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 معلومات عامة - أوال 
 أدت اإلصــالحات الــيت أجريــت علــى قــانون املــساواة إىل توســيع نطــاق واجبــات  - ١ 

؛ وأصبحت اآلن والية مكتب أمني املظامل املعين باملساواة املعين باملساواة ملظامل  أمني اووالية
 ٦ ٠٠٠ إىل ٥ ٠٠٠  عــدد يتــراوح مــن اإلشــراف علــى التخطــيط للمــساواة يف  تــشمل 

ويقـر التقريـر     ).١٣، الفقرة    CEDAW/C/FIN/6 (تعليمية    مؤسسة   ١ ٠٠٠مكان عمل و    
 ).نفــسه املرجـع  ( لرصـد قـانون املـساواة وتنفيـذه     “غـري كـاف  ”بـأن مـالك املـوظفني احلـايل     

يرجى تقدمي معلومات عن تأثري هذا النقص يف املوارد على رصد القانون وتنفيذه بفعاليـة،               
وعلى أي خطط قائمة لتزويد مكتب أمني املظامل املعـين باملـساواة بـاملوارد البـشرية واملاليـة                   
 .لكافية للوفاء بواليته املوسعةا 

 رغم إصـالح إجـراءات مكتـب     إىل أنهان أمني املظامل املعين باملساواة، بييشري    
أمني املظامل، ال ميكـن معاجلـة املـسائل املتـصلة بـالتمييز مبـا يكفـي مـن الـسرعة بـسبب                       

وبناء على ذلك، فإن إجياد حلول للمنازعات وملنع األفراد مـن            .نقص موارده البشرية  
وال تكفي املوارد املتاحة ألمني املظـامل       . أطول التمتع الفعلي حبقوقهم قد يستغرق وقتا     

 بعــد تزويــدهم بإرشــادات ونــصائح املعــين باملــساواة لتقــدمي املــشورة القانونيــة للزبــائن 
مل يكـن أمـني املظـامل مـن الناحيـة         فعلـى سـبيل املثـال،      .برأي يتضمن تقييما قـضائيا     أو

اة بـني الرجـل واملـرأة سـاريا         العملية، خالل الفترة الزمنية الـيت ظـل فيهـا قـانون املـساو             
، قــادرا علــى تقــدمي املــساعدة لألشــخاص  )، قــانون املــساواة فيمــا يلــي٦٠٩/١٩٨٦(

افتـراض أهنـم مـن ضـحايا التمييـز، ممـا سـيكون              أساس  ون إىل احملاكم على     ؤالذين يلج 
 . عليها القانوناليت ينصيف بعض األحيان واجبا من واجبات أمني املظامل 

ة رصــد إنفــاذ قــانون املــساواة، مــني املظــامل املعــين باملــساواتــشمل مهــام أكمــا   
ــز ســيما  وال  أحكــام هــذا القــانون أربــاب العمــل   وُتلــزم . بــشكل فعــالاملــساواةتعزي

ــشغلون     ــذين ي ــة ال ــامال كحــد أدىن  ٣٠واملؤســسات التعليمي ــنوية   ب ع ــة س وضــع خط
اة يف  وجيب وضع جدول للرواتـب املدفوعـة كجـزء مـن التخطـيط للمـساو               .للمساواة

ووفقا ملا جاء يف بيان أمني املظامل املعـين باملـساواة، ينطبـق التـزام القيـام          .أماكن العمل 
 رب عمــل ٦ ٠٠٠ إىل ٥ ٠٠٠ عــدد يتــراوح مــنبأعمــال التخطــيط للمــساواة علــى 

ويتطلـب تنفيـذ التـزام القيـام بأعمـال التخطـيط        .  مؤسـسة تعليميـة    ١ ٠٠٠ وأكثر مـن  
احملـــددة بالنـــسبة للمـــضمون، توســـيع نطـــاق تقـــدمي للمـــساواة، وال ســـيما األهـــداف 

 إىل قـدر أكـرب بكـثري مـن      يف الواقـع  حتتاج أمـاكن العمـل    و .هااملعلومات وزيادة انتظام  
 العمـل املتـساوي القيمـة لـدعم مـا تـضعه مـن        عـن  األجـر   تـساوي  املعلومات عن مبـدأ   
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 مـن عمليـة      كجـزء  ،ووفقا لقانون املساواة، جيب على أمني املظـامل        .باتتمرجداول لل 
رصد خطط حتقيق املساواة، أن يـزود اجلهـات املعنيـة هبـذا االلتـزام مـن أربـاب العمـل                    

ووفقـا ملـا ورد يف بيـان أمـني           .واملؤسسات التعليمية بالتعليمات واملشورة عند احلاجـة      
املظامل املعين باملساواة، ال ميلك أمني املظامل على اإلطالق مـا يكفـي مـن املـوارد ألداء                  

 .همةهذه امل
 ٢٠٠٧يناير /ووفقا ملا ورد يف التقرير، شكلت وزارة العدل جلنة يف كانون الثاين          - ٢ 

إلصالح التشريع الفنلندي املتعلق بعدم التمييز، مبا يف ذلك واجبـات واختـصاصات أمـني        
 ).١٢، الفقــرة  CEDAW/C/FIN/6(املظــامل املعــين باألقليــات وأمــني املظــامل املعــين باملــساواة 

لوقــت أكثــر ممــا كــان متوقعــا اللجنــة قــد تتطلــب املزيــد مــن ا شــارة التقريــر إىل أنورغــم إ
عملها، يرجـى تقـدمي معلومـات مـستكملة، حـال توفرهـا، بـشأن القـضايا الرئيـسية                     إلجناز

 .املطروحة لإلصالح
ــا عــن          ــرا أولي ــدل تقري ــة بإعــداد اإلصــالح إىل وزارة الع ــة املعني ــدمت اللجن ق

صـــالح التـــشريع املتعلـــق باملـــساواة وعـــدم التمييـــز، يـــشمل  االحتياجـــات الالزمـــة إل
واسُتعرضت يف هذا التقرير األويل بعض أوجـه القـصور املوجـودة يف              .اخليارات اهلامة 

ــيت ســتُ     ــز ال ــاول حــاالت التميي ــشريع احلــايل، بتن ــة أفــضل   الت ــوفري محاي منع يف ســياق ت
لك، حللـت اللجنـة خمتلـف       وباإلضافة إىل ذ   .أكرب مما هي عليه حاليا    كفاءة  بللمساواة  

اخليارات لوضع إطـار تـشريعي أويل وإلصـالح تنظـيم الوظيفـة العامـة يف هـذا اجملـال،                    
 .لكن دون اختاذ موقف بشأن اخليار الذي يتعني اعتماده كأساس لإلصالح

وتــرى اللجنــة أن األعمــال املتعلقــة بالتــشريع املتعلــق باملــساواة وعــدم التمييــز    
 :بادئ التوجيهية التاليةجيب أن تتواصل وفق امل

ــادة اتـــساق مـــضمون    -   ــا  العمـــل علـــى زيـ التـــشريع حـــسب االقتـــضاء وكلمـ
 ذلك أمكن

 وانب القانونية واللغوية للتشريعحتسني اجل -  
 لتعزيـز املـساواة وعـدم التمييـز واإلشـراف           الالزمـة  تـدابري الدراسة سبل اختـاذ      -  

 ذهاعلى تنفيذ هذه التدابري ورصد تنفي
سة سبل تعزيز التعاون واملـشاركة والتفاعـل يف املـسائل املتـصلة باملـساواة               درا -  

 الـــسلطات واجملموعـــات املعنيـــة وعـــدم التمييـــز فيمـــا بـــني الـــسلطات وبـــني 
 السواء على
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 امليـدان    هـذا  يفإعادة النظر يف مركز السلطات املعينة وواجباهتـا وصـالحياهتا            -  
 لعمل باستقالليةا فرص ا منملا يتاح هل  خاصاالعتبار بوجهمع إيالء 

مراعــاة ضــرورة القيــام، يف األجــل الطويــل، باســتحداث نظــام وطــين لتعزيــز    -  
ــات     ــاال لاللتزامـ ــل امتثـ ــسان ككـ ــوق اإلنـ ــية وحقـ ــوق األساسـ ــة احلقـ ومحايـ

 ية، وذلك يف إصالح تنظيم السلطاتوالتوصيات الدول
 شـكل مـشروع     وستعد اللجنة، وفقا لواليتـها، مـشروع مقترحهـا النـهائي يف             

وسُيــشرع يف إعــداد املقتــرح وإجــراء دراســة أكثــر تفــصيال للتــشريع  .قــانون حكــومي
يـرد مـن    بعـد حتليـل مـا    ٢٠٠٨املتعلق باملساواة وعدم التمييز املتصل بـه يف ربيـع عـام          

 . التقرير األويلردود الفعل على
ويـرد   .٢٠٠٩سـبتمرب   /وتقترح اللجنة أيضا متديد هذه الفترة إىل هنايـة أيلـول            

 ).١ التذييل(يف هذه الوثيقة موجز التقرير األويل للفريق العامل 
مـشروع    أن هاوقد أعرب أمني املظامل املعين باملساواة عن قلقه إزاء مسائل من            

اإلصــالح قــد يتجاهــل واقــع أن حتقيــق املــساواة بــني الرجــل واملــرأة ال يتعلــق بــضمان  
تـوىل بالـضرورة إىل التباينـات املـربرة      فيـة ال حقوق أقلية من األقليـات وأن العنايـة الكا   

وخيـشى أمـني املظـامل أيـضا أن       .املوجودة حاليا يف قانون املساواة وقانون عـدم التمييـز         
ــوارد       ــستخدمة دون ختــصيص م ــسلطات امل ــات ال ــد مــشروع اإلصــالح مــن واجب يزي

 .إضافية ألداء هذه الواجبات
ــل امل    - ٣  ــق العامـ ــر إىل أن الفريـ ــشري التقريـ ــين بالبويـ ـــعـ ـــرنامج احلكــ ـــومي للفتــــ رة ــ

 لتنفيذ املساواة حاول جاهدا التفاعل مع برامج السياسات احلكومية يف ٢٠٠٧  -٢٠٠٣
ــيم     ــه لتحــسني تعم ــسعى من ــساواة   م ــاة امل ــت     ”مراع ــذا اخلــصوص كان ــائج يف ه لكــن النت

 .فــصيليرجــى تفـسري هــذا التقيـيم مبزيــد مـن الت    ).٣٤املرجـع نفــسه، الفقـرة   (“ متواضـعة 
وبوجه خاص، يرجى بيان أنواع الصعوبات اليت تواجه تعميم املنظور اجلنساين، والدروس 

 .٢٠١١-٢٠٠٧نامج احلكومي للفترة املستفادة اليت رمبا تنعكس يف الرب 
رغم اجلهود املبذولة، كان أداء برامج الـسياسات للحكومـة الـسابقة يف جمـال         

زى ذلـك يف املقـام األول لغيـاب االلتـزام منـذ             تعميم املنظور اجلنساين غري مرض، ويعـ      
فقد كان برنامج سياسات املـشاركة املدنيـة الربنـامج الوحيـد، مـن بـني أربعـة                   .البداية

ــساين يف         ــيم املنظــور اجلن ــشأن تعم ــذي أجــرى استعراضــا واســع النطــاق ب ــرامج، ال ب
 وُعهـد ية  غري أن هـذا االسـتعراض مل جيـر إال بعـد مرحلـة األعمـال التحـضري                  .الربنامج

ولـذلك، مل يكـن لـه سـوى أثـر قليـل علـى مـضامني                  .القيام به إىل بـاحثني خـارجيني      ب
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وبنــاء علــى ذلــك، ينبغــي أن تــشرع اجلهــات الفاعلــة املــشاركة يف الربنــامج  .الربنــامج
 .بالفعل يف تعميم املنظور اجلنساين يف مرحلة الصياغة

س الـوزراء مـايت فاهنـانني،       رئيالذي شكله   ووفقا لربنامج جملس الوزراء الثاين        
تتعهــد احلكومــة ككــل ببــذل جهــود دؤوبــة لتعزيــز املــساواة يف مجيــع جمــاالت صــنع     

ويذكر الربنامج احلكومي أن احلكومة ستتخذ إجراءات لكفالة تعميم املنظـور            .القرار
اجلنساين على صعيد صياغة القـوانني وإجـراءات امليزانيـة واملـشاريع الرئيـسية األخـرى         

 يف الربنــامج لتفــادي تكــرار أخطــاء “منــذ البدايــة”وقــد أدرجــت عبــارة  .دايــةمنــذ الب
ومبا أن احلكومة وضعت الربنامج اجلديد للمساواة بني اجلنسني، فإهنا قـررت             .املاضي

 .تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع برامج السياسات
 

 العنف ضد املرأة - ثانيا 
صادية واالجتماعيـة والثقافيـة عـن قلقهـا إزاء     اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـ   أعربت   - ٤

). ١٦، الفقــرة E/C.12/CO/FIN/5(العــائلي عــدم وجــود تــشريعات حمــددة بــشأن العنــف  
اعتمـاد  وبيان الصعوبات اليت تعترض التوصية استجابة هلذه يرجى ذكر اخلطوات املتخذة  
 .األحكام القانونية ذات الصلة

حمـددة مـن أجـل تنفيـذ الربنـامج          يعات  سن أي تـشر   مت يف فنلندا حبث ضرورة        
ديـسمرب  / كـانون األول ١٤الوطين املتعلق باحلد من العنف الذي اعتمدته احلكومـة يف    

وذُكر يف الربنامج أنه ينبغـي النظـر يف إمكانيـة إدخـال هـذه التعـديالت علـى                  . ٢٠٠٦
ف يف إطـار  القوانني اجلنائية وأنه ميكن تبيان طابع التكرار والقمع الـذي يتميـز بـه العنـ       

. العالقــات الوثيقــة واإلقــرار بــه بــشكل أفــضل عنــدما يتعلــق األمــر بــالعنف ضــد املــرأة
إىل أن ، ويـشري التقريـر  . ٢٠٠٧وأُجنز التقرير املتعلق ببحث هذه املـسألة يف هنايـة عـام       

ومـا مييـز القـوانني اجلنائيـة     .  إدخـال تعـديل قـانوين مـن هـذا النـوع      احلاجة ال تـستدعي  
ــة هــو   ــة  الطــابع الفنلندي ــام للغاي ــذي الع ــوع جــنس   هتتــسم بــ ال ــة، فن  أحكامهــا اجلزائي

إضـافة إىل ذلـك، فـإن       . الضحية، علـى سـبيل املثـال، ال أمهيـة لـه لـدى حتديـد العقوبـة                 
 ميكن أيضا أن يـؤدي إىل مـشاكل يف   عناصرهااعتبار تكرار اجلرمية عنصرا أساسيا من  

 .رتنيمنفسه عدم جواز احملاكمة على اجلرم تأويل مبدأ 
عالوة على ذلك، ورد يف التقرير املذكور أعاله أنه سـتربز مـشاكل إضـافية               و  

يف فنلندا جراء اعتماد ترتيبـات بـشأن حـق شـخص مـا يف رفـع دعـوى جنائيـة، إذ إن                       
 هبـذا احلكـم، مـن بينـها االعتـداء البـسيط، ويف املقـام األول،        ةعددا من اجلنح املـشمول  
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رتكبوهــا إال بنــاء علــى طلــب اجملــين عليــه وذلــك  حيــاكم م اإلكــراه، يــشكل جــرائم ال
 .خالفا ملا عليه احلال يف العديد من البلدان األخرى

ــة         ــات الوثيق ــار العالق ــذي حيــدث يف إط ــف ال ــار العن ــببا وإن اعتب ــشديد س لت
عتــداء علــى االتــشديد العقوبــة لالقائمــة األســباب العقوبــة يــشكل احنرافــا كــبريا عــن   

الـذي جيـري يف إطـار عالقـة وثيقـة علـى أنـه اعتـداء خطـري                 وتصنيف االعتداء   . طرياخل
العقوبة على االعتـداء اخلطـري هـي        احلد األدىن من    ن  أسيؤدي إىل إنزال عقوبة أشّد إذ       

 .السجن مدة ال تقل عن عام
ن مسألة تشديد الدولة الطرف على احليلولة دون العنف ضد          يالتقريركال  يناقش   - ٥

 إذا كانــت الدولــة الطــرف قــد وضــعت منهجيــة لتقيــيم أثــر يرجــى اإلشــارة إىل مــا. املــرأة
التدابري الوقائية على ختفيف العنف ضد املرأة جبميع أشكاله، وإن صح هذا األمـر، يرجـى            

 .تقدمي حملة عامة عنه
ــانن       ــايت فاهن ــة ترأســها م ــا ) ٢٠٠٧-٢٠٠٣(تعهــدت أول حكوم يف برناجمه

ووفقـا هلـذا الربنـامج، وضـعت        . ليةاحلكومي جبعل التدخل يف حاالت العنف أكثر فعا       
تضمنت مجيعها موضوع احلـد مـن العنـف         العنف،  الوزارات برامج للحد من حاالت      

 . حيدث يف إطار العالقات الوثيقةالذي
، اعتمـــدت احلكومـــة برناجمـــا أمنيـــا داخليـــا  ٢٠٠٤ســـبتمرب / أيلـــول٢٣ويف   

ــوان  ــوم ”بعنــ ــل يــ ــسالمة كــ ــدئي  “الــ ــرار مبــ ــة، امل( كقــ ــشورات، وزارة الداخليــ نــ
ويركـز هـذا الربنـامج الـذي يـشمل مجيـع اإلدارات، مبـا يتفـق مـع                   ). ٤٤/٢٠٠٤ رقم

علـى حنــو  مبـادئ الربنـامج احلكــومي، علـى رفـع مــستوى األمـن يف أوسـاط املــواطنني       
، بشكل خاص، فئات اجلرائم املـذكورة بالتحديـد يف الربنـامج احلكـومي، مثـل                يراعي

 ويتمثـل أحـد أهـداف       .معاودة ارتكاب اجلـرائم    و املخدرات املرتبطة باجلرمية، والعنف   
زيـادة  وتعهـدها ب   احلكومة الرامية إىل تطوير اخلدمات العامـة         ةالربنامج يف تطبيق سياس   

. التعــاون بــني اإلدارات بغــرض إدارة الكيانــات الــضخمة واملعقــدة مبزيــد مــن الفعاليــة 
 .وكانت وزارة الداخلية مسؤولة عن تنسيق هذا الربنامج

 األساســي هملرحلــة الثانيــة مــن الربنــامج املــذكور، ُوســع نطــاق مــضمون   ويف ا  
ــاألمن الــداخلي ليــشمل احلــد مــن العنــف، خباصــة حــاالت العنــف يف إطــار       املتعلــق ب

الربنـامج، لكـن أحـد املواضـيع املركزيـة الـيت            يكتمل إعداد هذا     اومل. العالقات الوثيقة 
 .تضمنها هو احلد من العنف ضد املرأة
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 تنفيـــذ الربنـــامج األول املتعلـــق بـــاألمن الـــداخلي، اُتخـــذت مبـــادرة ومبـــوازاة  
الســتحداث نظــام مؤشــرات العنــف هبــدف حتــسني القــدرة علــى رصــد تطــور األمــن    

وقـرر الفريـق الـوزاري املعـين بـاألمن          . الداخلي وأثر التـدابري املتخـذة يف إطـار الـربامج          
 الوطنيـــة املتعلقـــة مـــن بينـــها الدراســـة(الـــداخلي إصـــدار دراســـات بـــشأن الـــضحايا  

بالضحايا والدراسة االستقصائية املتعلقة جبنوح األحداث والدراسـة املتعلقـة بالـضحايا            
مــن اإلنــاث والدراســة املتعلقــة باألطفــال والــشباب ضــحايا العنــف والدراســة املتعلقــة  

وحتــسني اإلحــصاءات الــيت تعــدها الــسلطات  ) ارتكــاب اجلــرائمالــشروع يف بــضحايا 
اخلاصــــة بالــــشرطة واملــــدعني العــــامني واملستــــشفيات واخلــــدمات  نظــــم البيانــــات (

حبيث تزيد املعلومات املتـوافرة عـن الـضحايا ومـستوى           ) االجتماعية، على سبيل املثال   
أما بالنسبة ملسألة اخلدمات االجتماعية، فإهنـا عوجلـت   . العنف على املتوافر منها حاليا 

ة بقطــاع اخلــدمات االجتماعيــة   بــالتزامن مــع مبــادرة تكنولوجيــا املعلومــات اخلاصــ     
يف حــاالت العنــف، املرفقــة بنظــام تبحــث وُحــددت البيانــات الــيت . والرعايــة الــصحية
 . هذه النظم يف مدينتني، وُجربتبالزبائن ةالبيانات اخلاص

ــن و   ــار       م ــف يف إط ــة دون ممارســة العن ــه يف جمــال احليلول ــيت تواَج ــشاكل ال امل
و تبـاين األنـشطة الـيت تنفـذ يف هـذا اجملـال وعـدم        هـ العـائلي  العالقات الوثيقـة والعنـف     

وحــىت اآلن، ترتكــز األعمــال الــيت ُيــضطلع هبــا للحــد مــن العنــف، يف املقــام  . تنــسيقها
وأنشأ اجمللس الوطين ملنع اجلرميـة إدارة معنيـة        . األول، على خمتلف املبادرات واملشاريع    

العنف بـني ممثلـي مجيـع       مبكافحة العنف من أجل حتسني عملية تنسيق مسائل احلد من           
وهذا اجمللس هو كناية عـن جهـاز تعـاون يـضم خـرباء ويعمـل حتـت                  . الوزارات املعنية 

. منـع اجلرميـة   الراميـة إىل    إشراف وزارة العدل ويتوىل مسؤولية ختطيط وتنفيـذ التـدابري           
وُشكل فريق وزاري أُسندت إليه مهمة احلد، على حنو أكثر فعالية، من العنـف الـذي                

ويــضم هــذا الفريــق ممــثلني عــن   .  العــائلي إطــار العالقــات الوثيقــة والعنــف ميــارس يف
ــوزير     ــة، وال ــة، واخلارجي ــة، والــصحة واخلــدمات االجتماعي وزارات العــدل، والداخلي

وإىل جانب الفريق الـوزاري، أقيمـت شـبكة ضـمت مـسؤولني       . املعين مبسائل املساواة  
 .حكوميني من هذه الوزارات هلذا الغرض

، اختذت احلكومة قرارا مبـدئيا يقـضي        ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ١٤ويف    
ويف تــشرين . ٢٠٠٨بوضــع برنــامج وطــين للحــد مــن العنــف يــستمر حــىت هنايــة عــام  

