتمــام يف األعمــال الــيت   ســيما الو

كما توصي اللجنة   .  املساواة وعدم التمييز ويف نتائجها النهائية      وينتضطلع هبا إلصالح قان   
وال سـيما أمـني املظـامل املعـين باألقليـات وأمـني             ية باإلشـراف والرصـد،      بتزويد اهليئات املعن  

  .املساواة، باملزيد من املوارد لالضطالع بأي مهام إضافيةباملعين املظامل 
بينما ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لكفالة تعمـيم املنظـور اجلنـساين                - ١١

اءات امليزانيــة واملــشاريع الكــربى األخــرى منــذ البدايــة،  يف مجيــع القــوانني الــيت ُتــسن ويف إجــر 
وبإعداد الدولة الطرف ميزانيـات مراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية، فإهنـا قلقـة ألن عمليـة تطبيـق                    
ــع         ــى مجي ــوزارات عل ــبعض ال ــربامج ب ــسياسات وال ــساين يف ال ــاج املنظــور اجلن اســتراتيجية إدم

  . بشكل فعالاملستويات ال تنسَّق وال تتابع وال ُترصد 
 آليــة علــى مــستوى حكــومي رفيــع تــزوَّد بــاملوارد الكافيــة  اختيــارتوصــي اللجنــة ب  - ١٢

وتتوىل مسؤولية تنسيق عمليـة تطبيـق اسـتراتيجية إدمـاج املنظـور اجلنـساين يف الـسياسات                  
، وتـؤدي الـدور الريـادي يف هـذا        احلكـم   على مجيع مستويات   سائر الوزارات والربامج يف   
كمـا تـشجع اآلليـة      . لة رصد نتائج هذه االستراتيجية وتقييمها بـشكل فعـال         اجملال، وبكفا 

املذكورة على التعريـف باالتفاقيـة علـى حنـو فاعـل علـى مـستويات احلكومـة ويف قطاعاهتـا               
  . كافة بغرض حتقيق املساواة قانونا وواقعا بني املرأة والرجل

قيـة والربتوكـول اإلضـايف امللحـق هبـا         بينما تالحظ اللجنة أن املعلومـات املتعلقـة باالتفا          - ١٣
متــوافرة علــى موقــع وزارة اخلارجيــة اإللكتــروين، فإهنــا تــشعر بــالقلق إزاء نقــص الــوعي العــام   
ــرأة بفـــضل      ــهاكات حقـــوق املـ ــد النتـ ــع حـ ــة إىل وضـ ــاإلجراءات الراميـ ــة، وبـ ــة االتفاقيـ مباهيـ

 اليت تفسر االتفاقية بـشكل      الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية، وبالتوصيات العامة للجنة      
  . يعوَّل عليه وبآراء اللجنة بشأن حاالت تتعلق ببالغات وحتقيقات



CEDAW/C/FIN/CO/6
 

4 08-42322 
 

 ١٣توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، مبـا يتفـق مـع واجبـها مبقتـضى املـادة                     - ١٤
توكول االختياري امللحق باالتفاقية، تدابري ملموسة لنشر االتفاقيـة والربوتوكـول      ومن الرب 
ي امللحق هبا على نطـاق واسـع والتعريـف هبمـا لتيـسري االطـالع علـى املعلومـات                    االختيار

  . املتعلقة بالتوصيات العامة للجنة وآرائها بشأن البالغات والتحقيقات
تالحظ اللجنة خمتلف اجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف ملكافحـة العنـف ضـد النـساء                - ١٥

. لـيت تـصدر بـشأن األشـخاص املقـيمني يف املـرتل نفـسه          والفتيات، ومن بينها األوامر التقييدية ا     
غري أن اللجنة ال تزال قلقـة إزاء املعـدالت املرتفعـة للعنـف ضـد املـرأة، ال سـيما العـدد املرتفـع                         
للنساء الالئـي ُيقـتلن بـسبب العنـف املـرتيل، وإزاء التحـرش اجلنـسي وعـدم وجـود اسـتراتيجية                      

