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 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
 الدورة قبل ملا العامل الفريق

 واألربعونية داواحل األربعون الدورتان
    ٢٠٠٧ يوليه/متوز ٢٠-١٦

 *الدورية التقارير يف بالنظر يتعلق فيما املطروحة واألسئلة القضايا قائمة  
 

 فنلندا  
 
 لفنلنـدا  والـسادس  اخلـامس  الـدوريني  التقريـرين  يف الـدورة  قبـل  ملـا  العامـل  الفريـق  نظر - ١
)CEDAW/C/FIN/5 و CEDAW/C/FIN/6( . 
 

 واملؤسسي والتشريعي الدستوري اإلطار  
 واجبـــات نطـــاق توســـيع إىل املـــساواة قــانون  علـــى أجريـــت الـــيت اإلصــالحات  أدت - ٢

 املعـــين املظـــامل أمـــني مكتـــب واليـــة اآلن وأصـــبحت وواليتـــه؛ باملـــساواة املعـــين املظـــامل أمـــني
 عمــل، مكــان ٦ ٠٠٠ إىل ٥ ٠٠٠ يف للمــساواة التخطــيط علــى اإلشــراف تــشمل باملــساواة

ــة مؤســـسة ١ ٠٠٠ و ــرة،CEDAW/C/FIN/6( تعليميـ ــر ).١٣  الفقـ ــر ويقـ ــأن التقريـ مـــالك  بـ
 تقــدمي ىرجــي ).نفــسه املرجــع( وتنفيــذه املــساواة قــانون رصــدل “كــايف غــري” احلــايل املــوظفني
 أي وعلــى بفعاليــة، وتنفيــذه القــانون رصــد علــى املــواردتــأثري هــذا الــنقص يف  عــن معلومــات

 للوفـاء  الكافيـة  واملاليـة  البـشرية  بـاملوارد  باملساواة املعين املظامل أمني مكتب لتزويد قائمة طخط
  .املوسعة بواليته

 

 

 . قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد النهائي كي تعكس أحدث املعلومات * 
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 ٢٠٠٧ ينــاير/الثــاين كــانون يف جلنــة العــدل وزارة شــكلت التقريــر، يف ورد املــ ووفقــا - ٣
 املظـامل  أمـني  واختصاصات واجبات ذلك يف مبا التمييز، عدم بشأن الفنلندي التشريع إلصالح
 يـشري  بينمـا  و ).١٢ الفقـرة  ،CEDAW/C/FIN/6( باملـساواة  املعين املظامل وأمني باألقليات املعين

 عملــها، الســتكمال متوقــع هــو ممــا أكثــر الوقــت مــن املزيــد تطلــب رمبــا جنــةالل أن إىل التقريــر
  .لإلصالح املطروحة الرئيسية القضايا بشأن توفرها، حال مستكملة، بنسخة تزويدنا يرجى

  لتنفيـذ املـساواة للفتـرة      احلكـومي  بالربنـامج  املعـين  العامـل  الفريـق  أن  إىل التقريرشري  وي - ٤
 حـسني لتمنـه   مسعى يف ةياحلكوم السياسات برامج مع فاعلالتجاهدا   حاول ٢٠٠٧-٢٠٠٣
 ).٣٤ الفقـرة  ،نفـسه  املرجـع ( “رديئـة  كانـت  اخلـصوص  هـذا  يف النتائج لكن” املساواة تعميم
الـيت   الـصعوبات  أنواع بيان يرجى خاص، وبوجه .مبزيد من التفصيل   التقييم هذا تفسري يرجى
 احلكـومي  الربنـامج  يف تـنعكس  رمبـا  الـيت  فادةاملـست  والـدروس  اجلنـساين،  املنظـور  تعمـيم  تواجه
  .٢٠١١-٢٠٠٧ للفترة

 
 املرأة ضد العنف  

 وجــود عــدم إزاء قلقهــا عــن والثقافيــة واالجتماعيــة االقتــصادية احلقــوق جلنــة أعربــت - ٥
 تبيـــان ُيرجـــى ).١٦ الفقـــرة ،E/C.12/CO/FIN/5( العـــائلي العنـــف بـــشأن حمـــددة تـــشريعات
 اعتمـاد  تواجـه  قـد  حتـديات  أي ومناقـشة  التوصـية،  ذههلـ  اسـتجابة  تاختـذ  اليت املتابعة خطوات
  .الصدد هذا يف قانونية أحكام