، مجــع اجمللــس الــوطين ملنــع اجلرميــة حتــت إشــراف وزارة العــدل  ٢٠٠٧أكتــوبر /األول
 الواردة يف برنامج احلـد      بيانات من الوزارات بشأن التقدم احملرز يف جمال تنفيذ التدابري         

ــٌر بــشأن هــذه التــدابري بعــد انتــهاء الربنــامج     . مــن العنــف، وســيقدم إىل احلكومــة تقري
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 Lyomaton”وميكن ذكر مثال على ذلك وهو الدراسة اليت أجريـت لتقيـيم مـشروع    

Linja“          وهو مشروع يرمي إىل احلد مـن العنـف الـذي ميارسـه الرجـال ضـد شـركاء ،
 ٢٠٠٦إحالة الرجـال العنـيفني إىل مراكـز إعـادة التأهيـل يف عـام                ني، و يحياهتم احلميم 

 ).٦٨نية، جمموعة املنشورات، رقم معهد البحوث الوطين للدراسات القانو(
ــوطين املتعلــق بتحقيــق املــساواة        ــامج العمــل احلكــومي ال وينــصب اهتمــام برن

ــة والر   ) ٢٠٠٧-٢٠٠٤( ــشؤون االجتماعي ــق بال ــامج العمــل املتعل ــة واهلــدف وبرن عاي
ووضـعت دائـرة الـشرطة      . على احلد من العنف ضد املـرأة      ) ٢٠٠٧-٢٠٠٤(الصحية  

التابعــة لــوزارة الداخليــة برنــامج عمــل خاصــا هبــا للحيلولــة دون العنــف وللحــد منــه     
وركــزت التوصــيات الــواردة يف التقريــر تركيــزا خاصــا علــى   ). ١٠/٢٠٠٥التقريــر (

ائـرة الـشرطة يف إطـار أعماهلـا للحيلولـة           حتسني نوعية األنشطة األساسية اليت تنفـذها د       
 .دون العنف

ــاة        ــة دون العنــف بــني شــركاء احلي ويف ســياق برنــامج العمــل املتعلــق باحليلول
وزارة الـشؤون االجتماعيـة والـصحة       شرعت بتنفيذه   ، الذي   العائلياحلميمني والعنف   

قتـصادية  ، استحدثت ُنهج حملية وُعـيِّن يف كـل بلديـة ومنطقـة ا    ٢٠٠٧-٢٠٠٤للفترة  
تقريبا شخٌص يـتم االتـصال بـه إلبالغـه حبـاالت العنـف بـني شـركاء احليـاة احلمـيمني                      

وستوضع توصيات بـشأن كيفيـة احليلولـة دون حـاالت العنـف هـذه               .  العائلي والعنف
وسيـستعرض علـى الـصعيد الـوطين، أثنـاء عـام       . ملساعدة البلديات على وضـع حـد لـه       

 .، مدى تنفيذ هذه التوصيات٢٠١١
 والعنـف بـني شـركاء احليـاة الـيت           العـائلي وفقا للتقرير، ارتفع عدد حاالت العنف        - ٦

ويذكر التقرير أيـضا أن مثـة منـاطق         ). ٦٤، الفقرة   CEDAW/C/FIN/6(أُبلغت هبا الشرطة    
ما هـي اخلطـوات   ). ٦٨التقرير نفسه، الفقرة (واسعة تفتقر إىل دور إليواء ضحايا العنف  

 هذه احلاالت وضمان حصول مجيع النساء على اخلدمات الـيت    اليت اختذت ملواجهة ازدياد   
ــدعم؟         ــات وســائر خــدمات ال ــا، مــن ضــمنها املالجــئ ومراكــز معاجلــة األزم حيــتجن إليه

 ١٠ ٠٠٠يرجى، على وجه اخلصوص، ذكر عـدد هـذا النـوع مـن الـدور املتاحـة لكـل                  و
 . املالجئإيضاح كيفية متويلنسمة و
ووفقـا  . قاصـرة واء هلؤالء الـضحايا يف فنلنـدا     ما زالت خدمات توفري دور اإلي       

. )١( نـسمة  ١٠ ٠٠٠لتوصية االحتاد األورويب، ينبغي ختصيص دار إيـواء واحـدة لكـل             
__________ 

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ١٠-٨اء الذي عقده االحتاد األورويب بشأن العنف ضد املرأة،          توصيات اجتماع اخلرب   )١( 
 .، ييفاسكيال، فنلندا١٩٩٩
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 دار إيــواء بــدال مــن ٥٠٠وبنــاء علــى هــذه التوصــية، ينبغــي أن يكــون يف فنلنــدا حنــو   
ان، ومـن   لكـن هنـاك الكـثري مـن املنـاطق القليلـة الـسك             . دارا ١٢٠عددها البالغ حاليا    

وأقل عدد من هذه الـدور موجـود يف منـاطق شـرق        . غري املعقول إقامة دور إيواء فيها     
ــدا ومشــال أوســتروبوثنيا   ــشمال موجــودة يف    . ومشــال فنلن ــصى ال ــواء يف أق ــة دار إي ومث

 .روفانييمي، البالند
ولربنــامج العمــل املتعلــق باحليلولــة دون العنــف بــني شــركاء احليــاة احلمــيمني     

أهـداف عديـدة مـن بينـها زيـادة عـدد دور اإليـواء خاصـة يف املنـاطق                  عـائلي   الوالعنف  
ففــي مقاطعــة البالنــد بأســرها، علــى ســبيل املثــال، توجــد دار إيــواء  . القليلــة الــسكان

ومـع  . املـسافات فيهـا   بعـد   ومل يتم إنشاء أي دار جديدة بفعل قلـة الـسكان و           . واحدة
 .املنطقة نشئت دور إيواء جديدة يفأُذلك، 

وحددت كـل بلديـة أو منطقـة اقتـصادية أمـاكن معينـة السـتخدامها كـدور                    
ويف حــاالت الطــوارئ، تقــدم خــدمات    . إيــواء للنــساء واألطفــال ضــحايا العنــف    

وخيتلـف  . اجتماعية على مدار الساعة حتيل احملتاجني إىل الدور اليت حتددها البلديات          
خـرية جهـود لتحـسني      وبـذلت يف الـسنوات األ     . نوع هذه الدور باختالف البلديات    

ويكــاد يوجــد يف كــل أحنــاء الــبالد تقريبــا مرشــد   . عمليــة تنظــيم اخلــدمات الطارئــة 
. ك أثنــاء عطلــة هنايــة األســبوعيف ذلــ اجتمــاعي عنــد الطلــب علــى مــدار الــساعة مبــا

ــضحايا       وال ــة املرضــى اخلــارجيني املخصــصة ل ــشكل شــامل خــدمات رعاي ــوافر ب تت
تـوىل  تو.  غري احلكوميـة دورا هامـا يف توفريهـا         الضرب من النساء، وتؤدي املنظمات    

كمـــا أن مجعيـــة . البلـــديات تغطيـــة القـــسم األعظـــم مـــن تكـــاليف هـــذه اخلـــدمات 
”Finland's Slot Machine Association“ املنظمات غري احلكومية متول أنشطة. 

يرجى تقدمي معلومات عن عدد حاالت النساء الالئي طلنب اللجـوء الضـطهادهن              - ٧
 .٢٠٠٠وع جنسهن، والنتائج اليت توصلت إليها متابعة هذه احلاالت منذ عام بسبب ن
تسهر دوائر الشرطة على تنفيذ برنـامج األمـن الـداخلي الـذي يـشمل بـشكل                   

العـائلي  وتسعى الشرطة إىل احلد من تزايد العنف        .  العائلي خاص احليلولة دون العنف   
.  الرئيـسية يف التـدخل منـذ البدايـة         وتتمثل مهمتها . عرب التعاون مع السلطات األخرى    

مـن  ال حيـ و. وتركز الشرطة بشكل خاص على خمتلف العناصر الفاعلة يف هـذا امليـدان         
هـذا هـو أحـد      و. يلحق األذى إىل السلطات املختصة وما يدعى قطاعات العون الثالثة         

وحتـث  . للعنـف ضـحية   السبل املعتمدة للحيلولة دون وقوع هذه األطراف من جديـد           
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على وضع خطط للسالمة تـشتمل علـى طرائـق للحيلولـة دون             بقوة   البلديات   الشرطة
 .وتتابع دائرة الشرطة عن كثب مدى تقدم هذه اخلطط يف البلديات.  العائليالعنف

 
 البغاء واستغالل االجتار - ثالثا 

 مـؤخرا  اجلنـائي  القـانون  ُعـدِّل  ،)١٠٦ الفقـرة  ،CEDAW/C/FIN/6( للتقرير وفقا - ٨
 القــوادة ضــحايا مــن مقدمــة كانــت إذا إال” اجلنــسية اخلــدمات شــراء جيــّرم ال صــار حبيــث
 عددا بأن التقرير يقرو .“عمليا إثباته الصعب من أن ثبت أمر هوو باألشخاص، االجتار أو
 مبوجــب اجلــنس مــشتريي معاقبــة صــعوبة إزاء قلقهــا عــن أعربــت النــسائية الرابطــات مــن

 مــن مزيــد تقــدمي يرجــى املنظمــات، تلـك  أبــدهتا لــيتا التعليقــات ضــوء يف .اجلديــد القـانون 
 .تارخيه حىت القانون تنفيذ لكيفية تقييم إىل باإلضافة القانون، مضمون عن التفاصيل
 اجلنـــائي القـــانون مـــن ٢٠ الفـــصل مـــن )٧٤٣/٢٠٠٦( ٨ املـــادة بـــدأ نفـــاذ  

ــشأن )٣٩/١٨٨٩( ــن األشــخاص اســتغالل ب ــشرين ١ يف اجلــنس جتــارة ضــحايا م  ت
 .٢٠٠٦ توبرأك/األول

ــا   ــادة، ووفق ــب للم ــستخدم شــخص أي ُيعاقَ ــن شخــصا ي  إحــدى ضــحايا م
 ،٢٥ الفــصل مــن )أ( ٣ أو ٣ املــادة يف أو )أ( ٩ أو ٩ املــادة يف إليهــا املــشار اجلــرائم

 عمـل  بـأي  القيـام  أو اجلنـسي  لالتـصال  ،اأجـر  مبنحـه  وعـده  أو اأجـر  منحـه  طريـق  عن
 ادواملـ  وتنطبـق  .أقـصى  كحـد  أشـهر  سـتة  ملـدة  بـاحلبس  أو غرامـة  بدفع مشابه، جنسي

ــذكورة ــى ســابقا امل ــوادة جــرائم عل ــا .شــخاصباأل االجتــار أو الق ــذي الــشخص أم  ال
 علـى  إال ُيعاقَـب  فـال  عامـا،  ١٨ عـن  سـنه  تقـل  شـخص  مـن  جنـسية  خـدمات  يشتري
ــا ُتفـــَرض جرميـــة وهـــي ،قاصـــر شـــخص مـــن جنـــسية خـــدمات شـــراء جرميـــة  عليهـ
ــة ــ ،أشــد عقوب ــا تعاقــب اكم ــ عليه  مــن ٢٠ مــن الفــصل  )٧٤٣/٢٠٠٦( )أ(٨ ادةامل

 .القانون اجلنائي
 سـبتمرب /أيلـول  بنهاية ،قُدِّم فقد الداخلية، وزارة تلقتها اليت للمعلومات ووفقا  

 .قــرارات بــشأهنا صــدرت مبحاولــة أو النظــر حمــل باجلرميــة تتعلــق تقريــرا ١٧ ،٢٠٠٧
 :التالية القرارات وصدرت
 القضايا ىإحد يف مستعجل جزائي أمر صدر - 

 العام املدعي إىل قضايا ٨ أحيلت - 

 .املخالفة أمهية عدم بسبب قضايا ٨ ملف أغلق - 
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 بعـــض ُرِفـــضت احملكمـــة، إجـــراءات بـــشأن املتاحـــة املعلومـــات إىل واســـتنادا  
 .باجلرمية املتعلقة القضايا إحدى يف االهتامات

 غاللاســت حــاالتتكــون  أن اجلديــد اجلنــائي الــنص وضــع عنــد روعــي وقــد  
 القـوادة  جرائم يف بالتحقيق األول املقام يف  متصلة اجلنس جتارة ضحايا من األشخاص
 تــرتبط قــد الثــاين النــوع هــذا  مــنرائماجلــ أعــداد فــإن وبالتــايل، .شــخاصباأل واالجتــار
 فـإن  الـشرطة،  الـيت مت احلـصول عليهـا مـن         للمعلومـات  ووفقا .االستغالل جرائم بعدد
 .األخـرية  الـسنوات  يف القـوادة  جرائم بشأن املقدمة لتقاريرا عدد يف كبري تراجع هناك
 وغــري مــشددة( باألشــخاص باالجتــار تتعلقــان قــضيتني يف اهتامــات اآلن حــىت جهــتو

 تـسفر  مل باألشـخاص  االجتـار  عـن  تقـارير  أربعة قدمت ،ذلك إىل وباإلضافة ).مشددة
 .للجرائم التعاريف تلك إطار يف اهتامات توجيه عن

 جتـارة  ضـحايا  األشـخاص  اسـتغالل  بإثبات تتعلق مشاكل وجود اعلن ونوقش  
 واقـع  يف املـستغرب  مـن  ليس أمر وهو االجتار، أو القوادة نية بشرط يتعلق فيما اجلنس
 ضـحايا  األشـخاص  باسـتغالل  املتعلـق  اجلزائـي  النص ضعو عند املشكلة وتظهر .األمر
 أمــرا اجلنــسية اخلــدمات شــراء جعــل الربملــان علــى احلكومــة واقترحــت .اجلــنس جتــارة
 االجتـار  أو القـوادة  حـاالت  علـى  العقوبـة  تقتـصر  أال مبعـىن  عام، بشكل للعقوبة موجبا

ــان أن غــري .باألشــخاص ــه إىل توصــل الربمل ــشريعي حل ــهائي الت ــسبب الن ــارات ب  اعتب
ــق ــدأ تتعل ــانون ســيادة مبب ــوق وبعــض الق ــوق األساســية احلق ــسان وحق  ولكــون ،اإلن
 القــوادة جرميــة اخلــصوص وجــه علــى يــستهدف احلكومــة حتــهاقتر الــذي العــام الــنص

 .باألشخاص واالجتار
 تقيـيم  إمكانيـة  عـدم  االعتبـار  يف يوضـع  أن أيـضا  املهـم  مـن  ،الـسياق  هذا ويف  

 يكـون  أن اجلـائز  فمن .ها التطبيق دون سوا   اتإجراء طريق عن اجلنائي التشريع فعالية
 يف كمــا اجلنــسية، اخلــدمات شــراء ةعمليــ علــى مقيــد تــأثري النظــر قيــد اجلنــائي للــنص
 .االجتــار أو للقــوادة ضــحية البــائع فيهــا يكــون الــيت احلــاالت خبــالف أخــرى حــاالت
 جاذبيـة  أقـل  اهـدف  فنلنـدا   إىل جعـل   اجلنـائي  الـنص  يـؤدى  أن يتوقع هذا، على وعالوة

 اإلجيابيـة  النتـائج  هـذه  مثـل  .باألشـخاص  واالجتـار  القـوادة  ميارسـون  الـذين  لألشخاص
 .كانت طريقة بأي ُتثبت أو تقاس أن ميكن ال تملةاحمل

 فإهنــا اجلزائــي، الــنص  بوضــعلربملــانبا القانونيــة الــشؤون جلنــة قامــت وحينمــا  
 ويف .نفـاذه  بـدء  مـن  سـنوات  ثـالث  غـضون  يف الـنص  فعاليـة  عـن  تقريـر  تقـدمي  طلبت
 .التشريع تعديل ضرورات يف النظر ميكن نفسه، السياق
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، CEDAW/C/FIN/6( واحدا يتعلق جبرمية االجتـار باألشـخاص         يذكر التقرير حكما   - ٩
يرجى تقدمي البيانات واإلحصاءات األخرى املتاحـة املتعلقـة مبـدى االجتـار              ).١١٥ الفقرة

وينبغــي أن تتــضمن هــذه املعلومــات نظــرة موثقــة عــن . بالنــساء مــن فنلنــدا وإليهــا وعربهــا
ــع املاضــية    ــسنوات األرب ــسائدة خــالل ال   فيمــا يتعلــق بعــدد الــضحايا الــاليت  االجتاهــات ال

 . واملساعدة املقدمة إليهنإنقاذهن مت

 تتوصـل  الـيت  بالنتـائج  اخلـاص  البيانـات  نظـام  يف املطلوبة اإلحصاءات تتوفر ال  
 االجتـار  جبـرائم  املتعلقة األعداد املرفقة اإلحصاءات وتبني .اجلنس حبسب الشرطة إليها

ــخاص ــا باألشـ ــة تبعـ ــالل للهيئـ ــسنوات خـ ــى( ٢٠٠٧-٢٠٠٤ الـ ــوع يرجـ  إىل الرجـ
 ).٢ التذييل

أشارت املقررة اخلاصة املعنية جبوانب حقوق اإلنسان لضحايا االجتار باألشخاص،           - ١٠
أنـه علـى الـرغم مـن وجـود أحكـام يف القـانون              إىل  سيما النساء واألطفـال، يف تقريرهـا         ال

ج األراضـي الفنلنديـة،   تتيح مالحقة السياح املتورطني يف ممارسة اجلنس مـع األطفـال خـار           
كثريا ما تنشأ يف املمارسة العملية مشكلة احلصول علـى أدلـة مـن سـلطات الـشرطة                  ”فإنه  

، الفقـرة  E/CN.4/2006/62 (“والتحقيق احمللية يف الواليات القضائية الـيت تقـع فيهـا اجلـرائم         
ل يرجى تقدمي معلومات عن حجم جرائم السياحة بغرض ممارسة اجلنس مع األطفا           ). ٩٤

اليت يرتكبها املواطنون الفنلنديون، وما هـي التـدابري املتخـذة ملعاجلـة هـذه املـشكلة، مبـا يف                    
 .لوك اجلنسي لدى الذكور البالغنيذلك ضرورة تغيري الس

 للـسياحة   الفنلنـديني  املـواطنني  ممارسـة  مدىعن   باملعلومات املسألة هذه تتعلق  
 حتقيــق ســيجري أنــه إال نــادرة، احلــاالت هــذه .األطفــال مــع جلــنسا بغــرض ممارســة

 .الظاهرة هبذه تتعلق فنلندا يف إحصائية حتليالت أي توجد وال .منها كل يف مفصل
 

 والعامة السياسية احلياة يف املشاركة - ارابع 
. ينــاقش كــال التقريــرين التقــدم احملــرز يف متثيــل املــرأة يف احليــاة الــسياسية والعامــة  - ١١
 )٤، القــسم الفرعــي ١٠، املــادة CEDAW/C/FIN/6(ادس ينــاقش التقريــر الــدوري الــسو

يرجــى بيـان مـا إذا كانــت النـساء تــشارك يف    . مـشاركة املـرأة يف الــدفاع الـوطين الطـوعي    
 .مبا يف ذلك كمدنيني وأفراد شرطةعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، 

 الـسالم  حفـظ  بعثـات  يف النـساء  مـشاركة  عـن  ببيانـات  الـدفاع  قـوات  حتتفظ  
 النــساء مجيــع  ومارســت.األطلــسي مشــال حلــف ومنظمــة املتحــدة األمــم تقودهــا لــيتا

ــ املـــشاركات ــ عـــن معلومـــات الـــدفاع قـــوات متلـــك وال .عـــسكرية امهامـ  شاركةاملـ
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 خـــالل والرجـــال النـــساء بأعـــداد بيانـــات يلـــي وفيمـــا .املهـــام هـــذه يف شرطةكـــ
  .٢٠٠٦-٢٠٠٤ السنوات
 يف املائة ٣,٨: ساءنسبة الن ١٠٧٦ :الرجال ٤٣ :النساء ٢٠٠٤
 يف املائة ٣,٠: نسبة النساء  ٦٥١ :الرجال ٢٠ :النساء ٢٠٠٥
 يف املائة ٣,٤: نسبة النساء  ٩٠٢ :الرجال ٣٢ :النساء ٢٠٠٦

 عمليــاتب يلــتحقن الــاليت بالنــساء املتعلقــة باإلحــصاءات الــسؤال هــذا ويتعلــق  
 ١٩٩٤منــذ عــام  يونالفنلنــد الــشرطة تلقــىيو .املتحــدة لألمــم التابعــة الــسالم حفــظ
ــة دورات ــيت األزمــات إدارة يف خاصــة تدريبي ــا يتعــرض ال ــدنيون هل ــى امل ــستوى عل  امل
ــدويل ــدريب خيتلـــف وال .الـ ــات أو التـ ــل متطلبـ ــني التأهيـ ــذكور بـ ــاث الـ  يفو .واإلنـ

 )املائـة  يف ١٢ حـوايل  أي( ٣٩  كـان  ، شرطيا ٣٢٦ إمجاال حضرها ،منظمة دورة ١٦
 .اإلناث من منهم

 فقـد  األورويب، االحتاد اليت اضطلع هبا   الشرطة وبعثات عمليات لف خمت يف أما  
ــة يف ١٠,١( ٢٥ و الـــذكور مـــن ٢٢٢ :شخـــصا ٢٤٧ إمجـــاال هاحـــضر  مـــن )املائـ
 مـن  و .مـرة  ٣٥٢ املهـام  هـذه  يف يونفنلنـد ال شرطةالـ  شارك ،خالصة القول و .اإلناث
ـــ املــرات هــذه بــني  وذلــك ،)املائــة يف ٩,٩( مــرة ٣٥ الــشرطيات شــاركت ،٣٥٢ ال

 .خمتلفة مهام يف أكثر أو ملرتني األفراد بعض مشاركة بسبب
 مــن ٥ منــهم فنلنــديا، ٢١ املتحــدة األمــم عمليــات تــضم احلــايل، الوقــت ويف  

 ).املائة يف ٢٣,٨ بنسبة( اإلناث
 املــدنيون هلــا يتعــرض الــيت األزمــات إدارة عمليــات تــضم احلــايل، الوقــت ويف  

 ).املائة يف ١٧,٩ بنسبة( اإلناث من ٧ منهم يا،فنلند ٣٩ الدويل املستوى على
 املـدنيون  هبـا  مير اليت األزمات جمال يف األساسي التدريب إىل االنضمام ويقوم  