أة وآليـة مؤسـسية فعالـة لتنـسيق اإلجـراءات الـيت             شاملة ملكافحة مجيع أشكال العنـف ضـد املـر         
. تتخذ علـى الـصعيد احلكـومي ورصـدها وتقييمهـا للحيلولـة دون هـذه اآلفـة ووضـع حـد هلـا                       

أن اللجنة تشعر بـالقلق ألن الـسياسات املتعلقـة مبكافحـة العنـف ضـد املـرأة مـصاغة بلغـة                       كما
عنــف هــو أحــد املظــاهر الواضــحة تــشري إىل نــوع اجلــنس، فــال تأخــذ يف االعتبــار أن هــذا ال  ال

واللجنــة قلقــة كــذلك ألن إجــراء الوســاطة اجلديــد جيــوز أن يلحــق الظلــم  . للتمييــز ضــد املــرأة
وتأسـف اللجنـة ألن املالجـئ، الـيت أنـشئ العديـد منـها               . بالنساء الالئـي وقعـن ضـحايا للعنـف        

ء، مــن حيــث ويعمـل مببــادرة مــن منظمــات غـري حكوميــة، غــري كافيــة لتلبيـة احتياجــات النــسا   
  . تشغيلها أعدادها وطريقة

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودهـا ملنـع العنـف ضـد املـرأة والفتـاة                   - ١٦
 ١٩جبميع أشكاله والتصدي له، مبا يف ذلك العنف املنــزيل، وذلـك وفقـا للتوصـية العامـة                 

ض جملـس حقـوق     للّجنة ومتشيا مع تأكيد الدولة الطرف من جديد التزامها خالل اسـتعرا           
كمـــا تـــدعوها إىل  .)٥٠، الفقـــرة A/HRC/WG.6/1/FIN/4 ( الـــدوري الـــشامل اإلنـــسان

اإلســراع بوضــع اســتراتيجية أو خطــة عمــل شــاملة والقيــام حبملــة ملنــع العنــف ضــد املــرأة 
والفتاة جبميـع أشـكاله والقـضاء عليـه، وإنـشاء آليـة مؤسـسية فعالـة علـى مـستوى جملـس                       

وتوصـي  . دابري املتخـذة يف هـذا الـشأن ورصـدها وتقيـيم فعاليتـها             الوزراء لتتوىل تنسيق الت   
اللجنة بأن جتري الدولة الطـرف دراسـات وأن ترصـد عـن كثـب القـانون اجلديـد املتعلـق                     

املقـررة  جـل كفالـة تنفيـذ هـذا اإلجـراء بطريقـة حتتـرم حقـوق اإلنـسان                   ألبإجراء الوسـاطة    
وحتـث اللجنـة الدولـة      . الحقـة القـضائية   وال تفضي إىل إفالت اجلناة من امل      وتعززها  للمرأة  

الطرف على ضمان توافر العدد الكايف مـن املـآوي املفتوحـة أمـام النـساء ضـحايا العنـف،                    
وتوصـي  . على أن يكـون موظفوهـا مـن اخلـرباء وأن تكـون مـزّودة بـاملوارد املاليـة الكافيـة           

يـة الـضحية وموقـع      اللجنة كذلك بأن تتقيد تلك املآوي بسياسة الـسرية التامـة حلمايـة هو             
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وحتـــث اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى اختـــاذ تـــدابري هبـــدف ســـن تـــشريع جيـــرم  . املـــآوي
  . اجلنسي التحرش

 بإصــدار قــانون جيــرم شــراء خــدمات ٢٠٠٥ولــئن كانــت اللجنــة تالحــظ القيــام عــام   - ١٧
تأســـف لعـــدم تـــوافر معلومـــات جيـــرم القـــوادة، فإهنـــا جنـــسية مـــن ضـــحايا االجتـــار بالبـــشر و