 يرجـى  .املـرأة  ضـد  املوجـه  العنـف  منـع  علـى  الطـرف  الدولـة  تأكيـد  التقريران ويناقش - ٦
 مـن  احلـد  على الوقائية التدابري أثر لتقييم منهجية وضعت قد الطرف الدولة كانت إذا ما تبيان
  . عنهاعامة حملة تقدمي يرجى كذلك، األمر كان وإذا املرأة، ضد املوجه العنف أشكال خمتلف

 العنـف  حـوادث  عـن  الـشرطة  إىل املقدمـة  البالغات ازدادت التقرير، يف جاء ملا ووفقا - ٧
 التقريـر  ويقـر  ).٦٤ الفقرة ،CEDAW/C/FIN/6( احلميمة الشراكة عالقات يف والعنف العائلي
 ،نفـــسه املرجـــع( العنـــفال توجـــد هبـــا دور إليـــواء ضـــحايا  واســـعة أقـــاليم هنـــاك بـــأن أيـــضا
ــة املتزايــدة للبالغــات اســتجابة اُتخــذت الــيت اخلطــوات هــي مــاف ).٦٨ الفقــرة  إتاحــة ولكفال
ــها قــد الــيت اخلــدمات علــى النــساء مجيــع حــصول ــواء مثــل دور حيتجن  األزمــاتمراكــز و اإلي
 لكـل  املتاحـة  إليواءا مراكز عدد تبيان صوصاخل وجه على ويرجى األخرى؟ الدعم وخدمات

  .اإليواء مراكز متويل مناقشة أيضا يرجى .السكان من فرد ١٠ ٠٠٠



CEDAW/C/FIN/Q/6  
 

08-20885 3 
 

 أســاس علــى اللجــوء يطلــنب الــاليت النــساء حــاالت عــدد عــن معلومــات تقــدمي يرجــى - ٨
 منـذ  احلـاالت  تلـك  إليهـا  توصـلت  الـيت  والنتـائج  اجلـنس،  نوع على القائم لالضطهاد تعرضهن

 .٢٠٠٠ عام
 

 البغاء يف واستغالهلن بالنساء االجتار  
 تعــديل ،)١٠٦ الفقــرة ،CEDAW/C/FIN/6( التقريــر يف ورد ملــا وفقــا مــؤخرا، جــرى - ٩

 البـشر  يف واالجتار القوادة جرمييت ضحايا من” اجلنسية اخلدمات شراء لتجرمي العقوبات قانون
 النـساء  احتـادات  مـن  عـددا  بـأن  لتقريـر ا ويـسلم  .“عمليـا  إثباتـه  صـعوبة  تـبني  الذي األمر فقط،
 القـانون  مبوجب اجلنس خدمات يشترون من على العقوبة إنزال صعوبة إزاء قلقها عن أعربت
 عـن  التفاصـيل  من املزيد تقدمي يرجى املنظمات، تلك أوردهتا اليت التعليقات ضوء ويف .اجلديد
  .تارخيه حىت القانون تنفيذ حلالة وتقييم القانون، هذا مضمون

ــذكر - ١٠ ــر ويـ ــد التقريـ ــام أحـ ــة األحكـ ــار اخلاصـ ــشر يف باالجتـ  ،CEDAW/C/FIN/6( البـ
 االجتـار  عمليـات  حجـم  عن املتاح قدر أخرى وإحصاءات بيانات تقدمي يرجى ).١١٥ الفقرة
 املعلومـات  هـذه  تـشمل  أن وينبغـي  .منـها  وتنطلـق  عربهـا  وجتـري  فنلنـدا  يف تـصب  اليت بالنساء
 الـيت  واملساعدات أُنقذن، الالئي الضحايا عدد عن املاضية األربع واتالسن عرب موثقة اجتاهات
  .هلن قدمت
 باألشـخاص،  االجتـار  لـضحايا  اإلنـسان  حقوق جبوانب املعنية اخلاصة املقررة وأشارت - ١١
ــهأ  إىلتقريرهــا يف ،واألطفــال النــساء ســيما ال ــالرغم ن  تتــيح القــانون يف أحكــام وجــود مــن ب

 كـثرياً ” الفنلنديـة  األراضـي  خـارج  األطفـال  مـع  اجلـنس  ممارسـة  يف رطنياملتـو  الـسياح  مالحقة
 الـشرطة  سـلطات  مـن  أدلـة  علـى  احلـصول  مـشكلة  وهـي  العمليـة  املمارسـة  يف مـشكلة  تنشأ ما