 العمليـة  يف للمـشاركة  التقـدم  إىل باإلضـافة  تطـوعي،  أساس على الدويل املستوى على
 بالنـــسبة هانفـــس املـــؤهالت األورويب واالحتـــاد الدوليـــة املنظمـــات وتتطلـــب .نفـــسها
 .الشرطة مهام ألداء املطلوبة اخلربة على نفسه األمر وينطبق .والذكور لإلناث

 يتعـرض  الـيت  األزمـات  عمليـات  يف الفنلنديـة  الشرطة أفراد عدد ارتفع ما فإذا  
 .كذلك الشرطيات عدد سيزداد الدويل، املستوى على املدنيون هلا
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 ١١ ٠٠٧ الفنلنديـة  الـشرطة  قـوة  معينتـه  الـذين  لألفـراد  اإلمجـايل  العـدد  وبلغ  
 .املائة يف ٢٦ بينهم النساء نسبة تغبل ،٢٠٠٧ عام يف فردا

 ٧ ٧٥٣ الــشرطة، طــالب يــشمل ال عــدد وهــو الــشرطة، أفــراد عــدد وبلــغ  
 .املائة يف ١١,٦٥ منهم النساء نسبة بلغت ،٢٠٠٧ عام يف شرطيا

 ٢ ٠٠٠ إىل ١ ٥٠٠ كــل عــام عــدد يتــراوح مــن  الــشرطة درســةمب لتحــقوي  
 النـساء  نـسبة  تبلـغ و .النـساء  مـن  منـهم  املائـة  يف ٣٠ حـوايل  ،)أساسي تدريب( متقدم
 .اجلدد الطالب من املائة يف ٢٠ حوايل

، )١، القسم الفرعي    ٤املادة  ،  CEDAW/C/FIN/5(وفقا للتقرير الدوري اخلامس      - ١٢
 تبلـغ   حـصة الـنص علـى  اقترحت اللجنة اليت تدرس إصالح قانون املـساواة توسـيع نطـاق      

يرجـى تفـسري    .  تشمل هيئـات التعـاون فيمـا بـني البلـديات أيـضا             لكي يف املائة    ٤٠ نسبتها
ـــ  يف الــسبب  ــواردة يف قــانون املــساواة بــني الرجــال   ٤٠عــدم تطبيــق حــصة ال ــة ال  يف املائ

 ).٥٢، الفقرة CEDAW/C/FIN/6انظر (والنساء الذي ُنقِّح الحقا على اجملالس البلدية 
 وجــه هــو وهــذا احلــرة، االنتخابــات طريــق عــن البلديــة اجملــالس يــتم تــشكيل  

 احلـصص  نظـام  ُيتَّبـع  وال .احلـصص  نظـام  فيها ُيطبَّق اليت اهليئات وبني بينها االختالف
 احلــصص نظــام إدخــال وقبــل .الــسياسية لالنتخابــات بالنــسبة الفنلنديــة التــشريعات يف
ــانون يف ــساواة قـ ــام املـ ــزدد مل ،١٩٩٥ لعـ ــساء حـــصة تـ ــنع هيئـــات يف النـ ــرار صـ  القـ

 الـــيت يـــتم تـــشكيلها عـــن الـــسياسية للـــهيئات بالنـــسبة حـــدث مثلمـــا مـــواٍت بـــشكل
  .االنتخابات طريق

نتيجة للتدابري الواردة يف خطة العمل الوطنية إلعمال املساواة، ارتفع عدد النساء  - ١٣
  نــسبة إىل الــشركات اململوكــة للدولــة أو اململوكــة جزئيــا هلــا  إدارةالعــضوات يف جمــالس

 ذات الصلة خبطة العمل الوطنيـة       األحكاميرجى تفسري ما إذا كانت      . وسطيااملائة   يف ٤٠
، مـا إذا  تنطبـق كـن  تتنطبق على عـدد النـساء يف جمـالس الـشركات اخلاصـة أيـضا، وإذا مل             

 . على الشركات العامةأحكام مماثلةكانت توجد أي خطط لتطبيق 

 بـــني للمـــساواة احلكوميـــة العمـــل خطـــة وردت يف الـــيت التـــدابري اســـتهدفت  
 جزئيـا  كليـا أو   للدولـة  اململوكـة  املؤسسات  إدارة جمالس  رئيسات عدد زيادة اجلنسني

 مباشــرة غــري التوجيهيــة التــدابري فكانــت اخلاصــة، املؤســسات يف أمــا .يف املقــام األول
 وتعزيــــز اجليــــدة، واإلحــــصاءات املمارســــات وحتــــسني االتــــصال، :بدرجــــة أكــــرب

ــاة ــة احلي ــها إىل باإلضــافة للمــرأة، الوظيفي  املــشاريع مبــساعدة املثــال ســبيل علــى توعيت
 .اإلعالمية واحلمالت
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 صـنع  علـى  مباشـر  تـأثري ب حلكومـة فتتمتـع ا   للدولة، اململوكة املؤسسات يف أما  
 للدولـة  اململوكـة  املؤسـسات   إدارة جمـالس  رئيـسات  عـدد  زيـادة  فإن وبالفعل، .القرار
 موجـه  حنـو  علـى  النـساء  تعـيني  إىل يـؤدي  وبرنـامج  واضح اتيجيسترا لقرار نتيجة هو
 تـشجيع  فاهنـانن  مـاّتي  الـوزراء  لـرئيس  ةالثانيـ  احلكومة واصلتوس .بلوغ األهداف  حنو

 اإلجيـايب  التطـور  مـن  مزيد حتقيق على اخلاصة واملؤسسات للدولة اململوكة املؤسسات
 عـن اهلـدف    هـذا  يتحقق أن غيوينب .اجلنسني بني املساواة حيث من اإلدارة جمالس يف

 احليـاة  وتعزيز اجليدة، واإلحصاءات املمارسات مستوى ورفع االتصال، حتسني طريق
 احلفـاظ  برنـامج تنفيـذ    أيضا احلكومة وستواصل .توعيتها إىل باإلضافة للمرأة الوظيفية
ــرأة والرجـــل بـــني النـــسب تـــوازن علـــى ــة الـــشركات جمـــالس يف املـ ــة اململوكـ  للدولـ

 يف اجلنـسني  حـصص  عـن  تـشريعات  احلاليـة  احلكومة تعد ولن .هبا تصلةامل والشركات
 .العامة احملدودة الشركات

 
 األسرية واحلياة العمل بني والتوفيق العمالة -خامسا  

 النـساء  مـن  العـاملني  أغلبيـة  ترى لفنلندا، اخلامس الدوري التقرير يف جاء ملا وفقا - ١٤
 رعاية إجازة من االستفادة على الكايف بالقدر الالرج تشجع ال العمل أماكن أن والرجال
 مـن  فقـط  املائة يف ٢ نسبة وأن ،)٣، القسم الفرعي    ٣ املادة   ،CEDAW/C/FIN/5( الطفل
 هي فما .)٦/١، القسم الفرعي ٥ املادة نفسه، املرجع( الوالدية جازةاإل استخدموا اآلباء
 جـازة اإل استخدام على للتشجيع تخذةامل للتدابري بالنسبة اآلن حد إىل حتققت اليت النتائج
 ،)HE/147/2002( ٢٠٠٣ عام يف هبا العمل بدأ اليت األسرية اإلجازة مجموعةك ،الوالدية

 الـيت  البحـوث  نتـائج  عـن  معلومـات  تقـدمي  يرجـى  ؟بالتوعيـة  املتعلقـة  واألنـشطة  واحلمالت
 جازة اإل  من اآلباء باستفادة اخلاصة االجتاهات سيما ال االجتماعي، التأمني مؤسسة أجرهتا

 .٢٠٠٣ عام منذالوالدية 
 عـام  يف األبـوة  بدل اآلباء من املائة يف ٦٩ وتلقى. األبوة إجازة استخدام زاد  

 نالوالـدي  بـدل  يـستخدمون  اآلبـاء  مـن  املائـة  يف ١٠ مـن  أقـل  يـزال  ال أنه غري. ٢٠٠٥
الـيت   الوالديـة  جـازة اإل فتـرة  وباسـتثناء . قـصرية لفتـرة    ولـو  رضـعهم  مع البيت يف للبقاء

 أيـام  مـن  املائـة  يف أربعـة  مـن  أقـل  اآلبـاء  يـستخدم  ،الوالديـة املمتـدة    جـازة اإل يفتدخل  
 .الوالدية اإلجازة

 مـسؤولية  تقاسـم  مـن  الوالـدين  متكـني  هو االجتماعية السياسات من والغرض  
 الوالديــة اإلجــازة حــق األمهــات تــستخدم العمــوم، وعلــى. والبيــت باألطفــالالعنايــة 
ــن أن رغــم ،كــامال ــات إطــار يف املمكــن م ــة الترتيب ــع تقامســه احلالي ــاء م ــا . اآلب ووفق



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

08-25926 17 
 

 يف ذلـك  سـبب  نمـ يك ، مؤخرا الفنلندية االجتماعي التأمني مؤسسة أجرته الستعراض
 اآلبـاء  أن أو كاملة، الوالدية اإلجازة حق أنفسهنب يستخدمن أن يفضلن األمهات أن

 العوائـق  أكثـر  املاليـة  العوامـل  أن ويبـدو  .األطفـال  لرعايـة  أنـسب  األمهات أن يعتربون
 عـام  بـشكل  اآلباء ويرى. والديةال جازةاإل من اآلباء استفادة دون حتول اليت املشتركة

 الــيت الــضريبية املزايــا أن رغــم البيــت، يف بقــوا نإ ستتــضررالعائليــة  املاليــة شــؤوهنم أن
 .ذلك بغري توحي الوالدية اإلجازة خالل يتلقوهنا

. ٢٠٠٧ عـام  بدايـة  يف الوالديـة  اإلجـازة  بـشأن  ديدةاجل تشريعاتذ ال نفا وبدأ  
 أبنـائهم  تربيـة  يف نـشاطا  أكثـر  بـدور  االضـطالع  علـى  اآلباء تشجيع هو منها واهلدف
 واآلبــاء، لألمهــات دفعهــا الواجــب الوالديــة اإلجــازة بــدل اإلصــالح وعــدل. الــصغار
 ويف. األبـوة  إجـازة  جـدول  ىعلـ  املرونـة  مـن  املزيـد  وأضـفى  األمومة إجازة بدل وزاد
 يف التعــديالت هــذه هبــا ســتؤثر الــيت بالطريقــة التنبــؤ ألوانــه الــسابق مــن املرحلــة، هــذه

 .الوالدية اإلجازات استخدام

 عقـود  قـانون  مـن  )٥٣٣/٢٠٠٦( ٤ الفصل بتعديل املتعلق القانوننفاذ   وبدأ  
 األب( بينبـالت  الوالـدين  حـق  التعديالت وحسنت. ٢٠٠٦ أغسطس/آب ١ يف العمل
 أي مــن الوالــدين  وحــق األطفــال، رعايــة إجــازة مــن االســتفادة يف )بــالتبين األم أو
 لرعايــة مؤقتــة إجــازة مــناالســتفادة  يفطفلــه  مــع املعيــشية األســرة نفــس يف يعــيش ال

 مـن  االسـتفادة  يف مـزمن  مـرض  أو إعاقـة  من يعاين طفل أي من والدي     وحق األطفال
 يبلــغ أن إىل احلــق هــذا متديــد مت األخــرية، احلالــة ويف. األطفــال لرعايــة جزئيــة إجــازة
 .١٨ سن الطفل

 تلــك أغلبيــة أن يالحــظ كمــا املــدة، احملــددة العمــل عقــود شــيوع التقريــر يالحــظ - ١٥
 التقريـر  يف جـاء  ملـا  ووفقـا . )١٦٢ الفقرة ،CEDAW/C/FIN/6( النساء نصيب من العقود

 تـصرح  عنـدما  املـدة  حمـدد  بعقد العمل قةعال عادة جتدد ال ،)١٦٩ الفقرة نفسه، املرجع(
ــز حظــر رغــم حامــل، بأهنــا املوظفــة  األســرية االلتزامــاتو باحلمــل تتعلــق ألســباب التميي
 عـام  ويف. )٢٠٠٥ أبريـل /نيـسان  ١٥ املؤرخ ٢٣٢ القانون( املساواة قانون يف ورد كما

 قـانون  تعديل فيه يطلب العمل وزارة إىل اقتراحا باملساواة املعين املظامل أمني قدم ،٢٠٠٥
 املـدة  حمددة بعقود العمل عالقات جتديد عدم حظر على بوضوح ينص حبيث العمل عقود
 ،CEDAW/C/FIN/6( أسـرية  إجـازة  علـى  احلصول أو باحلمل تتعلق ألسباب مدهتا حتديدو

 التمييـز  حبظـر  العمـل  أربـاب  بـني  الـوعي  لزيـادة  املتخـذة  التـدابري  هـي  فمـا . )١٧٢ الفقـرة 
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 املظـــامل أمـــني لتوصـــية اســـتجابة املتبعـــة اخلطـــوات هـــي ومـــا املـــساواة، قـــانون يف الـــوارد
 باملساواة؟ املعين

 مـدى  عـن  تقريـر  إلعـداد  شخصا العمل وزارة عينت ،٢٠٠٥ مارس/آذار يف  
 متـصلة  تـشريعية  احتياجـات  وأي اسـتعماهلا  وقانونيـة  املدة، حمددة بعقود العمل انتشار

 أن إىل وأشــار. ٢٠٠٥ ديــسمرب/األول كــانون يف عمــلال وزيــر إىل التقريــر وقُــّدم. بــه
 الـدول  متوسط من أعلى وأنه مرتفع، فنلندا يف املدة حمددة بعقود العمل عالقات عدد

. العــام القطــاع يف شــائع املــدة حمــددة بعقــود والعمــل. األورويب االحتــاد يف األعــضاء
 املـدة،  حمـددة  عقـود ب الدولـة  أو البلـديات  مـع العـاملني بـأجر      مخس عن يزيد ما يعملف

 التـشريعات  أن ورغـم . املائة يف ١٠ حوايل اخلاص القطاع يف املقابلة احلصةتبلغ   بينما
 ذلــك فــإن قانونيــة، تعليمــات أصــدرت العماليــة النقابــات وأن صــرامة أكثــر أصــبحت

 يف جــاء ملــا ووفقـا . متــوخى كـان  كمــا املــدة حمـددة  بعقــود العمـل  ختفــيض إىل ؤديـ  مل
 العمــل أربــاب أن يف فنلنــدا يف العمــل حليــاة األساســية املــشاكل حــدأ يكمــن التقريــر،

 ذلـك  علـى  األمثلـة  ومـن . دائـم  بعمـل  للقيـام  املدة حمددة بعقود ةملاع قوة يستخدمون
 عالقـات  تفـضيل  ممارسـات  أدت وقـد . املشاريع يف املنظم العملو املتتالية عملال عقود
 األمـــن حتقيـــق يف ثغـــرة دوثحـــ إىل مقبـــول مـــربر دون املـــدة حمـــددة بعقـــود العمـــل

 العمــل، تــشريعات يف الــوارد اجلنــسني بــني واملــساواة التمييــز عــدم ومبــدأ األساســي،
 حمـددة  بعقـود  املـوظفني  أن التقريـر  واعتـرب . احلمـل  حالـة  يف بـاألمن  يتعلـق  فيما خاصة
 فيـه  تـسري  الـذي  جتـاه لال امؤشـر  أصـبحوا  اخلاص القطاع يف املأجورين واملوظفني املدة
االسـتعانة مبـستخدمني     وإن. واإللكترونيـات  املعلومـات  تكنولوجيـا  يف خاصة ،وراألم

 الـشروط مـن   ومـن اخلدمـة      الفـصل  مـن املـستخدم    محايـة للتهرب من    وسيلة مأجورين
 يف جـاء  مـا  إىل وباالستناد. نفسه الوقت يف املدة حمددة عقودلل القانون عليها نص اليت

 عـدد  ختفيض طرائق لتحليل األطراف ثالثي مالعا فريقا العمل وزارة أنشأت التقرير،
 مـن  وانطالقـا . مقبـول  مـربر  أيتـستند إىل     ال الـيت  املـدة  حمـددة  بعقـود  العمل عالقات

 الـوزراء  لـرئيس  الثانيـة  حلكومـة ا برنـامج  وأشـار . التشريعات تعديل اقُترح العمل، هذا
 ترحـات مق تنفذسـ  احلكومـة  أن إىل ٢٠٠٧ عام ربيع يف اعمله تبدأ يتال فاهانن مايت

 وبـدأ . معجـل  زمـين  إطـار  يف املـدة  حمـددة  بعقـود  العمـل  بعالقـات  املعين العامل الفريق
 .٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ١ يف التعديالتنفاذ 

ــز    ــةومت تعزي ــة الرصــد فعالي  الــيت املــدة احملــدد العمــل عقــود عــدد ختفــيض بغي
بإدخال نـص    العمل عقود نقانو من ١٣ الفصل من ١١ املادة تعديل ومت. هلا مربر ال

ــزام علــى يــشدد )١٣٣٣/٢٠٠٧(جزائــي   الــشروط عــن بيــان بتقــدمي العمــل رب الت
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 العمـال  محايـة  على باإلشراف املتعلق القانون تعديل أيضا ومت. األساسية لعالقة العمل  
 إىل العمــل أربــاب دفــع إىل التعــديل ويهــدف. العمــل مكــان يف الــصلة ذي والتعــاون

.  وتعريـف املوظـف هبـا كـذلك        املدة احملددة العقود مربرات يف معاناإل من مبزيد النظر
 شـهر  عـن  مدته تزيد عقد حالة يف العمل، رب على جيب العمل، عقود لقانون ووفقا
 املتفـق  غـري  بـالبنود  املتعلقـة  العمـل  ةعالقـ  شروطب خطيا بيانا املوظف يعطي أن واحد،
جعـل   إبـرام  تربير البيان يف دراجهاإ ينبغي اليت الشروط بني ومن. مكتوب بعقد عليها

 وبـدال . العمـل  ربلـ  ملزمـة  جديـدة  التزامات على القانون ينص ومل. املدة حمدد عقدال
 .فعال به املعمول بيان بتقدمي تزاماالل انتهاك عليه املعاقب من أصبح ذلك، من

 عمـل ال لعالقـة  األساسـية  الشروط عن بيان تقدمي أمهية على التشديد أيضا ومت  
 البيـان  هـذا  وظـف امل يتلق مل وإذا. العمال محاية على باإلشراف املتعلق القانون تعديلب

ويـؤدي  . تقدميـه  علـى  حيثـه  أن العمـال  حبمايـة  معين مفتش بإمكان فإن عمله، رب من
 مـن معرفـة     املعـين  واملوظف السلطات من إىل متكني كل     اإلجراء هذا إىل اللجوء خيار

 .عقدمربر الطابع احملدد املدة لل
ــرأ ومل   ــا تط ــريات أي حالي ــبرية تغ ــسبة  يف ك ــاتن ــل  عالق ــددةالعم ــدة احمل  امل

 مجيـع   مـن  املائـة  يف ١٤ عـن بقليـل    يزيـد  ما ويعمل. العمل عالقاتجممل   مع باملقارنة
ــأجر العــاملني ــة يف ١٣ عــنبقليــل  يزيــد مــا( املــدة ةحمــددبعقــود  ب  الرجــال، مــن املائ

 فتـصل . القطاعـات  حـسب  البيانـات  هـذه  وختتلـف  .)النـساء  من تقريبا املائة يف ٢١ و
ــذه ــة يف ١٠ حــوايل إىل احلــصة ه ــة يف ٢٣ وحــوايل اخلــاص، القطــاع يف املائ  يف املائ

 التاليـة  العوامـل  وتـسلط . احلكـومي  القطـاع  يف املائـة  يف ٢٤ وحـوايل  البلـدي،  القطاع
 .بكثري أكرب النساء حصة جيعل الذي السبب على الضوء

 الـصحية  الرعايـة  يف يعملـن  الالئي النساء من كبري عدد هناك ي،البلد القطاع يف - 
 املئويــة النــسبةإىل ارتفــاع  جزئيــا ذلــكيــرجح و ،والتعلــيم االجتماعيــة والــشؤون
 حملــهن حتــل والديــة، إجــازة يف يــذهنب وعنــدما. البيــت خــارج العــامالت للنــساء
 .الوظائف هذه مثل يقبلون ما نادرا الرجال ألن نساء

 إىل املـدة  حمـددة  بعقـود  العمل عالقات عدد يعزى ما غالبا احلكومي، اعالقط يف - 
 ةحمـدد  دوبعقـ  عمل اتعالق هملدي من نصف من أكثرتستخدم   اجلامعات كون
 .متويلها ملصادر نظرا مشاريع بوصفها الوظائف حتدد ما وغالبا. الدولة مع املدة

 األطـراف  ثالثـي  عـامال  فريقـا  العمـل  وزارة أنشأت ،٢٠٠٧ مارس/آذار ويف  
. مـــأجورون مـــستخدمون ينجــزه  الـــذي بالعمــل  تتـــصل مــسائل  بالتحديـــد لــيفحص 
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 مـع  كاملـة  عاملـة  قـوة  باستئجار املنجز العمل يف النظر هي العمل فريق مهمة وكانت
 الـشركات  واحتياجـات  التوظيـف،  شركات وعمليات املأجور، املوظف وضع مراعاة
 الـيت  والتحـديات  ،العاملـة  القـوة وتـوفر    ورة،املـأج  العاملـة  القوة خدمات تستعمل اليت

ــا ــسن يواجههـ ــري حـ ــوق سـ ــل سـ ــى. العمـ ــق وأهنـ ــل الفريـ ــه العامـ ــشرين يف مهمتـ  تـ
املـستخدمني   وضـع  حتـسني  منها الغرض مقترحات عشرة وقدم. ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين

 ملتابعـــة آخـــر ءوجـــز التـــشريعات، لتعـــديل املقترحـــات مـــن جـــزءوقُـــدم . املـــأجورين
 .املقترحات لتنفيذ جارٍ التحضريي لوالعم. الدراسة

 يعملــون شــخص ١٠٠ ٠٠٠ هنــاك كــان العمــل، وزارة إلحــصاءات ووفقــا  
. ٢٠٠٦ عـام  خـالل  عاملـة  قـوة  اسـتأجرت  شـركة  ١٨ ٣٠٠ و مأجورين كموظفني
 جممــوع مــن املائــة يف ٤,١ حــوايل مــأجورينكمــستخدمني  عملــوا مــننــسبة  وبلغــت