 ذلــك البغــاء الــسري يف دور  هبــشأن مــدى انتــشار البغــاء يف الدولــة الطــرف، مبــا فيــ   وبيانــات
غيــاب التنــسيق لكثــرة خطــط العمــل ملكافحــة االجتــار وتــشعر اللجنــة بــالقلق نظــرا لو. التــدليك

  .بينها فيما
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقـدم يف تقريرهـا الـدوري املقبـل معلومـات                   – ١٨

 البغـاء الـسري يف   هن دراسة جارية بشأن استغالل املـرأة يف البغـاء، مبـا فيـ      وبيانات وافية ع  
هتيـب  هي  و . لتنفيذ القانون حىت تارخيه    ادور التدليك، وكذلك نتائج هذه الدراسة وتقييم      

بالدولة الطرف أن تواصل وضع اسـتراتيجيات وبـرامج للحيلولـة دون اخنـراط النـساء يف       
يل ودعم النساء والفتيات الالئي يرغنب يف االنقطاع عن         ممارسة البغاء، ووضع برامج لتأه    

ممارسة البغاء، مبا يف ذلك تقدمي معلومات عن خيارات سبل كسب العيش البديلة وتقـدمي               
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تعزيز التعاون فيما بني الكيانات          . الدعم يف هذا الصدد   

االجتار بالبشر، مبا يف ذلـك التنـسيق مـع          املسؤولة عن رصد خطط العمل املتعلقة مبكافحة        
  .بلدان املنشأ والعبور

ويساور اللجنـة القلـق إزاء الطـابع اإلبـاحي املتزايـد الـذي أصـبحت تتـسم بـه وسـائط                     - ١٩
اإلعـــالم والدعايـــة يف الدولـــة الطـــرف، وإزاء ترســـيخ القوالـــب النمطيـــة الـــسائدة عـــن املـــرأة  

الـذات لـدى الفتيـات بـسبب اجلنـسنة املفرطـة يف       أداة جنـسية وتـدين مـستوى احتـرام          بوصفها
  .تصوير املرأة

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تعزيــز اســتراتيجياهتا ملكافحــة املــواد اإلباحيــة      - ٢٠
واجلنسنة يف وسـائط اإلعـالم والدعايـة، واإلبـالغ عـن نتـائج التنفيـذ يف تقريرهـا الـدوري           

تــدابري اســتباقية لكفالــة خلــو اإلنتــاج  تطلــب مــن الدولــة الطــرف أن تتخــذ  هــي و. املقبــل
تروجيهمـا لـصور إجيابيـة للفتـاة واملـرأة، وزيـادة       كفالـة  والتغطيـة اإلعالمـيني مـن التمييـز، و    

التوعية هبذه القضايا يف أوسـاط مـالكي وسـائط اإلعـالم وغريهـم مـن اجلهـات الفاعلـة يف                     
  .هذا القطاع

الس إدارة املؤسـسات اململوكـة      ولئن كانـت اللجنـة ترحـب بزيـادة عـدد رئيـسات جمـ                - ٢١
للدولة، سواء كليا أو جزئيا، نتيجة التدابري الواردة يف خطـة العمـل الوطنيـة إلعمـال املـساواة،           

ــا،     فإهنــا  ــة للنــساء الالئــي يــشغلن مناصــب علي وال ســيما تظــل قلقــة بــشأن تــدين النــسبة املئوي
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حــظ عــدم تــوافر    تالهــي  و. القطــاع اخلــاص والوســط األكــادميي والــسلك الدبلوماســي      يف
ــة        ــاة العام ــسياسية واحلي ــاة ال ــات يف احلي ــساء األقلي ــاجرات ون ــشاركة امله ــشأن م إحــصاءات ب

  .والوسط األكادميي
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تعزيــز جهودهــا لتــشجيع زيــادة عــدد النــساء   - ٢٢