 ).٩٤ الفقـرة  ،E/CN.4/2006/62( اجلـرائم  فيهـا  تقع اليت القضائية الواليات يف احمللية والتحقيق
 الــيت األطفــال مــع اجلــنس ممارســة بغــرض الــسياحة ائمجــر حجــم عــن معلومــات تقــدمي يرجــى
 ذلــك يف مبــا املــشكلة، هــذه ملعاجلــة املتخــذة التــدابري هــي ومــا الفنلنــديون، املواطنــون يرتكبــها
  .البالغني الذكور لدى اجلنسي السلوك تغيري ضرورة

 
 والعامة السياسية احلياة يف املشاركة  

ــران ينــاقش - ١٢ ــاة يف املــرأة متثيــل يف احملــرز التقــدم التقري ــسياسية احلي ــاقش .والعامــة ال  وين
 يف املـرأة  مـشاركة  )١٠ املـادة  ،٤ الفرعي البند ،CEDAW/C/FIN/6( السادس الدوري التقرير
 الـسالم  حفـظ  عمليـات  يف تـشارك  النـساء  كانـت  إذا مـا  تبيـان  يرجى .الطوعي الوطين الدفاع
  .الشرطة وأفراد نونياملد األفراد ذلك يف مبا املتحدة، لألمم التابعة
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 ،)١٦ الفقــــرة ،CEDAW/C/FIN/5( اخلـــامس  الـــدوري  التقريــــر يف ورد ملـــا  ووفقـــا  - ١٣
 نطـاق  يف التوسـع  يـتم  أن املقتـرح  املـساواة  قـانون  إصـالح  دراسـة  على القائمة اللجنة اقترحت
 .البلديـة  اهليئـات  علـى  أيـضا  ليطبـق  املائـة  يف ٤٠ بتخـصيص حـصة قـدرها      يقضي الذي احلكم

 النـساء  بـني  املـساواة  قـانون  يف الواردة املائة يف ٤٠ الـ نسبة تطبيق عدم يف السبب تبيان جىير
  ).٥٢ الفقرة ،CEDAW/C/FIN/6( البلدية اجملالس على بعد فيما نقح الذي والرجال

 عـدد  ازداد املـساواة،  مـن أجـل تنفيـذ      الوطنيـة  العمـل  خطـة  يف الواردة للتدابري ونتيجة - ١٤
 ملكيتـها  يف الدولـة  تـشارك  الـيت  أو للدولة اململوكة الشركات إدارة جمالس يف ثالتاملم النساء
 العمـل  خطـة  يف الـصلة  ذات األحكـام  كانـت  إذا مـا  تبيان يرجى . يف املتوسط  املائة يف ٤٠ إىل

 اخلـاص  للقطـاع  اململوكـة  الـشركات  إدارة جمـالس  يف املمـثالت  النساء عدد على تطبق الوطنية
 لتـشمل  مماثلـة  أحكام نطاق لتوسيع جارية خطط هناك فهل كذلك، األمر كني مل وإذا أيضا،

  .أسهمها اجلمهور يتداول اليت الشركات
 

 األسرية واحلياة املهنية احلياة بني والتوفيق العمل  
 النــساء مــن العــاملني أغلبيــة تــرى لفنلنــدا، اخلــامس الــدوري التقريــر يف جــاء ملــا وفقــا - ١٥

 رعايــة إجــازةب االســتفادة علــى الكــايف بالقــدر الرجــال تــشجع ال عمــلال أمــاكن أن والرجــال
 اسـتخدموا  اآلبـاء  مـن  فقـط  املائـة  يف ٢ نسبة وأن ،)١٥ الصفحة ،CEDAW/C/FIN/5( الطفل
 بالنـسبة  اآلن حـد  إىل حتققـت  اليت النتائج هي فما ).٣٥ الصفحة ،نفسه املرجع( األبوة إجازة
 األسـرية  اإلجـازة  جمموعـة  قبيـل  مـن  األبـوة،  إجـازة ب تخدامسـ اال على للتشجيع املتخذة للتدابري

 بإذكـــاء املتعلقــة  واألنـــشطة واحلمــالت  ،)HE/147/2002( ٢٠٠٣ عـــام يف تنفيــذها  بـــدأ الــيت 
 االجتمـاعي،  التـأمني  مؤسـسة  أجرهتـا  الـيت  البحـوث  نتـائج  عـن  معلومـات  تقدمي يرجى الوعي؟