. يومـا  ٨٢ العمل عالقات مدة متوسط لغوب. وظائف لديهم كانت الذين األشخاص
 علـى  املـأجور  العمـل  أثـر كـان    املـوظفني،  خـدمات  قطـاع  يف الـشركات  لرابطة ووفقا
 أغلبيـة  سـن  وتقل. عمل ةسن - شخصا ٢٣ ٠٠٠ حوايل ميثل   ٢٠٠٦يف عام    العمالة

ــوظفني ــأجورين امل ــا ٣٥ عــن امل ــا. عام ــا ووفق ــر يف ورد مل ــذي التقري  االحتــاد أعــده ال
ــام يف األورويب ــن ٢٠٠٥ ع ــستخدمني ع ــأجورين، امل ــوة حــصة بلغــت امل ــة الق  العامل
 .املائة يف ٥٥ النساء من املأجورة

علـى إلـزام     باملـساواة  املتعلـق  املعـدل  القانون ينص السادس، الدوري للتقرير وفقا - ١٦
 سـنوية  مـساواة  خطـة  يـضعوا  أن موظفـا  ٣٠ مـن أكثـر    لـديهم يعمـل    الـذين  العمـل  أرباب

)CEDAW/C/FIN/6، املـدرجني  العمـل  أربـاب  نـسبة  هي ما .)١٥٦ و ١٠ و ٩ الفقرات 
 هـذا  تنفيـذ  تنـاول  يرجـى  القـانون؟  يف عليهـا  املنـصوص  اخلطـط  قـدموا  الذين الفئة هذه يف

 عــن األجــر يف املــساواة مطلــب بــشأن حتققــت أوليــة نتــائج أي وتقــدمي بالتفــصيل، التــدبري
 .تاملتطلبا مستوى حيث من املتساوية األعمال
 ،٢٠٠٦ عـام  ربيـع  يف اجلنسني بني لمساواةاملنقح ل  قانونال الربملان أقر عندما  

 واملـساواة  العمالـة  جلنـة  وتـوايف  القـانون  تنفيـذ  بعنايـة  احلكومة ترصد أن على نص فإنه
 وحمتوياتـه  املـساواة  ختطـيط  صـياغة  عـن  ٢٠٠٩ عـام  هنايـة  حبلول بتقرير لربملانالتابعة ل 
 وحــدةوشــرعت . بــاألجور املتعلقــة املعلومــات إىل ولالوصــ عــن وكــذلك وآثــاره
 زال ومـا .  بإعـداد التقريـر    والصحة االجتماعية الشؤون وزارة يف اجلنسني بني املساواة

 .الصلة ذات األجور وتقارير املساواة خطط عدد تقييم املرحلة هذه يف الصعب من
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 احلكومـة سـتقدم    ،فاهنـانن  مـايت  الـوزراء  لرئيس الثانية احلكومة لربنامج ووفقا  
 ،أيـضا  واهلـدف . االنتخابيـة  الفتـرة  خـالل  اجلنـسني  بـني  املساواة عن تقريراإىل الربملان   

 بإجنـاز  املتعلـق  االلتـزام  تنفيـذ  عـن  البيانـات  مجـع  هو ،والتقرير باالستعراض يتصل فيما
 .املساواة ختطيط

 الـيت  الفئـة  ضـمن  يقعـون  الذين العمل أرباب أغلبية املساواة خطط وضع قدو  
 يف  املعـين  لقطـاع حـسب ا   مـا  حد إىل ختتلف احلالة أن غري ذلك، تفعل أن عليهايتعني  
 يفمـن أربـاب العمـل        املائـة  يف ٧٠ وضـع  ،العمـل  أرباب إلعالن ووفقا. العمل سوق
 يزيـد  مـا و احلكـومي  القطـاع  يف املائـة  يف ٨٤ مقابـل  للمـساواة،  خطـة  اخلـاص  القطاع
ــن ــة يف ٩٠ عـ ــاع يف املائـ ــديالب القطـ ــام وكانـــت. لـ ــة األرقـ ــن النامجـ ــات عـ  الدراسـ

 مـن  أدىن احمللية م نقاباهت ممثلي طريق عناملستخدمني   منظماتأجنزهتا   اليت االستقصائية
ــا خمططــا املــساواة خطــط كــل تتــضمن وال. مــاإىل حــد  ذلــك  حــسبما لألجــور بياني
 مـن  للكثري لجما هناك اخلطط، هبذه يتعلق فيما أنه ذلك ويعين. املساواة قانون يقتضيه

ــن التحــسني ــة م ــة نظــر وجه ــستويف لكــي النوعي ــيت األهــداف ت ــشريحــددها ال . ع الت
 النظــر بعــد ميكــن ال حبيــث جــدا حــديث وقــت يف املــساواة خطــط أغلبيــة وُوضــعت

 .آثارها يف

ــان يرجــى - ١٧ ــا بي ــدابري أي اختــاذ جيــري كــان إذا م ــادة ت ــساء فــرص لزي  شــغل يف الن
 .التدابري تلك على املترتب األثرو الرئيسية، اإلدارية الوظائف

 احلكومـة  سـتنهض  فاهنـانن،  مـايت  الـوزراء  لرئيس الثانية احلكومة لربنامج وفقا  
 القطــاعني يف اإلداريــة وظــائفلإىل ا وترقيتــها لمــرأةل الوظيفيــة يــاةاحلب منــهجي بـشكل 
 ابريالتـد  مـن  املزيـد  القتـراح  عـامال  فريقـا  احلكومة وستعني. السواء على واخلاص العام

ــصلة ــادة املف ــدد لزي ــساء ع ــة  يف الن ــاذعملي ــرارات اخت ــاع يف الق ــام القط ــيوىل. الع  وس
 إحـصاءات  إصـدار  سـيبدأ  كما التنمية، لعمل الالزمة اإلحصاءات إصدار إىل االهتمام
 مفــصل اقتــصادي تقريــر وحظــي. للمــرأة الوظيفيــة واحليــاة املــرأة قيــادة عــن منتظمــة
 أن إىل أشــار ألنــه ٢٠٠٧ عــام خريــف يف األورويب دواالحتــا فنلنــدا يف كــبري باهتمــام

 الـسواء  علـى  والـذكور  اإلنـاث  مـن  اإلداريـة  وجمالـسها  قياداهتـا  تتكـون  اليت الشركات
 ،٢٠٠٧ عـام  يف أنـه  والواقـع . األخـرى  الـشركات  مـن  أكـرب  األربـاح  مـن  قـدرا  حتقق

 يف نــساء كــثري مــن األحيــان   يف ختتــار الــشركات أن علــى مؤشــرات هنــاك كانــت
 .العليا اإلدارية لوظائفا
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 علـى  القـائم  التمييـز  الـدفاع  لقـوات  املـساواة  خطـة  متنـع  ذلـك،  إىل وباإلضافة  
 أيـضا  اخلطة وتشجع. التدريب وأ املهام وأ بالعمل املتصلة االختيارات يف اجلنس نوع
 مرشـحني  عـدة  هنـاك  يكـون  عنـدما إلحـدى األقليـات      املنـتمني  املرشحني تفضيل على
. القياديـة  املهـام  يف النـساء  نـسبة  بزيـادة  اإلمكان قدر والقيام ساوية،مت مؤهالت ذوي

 معلومـات  طريق وعن األفراد تدريب إطار يف املساواة خبطة املتعلقة املعلومات وتوزع
 مــع القياديــة املهــام يف النــساء نــسبة وســتزيد. الــدفاع لقــوات الداخليــة الــشبكة علــى

 الـضابطات  مـن  دفعة أول حتتل احلاضر، الوقت ويف. عليا عسكرية رتب إىل وصوهلن
 .نقيب رتبة

 حيـصلن ” النساء فإن ،)١٥٢ الفقرة ،CEDAW/C/FIN/6( التقرير يف ورد ملا وفقا - ١٨
 سـوق  يف العمالـة  قطاعات ]كل يف[ املائة يف ٢٠ تناهز بنسبة الرجال أجر دون أجرعلى  
 أمــني يتلقاهــا الــيت قــضاياال مجيــع مــن املائــة يف ١٠,٤ فــإن ، وباإلضــافة إىل ذلــك.“العمــل
 .)١٥٥ الفقــرة نفــسه، املرجــع( بالرواتــب املتــصل التمييزتتعلــق بــ باملــساواة املعــين املظــامل
 مبقـدار  الرواتـب  يف الفجـوة  تضييق يف املتمثل هدفها حتقق أن الطرف الدولة تتوقع فكيف

 ؟٢٠١٥ عام حبلول مئوية نقاط ٥

 يف مخـسة  عـن  يقـل  ال مبـا  والرجال النساء بني األجور يف الفجوة تقليص ميثل  
. العمــل مــن الكــثري ويتطلــب حتــديات علــى ينطــوي هــدفا ٢٠١٥ عــام حبلــول املائــة

 حبلـول علـى األخـذ      اجلماعية االتفاقات من جولة كلتعمل   أن ينبغي اهلدف، ولبلوغ
 .األجور ثغرة تسد

ــشركاء احلكومــة وتنفــذ   ــي برناجمــا االجتمــاعيون وال ــساوي األطــراف ثالث  لت
 يف الفجـوة  تقلـيص  هـدف  مراعـاة  إىل االجتمـاعيني  الشركاء احلكومة وتدفع. األجور
 مباشــرة وســيلة أي للحكومــة ولــيس. األجــور اتفاقــات علــى التفــاوض عنــد األجــور
 األدوات مـن  أوسـع  جمموعـة  هنـاك  بينمـا  اخلـاص،  القطـاع  يف األجـور  تطور يف للتأثري
ــال ســبيل علــى فللحكومــة. والبلــدي احلكــومي نيالقطــاع يف ــة مــوارد املث  يف احتياطي

 .البلدي القطاع يف اإلناث عليها هتيمن اليت الفروع يف األجور يف الثغرة لسد امليزانية

 عامــة  كقاعــدة أُجريــت  أنــه ذكــر ميكــن  ،املتخــذة امللموســة  التــدابري ومــن  
ــألداء تقييمـــات ــومي القطـــاع يف لـ ــاتل أســـاس لوضـــع احلكـ ــل،و. لمرتبـ  تزاد باملثـ
 والرعايـة  االجتماعيـة  للـشؤون  املخصـصة  احلكومية  اإلعانات ٢٠٠٨ عام يف احلكومة
 وهتـم . البلـدي  القطاع يف األجور لتسوية دعما يورو مليون ١٥٠ يساوي مبا الصحية
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 يتعلـق  وفيمـا  القطـاع،  على يهيمن النساء لكون نظرا الرجال من أكثر النساء التسوية
 .صناعيةال القطاعات بعض من أعلى مثال فإنه مبستواه،

ــة، أعربــت - ١٩ ــة تعليقاهتــا يف اللجن  مــستوى ارتفــاع إزاء قلقهــا عــن الــسابقة، اخلتامي
ــا. العمـــل أمـــاكن داخـــل اجلنـــسي التحـــرش  ،CEDAW/C/FIN/6( احلـــايل للتقريـــر ووفقـ
 أثنـاء  الرجـال  قبل من نسياجل لتحرشل بتعرضها اثنتني كل من فتاة أبلغت” ،)٤٧ الفقرة
ــامني ــا ،“املاضــيني الع ــاس يف جــاء كم ــوع مقي ــذي اجلــنس ن ــشرته ال ــة ن  اإلحــصاءات هيئ
 يف مبــا اجلنــسي، التحــرش مــن العــامالت حلمايــة املتخــذة التــدابري بيــان يرجــى .الفنلنديــة
 الــضحايا مــن الــشكاوى باســتالم اخلاصــة الفعالــة واآلليــات احملــددة التــشريعات ذلــك

 .فيها والتحقيق

 نــوع علــى والقــائم اجلنــسي التحــرش )٦٠٩/١٩٨٦( املــساواة قــانون حيظــر  
 متييـزا ويعتـرب تـصرف رب العمـل        . )٢٣٢/٢٠٠٥ ،٧ املـادة ( متييزا عتربي ووه اجلنس،
 ،للتحـرش  مـا  موظـف  بتعـرض  تفيـد  معلومـات  تلقي عند أمهل، إذا القانون يف حمظورا
ــاذ ــوات اخت ــة إلزالــة   اخلط ــذااملتاح ــادة( التحــرش ه  ظــرحيو. )٢٣٢/٢٠٠٥ د، ٨ امل

 علـى  وتقع. املهنية السالمة قانون مبوجب أيضا الالئق غري لسلوكا من وغريه التحرش
 أربــاب تــزود وهــي. القــانون احتــرام رصــد مــسؤولية املهنيــة الــسالمة ســلطات عــاتق
 اإلشـراف  قـانون  وجـب مب قـسرية  تـدابري  تتخـذ وجيـوز أن     واملـشورة  بالتعليمات العمل
ــد املهــين ــضاء عن ــد. االقت ــ وق ــضا التحــرش شكلي ــزا أي ــلا يف متيي ــانون حيظــره لعم  الق

 .اجلنائي القانون حيظره عمال ذاته حد يف التحرش أشكال أسوأ شكلي وقد اجلنائي،

ــد   ــات اعتمــدت وق ــة النقاب ــات العمالي ــة تعليم ــشتركة إجرائي  حــاالت إزاء م
ــد ويف. التحــرش ــن العدي ــاكن م ــل، أم ــضا مت العم ــاد أي ــات اعتم ــع تعليم  حــاالت ملن
 .هلا والتصدي التحرش

. اجلنـسي  التحـرش  الـدفاع  لقـوات  املـساواة  خطـة  حتظـر  ذلك،افة إىل   وباإلض  
 واملعاملـة  التحـرش  مبواجهـة  تتعلـق  تعليمـات  الـدفاع  قوات أصدرت ،٢٠٠٦ عام ويف
 خبطـة  املتعلقـة  املعلومـات  وتـوزع . الـدفاع  لقـوات  التابعـة  العمل أماكن يف الالئقة غري

 الداخليـة  الـشبكة  علـى  علومـات وضـع امل   طريق وعن األفراد تدريب سياق   يف املساواة
عـن   العمـل  مكان يف باملناخ املتعلقة االستقصائية الدراسات وتستفسر. الدفاع لقوات
 قيــادة تكــون احلــاالت، هــذه حــدوث عــناإلبــالغ  مت وإذا. اجلنــسي التحــرش جتــارب
 .هاحل عن مسؤولة العمل مكان
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 ،٢٠٠٥ عـام  يف املـنقح  اجلنـسني،  بـني  املـساواة  قـانون  مـن  د ٨ للمادة ووفقا  
 بـني  املـساواة  قانون مبوجب حمظورا متييزا يشكل عملال رب تصرف أن يعترب أن جيب

 اجلنــسي للتحــرش مــا موظــف بتعــرض تفيــد معلومــات تلقــي عنــد أمهــل، إذا اجلنــسني
 اخلطـوات  اختـاذ  العمـل،  مكـان  يف اجلـنس  نوع على قائمال التحرش أنواع من غريه أو

أي  خيــضع ال أن يــضمن أن العمــل رب علــى وجيــب .التحــرش علــى للقــضاءاملتاحــة 
 يف اجلــنس نــوع علــى القــائم التحــرش أنــواع مــن غــريه أو اجلنــسي للتحــرشموظــف 
 .العمل مكان

 همهامـ  ترتيـب  عيـد ي أو إنـذارا  يعطيه أن أو اجلاين حيذر أن العمل لرب وميكن  
 االتاحلـ  ويف. التحـرش  ضحية مع االتصال من حد أدىن يضمن حبيث عمله مكان أو

 لوقـف  املـوظفني  مـن  كـل  عمـل  ترتيـب  يعيـد  أن العمـل  رب علـى  يكـون  قد اخلطرية،
 لـرب  جيـوز  أخـري،  وكمالذ. التحرش ضحية فموق يضعف أال جيب ولكنه ،التحرش
 . الصلة ذات للتشريعات وفقا اجلاين مع العمل عالقة ينهي أن العمل

 أن أيـضا  جيوز دنية،الب للسالمة متعمد انتهاك على نطويي التحرش كان وإذا  
 الـواردة  العمـل  يف التمييـز  أو اجلنـسية  واجلـرائم  االعتداء جبرائم املتعلقة األحكام تنطبق
 .اجلنائي القانون يف

 خطـة  تتضمن أن جيب اجلنسني، بني املساواة قانون من )أ (٦ املادة ومبوجب  
 الالزمـة  التـدابري  نعـ  فـضال  العمـل  مكان يف اجلنسني بني املساواة حلالة تقييما املساواة
 والقــضاء التحــرش منــع التــدابري هــذه بــني ومــن. اجلنــسني بــني املــساواة لتعزيــز املقــررة
 .عليه

ــضمن   ــانون ويتــ ــسالمة قــ ــصحة الــ ــتني والــ ــانون( املهنيــ ــؤرخ ٧٣٨ القــ  املــ
 خــرىاأل نــواعاأل أو بــالتحرش يتعلقــان حمــددين حكمــني )٢٠٠٢ أغــسطس/آب ٢٣
 .العمل انمك يف الالئقة غري املعاملة من

 أنـواع  كـل  تعاجل فهي. وحده اجلنسي التحرش األحكام هذه نطاق ويتجاوز  
 نـوع  علـى  القـائم  التحرش أن غري. العمل أماكن يف حتدث قد اليت الالئقة غري املعاملة
 .هامن أساسي جزء اجلنس

 باختـاذ  العمـل  رب إلـزام  جهة من هو الشقني ذات األحكام هذه من واهلدف  
 فيهـا  كـون يالـيت    االتاحلـ  يف والتـدخل  مـسبقا  التحـرش  خطـر  لتجنب زمةالال التدابري

 الـــذي اخلطــر  فــإن  القـــانون، مــن  ٢٨ للمــادة  ووفقــا . بالفعـــل حــدث  قــد  التحــرش 
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 قــد العمــل رب يكـون  أن بعــد االلتـزام،  هــذا يفــرض الـذي  هــو املوظـف  صــحة يهـدد 
 .باألمر علم

 التحـرش  بتجنـب  ،١٨ للمادة وفقا ملزمون، املوظفني فإن أخرى، جهة ومن  
 .العمل مكان يف اآلخرين للموظفني الالئقة غري املعاملة من وغريه

 مراقبــة  مــسؤولية  املهنيــتني  والــصحة  الــسالمة مفتــشيات  عــاتق  علــى  وتقــع  
 مــن أنــواع عــدة الــسلطات إشــارة رهــن وتوجــد. العمــل أمــاكن يف للقــانون االمتثــال
 يف املهنيـتني  والـصحة  الـسالمة  قـانون ل انتـهاكات وجود   الحظت إذا اإلدارية، التدابري
 القـانون ( املهنيـتني  والـصحة  الـسالمة  إنفاذ قانون يف التدابري هذه وحتدد. العمل مكان
ــؤرخ ٤٤ ــانون ٢٠ املـ ــاين كـ ــاير/الثـ ــن. )٢٠٠٦ ينـ ــسلطات وميكـ ــضا للـ ــغ أن أيـ  تبلـ

 .العام املدعي إىل القانون انتهاكات
 
  النمطيةالتعليم والقوالب -سادسا  

اإلعالن مبادئ خاصـة باملـساواة، ويتنـاول أمـني املظـامل      آداب عتمد اجمللس املعين ب   ي - ٢٠
 وميكنـهما التـدخل عنـدما تنتـهك         ،“التـسويق التمييـزي   ”املعين باملستهلكني الشكاوى مـن      

وترى إحدى  ). ٥، القسم الفرعي    ٥املادة   ،CEDAW/C/FIN/5(اإلعالنات مبدأ املساواة    
، أن التنظــيم “ف رابطــات النــساء الفنلنــديات للعمــل املــشترك حتــال”املنظمــات الفنلنديــة، 

الرأي العام بـات أكثـر تـساهال مـع جتـارة      ”ن إالذايت لوسائط اإلعالم غري كاف من حيث     
ــالم      ــائط اإلعـ ــن وسـ ــد مـ ــات العديـ ــل حملتويـ ــزء مكمـ ــسي جـ ــز اجلنـ ــنس، وأن التحيـ  “اجلـ

)CEDAW/C/FIN/6،   يطبـق   النساء والرجـال ال   كان قانون املساواة بني      وملا ).٩٨ الفقرة
علــى اإلعالنــات التجاريــة، فمــا هــي قواعــد أو مــدونات الــسلوك، ومــا هــي اآلليــات، إن  
وجدت، املتبعة يف رصد وسائط اإلعالم وتنظيمهـا هبـدف الـتخلص مـن القوالـب النمطيـة                  

 بشأن نوع اجلنس؟
 ي ولــذلك فهــ،ســائل اإلعــالملــضبط ووســيلة فعالــة أي  احلكومــة بيــدلــيس   

 وزارة التعلـيم يف   ونفـذت   .  معهـا   مـن خـالل التعـاون والتفاعـل        يهاىل التأثري عل  إ تسعى
عـــالم واملـــساواة بـــني وســـائل اإلب يتعلـــق امـــشروع ٢٠٠٦-٢٠٠٥ العـــام الدراســـي

بـالترويج  ،  يعالمـ تعـاون مـع القطـاع اإل      بال،  للقيـام ستعرض الفـرص املتاحـة      يـ اجلنسني  
 وسـائل   يف ة القوالـب النمطيـ     مـن  التخلص فضال عن    ،اجلنسنييف صور   توازن  لتحقيق  

 . التنظيم الذايتأعالم وفقا ملبداإل
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 ةمايــاحلــايل حلقــانون ال مــن ٢ مــن الفــصل ١:١ لبنــد العــام مــن املــادةوفقــا لو  
الئـــم املسلوك غـــري الـــُيـــسمح يف ميـــدان التـــسويق ب، ال )٣٨٩/١٩٧٨ (نياملـــستهلك

املعـــين ظـــامل املني مـــيقـــوم أ فنلنـــدا، يفـــف. حـــف مـــن وجهـــة نظـــر املـــستهلكنياجمل وأ
، ةعنـد الـضرور  و.  املـستهلك  ة مـن منظـور محايـ      التسويق مشروعية   مبراقبةاملستهلكني  ب

وقــد . ة غـري مـشروع  عمليــة تـسويق  أن يطلــب إصـدار قـرار حبظـر   جيـوز ألمـني املظـامل    
حتـت طائلـة دفـع      يكـون احلظـر      ماالسوق، وعادة   ة قضايا    حمكم عنهذا احلظر   يصدر  
 افــرض حظــرأن ييــضا أ، جيــوز ألمــني املظــامل ئيةيف بعــض احلــاالت االســتثناو. غرامــة
ــادر ــهةمبب ــد يكــون احل و.  من صــحاب ألقــدم يمــني املظــامل  كمــا أمــسى أ . اظــر مؤقتــ ق