توصي واللجنة . املناصب العليا، وال سيما يف الوسط األكادميي والقطاع اخلاص     شاغالت  
باعتماد تدابري استباقية لتشجيع املزيد من النساء على تقدمي طلبات لشغل مناصـب عليـا،            
وتــشجع الدولــة الطــرف علــى اســتعمال التــدابري اخلاصــة املؤقتــة وتنفيــذها بفعاليــة وفقــا     

للجنــة، مــن توصــيات ا ٢٥ مــن االتفاقيــة، ووفقــا للتوصــية العامــة ٤ مــن املــادة ١ للفقــرة
وتـشجع  . وذلك لتسريع وترية حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجـل يف مجيـع اجملـاالت             

تنـوع  عـن   متثيل املرأة يف اهليئات السياسية والعامـة     تعبرياللجنة الدولة الطرف على كفالة      
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة       . املهاجرات ونساء األقليات  كفالة مشوله   السكان بشكل تام و   

طرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل بيانات ومعلومات عن متثيل النساء، مبـن فـيهن            ال
املهـــاجرات ونـــساء األقليـــات، يف احليـــاة الـــسياسية واحليـــاة العامـــة والوســـط األكـــادميي 

  .الدبلوماسي والسلك
رة وتالحظ اللجنة بقلق غياب املنظور اجلنساين يف التعليم خالل مرحلة الطفولـة املبكـ               - ٢٣

تالحـظ  هـي  و. وطابع احلياد اجلنساين العـام الـذي تتـسم بـه املنـاهج التعليميـة ومـواد التـدريس          
 ارتفـاع معـدل الفتيـات الالئـي يتعرضـن للتحـرش اجلنـسي يف املدرسـة وافتقـار                  ، كـذلك  ،بقلق

  .لتصدي هلذه الظاهرةلإىل التدريب املناسب املدرسني 
ري استعراضـا شـامال للمنـاهج وأن تبـدأ          وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن جتـ          - ٢٤

العمل مبناهج وطرائق تدريس تراعي املنظور اجلنساين وتعـاجل األسـباب اهليكليـة والثقافيـة              
تطلـب أيـضا إدراج املـسائل اجلنـسانية والتـدريب علـى مراعـــاة               هـي   و. للتمييز ضد املرأة  

  . املدرسنيهــذه املسائل كعنصر جوهري وجزء ال يتجزأ من مجيع دورات تدريب
غري املواتية يف سوق العمل، على حنـو مـا يتـبني            املرأة  وال تزال اللجنة قلقة بشأن حالة         - ٢٥

. من العزل املهين امللحوظ، على املستويني الرأسي واألفقي، بني املرأة والرجل يف سوق العمـل              
تفاع عـدد النـساء،      يف املائة، وار   ٢٠نسانية يف األجور بنسبة     اجلفجوة  الويقلقها أيضا استمرار    

بــسبب احلمــل النــساء بــشكل غــري قــانوين  مقابــل الرجــال، يف الوظــائف احملــددة املــدة وفــصل  
  .والوالدة وتدين معدل الرجال الذين يأخذون إجازة الوالدية

وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى إعطـاء األولويـة لتحقيـق املـساواة الفعليـة بـني                      - ٢٦
.  من االتفاقية١١وذلك هبدف بلوغ االمتثال التام للمادة  املرأة والرجل يف سوق العمل،      
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وتوصــي اللجنــة بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف إجــراءات ملموســة، مبــا فيهــا التــدابري اخلاصــة 
مــن  ٢٥ مــن االتفاقيــة والتوصــية العامــة  ٤ مــن املــادة ١املؤقتــة الــيت تتخــذ وفقــا للفقــرة  

ي، على املستويني الرأسي واألفقي،     ، من أجل القضاء على التمييز الوظيف      توصيات اللجنة 
بني املرأة والرجل، إضافة إىل تدابري ملنع ممارسة الفـصل غـري            اجلنسانية  وسد فجوة األجور    

عالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تواصل       و. القانوين للنساء يف حاالت احلمل والوالدة     
 األسـرية واملـسؤوليات     الدولة الطرف جهودها الرامية إىل كفالة التوفيـق بـني املـسؤوليات           

املهنيــة وتعزيــز املــساواة يف تقاســم املهــام املرتليــة واألســرية بــني املــرأة والرجــل، مبــا يف          
ــك ــشاء ذلـ ــم يف       إنـ ــن حقهـ ــتفادة مـ ــى االسـ ــال علـ ــن  الرجـ ــد مـ ــشجيع املزيـ ــوافز لتـ  حـ
  .الوالدية إجازة
 يف ذلــك وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء تــدهور حالــة الــصحة العقليــة للفتيــات، مبــا      - ٢٧

ويقلقها بوجـه   . إصابتهن باالكتئاب واضطرابات األكل وزيادة استهالك الكحول واملخدرات       
  .خاص ارتفاع معدل االنتحار بني الفتيات

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ التــدابري الالزمــة ملعاجلــة تــدهور حالــة       - ٢٨
 وتعــاطي املخــدراتلــشابات مــن أجــل منــع إســاءة اســتعمال الكحــول    لالــصحة العقليــة 

توصـي اللجنـة بتنظـيم محـالت للتوعيـة والتثقيـف            كمـا   . ، ومنع انتحار الفتيـات    ومكافحته
  .عن طريق وسائط اإلعالموال سيما تستهدف املراهقات، 

عانني مـن أشـكال متعـددة مـن         يها ألن النساء املهاجرات ما زلن       تعرب اللجنة عن قلق    - ٢٩
وتعـرب   .باحلـصول علـى التعلـيم والعمـل واخلـدمات الـصحية      فيمـا يتعلـق   منها التمييز التمييز، 

كمـا تعـرب اللجنـة     . إزاء ارتفاع معدل البطالة بني النساء املهـاجرات الشديداللجنة عن قلقها 
 هــا وخمتلــف أشــكال العنــف مبــا في،عــن قلقهــا إزاء تعــرض املــرأة املهــاجرة بوجــه خــاص للفقــر

ــشويه األعــضاء التناســلية لأل    ــى، والعنــف املــرتيل وت ــرص عمــل يف   صــعوبة نث ــى ف احلــصول عل
  .ا ومؤهالهتهتا وخربهاالوظائف اليت تتناسب مع مستوى تعليم

ــوانني        - ٣٠ ــر القـ ــتعراض أثـ ــد االسـ ــي قيـ ــرف إىل أن تبقـ ــة الطـ ــة الدولـ ــدعو اللجنـ وتـ
والسياسات املتعلقة باملرأة املهاجرة وترصده بعناية، هبدف اختاذ تـدابري عالجيـة تـستجيب              

املـرأة، مبـا يف ذلـك إدراج املنظـور اجلنـساين علـى حنـو واضـح يف                   تلك  تياجات  بفعالية الح 
وإضافة إىل ذلك، تدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل إجـراء     .خطة العمل املتعلقة باملهاجرين

دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز ضد النساء املهـاجرات، مـن أجـل مجـع إحـصاءات          
ة وعن مجيع أشكال العنـف الـيت      عليم والرعاية الصحي  العمل والت جماالت  عن أوضاعهن يف    

 .تعرضن له، وإىل تقدمي هذه املعلومات يف تقريرها الدوري املقبليقد 



CEDAW/C/FIN/CO/6
 

8 08-42322 
 

ويف حني تالحظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف لتعزيـز وعـي نـساء الرومـا           - ٣١
لقلق ألهنـن مـا زلـن يـواجهن          ال تـزال تـشعر بـا       ا يف اجملتمع الفنلندي، فإهنـ     هنحبقوقهن واندماج 

، مبــا يف ذلــك ارتفــاع اإلثــين وأصــلهن هنأشــكاال متعــددة مــن التمييــز القــائم علــى نــوع جنــس
 . جمتمعاهتن احملليةداخل والتعرض للتمييز  وصعوبة احلصول على اخلدماتمعدل البطالة