 .لتسويقاب من التعليمات العامة املتعلقة ا كبريااملشاريع عدد
العـام  لبنـد  بايتعلـق  فيمـا   ئيةالقـضا وقد تكوَّن بالفعل رصيٌد هـام مـن الـسوابق             

 حمكمـة قـضايا الـسوق       اتا ترسـخ مـن اجتـهاد      ووفقـا ملـ   . ني املـستهلك  ةمن قانون محاي  
الـيت   عمليـات التـسويق   علـى   يـسري البنـد العـام       درجـة أوىل،    ابتدائيـة   بوصفها حمكمـة    

باتــت ُتَعــد مناِقــضة  علــى ســبيل املثــال،  ف. القيم املقبولــة عمومــاختــل بــشكل واضــح بــ 
د اجلنــسني بطريقــة حتــط مــن قــدره ويق الــيت تقــدم أحــللــسلوك احلــسن عمليــاُت التــس

 ١:٢٠٠١  و ٧:١٩٩٤ ففي احلكمـني     .ىخرمؤذية أ  طريقةي  بأو  تشينه أو هتينه أ    أو
 مـن الفـصل    ١اعتربت احملكمة، استنادا إىل املادة      السوق،  قضايا  حمكمة  الصادرين عن   

ــة املــستهلك  ٢ ــانون محاي ــة تــسويق خمالفــة ل ني مــن ق إحــدى  يف لــسلوك احلــسن ، عملي
 جنــسي علــى هيئــة موضــوع  اتعالنــإحــدى اإلامــرأة يف ت الــيت قُــدمت فيهــا  االاحلــ
. لتــسويقاحمــل املنتجــات ب عالقــة إذ مل يكــن حلــضورها يف اإلعــالن أيذب العــني، جيــ
 .االسوق مهينالتجاري الذي تعتربه حمكمة قضايا عالن هذا هو نوع اإلف
) ٧٤٤/١٩٩٨(ذاعــة  واإلالتلفزيــونعمليــات  مــن قــانون ٢٣كمــا أن املــادة   

ذه املادة، ال جيوز لإلعالنـات      ووفقا هل .  التجاري عالن لإل ةخالقيملبادئ األ على ا  ينص
ــا    ــيت يبثه ــة ال ــون التجاري ــة وال لوأالتلفزي ــر اإلذاع ــسوق اتفق ــوين الت ــ التلفزي ل أن خت
. اجلـنس نـوع   سـاس   أي متييز على    أتتضمن  أن  كرامة اإلنسان وال    باالحترام الواجب ل  

وقـد َيـصُدر    . حكـام احتـرام هـذه األ    ني رصـد    املـستهلك املعـين ب  مني املظـامل    أ توىليكما  
يف أو اإلذاعـة    التلفزيـون   تـشغيل عمليـات      القائمـة علـى    األمُر بفرض جزاء على اجلهـة     

 .مني املظاملأاقتراح من على  غرامة بناءشكل 
.  تــدير بقــوة عمليــة رصــد اإلعــالن التجــاري ن الــسلطاتويتــضح ممــا ســبق أ  

جانبــا مــن ات التجاريــة عالنــ لرصــد اإلينظــام الفنلنــدال يتــضمنوعــالوة علــى ذلــك، 
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التـابع للغرفـة التجاريـة      عـالن   داب اإل آبـ املعـين   لـس   ويـصدر اجمل  . جوانب التنظيم الذايت  
، ةمارسـ امليف جمـال    و.  التجاريـة  عالنـات بـشأن املقبوليـة األخالقيـة لإل      املركزية بيانـات    

ــلـــوائح  ال يف مجلـــة أمـــور، اجمللـــس،يطبـــق ــ ةالدوليـ ــالتجـــاري عالن اإلاملتعلقـــة بـ  يتالـ
 ممارسـات اجمللـس يف جمـال      الغرفة التجارية املركزية الدولية، فضال عن مبادئ         هتااعتمد

 .اجليدة التسويق
ــة وأقــرت    ــا خــرى أهيئ ــة ب ــذايت معني جملــس وهــي عــالم،  اإلطوســائللتنظيم ال

ــصحافة  ــذي الـ ــاركالـ ــائتشـ ــالم اإلط وسـ ــسه،  عـ ــات تع”يف تأسيـ ــصحفلليمـ  “يلـ
ــة التعــبري   أمــن ) ٢٠٠٥( عمــل الــيت تــسري علــى أي  جــل االســتخدام املــسؤول حلري

 : على ما يليتعليماتتلك ال من ٢٦لبند ينص ا. عالمصحفي يف وسائل اإل
اجتنـاب تقـدمي نـوع      وجيـب   ... . ية لكـل فـرد    نـسان كرامـة اإل  ال جيب احترام ”  

 .“ةقة مهينو بطريأ غري مناسب على حنو... اجلنس ألي فرد 
مقتـرح قـانون هبـدف إعـادة        عـداد   إيف وزارة العدل يف الوقت احلاضر       وجيري    

 ني املــستهلكة مــن قــانون محايــ٢ مــن الفــصل ١ ادة العــام الــوارد يف املــالنظــر يف البنــد
دد اجلوانـب   حتـ يف القـانون    أكثـر تفـصيال     حكـام   أ إدراجومـن املقتـرح     . عالهأاملذكور  

وزارة العـدل، تقريـر الفريـق    (ينتهك مبدأ السلوك احلـسن      تجاريالعالن  اإلاليت جتعل   
 وتـــستند األحكـــام). الئمــة املتجاريـــة غـــري ال املمارســات  بـــشأن ١١:٢٠٠٧العامــل  
 مـن قـانون     ٢٣ادة  سوق وأحكـام املـ    ما ترسخ يف قرارات حمكمة قضايا ال      ىل  إاملقترحة  
ف ُتعتــرب و، ســلــنص املقتــرح وفقــا لو). ٧٤٤/١٩٩٨(ذاعــة التلفزيــون واإلعمليــات 

املقبولـة  اجملتمـع   قـيم   للـسلوك احلـسن إذا أخلـت بـشكل واضـح ب             خمالفة تسويقلعملية  
تتعلـق   ،الـسلوك احلـسن   ملخالفـة    منـاذج ثالثـة   الـنص   شمل  يـ ن  أد هـو    وقـص وامل. عموما

ــى إحــداها بــ  ــوع  التمييز عل ــى أســاس   أاجلــنس أســاس ن ــز عل ــر شــخص  و التميي مظه
عدته احلكومة بشأن هـذه     أمشروع قانون    ومن املزمع تقدمي  . شخاصعة من األ  امج وأ

 .٢٠٠٨عام ىل الربملان يف ربيع ألة إاملس
درجــة اســتباق كثــر تفــصيال مــن املقترحــة األحكــام ومــن املــرجح أن تزيــد األ  

علـها  جتبينمـا  القانونيـة  حكـام  االمتثـال لأل تيـسر رصـد   أن  من القانوين، و  األاألحداث و 
 اتعليماهتـ باسـتكمال    عن الرصد    ةلؤولطات املس السومن املتوقع أن تقوم     . كثر فاعلية أ

. حكـام اجلديـدة    بشأن تطبيـق األ    ةاملشورب بشأن التسويق وأن تزود أصحاب املشاريع     
ة كمـ حمعـدد القـضايا املعروضـة علـى         يرتفـع   ن  بـات مـن املتوقـع أ      عالوة على ذلـك،     و

 . السوققضايا
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 الصحة -سابعا  
 ٢٠٠٥أكتوبر  /خلتامية يف تشرين األول   أعربت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا ا       - ٢١

 ).٣٦ الفقـرة    ،CRC/C/15/Add.272(عن قلقها إزاء ارتفاع معدل االنتحار بني املـراهقني          
وال تــرد . ويف التقريــر احلــايل، ال تــرد معلومــات عــن معــدالت االنتحــار بــني املــراهقني       

ة حسب نوع   يرجى تقدمي إحصاءات مفصل   . النفسية املقدمة معلومات أيضا عن اخلدمات     
، وكذلك معلومات عـن  ٢٠٠١اجلنس عن االجتاهات اخلاصة مبعدالت االنتحار منذ عام  

 احلــصول علــى املعلومــات إمكانيــة تلــك املعــدالت، ولزيــادة ضيخفــتلاخلطــوات املتخــذة 
 . النفسيةواخلدمات 

 بتعــيني ٢٠٠٧بريــل أ/وزارة الــشؤون االجتماعيــة والــصحة يف نيــسانقامــت   
ة  خـدمات الـصحة العقليـ   تنظـيم  لية منـاذج تـشغيل  كي يضعل) Mieli 2009(فريق عامل 

ــاليم   ــستوى األق ــى م ــة دمات اخلــ، وعل ــاطاملقدم ــضال ،املخــدراتو الكحــول يملتع  ف
تعزيـز  العمليـة   هـداف   أوتـشمل   .  سـاعة  ٢٤يتصل بذلك من خدمات على مـدار         عما

دمات خلـ ا، واحلـصول علـى العـالج و       ة بـشكل فعـال     والـصحة العقليـ    بالرفاهاإلحساس  
فـضال   ، الكحـول واملخـدرات    ي وتعاط ةعقلياالضطرابات ال عادة التأهيل يف حاالت     وإ
، وخمتلــف ةتخصــصاملدمات اخلــوللعالجــات األوليــة البلديــة الــدوائر بــني  التعــاون عــن
 .ة واجملموعات املهني، اخلدماتيمقدم

ــاين   ــوزاربــدأت ، ٢٠٠٧نــوفمرب /ويف تــشرين الث ــذ  ة أيــضاال مــشروع يف تنفي
وُيرجـى  .  بـسبب االكتئـاب     االكتئاب وخفض العجز عـن العمـل       الوقاية من ىل  إ يمير

  عـن  املبكـر كـشف   مقترحات لتعزيز ال  يتضمن  ضع برنامج عمل    ين  أهذا املشروع   من  
تـوفري ظـروف    ، و  املرضـى   وإعـادة تأهيـل    هـا، ، وعالج ها منـ  ةوالوقايـ حاالت االكتئاب   

جل احلد من انتشار العجز عـن       أ وكذلك من    ،ىل العمل إالعودة  تسهيل   و عمل مرحية، 
 إىل الوقايـة مـن    عـاله   أ يناملـذكور وعني  ملـشر ويهـدف كـال ا    . االكتئـاب  بـسبب    العمل

 .يضاأاالنتحار من مث منع االكتئاب و
 الصحية الصادر يف عـام     ةن مستقبل الرعاي  ضمان  أاحلكومة بش وقد أوىل قرار      

صول علـى   واحلـ ،  والوقايـة األوليـة    الـصحية    ةالرعايـ حلـسن أداء     اهتماما خاصا    ٢٠٠٢
متويـل  وتعزيـز   واهلياكـل،    ةنـشط ألاصـالح   إ العـاملني، و   ةالعالج، وضمان توافر وكفاء   

احلصول علـى   كثب  عن  زارة الشؤون االجتماعية والصحة     ترصد و و. ة الصحية لرعايا
ــذ عــام   ــدأ نفــاذ  حــني  ٢٠٠٥العــالج من ــرات لقــصى باحلــد األاخلاصــة حكــام ألاب فت
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ــى    ــالجاالنتظــار للحــصول عل ــرات  . الع ــق فت ــى القــصوى االنتظــار وتنطب ــالعل  ةرعاي
 . أيضايةالنفس

ن احلصول على العالج يف مجيع أحنـاء الـبالد أكثـر مرونـة              أ ةوالحظت الوزار   
 تنقــيحالأســفر ويف الواقــع، . صــالحقبــل اإلاألمــر ممــا كــان عليــه   والتزامــا بالوقــت  

كمــا عجـــل  . لـــصحيةاملـــساواة يف احلــصول علـــى اخلــدمات ا  عـــن تعزيــز  التــشريعي  
 .املقاطعات االستشفائيةتحديث املمارسات يف خمتلف بصالح اإل

للطـب   ةزيـادة املـوارد املخصـص     بمثاين سنوات متتاليـة     على مدى   الربملان  وقام    
قصى لفتـرات االنتظـار للحـصول       احلد األ وقد بدأ العمل ب   . لألطفال والشباب النفسي  

. ٢٠٠١ينــاير / كــانون الثــاين١يف طفــال والــشباب الطــب النفــسي لألخــدمات علــى 
 لألطفــال  النفــسية الطــبىل رعايــإن تنفيــذ الوصــول  أىل إخــرية النتــائج األوتــشري 
حنـاء الـبالد    أح يف مجيـع     االنجـ باتـت علـى درجـة مـن         شهر  أ يف غضون ثالثة     والشباب

 .عدا يف جنوب وجنوب غرب فنلندا ما
 .٤  و٣التذييلني إىل يضا لرجوع أ اُيرجى  

ــ - ٢٢ ــدوري اخلــامس  وفق ــر ال ــادة  ،CEDAW/C/FIN/5(ا للتقري ، القــسم الفرعــي  ٥امل
 ٣٠٠ يف املستــشفى بــني الــوالدة وعنــرب )يامصــ(وطن مــ، قــد تتــراوح املــسافة بــني )٢/٧
يرجى بيان أي خطط وضـعت لزيـادة سـبل الوصـول لتلـك املرافـق يف                 .  كيلومتر ٥٠٠ و

 . الواقعة يف أطراف البلد النائيةاجملتمعات
يف مكـان  يف مشـال فنلنـدا   أن تـتم عمليـات الـوالدة      سـالمة املرضـى     جب  تستو  

مشـــال فنلنـــدا قليلـــة الـــسكان وعـــدد  فأرجـــاء  .)Rovaniemi(روفـــانيمي  وهـــواحـــد 
ــوالدات  ــا الـ ــذ يفهبـ ــاضآخـ ــى،  و.  االخنفـ ــالمة املرضـ ــتم لـــضمان سـ ــوالدات يف تـ الـ

ــشفيات  ــزم مــن  هبــا  يوجــدمست ائي خــصأي أ، عــاملني متعــددي التخصــصات المــا يل
عـالوة علـى    و.  وغريهـم  ،وطبيـب أطفـال   قابلـة،   و،  وأخـصائي ختـدير   مراض النـساء،    بأ

 الـسكان،   يؤسف له أنه يف بلد قليـل       ومما. لمستشفياتل املعدات الالزمة    فراتتوذلك،  
سـالمة املرضـى يف مجيـع    بالقدر الـذي تتطلبـه   عدات املو  أ نيوظفتوفري امل من املستحيل   

ويف منطقـة   .  والدة يف الـسنة    ٣٠٠تطلـب حنـو     تاملوثوقـة    سالمة املرضـى  ف. حناء البالد أ
 يف  ١٠ ينـاري وحـوايل   يف إ  ٧٠ إىل ا عدد الوالدات سـنوي    وصلفنلندا  مشال   يفامي  ص

 .خريةأل يف السنوات اأوتسيوكي
 ،مــع النــرويجالواقعــة علــى احلــدود  اتبلــديوبفــضل االتفاقــات الــيت تربمهــا ال  

ــة يف    ــى العناي ــوالدة أولطــوارئ حــاالت اميكــن احلــصول عل ــشفيات يفحــىت  ال  املست
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  وكـذلك مقاطعـة البالنـد      يامصـ بلـديات منطقـة     قامـت    ،على سبيل املثال  ف. ةالنروجيي
 .هذه االتفاقات بإبرام مثل االستشفائية

 
 نسائية حمددة مجاعاتحالة  - ثامنا 

 طائفة نساء”ألن  قلقها  أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن         - ٢٣
ــز         ــذا التمييــ ــل هــ ــة ملثــ ــر عرضــ ــن أكثــ ــة يكــ ــاء تقليديــ ــدين أزيــ ــي يرتــ ــا الالئــ “ الرومــ

)E/C.12/CO/FIN/5 ــر احلــايل  ).١٣، الفقــرة ــا   ويقــر التقري ــساء طائفــة الروم ــأن ن ــضا ب  أي
اخلـاص  زلن يتعرضن للتمييز يف سوق العمالة، ويف احلصول علـى اخلـدمات يف القطـاع       ما
)CEDAW/C/Fin/6ومـــات عـــن أثـــر الدراســـة الـــيت     يرجـــى تقـــدمي معل  .)١٦ ة، الفقـــر

عتمـاد سياسـات جديـدة      وزارة العمل عن حالـة العمـل لطائفـة الرومـا فيمـا خيـص ا                أجرهتا
 .أخرى وتدابري

يف رومـا   الإدماج طائفـة    تعزيز   ”املعنونةلدراسة  لوزارة العمل التمويل    قدمت    
 .تقريــر املنبثــق عنــها ال٢٠٠٨مــايو /يــارأيف ومــن املتوقــع أن يــصدر . “الــةســوق العم

الة فضال عن عقبات وظـروف إتاحـة        يف سوق العم   طائفة الروما وتعاجل الدراسة حالة    
ــم  ــل هلــ ــرص العمــ ــشمل و. فــ ــل تــ ــذه العوامــ ــيمهم  ، هــ ــة بتعلــ ــات املتعلقــ االحتياجــ

ومـن املواضـيع اهلامـة الـيت        . احتياجاهتم اخلاصة وضرورة مراعاة تلك االحتياجـات      ب أو
أربـاب العمـل،    وال سـيما مواقـف    ، موضـوع املواقـف املتخـذة      تتناوهلا الدراسة، هنـاك   

السلطات املسؤولة عن توفري فرص العمل، ومواقف أبناء الروما أنفـسهم إزاء العمـل      و
وتتناول الدراسة أيضا بالتحليـل     . التحول إىل مستخدمني، وتوفري فرص العمل     : بشقيه

يع على إتاحة فـرص عمـل       ما إلدارة العمل وسالمة تقدمي اخلدمات من دور يف التشج         
وأخريا، فـإن النيـة مـن إجـراء الدراسـة إمنـا تتمثـل يف خامتـة املطـاف يف                     .  الروما لطائفة

 .اخلروج بتقييم عام يتم يف ضوئه طرح اقتراح يشجع على إتاحة فرص عمل هلم
ويتضح من معلومات أولية غـري رمسيـة بـشأهنا          . وال تزال الدراسة قيد اإلعداد      

ا طوعيـا علـى ملتمـسي فـرص     اسـتبيان يها يعرضون يف مكاتـب التـشغيل   أن القائمني عل  
وهناك من بني األسئلة املوجهة إىل كل من نسائهم ورجـاهلم،           . العمل من أبناء الروما   

وسـتقدم الدراسـة أيـضا      . العمـل بيئـة   سؤال عن مـوقفهم مـن قـانون اهلنـدام الالئـق يف              
ن دخــول أبنــاء الرومــا إىل ســوق اســتبيانا موجهــا إىل أربــاب العمــل ملعرفــة مــوقفهم مــ

ومن املتوقع أن تكون هـذه الدراسـة جـاهزة     . تقليديةالألزياء  لالعمالة وارتداء نسائهن    
 .٢٠٠٨أبريل /يف هناية نيسان
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ــة مــشاريع كــرب    اال٢٠٠٧عــام ومت يف    ــذ ثالث ــهاء مــن تنفي  مــن مــشاريع  ىنت
خـرى، وفـرت املـشاريع       وإىل جانب نتائج أ    .يف فنلندا الروما  طائفة  تستهدف  املساواة  

 .هنية ألبناء الرومالحياة املعن الواقع احلايل لمة قّيالثالثة معلومات 
ووفقا للمجالس االستـشارية اإلقليميـة األربعـة املعنيـة بـشؤون طائفـة الرومـا،             

وكانـت  .  نـساء الرومـا يف املـشاركة يف وضـع تـدابري لتعلـيم أنفـسهن بأنفـسهن                  تنشط
كن يف املــشاريع املــذكورة أشــرن مــرارا إىل أن الــرداء لــيس  نــساء الرومــا الــاليت اشــتر 

التمريض ومـا إىل  كـ (فأبنـاء الرومـا يـدركون أن بعـض املهـن      . عائقا مينعهن من العمل  
وقد قبل العاملون منهم يف مهـن مـن هـذا           . تتطلب هنداما خاصا أو زيا موحدا     ) ذلك
 مـن  اهنـاك عـدد   بيد أن   . لثناء ساعات العم   أ  هذا األمر وأصبحوا يغريون ثياهبم     القبيل

غري أن الزى التقليدي لنساء الرومـا       . التقليدياملهن ليس فيها بتاتا ما يربر منع اللباس         
 وينبغــي للــسلطات والنقابــات العماليــة .ال يــزال يــشكل عقبــة يف أعــني أربــاب العمــل

نـــساء الرومـــا يف الوقـــوف إىل جانـــب  وةلأذه املـــسهلـــتـــوىل مزيـــدا مـــن االهتمـــام  نأ
 .ةاحلرج تاحلاال

ة كتبـت يف كـل مـن اجلرائـد احملليـة والوطنيـة              الفنلنديوكانت وسائط اإلعالم      
ــشاريع   ــن م ــساواةع ــا يف    امل ــة الروم ــستهدف طائف ــيت ت ــائر  ال ــد س ــاء البل ــثريا . أحن وك

قامـت  و. جيابيـة إصورة  بـ نساء الروما وأذكت الـوعي بـشأنه        لباس  تناولت املقاالت    ما
 سـياق نظـام   الرومـا يف    مـن أبنـاء     صـحفيني   تدريب  ة أيضا   ديلفنلن الوطنية ا  هيئة اإلذاعة 

مـرأة مـن طائفـة الرومـا        اوهناك مـن بـني هـؤالء الـصحفيني،          .  لديها الداخلي لتدريبا
 .مجيع أحناء البلدكانت تقدم برامج رئيسية تذاع يف ترتدي اللباس التقليدي كثريا ما 

 قـضية يف عـام      ٧٠األقليـات تلقـى     أن مكتب أمـني املظـامل املعـين ب        إىل   التقرير   يشري - ٢٤
 تتعلق مبشكالت إسكانية خاصة بنـساء الرومـا، والـيت كـثريا مـا تتـضمن حـاالت                   ٢٠٠٥

العالقـة بـني ظـروف نـساء        إىل   التقريـر    يـشري و. ألمهات عازبات وأطفاهلن  إخالء  تشرد أو   
 وانتظــام أطفــال الرومــا يف املــدارس ) أي اإلســكان واســتقرار الظــروف املعيــشية (الرومــا 