ضد نساء وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تنفيذ تدابري فعالة للقضاء على التمييز  - ٣٢
تـشجع الدولـة الطـرف علـى أن تكـون           هـي   و .الروما وإىل تعزيـز متـتعهن حبقـوق اإلنـسان         

ليـة   سـواء ضـمن جمتمعـاهتن احمل       ،سباقة يف تدابريها الرامية إىل منع التمييز ضد نساء الروما         
 بتــوافر اخلــدمات وعــيهنزيــد تضــدهن، واملوجــه  العنــف تكــافحأو يف اجملتمــع عمومــا، و

 .طلعهن على حقوقهن يف املساواة وعـدم التمييـز       ت االنتصاف القانوين، و   االجتماعية وسبل 
 معلومـات عـن حالـة املـرأة         ، يف تقريرها املقبـل    ،وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم      

، مبـا يف ذلـك معلومـات عـن إمكانيـة حـصوهلا علـى                اإلثنيـة املنتمية إىل جمموعات األقليات     
، وعـن أثـر التـدابري املتخـذة لتعزيـز حـصوهلا علـى هـذه                 التعليم والعمل والرعايـة الـصحية     

 . على مر الزمنالقائمةاخلدمات، والنتائج احملرزة، وكذلك االجتاهات 

ويف حني تقر اللجنة بزيادة التـدابري الداعمـة للنـساء الـصاميات فيمـا يتعلـق باخلـدمات          - ٣٣
شـتراك مـع اجمللـس الـصامي،        االجتماعية والصحية وبرنامج التنفيذ الذي وضـعته البلـديات باال         

 صـعوبة   هـا  التمييـز، مبـا في     فإهنا تشعر بالقلق ألن املرأة الصامية ال تزال تواجه أنواعا متعددة من           
 .طباء يف اجلزء الـشمايل مـن فنلنـدا   االفتقار إىل األاحلصول على الرعاية الصحية الكافية بسبب      

 وعـدم   ،لـصاميني إىل منظـور جنـساين      وتالحظ اللجنة بصفة خاصة افتقار السياسات املتعلقة با       
 . احمللية وعلى الصعيد الوطينناسي للنساء الصاميات يف جمتمعاهتكفاية التمثيل السي

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن تكفــل تزويــد املــرأة الــصامية باخلــدمات         - ٣٤
إىل الدولة وتطلب اللجنة  .االجتماعية والصحية الكافية، مبا فيها خدمات الصحة اإلجنابية

الطــرف أن تكفــل تعمــيم املنظــورات اجلنــسانية يف مجيــع الــسياسات والــربامج املتعلقــة          
تشجع الدولة الطـرف علـى وضـع تـدابري ترمـي إىل القـضاء علـى             هي  و .بالشعب الصامي 

مجيع أشكال التمييز والعنف ضد املرأة الصامية، مبـا يف ذلـك العمـل بـصورة اسـتباقية مـع                    
ــصامي ووضـــ  ــع الـ ــرأة يف جمتمعاهتـــ  اجملتمـ ــل املـ ــادة متثيـ ــط لزيـ ــع  ع خطـ ــة ويف اجملتمـ ا احملليـ

 .ككل الفنلندي

عانني من أشكال متعـددة مـن التمييـز،         ياملعوقات  النساء  وتعرب اللجنة عن قلقها ألن       - ٣٥
ة واحلمايــة مــن فيمــا يتعلــق باحلــصول علــى التعلــيم والعمــل والرعايــة الــصحي  فيهــا التمييــز مبــا 

وتعـرب اللجنـة عـن أسـفها لعـدم           .اصـة اخل ا معينـة هلـا احتياجاهتـ      فئـة عتـربن   يالعنف، وألهنن ال    
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بيانـــات كافيـــة، مبـــا فيهـــا البيانـــات اإلحـــصائية، عـــن أثـــر التـــشريعات    وأوجـــود معلومـــات 
ات، وكذلك لنقص البيانـات عـن العنـف    قاملعوالنساء والسياسات يف القطاع االجتماعي على  

 .املمارس ضدهن

ولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز وحتث اللجنة الد - ٣٦
 معينة ذات فئةثلن ميمكافحة العنف ضدهن، واالعتراف بأهنن     إىل  ، و اتقاملعوضد النساء   

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري فعالة مـن أجـل دجمهـن يف     .احتياجات خاصة 
 منتظمـة شـاملة بـشأن التمييـز ضـدهن، ومجـع       إجراء دراسات إىل  سوق العمل الفنلندية، و   

 مجيـع أشـكال العنـف       بشأن و ،إحصاءات عن حالتهن يف جماالت العمالة والتعليم والصحة       
 .تقدمي هذه املعلومات يف تقريرها الدوري املقبلإىل تعرضن هلا، وياليت قد 

وجـب  وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن تواصـل، يف سـياق تنفيـذ التزاماهتـا مب           - ٣٧
ن يعــززان أحكــام االتفاقيــة، ياالتفاقيــة، االســتفادة مــن إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني اللــذ  

 .وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

لتحقيـق األهـداف   تنفيـذا تامـا فعـاال      التفاقيـة   اوتؤكد اللجنة أنه ال غىن عن تنفيـذ          - ٣٨
تدعو إىل إدماج املنظور اجلنساين وجتسيد أحكام االتفاقية علـى حنـو            ي  هو .اإلمنائية لأللفية 

جلــي يف مجيــع اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق تلــك األهــداف، وتطلــب إىل الدولــة الطــرف أن 
 .تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

 حلقـوق   وتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل الصكوك الدوليـة الرئيـسية التـسعة             - ٣٩
يعزز متتع املرأة مبا هلا من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيـع جوانـب      )١(اإلنسان
، تشجع اللجنة حكومة فنلندا على النظر يف التصديق علـى الـصكوك الـيت               لذلكو .احلياة

مل تــصبح طرفــا فيهــا بعــد، وهــي االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين  
رهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري، واتفاقيـة            وأفراد أس 

 .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

__________ 
حلقوق املدنيــة العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــا  )١(  

والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
ــية           ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل أشــكال التميي

ة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين             الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـ          أو
وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقـوق األشـخاص               

  .اإلعاقة ذوي
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 اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف فنلنـدا حـىت        الحظـات  هذه امل  تعميموتطلب اللجنة    - ٤٠
ــس      ــون وال ــسؤولون احلكومي ــيهم امل ــن ف ــاس، مب ــات يوناسييكــون الن ــانيون واملنظم   والربمل

 ة ومنظمات حقوق اإلنسان، على دراية باخلطوات املتخذة من أجل كفالة املساواة          النسائي
بــني الرجــل واملــرأة حبكــم القــانون وحبكــم الواقــع، وبــاخلطوات األخــرى الــالزم اختاذهــا     

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعمل، وال سيما فيما خيـص   .هذا الصدد مستقبال يف
االتفاقيـة، وبروتوكوهلـا    تعمـيم   قوق اإلنـسان، علـى تعزيـز        املنظمات النسائية ومنظمات ح   

جنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتـائج     لاالختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن ال     
املـساواة   :٢٠٠٠املـرأة عـام   ”الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونـة  

 .“ احلادي والعشرينبني اجلنسني، والتنمية والسالم يف القرن

 ]متابعة التعليقات اخلتامية[

 خطيـة وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تقـدم، يف غـضون سـنتني، معلومـات            - ٤١[
 .] أعاله١٦تفصيلية عن تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرة 

هـذه  وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـرد علـى الـشواغل املعـرب عنـها يف                      - ٤٢
 . مــن االتفاقيــة١٨اخلتاميــة يف تقريرهــا الــدوري املقبــل املقــدم مبوجــب املــادة  ت املالحظــا

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري السابع، الـذي حيـل موعـد تقدميـه      
  .٢٠١١يف عام 

  