)CEDAW/C/FIN/6فهــل حقــق أمــني املظــامل يف تلــك الــشكاوى، ومــا هــي . )١٧ ة، الفقــر
هي اجلهود اليت تفكـر الدولـة الطـرف يف االضـطالع             نتائج التحقيق يف تلك القضايا؟ وما     

 نـساء الرومـا حـىت ال متنـع املـشكالت املتـصلة باإلسـكان أطفـال                  نهبا لتحـسني حالـة سـك      
 ة؟الروما من االنتظام يف املدرس

ــ   ـــ شاكل اإلمـ ــكان امل ــا سـ ــسؤال شار إليهـ ــق  ٢٥يف الـ ــا بال تتعلـ ــساء الرومـ  نـ
 .روما عموماشعب الإمنا بأبناء ، ووحدهم
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ة املبـادئ التوجيهيـ   ة و األقليـات املـشور   املعـين ب  ظامل  املمني  أمكتب  وقد أسدى     
وكـاالت  البلـديات و  مـن    وطلـب املكتـب أيـضا إيـضاحات          .الـشكاوى املقدمـة   بشأن  

كمـا أن   . لتمييـز ل الوطنيةكمة  احملعلى  د مت بالنسبة حلالتني عرض املسألة       قو. اإلسكان
 الرومـا وصـندوق     املعـين بقـضايا طائفـة      االستـشاري اجمللـس   املكتب عمل بالتعاون مع     

 .اإلسكانية جملتمع الرومالمشاكل لجياد حلول الدولة لإلسكان إل
الـوطين    نيين املستو كل م ة على    الفنلندي ةستشارياالالس  اجملمجيع  وقد عملت     

أقـرت  و. والتعلـيم سكن  الـ املتـصلة ب  الرومـا   أبناء  مشاكل  من  تخفيف  هبمة لل قليمي  واإل
 الـصعبة وبـني     ظـروف الـسكن   /على وجه اخلصوص بأن هناك صلة بني انعدام املسكن        

ومن بني التدابري اهلامة الـيت اختـذت، هنـاك إجـراء يركـز              .  الروما طفالأتعليم  مشاكل  
اجمللـس  واملثال علـى ذلـك أن       . دارة اإل ستويات يف املخمتلف  من  طات  السلعلى تثقيف   
إداري مــن إداريــي  ٣ ٠٠٠ا يقــرب مــن جلنــوب فنلنــدا وحــده اتــصل مبــاالستــشاري 

 .البلديات واألقاليم والواليات من املتعاملني مع شؤون إسكان وتعليم أبناء الروما
داخـل  ألبناء الروما   لية  نشاء جمالس حم  إيضا يف   ة أ اجملالس االستشاري وساعدت    

ة مــن إنــشائها يف أن يكــون هنــاك إداريــون مــن أبنــاء  الفكــرتتمثــل و. اهلياكــل البلديــة
وقـد   .الروما وإداريون حمليون للتعاون فيمـا بينـهم بـشأن حالـة حمـددة يف مكـان حمـدد              

مهمــة القيــام أيــضا بتقــدمي الــدعم  عظــم هــذه اجملــالس احملليــة  مباجملــالس البلديــة أناطــت 
ــة الــسي ــة العامل ــة اسي هلــذه األفرق ــاك حــىت اآلن  . احمللي ــا  ١٤وهن غــرب يف  جملــسا حملي
، والعمل جار إلنشاء جمالس يف جنوب فنلندا، وإنـشاء بـضعة جمـالس أخـرى يف                 فنلندا

 .مقاطعات البلد الثالث املتبقية
البلـديات   ةزيـار القيـام ب  ة،  ستشارياالالس  اليت اختذهتا اجمل  خرى  األتدابري  ومن ال   

أبنــاء ىل كــل مــن إشخــصي واملــشورة املقدمــة علــى أســاس   واملــساعدة ،د احلاجــةعنــ
اجملـــالس وغـــين عـــن القـــول أن . احلاجـــة إىل ذلـــكدعـــت كلمـــا رومـــا والـــسلطات ال

بـني مكاتـب   فيمـا   التعـاون   ويتـسم   . األخـرى للدولـة   سلطات  ة تتعاون مع ال   االستشاري
لمجـــالس  أن القـــدرة الفعليـــة لبيـــد. بالغـــةبأمهيـــة قليـــات باأل املعنـــينياملظـــامل نـــاء مأ
يف جمملها أربع أمانات يف املقاطعات وأمانـة واحـدة       تتعدى  ة على العمل ال     ستشارياال

 .على مستوى الدولة
ــستند    ــس وي ــشارياجملل ــوطين االست ــ ال ــات اال شؤون ل ــا واهليئ ــشاريالروم ة ست

 . للدولةيةالعاد امليزانيةمن يتم متويلها ىل تشريعات وطنية وإ اإلقليمية األربعة
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، فإن نسبة البطالة بني )١٧٦، الفقرة   CEDAW/C/FIN/6(وفقا ملا ورد يف التقرير       - ٢٥
النساء املهـاجرات كانـت أعلـى مـن نـسبة الرجـال املهـاجرين بعـشر نقـاط مئويـة، وأعلـى                    

فما هي التدابري املستهدفة الـيت اختـذت لتـوفري الفـرص            .كثريا من النسبة بني عامة السكان     
ة وتعزيزهـا بالنـسبة للنـساء املهـاجرات، ومـا األثـر الـذي خلفتـه تلـك التـدابري؟                  االقتصادي

وعالوة على فصول تعليم اللغة، ما هي الفرص التدريبية املتاحة للنساء غري املواطنـات يف               
 قطاعات االقتصاد املختلفة؟

أعلـى منـه بـني    النـساء املهـاجرات    بـني  ٢٠٠٧ عـام   يف ةمعـدل البطالـ   ال يزال     
 .٢٠٠٦منذ عام ة الرجال والنساء اخنفض معدل بطالغري أن . رين من الرجالاملهاج

 
 ٢٠٠٧كتوبر أ/ولتشرين األ ٢٠٠٦كتوبر أ/ولتشرين األ 

 يف املائة ٢٥,٢ يف املائة ٢٨,٣ النساء: البطالةمعدل 
  يف املائة ١٥,٨ يف املائة ١٨,٩الرجال: البطالةمعدل 

ويــشكل . إثنيــة وأخــرىطائفــة ريا بــني كــث املهــاجرين بطالــةمعــدل وخيتلــف   
 ٢٠٠٧كتــوبر أ/وليف تــشرين األة معــدل البطالــ وصــلالــروس أكــرب جمموعــة لغويــة و

 فقـد   ،الصوماليةاللغة  بللمتكلمني  أما املعدل املقابل بالنسبة     . يف املائة  ٣٠,٥بينهم إىل   
 أقــل ورويباملهــاجرين مــن دول االحتــاد األة معــدل بطالـ وكــان . يف املائــة ٥٤,٢كـان  

 .ورويبمن خارج االحتاد األمعدل بطالة الذين هاجروا من بلدان بكثري من 
العديــد مــن البلــدان نظــم باملقارنــة مــع ئيا اســتثنانظــام لإلدمــاج يعــد فنلنــدا ول  

 ة املـسؤول يهالعمل  دارة  ينص على أن إ   ) ٢٠٠٦،  ١٩٩٩ (اإلدماجقانون  ف. خرىاأل
 ري، فضال عـن تـدب     القراءة والكتابة  مهارايت ملهاجرين البالغني لتعليم ا دورات  عن تنظيم   

حالتـهم   بغض النظـر عـن       -ميع املهاجرين   جل حيق ،ولذلك. ساسيتعليمهم األ شؤون  
ــ ــس والةاملادي ــة   ، أويةنف ــة أو املهني ــاراهتم اللغوي ــب    - مه ــسهم يف مكت ــسجلوا أنف أن ي

عـداد  التشغيل، ويعترب املكتب مسؤوال عنهم حيث أهنم يـسجلون يف اإلحـصاءات يف              
 .الباحثني عن عمل

ــن ال     ــة م ــل الغاي ــامج وتتمث ــون  ربن ــائي املعن ــة اخلطــوات ’’اإلمن وىل األالتوجيهي
ــارات ل ــة املهـ ــاجرين وتنميـ ــابع ل ‘‘لمهـ ــاعي األ التـ ــصندوق االجتمـ ــز  يف ورويبلـ تركيـ
اسـتهل  ،  ٢٠٠٧فـي عـام     ف .على مـآل حالـة النـساء املهـاجرات        خاص  بوجه  هتمام  اال

محلـة حمـددة بالتعـاون مـع        للمـرأة   ومنظمة زونتا   للمرأة   منائياإلمم املتحدة   صندوق األ 
ــوطيناجمللــس  ــيم ال ــصد  للتعل ــوالمجــع ق ــة لتنظــيم  األم ــدريبال الالزم ــراءة   ت ــى الق عل

خـالل  بـسبل أخـرى      اجمللـس الـوطين للتعلـيم        قـام و .والكتابة لفائدة النـساء املهـاجرات     
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تعلـيم  لاخلاصـة   اإلعانـات    زانيـة مي للنساء مـن     األساسيتعليم  عدة أعوام أيضا بتمويل ال    
تعلـيم الكبـار ورابطـات      مؤسسات  لكل من   اإلعانات متنح    هذه   ما فتئت و. املهاجرين
اخلاصـة املخصـصة للتعلـيم العـام     اإلعانـات  كما متت إتاحة جزء كـبري مـن       . املهاجرين

تعلــم اجملــاين لغــرض تطــوير تــدريس املهــاجرين ال فيمــا يتعلــق بــالتعليم األساســي و        
قافيــة واملــسائل املتعلقــة حــسب، بــل وكــذلك فيمــا يتعلــق بتــدريس املــسائل الث ف اللغــة

 .املهارات باكتساب
 مـن  يف املائـة  ٧٠إىل أن  لس الوطين للتعلـيم   إلحصاءات اليت مجعها اجمل   وتشري ا   

ــاجرين  ــالبوا  املهـ ــذين طـ ــاميفالـ ــهاداهت  مب٢٠٠٧  عـ ــة شـ ــة معادلـ ــساء اجلامعيـ ــم نـ .  هـ
يـدل علـى أن بعـض    مـا  وهـذا  . د الـسوفيايت الـسابق  مـن منطقـة االحتـا   ومعظمهن جئن   

تكميلـي  تعلـيم   للوصول إىل   ىل دعم   إاجة  حبتعلمات تعليما عاليا جدا،     املالنساء  هؤالء  
 .عملوالعثور على فرصة 

ــد مــن اإلشــارة إىل أ       ــا ورد ذكــره، ال ب ــق مب ــساء املهــاجرات  وفيمــا يتعل ن الن
ــة متجانـــسة   ــاة  . العـــاطالت عـــن العمـــل ال يـــشكلن جمموعـ ــاألحرى مراعـ وينبغـــي بـ

 .اخلدمات ميتقدب فيما يتعلقاالحتياجات الفردية لكل منهن 
ــاجرين      ــع امله ــى مجي ــق عل ــاج خــدمات وتنطب ــإواإلدم ــى  ةمكاني  احلــصول عل

 .االنـــدماج يف اجملتمـــع حنـــو نياللغـــوي واملهـــين فـــضال عـــن توجيـــه املـــتعلمالتـــدريب 
تــصريح باإلقامــة علــى حــائزا واحــد حــق تلقــائي يف الــتعلّم شــريطة أن يكــون   ولكــل
 .األقل  علىالدائمة

االسـتفادة مـن    ن املهاجرين   معن العمل   لعاطلني  اإلدماج، حيق ل  ووفقا لقانون     
ثـالث  متتـد علـى     ) هم قـصد إدمـاجهم يف اجملتمـع       تدريبـ تشمل بدورها   (خطة لإلدماج   

ن يف القـانو قـد عـدل   و. حدى البلـديات إاملهاجر يف  اعتبارا من تاريخ تسجيل     سنوات  
ملـدة أقـصاها مخـس    الـثالث  سنوات  الـ فتـرة حبيث أصـبح باإلمكـان متديـد       ٢٠٠٥عام  

اليت كثريا ما حرمـت املـرأة املهـاجرة          ةمومجازة األ كأن يكون ذلك بسبب إ    سنوات،  
 .من االستفادة من هذه اخلطة

ــرأة        ــاج للم ــراض اإلدم ــدريب ألغ ــدم الت ــاجرويق ــأن   امله ــك ش ــأهنا يف ذل ة ش
  املقـدم ألغـراض اإلدمـاج،      التـدريب  إىل التدريب اللغوي، يتـضمن       وباإلضافة. الرجل

.  عمومــافنلنــدا واجملتمــع الفنلنــديتقــدمي توجيهــات خلــوض معتــرك احليــاة العمليــة يف 
ــرة مــن ال و ــاك فت ــدريب هن كمــا تتــاح للمهــاجرين فرصــة    .مكــان العمــل تقــضى يف ت

ركون يف التـدريب  وحيـق للـذين يـشت   االشتراك يف التدريب املهين لدخول سوق العمل      
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إعانـة  غراض اإلدماج أو التدريب املهين لدخول سوق العمالة، االستفادة من           املقدم أل 
 .التعويض عن البطالةإعانة للرعاية االجتماعية تفوق بقليل 

 علــى دخــول ســوق العمالــة مــن خــالل أيــضااملــرأة املهــاجرة وجيــري تــشجيع   
 .ورويبمشاريع خمتلفة ميوهلا الصندوق االجتماعي األ

ال يشمل التقرير بيانات إحصائية مفـصلة حبـسب نـوع اجلـنس عـن النـساء الـاليت             - ٢٦
اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة وقــد أعربــت . عــشن حتــت وطــأة الفقــري

مـن  كـن الدولـة الطـرف       رمسيـا مي   “فقـر خـط   ”مل تعتمـد بعـد      فنلنـدا   ألن   عن قلقها    والثقافية
 مـن وطـأة  تخفيـف  الرصـد وتقيـيم التقـدم احملـرز يف     حدتـه، و لفقـر و حتديد مـدى انتـشار ا     ”

يرجى تقدمي حملة عامـة عـن حالـة النـساء الـاليت             ). ١٧ الفقرة،  E/C.12/CO/FIN/5( “الفقر
يعشن حتت وطأة الفقر يف فنلندا، وبيان اخلطوات املتخذة لوضع آلية لقياسه ورصده عـن       

 .كثب، فضال عن احلد منه
املساعدة االجتماعية هي أكثر البيانـات مشـوال فيمـا يتعلـق            اإلحصاءات بشأن     

وتعـود آخـر    . باألسر املعيشية الـيت تعـيش علـى دخـل مـنخفض أو الـيت تعـيش يف فقـر                   
 .٢٠٠٥ البيانات إىل عام

 من النـساء العازبـات مـساعدة اجتماعيـة          ٨,٧ تلقت نسبة ،  ٢٠٠٥ففي عام     
وقـد اخنفـض    . النـوع شية من هـذا     ة معي سرأ ٦٦ ٢٨٦وهناك  . ملرة واحدة على األقل   

 مـساعدة  ٢٠٠٥وسـددت يف عـام   .  عما كان عليه يف العام الـسابق  ٣,٨العدد بنسبة   
األسـر املعيـشية املكونـة     املائة مـن   يف ٤٥,٤اجتماعية لثالثة أشهر على األقل ملا نسبته        

لـك  من هذه األسر املعيـشية تتلقـى ت        يف املائة    ٢٢,٦نسبة   تمن امرأة عزباء بينما كان    
ــة علـــى أســـاس طويـــل األ املـــساعدة   إىل ١٠  تتـــراوح مـــني ملـــدةأ(جـــل االجتماعيـ

ألجـل  مـساعدة اجتماعيـة     الـاليت يـتلقني     العازبـات   النـساء   نـسبة    ت وكانـ  ).شهرا ١٢
نـسبة   توكانـ  . الـيت ينـتمني إليهـا      الـسكان جمموعـة    إىل   تهنطويل أعلى بقليل من نسب    

ــذين يتلقــون املــسا املتقاعــدين  ــسبة عــددهم   عدة االجتماعال ــة أقــل مــن ن جمموعــة إىل ي
ــسكان ــا  ال ــون إليه ــيت ينتم ــساعدة     .  ال ــتلقني امل ــي ي ــات الالئ ــم العازب ــع أن معظ والواق

 .االجتماعية هن نساء يف سن العمل
 نـساء مـن ال املـساعدة االجتماعيـة هـم    ومجيع الوالدين الوحيدين الذين يتلقون      

حيـــدة الوالـــد الـــيت تتلقـــى وكـــان عـــدد األســـر املعيـــشية ال ٢٠٠٥يف عـــام  و.تقريبـــا
ــة املــساعدة ــا، أي  ٣٠ ٠٠٠ االجتماعي ــحنــو  أســرة تقريب ــشية  رب ع إمجــايل األســر املعي
 .الوالد الوحيدة
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ة اليت تتلقـى املـساعدة االجتماعيـة يتراجـع          سر املعيشي ألو قد بدأ إمجايل عدد ا       
 من فـرد    وينطبق الشيء ذاته على عدد ونسبة األسر املعيشية املكونة        . ١٩٩٦منذ عام   

 .وحيد واألسر املعيشية الوحيدة الوالد
األجـــل ويـــشري طـــول فتـــرة تقـــدمي املـــساعدة االجتماعيـــة إىل نقـــص طويـــل    

وقد احتاج إىل املساعدة االجتماعية عـدد مـن العازبـات تفـوق             . عرضي يف الدخل   أو
ــة ٤٥,٤(نـــسبته متوســـط نـــسبة عـــددهن   ــدين  )يف املائـ  ومتوســـط نـــسبة عـــدد الوالـ

 علــى حنــو أقــل تــواترا ممــا كــان عليــه حــال مجيــع األســر   )يف املائــة ٤٤,٩( الوحيــدين
يف املائة من األسر تلقـت املـساعدة االجتماعيـة لفتـرة تتـراوح        ٤٢,٥( وسطيااملعيشية  

ذلـك أن العــزاب واألزواج الـذين هلـم أطفــال هـم الــذين     ). مـن شـهر إىل ثالثــة أشـهر   
اعيـة علـى أسـاس طويـل األجـل يف           تقوى يف حالتهم احتماالت تلقي املساعدة االجتم      

 .حني تقل هذه االحتماالت أكثر ما تقل يف حالة الوالدين الوحيدين
ففـي صـيف    . ة أكثر عامل مشترك سـاهم يف صـعوبات الـدخل          البطالوكانت    

 االجتماعيــة اهلـــدف  للحمايــة  إصــالح  إلعــداد ينــت احلكومــة جلنــة    ، ع٢٠٠٧عــام  
 ،لعمـل علـى ا ، وتقـدمي املزيـد مـن احلـوافز     يـة عمليـاة ال احلالرئيسي منه زيـادة املرونـة يف     
ــل مــن  ،مــن مــن األاألدىن واحلــد األساســيةوكــذلك تنقــيح املــستويات    وذلــك للتقلي

ــة  ــة إىل احلاجــ ــساعدة االجتماعيــ ــىت    و.املــ ــة حــ ــة اللجنــ ــستمر واليــ ــانون ٣١تــ  كــ
قـانون املـساعدات    بدأ نفـاذ تنقـيح      ،  ٢٠٠٢بريل  أ/ نيسان  ويف .٢٠٠٩ديسمرب  /ولاأل

ــق  االجتم ــة يتعل ــاعي ــدخل ال  حب ــن ال ــسب صة م ــد حتت ــيم عن ــة تقي ــساعدة إاحلاج ىل امل
كحــد  يــورو ١٠٠ أوليــة علــىمرحلــة يف  وكانــت هــذه احلــصة ال تزيــد. االجتماعيــة

 . يـورو شـهريا  ١٥٠ىل  إيف وقـت الحـق  مث رفعـت  . يف الشهر لألسرة الواحـدة  أقصى  
فهو كـان موجهـا   . ٢٠٠٨ديسمرب /ول كانون األ٣١حىت هذا التنقيح ويتواصل نفاذ  

 ،جتماعيـة املعيـشية الوحيـدة الوالـد الـيت تتلقـى املـساعدة اال            سر  األلفائدة   بوجه خاص 
حيـث إنــه منحــت ألشــخاص تفــوق نـسبة عــددهم متوســط عــدد الوالــدين الوحيــدين   

كانيــة كــسب بعــض املــال اإلضــايف، فــرص عمــل مــن خمتلــف األنــواع ممــا أتــاح هلــم إم
 .ئمداودخول سوق العمالة بشكل  بل

 .٦ و ٥ ويرجى االطالع أيضا على التذييلني  
، حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      رغم أن التقرير األول بشأن السياسات املتعلقة         - ٢٧

املــرأة املعاقــة هلــا احلــق يف الدراســة والعمــل  ”، أقــر بــأن ٢٠٠٦املقــدم إىل الربملــان يف عــام 
ــاة األســرية وممارســة اهلوايــات    ــأن  فقــد ســلّ،“واحلــصول علــى دخــل واحلي معلومــات ”م ب
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، )٢٨ و ٢٧، الفقرتــان CEDAW/C/FIN/6(“ شــحيحة جــدا تتــوفر عــن النــساء املعوقــات
وأن النساء املعوقات يتعرضن للتمييز يف إطار رفض طلبـات احلـصول علـى إعانـة اإلعاقـة                

 )١٨٧ و ١٨٦املرجــع نفــسه، الفقرتــان . (وخــدمات التأهيــل بــصورة أكــرب مــن الرجــال
لومات عن أي تدابري توضع أو تتخذ جلمع املعلومـات بانتظـام عـن النـساء             يرجى تقدمي مع  

ــة      ــصادية واالجتماعي ــسياسية واالقت ــة وال ــة متــتعهن حبقــوقهن املدني ــة، ولكفال ذوات اإلعاق
ــة ــرويج       .والثقافي ــذل للت ــاك جهــود تب ــضا تقــدمي معلومــات عمــا إذا كانــت هن ويرجــى أي

اإلعاقة، ومـا إذا تـوفر التمويـل احلكـومي          حقوق األشخاص ذوي    اجلديدة بشأن   التفاقية  ل
 .ملساندة أنشطة منظمات وشبكات النساء ذوات اإلعاقة

ــشريعات     ــدأ األساســي يف الت ــل املب ــذها  يتمث ــدا ورصــد تنفي ــة  يف فنلن يف معامل
 الـيت   الـدعم اسـتحقاقات   وتكـافؤ حقهمـا يف تـدابري و       على قـدم املـساواة      الرجل واملرأة   

 واملعلومـات   ،معظم الدراسات بشأن حـاالت اإلعاقـة        ختلو ،ولذا. ينص عليها القانون  
واملثـال  . من أي حتليل للبيانات حـسب نـوع اجلـنس         املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة     

حمـــددة جلمـــع  لـــيس مـــن الـــضروري وضـــع مؤشـــرات  هأنـــارتـــؤي علـــى ذلـــك أنـــه 
ــة         اإل ــة بغي ــى أســاس اإلعاق ــة عل ــدعم املمنوح ــتحقاقات ال ــدابري واس ــن ت حــصاءات ع

 . اجلنسنيفروق بنيارة إىل أسباب الاإلش
 كاإلحـصاءات املتعلقـة باسـتحقاقات        املتاحـة  اإلحـصاءات بعـض   ويتضح مـن      

الطلبــات نــسبة ن  الــصادرة عــن مؤســسة التــأمني االجتمــاعي أإعــادة التأهيــل واإلعاقــة
 اجتـاه مماثـل     وهناك .الرجالحبالة   مقارنة   نوعا ما يزيد عددها   النساء  املرفوضة يف حالة    

ــة ال مي ــة لإلعاقــةعاشــاتباملاملتعلقــة قــرارات كــن تلمــسه حــىت يف حال وهــذا .  التقاعدي
ميكن استخالص استنتاجات على أساسه، ولكـن قـد يستـشف منـه أن يف األمـر                  ال ما

ضربا من التمييز املباشر ضـد املـرأة، وإن كـان مـن األمهيـة مبكـان اإلشـارة هنـا إىل أن                
.  االسـتحقاقات املـذكورة هـو األعلـى         مـن  تفادةعدد الطلبات املقدمة من النساء لالسـ      

 .ومتنح االستحقاقات على أساس املعايري املنصوص عليها يف القانون
األشــخاص ذوي قــوق حلمــم املتحــدة  األةاتفاقيــوحاملــا تــصدق فنلنــدا علــى    

يف جمموعة املعاهـدات املـسجلة ضـمن         ، ستصدر ترمجة غري رمسية هلا بالفنلندية      اإلعاقة
يف وكانت وزارة الشؤون االجتماعية والصحة أصـدرت        . الفنلندية النافذة التشريعات  

مركـز حقـوق    كمـا أن    . والـسويدية  الفنلنديـة  بـاللغتني  االتفاقية   نشرة عن  ٢٠٠٧عام  
ة، وفر هو أيـضا مـواد   عاقاإلة املعنية بأنشأته املنظمات الفنلندي   الذينسان للمعوقني   اإل

 .االتفاقيةتثقيفية وإعالمية بشأن 
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مــن ة فاعلــالاجلهــات وتتــألف شــبكة املنظمــات غــري احلكوميــة النــسائية لإلعاقــة مــن      
آالت ة رابطــوتتلقــى تلــك املنظمــات الــدعم مــن  . باإلعاقــةاملنظمــات الوطنيــة املعنيــة 

وعنــدما يــتم تــسجيل . ن احلكومــةمــوتتلقــى مــن خالهلــا دعمــا ماليـا   يف فنلنــدا القمـار 
ــذه ــضا أن   هـ ــا أيـ ــصبح بإمكاهنـ ــشبكة، سيـ ــالـ ــة ختـــصص    تتلقـ ــة منحـ ــن احلكومـ ى مـ

 .النسائية للمنظمات
 

 االختياري توكولوالرب - تاسعا 
ــى - ٢٨ ــدمي يرجـ ــات تقـ ــن معلومـ ــدابري عـ ــذة التـ ــف املتخـ ــى للتعريـ ــاق علـ ــع نطـ  واسـ
ــالرب ــز أشــكال مجيــع علــى القــضاء التفاقيــة االختيــاري توكولوب  الــذي املــرأة ضــد التميي

 .٢٠٠٠ يسمربد/األول كانون ٢٩ يف فنلندا عليه صدقت

 اإلنـسان  حبقـوق  املعنيـة  واالتفاقيـات  عمومـا،  اإلنـسان  حبقـوق  املتعلقة املعلومات مجيع  
 التـشريعية  هيئاهتمـا  عـن  املعلومـات  وكذلك أوروبا وجملس املتحدة األمم عن الصادرة
ــة هيئــات مــن وغريهــا  املوقــع علــى متاحــة اإلنــسان حقــوق بــشأن والــشكاوى الرقاب

 املوقـــع ويـــوفر .)http://formin.finland.fi( العنــوان  علـــى جيــة اخلار لـــوزارة الــشبكي 
 اللجنـة  هـا في مبـا  ،اهليئـات  تلـك  لـدى  شـكوى  تقدمي كيفية عن تعليمات أيضا الشبكي
 واتفاقيــات مبحــاكم املعنيــة الوحــدة وتتــوىل .املــرأة ضــد التمييــز علــى بالقــضاء املعنيــة
وصـلة   علـى  الـشبكي  املوقـع  يوحيتـو  .املوقـع  حمتويات إدارة مسؤولية اإلنسان حقوق

 مـــن النـــسخة علـــى االطـــالع ميكـــن حيـــث ،)Finlex( التـــشريعية البيانـــات ملـــصرف
 املـــرأة ضـــد التمييـــز أشـــكال مجيـــع علـــى القـــضاء التفاقيـــة االختيـــاري ربوتوكـــولال

 .الفنلندية باللغة
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 التذييالت - عاشرا 
 ١ التذييل  
  املساواة وعدم التمييزاملعنية بعات موجز التقرير األويل عن ضرورات إصالح التشري  

 التمييز وعدم املساواة تشريعات إصالح عن أساسية معلومات - أوال 
 ذلـك،  علـى  وعـالوة  .)٢(التمييـز  وعـدم  املـساواة  حتقيـق  يف شديد قصور حاالت هناك 
 جعـل  ممـا مـر الـسنني      علـى  مـرات  عـدة  التمييـز  وعـدم  باملساواة املعنية التشريعات تعديل جرى
ــ  يف التمييـــز أســـباب خمتلـــف يف الفـــروق تربيـــر ميكـــن وال .متـــسقة وغـــري مـــشتتة شريعاتالتـ

 الفنلنــدي الربملــان اشــترط التمييــز، عــدم قــانون نُســ فعنــدما . مــن مجيــع اجلوانــبالتــشريعات
 الفنلنـدي  النظـام  إىل يـستند  التمييـز  بعـدم  يتعلـق  تشريع   نأبش اقتراح بصياغة احلكومة تقوم أن
 أسـباب  مجيـع  علـى  القانونيـة  والعقوبـات  االنتـصاف  سـبل  نفـس  فيـه  وتطبق األساسية لحقوقل

ــز ــاج .التميي ــشريعات وحتت ــديل إىل الت ــضا تع ــى أي ــع التماشــي ســبيل عل ــة التطــورات م  الدولي
 .األورويب االحتاد داخل حصلت اليت والتطورات

ــة أعــدت وقــد  ــرا إليهــا، املوكلــة للمهمــة وفقــا املــساواة، جلن ــا تقري  مــدى حــول مؤقت
 اختــاذ إىل املؤقــت التقريــر يهــدف وال .اإلصــالح وخيــارات التــشريع احلــايل إصــالح ضــرورة
 .بشأهنا النقاش تشجيع وإمنا اخليارات، خمتلف حيال موقف

 
  التمييزوعدم باملساواة املعنية للتشريعات احلايل الوضع - ثانيا 

ــز عــدمو باملــساواة تعــىن الــيت األحكــام مــن عــددا الفنلنــدي الدســتور يتــضمن   .التميي
 إىل البنــد ويــستند .التمييــز عــدم بــشأن األساســي البنــد يتــضمن الدســتور مــن الــسادس فالبــاب

 التمييـز  وعـدم  باملساواة املعين الدويل القانون نطاقبيد أن    .اإلنسان حلقوق الدولية االتفاقيات
 األخـرية  تالـسنوا  مـدى  وعلـى  .فنلنـدا  يف األساسـية  احلقوق على اإلصالح إجراء منذ عـوّسـت

 وأصـبحت  األورويب االحتـاد  يف التمييـز  مبكافحـة  املعنيـة  التـشريعات  نطـاق  توسـيع  جـرى  أيضا
 حملكمـة  القـضائية  الـسوابق  قـانون  مراعـاة  اإلصـالح  إجراء عند جيب لذلك، وإضافة .دقة أكثر

ــدل ــة الع ــة األوروبي ــة واحملكم ــوق األوروبي ــسان حلق ــرارات اإلن  والتوصــيات والتقييمــات والق
 .اإلنسان حلقوق الدولية اهليئات عن ادرةالص

__________ 
. يقصد باملساواة يف هذا التقرير األويل جنس الشخص كمـا هـو وارد يف البـاب الـسادس مـن دسـتور فنلنـدا                     )٢( 

 تــرتبط بــالفرد كــشخص كمــا هــو وارد  أمــا عبــارة عــدم التمييــز، فيقــصد هبــا أســس التمييــز األخــرى الــيت   
العمـر واألصـل واللغـة والـدين واالعتقـاد والـرأي والـصحة              : وأسس التمييـز األخـرى هـذه هـي        . الدستور يف

 .واإلعاقة أو أي سبب آخر للتمييز اليت ترتبط بالشخص
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 وحظـر  املعاملـة  يف باملـساواة  املتعلقـة  األحكـام  تـرد  للدستور، اخلاضعة التشريعات ويف 
 عـدم  وقـانون  )املساواة قانون( والرجل املرأة بني املساواة قانون ومها عامني،  قانونني يف التمييز
 والرعايـة  االجتماعية والرعاية بالعمالة املثال، سبيل على عىن،ـُت خاصة قوانني ةعد ويف التمييز،
 آنفـا  املـذكورين  العـامني  القـانونني  يف والعقوبـات  سلطاتبالـ  املتعلقـة  األحكـام  وتـرد  .الصحية

 عــن املــسؤولية وقــانون الفنلنــدي، العقوبــات وقــانون بالــسلطات، املعنيــة اخلاصــة القــوانني ويف
 يف والـصحة  الـسالمة  بـشأن  والتعـاون  املهنيـة  لـصحة وا الـسالمة  بإنفـاذ  املعـين  والقانون الضرر،
 .العمل أماكن

 
 األخرى البلدان بعض يف التمييز وعدم باملساواة املعنية التشريعات - ثالثا 

 وعـدم  باملـساواة  املعنيـة  التـشريعات  علـى  إصـالحات  األوروبيـة  البلـدان   معظـم  أجرت 
 وأملانيـا  والـدامنرك  والنـرويج  الـسويد  البلدان، تلك على األمثلة ومن .لذلك خططت أو التمييز

 التـشريعات تعـاين    فنلنـدا،  يف احلـال  هـو  كمـا  البلـدان،  هـذه  مـن  العديد ويف .املتحدة واململكة
 نطـاق  أن ولـو  .مـن التـشتت    ورصـدها  التـشريعات  هـذه  لتعزيـز  أنشئت اليت السلطات وتنظيم

 التـشريعات  توحيـد  :تـه ذا هـو  اإلصالح من اهلدف أن إال آلخر، بلد من يتفاوت اإلصالحات
 .السلطات وتنظيم

 
 اإلصالح وأهداف التمييز وعدم باملساواة املعنية التشريعات إلصالح احلاجة - رابعا 

 
 لإلصالح احلاجة )أ( 

 أوجــه مــن إنفاذهــا وعمليــة التمييــز وعــدم باملــساواة املعنيــة احلاليــة التــشريعات تعــاين 
 .املـساواة  وضـمان  التمييـز  مكافحة فرص نسيحس هذه القصور أوجه ومعاجلة .عديدة قصور
 .لتطوير حتتاج اليت النقاط أهم أدناه وترد

ــساق  ــشريعا ات ــسم .هــاطاقون تالت  يف املــستخدمة األخــرى واملــصطلحات املفــاهيم تت
 التمييـز  أسـباب  بعـض  ذكـر  علـى  التـشريعات  تـأيت  وال .مـا  حـد  إىل االتساق بعدم التشريعات

 القانونيـة  احلمايـة  ونطـاق  التمييز منع نطاق يف فروق وهناك .ملعاصرا اجملتمع يف هامة تعترب اليت
 التمييـز  أسـباب  حبـسب  اخلـرباء  يقـدمها  الـيت  واملـساعدة  االستـشارية  اخلـدمات  علـى  واحلصول
 .احلياة وجماالت

 القانونيـة  احلمايـة  إىل كـبرية  بدرجـة  التـشريعات  تـستند  .التمييـز  وعـدم  املـساواة  تعزيز 
 املــساواة تعزيــز حنــو بالــسلطات املناطــة الواجبــات وختتلــف .األفــراد فعــل ردود وإىل الالحقــة
 أنــشطة ختطــيط عــن مــسؤولة معينــة هيئــة حاليــا فنلنــدا لــدى فلــيس .التمييــز أســباب بــاختالف
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 النــوع هــذا رصــد أو التثقيــف أنــشطة وتنظــيم التمييــز عــدم مــسائل بــشأن والتثقيــف التوعيــة
 .األنشطة من

 املعنيـة  الـسلطات  واجبـات  تتماشـى  ال .وصـالحياهتا  وواجباهتـا  املعينة السلطات مركز 
 بـصورة  متوافقـة  تبـدو  ولكنـها  الدوليـة،  والبيانـات  التوصـيات  مـع  متامـا  التمييـز  وعدم باملساواة
 حـد  إىل ذلـك  من تستثىن .األورويب االحتاد تشريعات يف عليها املنصوص املتطلبات مع رئيسية

 .التمييـز  لـضحايا  املـساعدة  وتقـدمي  مـستقلة  استقـصائية  سـات درا بـإجراء  املتعلقـة  الواجبات ما
 والتوصــيات اإلعاقــة ذوي األشــخاص حقــوق واتفاقيــة األورويب االحتــاد بقــانون يتعلــق وفيمــا
 وإضـافة  .الوطنيـة  اهليئـات  اسـتقاللية  لتعزيز ضرورة هناك أن أيضا يبدو الشأن، هذا يف الدولية
 جلعـل  لتطـوير  حتتـاج  احلاليـة  الـسلطات  حياتوصـال  واجبات من أخرى جوانب هناك لذلك،
 .فعالية أكثر عملياهتا

 الـسلطات  بـني  فيمـا  التعاون جيري .التمييز وعدم املساواة مسائل يف والتفاعل التعاون 
 حكـم  أي هنـاك  لـيس  باألقليـات،  املعين املظامل أمني مكتب وباستثناء .رمسية غري بصورة حاليا
 أن كمـا  .بينـها  فيمـا  للتعـاون  رمسيـة  تنظيميـة  آليـة  لـديها  ولـيس  بالتعاون السلطات يلزم خاص
 االتــصاالت خــالل مــن أساســية بــصورة أيــضا يــتماملــصاحل  ومجاعــات الــسلطات بــني التعــاون

 أن إال .بـالوزارات  مرتبطـة  متنوعـة  استـشارية  جمـالس  لـذلك،  إضافة أنشئت، وقد .الرمسية غري
ــة ــالس تلـــك أمهيـ ــن اجملـ ــة مـ ــة االتـــصاالت ناحيـ ــانون ويتطلـــب .متفاوتـ ــاد قـ  األورويب، االحتـ

اإلجــراءات  تنظــيم إعــادة املتزايــد، الــدويل التعــاون وكــذلك الدوليــة والتوصــيات واالتفاقيــات
 .الوطنية واهلياكل
 التـشريعات  متـنح  ال .والقـضائية  اإلداريـة  اإلجراءات يف واملنظمات الرابطات مشاركة 
ــة ــدو إمكانيـــات إال واملنظمـــات الرابطـــات احلاليـ ــتفادة دةحمـ ــراءات مـــن لالسـ ــة اإلجـ  اإلداريـ

 .األورويب االحتاد بقانون يتعلق فيما املسألة هذه يف النظر وجيب .التمييز قضايا يف والقضائية
 الـيت  املـساعدة  مـن  األخـرى  واألنـواع  االستـشارية  اخلـدمات تعمـل    .التـشريعات  إنفاذ 
 مـن  النـوع  هـذا  تقـدمي  ويتركـز  .زالتمييـ  لـضحايا  القانونيـة  احلمايـة   علـى حتـسني    اخلرباء يقدمها

 املـستوى  علـى  مـشاهبة  خـدمات  تقـدم  فـال  الـوطين،  املـستوى  على احلاضر الوقت يف اخلدمات
 إنفــاذ جيعــل واإلشــرافية االستــشارية اهليئــات لــدى املــوارد نقــص أن كمــا .احمللــي أو اإلقليمــي

 .صعبا أمرا التشريعات

 التــشريعات اتــساق عــدم يــؤدي .ةواللغويــ القانونيــة الناحيــة مــن التــشريعات وضــوح 
 .وضــوحها درجــة اخنفــاض إىل الــتقين، هاقــصور ألوجــه باإلضــافة مــستوياهتا، وتعــدد احلاليــة
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 اجملــردة القانونيــة واملــصطلحات كاملفــاهيم واللغويــة، املــصطلحية املــسائل بعــض أيــضا وهنــاك
 .فيها النظر جيب اليت ،للغاية الفضفاضة والتعبريات الفهم على والعصية

 
 اإلصالح أهداف )ب( 

 مناسـبا  األمر كان كلما اإلصالح، يعمد أن جيب .التشريعات مضمون اتساق حتسني 
 جيـب املـضمون الـذي      علـى  األمثلـة  ومـن  .اتـساقا  أكثـر  التـشريعات  مضمون جعل إىل وممكنا،
 وفـرص  املـساواة  تعزيـز  واجـب  ونطاق تطبيقها، ونطاق التمييز منع أحكام ،اتساقا أكثرجعله  
ــ ــى صولاحل ــة عل ــة احلماي ــدف يكــون أن وجيــب .القانوني ــز ضــحايا حــصول اهل ــدر ،التميي  ق

 .احلياة وجماالت التمييز أسباب عن النظر بغض متساوية معاملة على ،اإلمكان

 اإلصـالح  يتـضمن  أن جيـب  . عليهمـا  واإلشـراف  التمييـز  وعـدم  املـساواة  تعزيـز  حتسني 
 يـتم  أن وجيـب  .التمييـز  أسـباب  مبختلـف  ملرتبطةا املساواة تعزيز واجب فرض إمكانية يف النظر
 الواجبـات  تقييـد  عـدم  ومراعـاة  احلاليـة  لتـشريعات ل اخلاصـة  السمات مراعاة مع األمر يف النظر
 يف النظــر إعــادة وجيــب .هبــا املرتبطــة الــصالحيات وكــذلك والتعزيــز اإلشــراف بــشأن احلاليــة
 وتقيـيم  باألقليـات  املعين املظامل وأمني ةباملساوا املعين املظامل أمني وصالحيات وواجبات مركز

 .واحمللي اإلقليمي املستويني على عملهما وإمكانية مواردمها
 أن جيــب .التمييــز وعــدم املــساواة مــسائل يف  واملــشاركةوالتفاعــل التعــاون حتــسني 
 مـسائل  تـويل  يف للمـشاركة املـصاحل    مجاعـات  فـرص  حتسني إمكانية يف النظر اإلصالح يتضمن
 والتعـاون  السلطات، بني فيما التعاون تطوير سبل يف النظر أيضا وجيب .التمييز وعدم ةاملساوا
 .املصاحل ومجاعات السلطات بني

ــشريعات وضــوح درجــة حتــسني  ــها الت ــة وجوانب ــة القانوني ــضمن أن جيــب .واللغوي  يت
 .ودقة فهما أكثر فيها املستخدمة واللغة وضوحا أكثر احلالية التشريعات جعل اإلصالح

 
 اإلصالح خيارات - خامسا 

 تنظـيم  إىل إضـافة  التمييـز  وعـدم  باملـساواة  املعنية التشريعات وهيكل نظام تطوير ميكن 
 للتـشريعات  األساسـي  اهليكـل  إصـالح  أيـضا  وميكـن  .خمتلفـة  منـاذج  عـدة  إىل استنادا السلطات
 :تاليةال الرئيسية اإلصالح خيارات اللجنة ناقشت وقد .حدة على كل السلطات وتنظيم

 
 قوانني؟ عدة أم واحد عام قانون :للتشريعات األساسي اهليكل  

 املــساواة قــانون يف الــواردة األحكــام جعــل النمــوذج هــذا يتــضمن .تنظــيم ال مركــزي 
 التمييـز  عـدم سـلطات    بـشأن  جديـد  قـانون  واعتمـاد  ،اتـساقا  أكثر احلاليني التمييز عدم وقانون
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 علــى اإلعاقــة ذوي األشــخاص بــشأن اجلديــدة اخلاصــة األحكــام أو القــوانني لــبعض باإلضــافة
 األورويب االحتـاد  وتـشريع  الدويل القانون مع النموذج هذا ويتوافق .وطائفة الروما  املثال سبيل

 الكفـة  جتعـل  التـشريعات  يف تباينـات  مـن  عنـها  ينـتج  ومـا  التمييـز  أسباب يف والفروق .احلاليني
 .يبدو ما على النموذج هذا لصاحل متيل

 دمـج  جيـري  النمـوذج،  هلـذا  وفقـا  .خاصـان  وقانونـان  التمييـز  عـدم  بشأن جديد نونقا 
 مجــع جيــري حــني يف موحــد، قــانون يف التمييــز وعــدم باملــساواة املعنيــة العامــة األحكــام مجيــع

ــام ــة األحك ــق املعني ــساواة بتحقي ــني امل ــرأة ب ــواع والرجــل امل ــساواة وأن ــوانني يف األخــرى امل  ق
 يفوالـسلطات    للمـساواة  العامـة  باملـسائل  املعنيـة  األحكـام  دمج لتايلبا فيجري .منفصلة خاصة
 .ذاته القانون

 عــدم قــانون إىل املــساواة قــانون ضــم جيــري النمــوذج، هلــذا وفقــا .واحــد عــام قــانون 
 جعـل  ميكـن  أنـه  ومبا .بالسلطات املتعلقة األحكام أيضا يضم واحدا عاما قانونا ليصبحا التمييز

 خـالل  مـن  وضـوحا  أكثـر  التـشريعات  جعـل  فـسيمكن  اتـساقا،  أكثـر  يةاحلال األحكام مضمون
 اتـساقا  أكثـر  نظـرة  يعـزز  أن القـانونني  لـضم  ميكـن  ذلك، على وعالوة .واحد قانون يف ضمها
 التمييـز  مـن  أنواعـا  تـضم  قـضايا  مـع  التعامل تسهيلإىل    يؤدي كما التمييز، مسائل إىل ومشولية
 .اجلوانب واملتعدد املضاعف

 
 سلطات؟ عدة أم واحدة سلطة :السلطات تنظيم  

 إعـادة  اخليـار،  هلـذا  وفقـا  سـيجري،  .احلـايل  التنظيم إىل استنادا السلطات تنظيم تطوير 
 وسـيتم  .التمييـز  وعـدم  باملساواة املعنية احلالية السلطات وصالحيات وواجبات مركز يف النظر
ــضا ــشاء أي ــات إن ــدة هيئ ــة جدي ــدم معني ــز بع ــسلطات تصــالحيا توســيع أو التميي ــة ال  .احلالي

 ستواصـل  أهنـا  كمـا  ،حاليـا  هبـا  تتمتـع  اليت ذاهتا الربوز وإمكانيات اخلربات للسلطات وسيكون
 ذلـك  مـع  التنظـيم  ولكـن  .الـصلة  ذات السلطة نطاق عن املسؤولة الوزارة إشراف حتت العمل
 وسـيحد  .واحـدة  بوتقـة  يف السلطات مجع عن ينتج الذي التآزر من يستفاد ولن مشتتا سيبقى
 .السلطات استقاللية من الوزارات إشراف حتت العمل

 الـسلطات  ضـم  سـيجري  .احلكومـة  إشراف حتت يعمل للسلطات موحد تنظيم إنشاء 
 املؤسـسة  وسـتعاجل  التمييـز،  عـدم  مبـسائل  املعـين  املظـامل  ألمـني  جديـدة  مؤسـسة  لتشكيل احلالية
 وحمكمــة استــشاري جملــس اءإنــش ســيجري لــذلك، وإضــافة .متامــا جديــدة متييــز أســباب أيــضا

ــزلقــضايا  ــوفري وميكــن .التميي ــق عــن اجملــاالت، خمتلــف يف اخلــربات ت  مظــامل أمــني تعــيني طري
املوحــدة ألمــني املظــامل  املؤســسة هــذه وســتمثل . علــى ســبيل املثــالاملؤســسة داخــل متخــصص

 املعلومــات تبــادل مــن ذلــك وسيــسهل .التمييــز وعــدم املــساواة مــسائل جلميــع اتــصال نقطــة
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 جمـال  يف واحـدة  ووحـدة  سـلطة  إنشاء سيفيد كما اجملال، هذا يف الفاعلة اجلهات بني والتعاون
 األمـر  ،اتوزارالـ   إحـدى  إشـراف  حتـت  اجلديـدة  الـسلطة  وسـتعمل  .واإلدارة العمـل و اخلربات
 .استقالليتها من حديسالذي 

 بعـدم  املعـين   املظـامل  أمـني  مؤسـسة  توضـع .الربملـان  إشـراف  حتـت موحـدة    سـلطة  إنشاء 
 يــضمن ممــا احلكومــة، بــدل الربملــان إشــراف حتــت آنفــا، املــذكورة للمؤســسة شاهبةاملــ التمييــز،

 مـع  وثيقـة  بـصورة  املظـامل  أمـني  وسـيتعاون  .الدوليـة  التوصـيات  يف عليها املنصوص االستقاللية
 مــع التواصــل يــتم أن وميكــن .اآلخــر أحــدمها عمــل وســيكمل الفنلنــدي، الربملــان مظــامل أمــني

 وتنفـذ  .االستـشاري  اجمللـس  طريـق  عـن  واملنظمـات،  الـوزارات  مثـل  األخرى، الفاعلة اجلهات
 البحـث  ومؤسـسات  املنظمـات  خمتلـف  مـع  أكرب حبرية وتتعاون مستقلة بصورةأعماهلا   السلطة
 بقاعـدة  خـرباء  هيئـة  إلنـشاء  لفنلنـدا  بالنـسبة  حاجـة  هنـاك  سـيبقى  ذلـك  ومع .املثال سبيل على

 .األساسية باحلقوق املتعلقة القضايا أنواع مجيع مع التعامل يةمسؤول إليها يعهد واسعة
 

 اإلنسان وحقوق األساسية احلقوق رصد بإصالح املعنية السلطات تنظيم تطوير  

 والتوصـيات  اإلنـسان  حبقـوق  املعنيـة  الدولية واالتفاقيات األورويب االحتاد قانون ميكـّن 
 املـسؤولة  العامـة  باهليئات متصلة التمييز بعدم يةمعن خاصة سلطات إنشاء من الدولية والبيانات

 حتـث  الدوليـة  والبيانـات  التوصـيات  مـن  العديـد  إن بـل  ال .ومحايتها اإلنسان حقوق تعزيز عن
 بـشأن  البعيـد،  املـدى  علـى  حبث، إجراء صاحل يف تصب وطنية أسباب أيضا وهناك .ذلك على

 اإلنـسان  وحقـوق  األساسـية  احلقـوق  زيـز بتع املعـين  الـوطين  لنظامل شامل إصالح  إجراء إمكانية
 لفكـرة عـن تأييـدها      الفنلنـدي  للربملـان  التابعـة  الدسـتوري  القـانون  جلنـة أعربـت    وقد .ومحايتها
 القبيـل  هـذا  مـن  إصـالح  إجـراء  إمكانيـة  حبـث  وجيـب  .اإلنـسان  حلقـوق  وطنيـة  مؤسـسة  إنشاء
 عمـل  خطـة  مـن  زءكجـ  أو املثـال،  سبيل على موسع، حتضريي جهاز ضمن التفصيل من مبزيد
 الفنلنـدي  النظـام  لتطـوير  العامـة  االحتياجـات وستؤخذ   .ومحايتها اإلنسان حقوق لتعزيز وطنية
 املرتبطـة  التـشريعات  يف اإلمكـان،  عنـد  االعتبـار،  يف اإلنسان وحقوق األساسية باحلقوق املعين

 .السلطات تنظيم إصالح عملية يف أصالالواردة  التمييز وعدم باملساواة
 
 واالقتراحات االستنتاجات - اسادس 

 الــيت احلمايــة مــستوى تــضعف ال بطريقــة اإلصــالح تنفيــذ جيــب اللجنــة، ملهمــة وفقــا 
ــشريعات متنحهــا ــة الت ــات مــن حتــد وال احلالي  ورصــد ملتابعــة املمنوحــة الــصالحيات أو الواجب
 يعززهـا  نأ جيـب  العكـس،  علـى  بـل  ال .القوانني عليها تنص اليت التمييز وعدم املساواة وتعزيز
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 باملـساواة  املعنيـة  التـشريعات  إصـالح ه ينبغـي مواصـلة العمـل علـى          أنـ  اللجنـة  وتـرى  .اإلصالح
 :التالية التوجيهية للمبادئ وفقا التمييز وعدم

 .اإلمكان وقدرا مناسب حيثما يكون ذلك التشريعات مضمون اتساق زيادة جيب - ١

 .ريعاتالتش يف واللغوية القانونية اجلوانب حتسني جيب - ٢

 ولإلشـراف  التمييـز  وعـدم  املـساواة  لتعزيـز  الالزمـة  التـدابري  وضـع  طرق يف النظر جيب - ٣
 .ورصدها التدابري تلك تنفيذ على

 باملـساواة  املتعلقـة  املـسائل  يف والتفاعـل  واملـشاركة  التعاون حتسني طرق يف النظر جيب - ٤
 مـن  االهتمامـات  عـات ومجا السلطات وبني جهة من السلطات بني فيما التمييز وعدم
 .أخرى ناحية

 مـع  اجملـال  هـذا  يف املعينـة  السلطات وصالحيات وواجبات مركز يف النظر إعادة جيب - ٥
 .مستقلة بصورة للعمل هلا املتاحة بالفرص خاص اهتمامإيالء 

 البعيــد، املــدى علــى وطــين، نظــام وضــع الــسلطات تنظــيم إصــالح يراعــي أن ضــرورة - ٦
 لاللتزامـات  امتثـاال  مبجملـها  اإلنـسان  وحقـوق  األساسـية  احلقـوق  ومحايـة  بتعزيز ُيـعىن

 .الدولية والتوصيات

 :يلي ما اللجنة تقترحوعالوة على ذلك،  
 العمــال لنقابـات  املركزيـة  واملنظمــة الفنلنديـة  الـصناعات  احتـاد  عــن ممـثلني  تعـيني  جيـب  - ٧

 يف التمييــز وعــدم ةاملــساوا مبــسائل ُيعــىن قــسم إنــشاء جيــب كمــا اللجنــة، يف الفنلنديــة
 .أعماهلا يف اللجنة مساعدة هبدف العملية احلياة

 علـى  تعليقاتـه  يقدم باللجنة، مرتبط احلكومية غري باملنظمات خاص قسم إنشاء وجيب - ٨
 .اللجنة تقدمها اليت املقترحات من وغريها القانونية املقترحات

 .٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول شهر هناية حىت اللجنة والية متديد جيب - ٩
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 ٢التذييل  
 

  )٢٠٠٧-٢٠٠٤(جرائم االجتار بالبشر  
 ١اجلدول 
   )نظام بيانات نتائج الشرطة :املصدر (تيسري الدخول غري املصرح به  

  

ــة  مقاطعـــ
ــويب  جنـــــ
 فنلندا

ــة  مقاطعـــ
غــــــــــريب
  فنلندا

ــة مقاطعـــ
شــــــــرقي
 فنلندا

ــة  مقاطعـــ
 أولو

ــة  مقاطعـــ
 البالند

ــة  مقاطعـــ
 جزر آلند هلسنكي

بلـــــــــدان 
 جملموع ا أجنبية

 ٢٨ ٣ صفر ٧ ٤ ١ صفر صفر ١٣ الشرطة ٢٠٠٤
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلمارك 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر حرس احلدود 
 ٢٨ ٣ صفر ٧ ٤ ١ صفر صفر ١٣ اجملموع  

 ٢٢ صفر صفر ١٠ صفر صفر ٢ ١ ٩ الشرطة ٢٠٠٥
 صفر صفر صفر صفر صفر رصف صفر صفر صفر اجلمارك 
 ١٢ صفر صفر صفر صفر صفر ١ صفر ١١ حرس احلدود 
 ٣٤ صفر صفر ١٠ صفر صفر ٣ ١ ٢٠ اجملموع  

 ١٣ ١ صفر ٦ صفر ٢ صفر ١ ٣ الشرطة ٢٠٠٦
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلمارك 
 ٢٧ صفر صفر ٣ ٥ صفر صفر ٢ ١٧ حرس احلدود 
 ٤٠ ١ صفر ٩ ٥ ٢ صفر ٣ ٢٠ اجملموع  

 ١٣ ١ ١ ١ ١ ٢ صفر ٥ ٢ الشرطة ٢٠٠٧
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلمارك 
 ٤٧ ٥ ١ ٤ ٢ ١ صفر ٢ ٣٢ حرس احلدود 
 ٦٠ ٦ ٢ ٥ ٣ ٣ صفر ٧ ٣٤ اجملموع  

اجملمـــــــــــوع يف الفتـــــــــــرة
 ٧٦ ٥ ١ ٢٤ ٥ ٥ ٢ ٧ ٢٧ الشرطة ٢٠٠٧-٢٠٠٤

 صفر رصف صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلمارك 
 ٨٦ ٥ ١ ٧ ٧ ١ ١ ٤ ٦٠ حرس احلدود 
 ١٦٢ ١٠ ٢ ٣١ ١٢ ٦ ٣ ١١ ٨٧ اجملموع  
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 ٢اجلدول 
   )نظام بيانات نتائج الشرطة: املصدر (التيسري املشدد للدخول غري املصرح به  

  

ــة  مقاطعـــ
ــويب  جنـــــ
 فنلندا

ــة  مقاطعـــ
غــــــــــريب
  فنلندا

ــة مقاطعـــ
شــــــــرقي
 فنلندا

ــة  مقاطعـــ
 أولو

ــة  مقاطعـــ
 البالند

ــ ة مقاطعـــ
 جزر آلند هلسنكي

بلـــــــــدان 
 اجملموع  أجنبية

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر الشرطة ٢٠٠٤
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلمارك 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر حرس احلدود 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجملموع  

 ٥ صفر صفر ٢ صفر صفر صفر صفر ٣ الشرطة ٢٠٠٥
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلمارك 
 ٤ صفر صفر ١ صفر صفر صفر صفر ٣ حرس احلدود 
 ٩ صفر صفر ٣ صفر صفر صفر صفر ٦ اجملموع  

 ٢ صفر صفر ١ صفر صفر صفر صفر ١ الشرطة ٢٠٠٦
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلمارك 
 ٢٩ صفر صفر ٤ صفر صفر صفر ١ ٢٤ حلدودحرس ا 
 ٣١ صفر صفر ٥ صفر صفر صفر ١ ٢٥ اجملموع  

 ٢ صفر صفر ١ صفر ١ صفر صفر صفر الشرطة ٢٠٠٧
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلمارك 
 ٩ ١ صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٨ حرس احلدود 
 ١١ ١ صفر ١ صفر ١ صفر صفر ٨ اجملموع  

ــوع  ــرةاجملمــــــــــ يف الفتــــــــــ
 ٩ صفر صفر ٤ صفر ١ صفر صفر ٤ الشرطة ٢٠٠٧-٢٠٠٤

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلمارك 
 ٤٢ ١ صفر ٥ صفر صفر صفر ١ ٣٥ حرس احلدود 
 ٥١ ١ صفر ٩ صفر ١ صفر ١ ٣٩ اجملموع  
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 ٣اجلدول 
  )نظام بيانات نتائج الشرطة :املصدر (االجتار يف البشر  

  

ــة  مقاطعـــ
ــويب  جنـــــ
 فنلندا

ــة  مقاطعـــ
غــــــــــريب
  فنلندا

ــة مقاطعـــ
شــــــــرقي
 فنلندا

ــة  مقاطعـــ
 أولو

ــة  مقاطعـــ
 البالند

ــة  مقاطعـــ
 جزر آلند هلسنكي

بلـــــــــدان 
 اجملموع  أجنبية

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر الشرطة ٢٠٠٤
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلمارك 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر حرس احلدود 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجملموع  

 ٢ صفر صفر ١ صفر صفر صفر صفر ١ الشرطة ٢٠٠٥
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلمارك 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر حرس احلدود 
 ٢ صفر صفر ١ صفر صفر صفر صفر ١ اجملموع  

 ٢ صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١ ١ الشرطة ٢٠٠٦
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلمارك 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر حرس احلدود 
 ٢ صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١ ١ اجملموع  

 ١ صفر صفر ١ صفر صفر صفر صفر صفر الشرطة ٢٠٠٧
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلمارك 
 ١ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١ حرس احلدود 
 ٢ صفر صفر ١ صفر صفر صفر صفر ١ اجملموع  

الفتـــــــــــرة اجملمـــــــــــوع يف
 ٥ صفر صفر ٢ صفر صفر صفر ١ ٢ الشرطة ٢٠٠٧-٢٠٠٤

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلمارك 
 ١ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١ حرس احلدود 
 ٦ صفر صفر ٢ صفر صفر صفر ١ ٣ وع اجملم 
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 ٤اجلدول 
   )نظام بيانات نتائج الشرطة (:املصدر االجتار املشدد يف البشر   

  

ــة  مقاطعـــ
ــويب  جنـــــ
 فنلندا

ــة   مقاطعـــ
  غــــــــــريب
 فنلندا

ــة مقاطعـــ
شــــــــرقي
 فنلندا

ــة  مقاطعـــ
 أولو

ــة  مقاطعـــ
 البالند

ــة  مقاطعـــ
 جزر آلند هلسنكي

بلـــــــــدان 
 اجملموع  أجنبية

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر الشرطة ٢٠٠٤
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلمارك 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر حرس احلدود 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجملموع  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر الشرطة ٢٠٠٥
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر رصف صفر اجلمارك 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر حرس احلدود 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجملموع  

 ١ صفر صفر صفر صفر ١ صفر صفر صفر الشرطة ٢٠٠٦
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلمارك 
 ١ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١ حرس احلدود 
 ٢ صفر صفر صفر صفر ١ صفر صفر ١ اجملموع  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر الشرطة ٢٠٠٧
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلمارك 
 ١ صفر صفر صفر صفر ١ صفر صفر صفر حرس احلدود 
 ١ صفر صفر صفر صفر ١ صفر صفر صفر اجملموع  

ــوع ــرة  اجملمـــــــ يف الفتـــــــ
 ١ صفر صفر صفر صفر ١ صفر صفر صفر الشرطة ٢٠٠٧-٢٠٠٤

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلمارك 
 ٢ صفر صفر صفر صفر ١ صفر صفر ١ حرس احلدود 
 ٣ صفر صفر صفر صفر ٢ صفر صفر ١ اجملموع  
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 ٣التذييل  
 ٢٠٠٦-٢٠٠١ت االنتحار حسب نوع اجلنس يف الفترة حاال  

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ١٠٦٢ ٩٩٤ ١٠٦٤ ١٠٧٥ ١٠٩٥ ١٢٠٤ اجملموع
 ٨٠٣ ٧٢٤ ٨١٢ ٨١٥ ٨٢٤ ٩٣٣ رجال
 ٢٥٩ ٢٧٠ ٢٥٢ ٢٦٠ ٢٧١ ٢٧١ نساء

 
 .http://tilastokeskus.fi/til/ksyyt/index_en.html: أسباب الوفاة/حصاءات فنلندا، إحصاءات الصحة إ:صدرامل
 

http://tilastokeskus.fi/til/ksyyt/index_en.html
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 ٤التذييل 
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Child psychiatry outp. 
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inpatient c.

Child psych. inp
Care queue

Youth psych. outp. care Youth psych. outp. care 
Exam. & care queue 

Youth psychiatry
Inpatient c.

 ٢٠٠٥عدد املرضى يف مستشفيات املقاطعات يف عام
 

 عدد األطفال والشباب املرضى النفسيني الذين مل حيصلوا على الرعاية خالل ثالثة شهور

جممـــــوع األطفـــــال  
املرضـــــى النفـــــسيني 
 بالعيادات اخلارجية

األطفــــــــــال املرضــــــــــى 
ــادات   ــسيون بالعيــــ النفــــ

ــة اخلا قائمــة انتظــار  (رجي
 )الفحوصات والرعاية

األطفـــــــــال املرضـــــــــى 
ــادات   ــسيون بالعيـــ النفـــ

 الداخلية

قائمــة انتظــار األطفــال   
املرضــــــــى النفــــــــسيني 

 بالعيادات الداخلية

الــــــــشباب املرضــــــــى 
النفــــسيون بالعيــــادات 

 اخلارجية

الـــــــــشباب املرضـــــــــى   
النفــــــسيون بالعيــــــادات 

قائمــة انتظــار (اخلارجيــة 
 )الفحوصات والرعاية

األطفـــــــال املرضـــــــى  
يون بالعيــــادات النفــــس
 الداخلية

 .عدد األطفال والشباب املرضى النفسيني الذين مل حيصلوا على الرعاية خالل ثالثة شهور: الشكل
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 ٥التذييل 
 مـساعدات اجتماعيـة حـسب نـوع األسـرة املعيـشية يف              تتلقـى  األسر املعيشية الـيت      جدول
ــرة  ــشية     . ٢٠٠٦-١٩٩٦الفت ــع األســر املعي ــة جلمي ــسبة املئوي ــشية والن عــدد األســر املعي

 املناظرة يف فنلندا
  

 بالغان امرأة بالغة رجل بالغ  ةالسن
ــالغ  + بــــــــــ

 أطفال
ــان  + بالغــــــ

 أطفال

مجيع  األسر   
املعيـــــــــــشية 

ــيت  ــىالـ  تتلقـ
مـــــساعدات 

 اجتماعية 

 ٥٩١ ٣٤٩ ٢٣٠ ٥٣ ٣٤٣ ٣٦ ٦٥٧ ٤١ ٥٣٥ ٨٦ ٨٢٦ ١٣١ العدد ١٩٩٦

 ١٢,٩ ١٠,٢ ٣٣١,٩ ٦,١ ١١,٨ ١٩,٨ النسبة املئوية 

 ٠١٧ ٢٥١ ٣٠٣ ٢٥ ٧٨٨ ٣١ ٦٠٥ ١٩ ٩١٢ ٦٨ ٤٠٩ ١٠٥ العدد ٢٠٠٤

 ٨,٩ ٢٦,٩٥,٣ ٢,٦ ٩,١ ١٤,٨ النسبة املئوية 

 ٨٤٨ ٢٣٨ ٢٣٨ ٢٣ ٧٠٨ ٢٩ ٥١٣ ١٨ ٢٨٦ ٦٦ ١٠٣ ١٠١ العدد ٢٠٠٥

 ٨,٤ ٤,٩ ٨,٧٢,٤٢٥,٢ ١٤,١ النسبة املئوية 

٤,١-٢٠٠٥-٢٠٠٤ التغري  -٥,٦-٣,٨  -٦,٥  -٨,٢  -٤,٨  

   النسبة املئوية 
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 ٦التذييل 
 

، والفتــرة ٢٠٠٥املعيــشية حــسب فتــرة املــساعدات االجتماعيــة يف عــام ســر األ  
 اليت تتلقى املساعدة، والنسبة املئوية لألسر املعيشية باألشهر

  

 السنة
 أطفال+ بالغان  أطفال+ بالغ  بالغان امرأة بالغة رجل بالغ ٢٠٠٥

النـــــــسبة املئويـــــــة 
ــشية  ــر املعيـــ لألســـ
الـــــــــيت تتلقـــــــــى  

 املساعدة

ــن ( ــهرمـ إىل  شـ
 ٤٢,٥ ٣٨,٤ ٤٤,٩ ٤٦,٢ ٤٥,٤ ٤٠,٤ ) أشهر٣
ــن (   إىل٤مـــــــــ
 ١٨,٩ ١٨,٧ ٢٠,٧ ١٨,٨ ١٨,٥ ١٨,٦ )أشهر ٦
ــن (   إىل٧مـــــــــ
 ١٤,٥ ١٦,٢ ١٥,٥ ١٣,٧ ١٣,٥ ١٤,٦ )أشهر ٩
 أشـهر  ١٠مـن  (
 ٢٤,١ ٢٦,٧ ١٩,٠ ٢١,٣ ٢٢,٦ ٢٦,٤ ) شهرا١٢ إىل

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اجملموع
 
 