  .٢٠٠٣ عام منذ األبوة إجازةب اآلباء باستفادة اخلاصة االجتاهات سيما ال
يـشكلن غالبيـة احلـائزين       النساء وأن املدة، احملددة العمل عقود شيوع التقرير ويالحظ - ١٦
 املرجـع ( التقرير يف جاء ملا ووفقا .)١٦٢ الفقرة ،CEDAW/C/FIN/6( العقود تلك أغلبية على
 بأهنــا املوظفــة رحتــص عنــدما املــدة احملــددة العمــل عقــود عــادة جتــدد ال ،)١٦٩ الفقــرة ،نفــسه
 قـانون  يف ورد كمـا  األسـرية  االلتزامـات  أو باحلمـل  تتعلـق  ألسـباب  التمييـز  حظر رغم حامل،
 املظـامل  أمني قدم ،٢٠٠٥ عام ويف ).٢٠٠٥ أبريل/نيسان ١٥ املؤرخ ٢٣٢ القانون( املساواة
 يـنص  حبيـث  العمل عقود قانون على تعديل فيه يطلب العمل وزارة إىل اقتراحا باملساواة املعين

 تتعلــق ألســباب مــدهتا حتديــد أو املــدة احملــددة العمــل عقــود جتديــد عــدم حظــر علــى بوضــوح
 التـدابري  هـي  فمـا  ).١٧٢ الفقـرة  ،CEDAW/C/FIN/6( أسـرية  إجـازة  على احلصول أو باحلمل
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 اخلطـوات  هـي  ومـا  املـساواة،  قـانون  يف الـوارد  التمييز حبظر املوظفني بني الوعي لزيادة املتخذة
  باملساواة؟ املعين املظامل أمني لتوصية استجابة تبعةامل

 أصــحاب املعــدل املــساواة قــانون خيــول الــسادس، الــدوري التقريــر يف ورد ملــا ووفقــا - ١٧
ــل ــذين العمــ ــديهم الــ ــر لــ ــن أكثــ ــامال ٣٠ مــ ــداد عــ ــة إعــ ــنوية خطــ ــق ســ ــساواة لتحقيــ  املــ

)CEDAW/C/FIN/6، درجنياملـ  عمـل ال أصـحاب  نـسبة  هـي  فمـا  ).١٥٦ و ١٠ و ٩ الفقرات 
 التـدبري  هـذا  تنفيـذ  تنـاول  يرجى القانون؟  يف  عليها املنصوص اخلطط قدموا الذين الفئة هذه يف

ــائج  أيوتقــدمي بالتفــصيل، ــة نت ــشأن حتققــت أولي ــساواة مطلــب ب  األعمــال عــن األجــر يف امل
  .املتساوية

 املناصـب  لشـغ  يف النـساء  فـرص  لزيـادة  تتخـذ  تـدابري  هنـاك  كانت إذا ما بيان يرجىو - ١٨
 .التدابري تلك على املترتب واألثر الرئيسية، اإلدارية

 حيــصلن” املــرأة فــإن ،)١٥٢ الفقــرة ،CEDAW/C/FIN/6( التقريــر يف ورد ملــا ووفقــا - ١٩
 ســوق يف التوظيــف قطاعــات مجيــع يف الرجــل دخــل عــن املائــة يف ٢٠  بنــسبةيقــل دخــل علــى

 املعـين  املظـامل  أمـني  يتلقاهـا  الـيت  القـضايا  مجيـع  مـن  ١٠,٤ فـإن  ذلـك،  علـى  وعالوة .“العمالة
 الدولـة  تتوقـع  فكيـف  ).١٥٥ الفقـرة  ،نفـسه  املرجـع ( بالرواتـب  املتصل التمييز ختص باملساواة
 حبلـول   مئويـة  نقـاط  ٥ اردقـ مب الرواتـب  يف الفجـوة  تـضييق  يف املتمثـل  هـدفها  حتقـق  أن الطرف

  ؟٢٠١٥ عام
 التحـرش  مستوى ارتفاع إزاء قلقها عن السابقة، ةاخلتامي تعليقاهتا يف اللجنة، وأعربت - ٢٠

ــسي ــاكن داخــل اجلن ــ أم ــا .)١(لالعم ــر ووفق ــرة ،CEDAW/C/FIN/6( احلــايل للتقري  ،)٤٧ الفق
 الرجـال  مـن  اجلنـسي  للتحـرش  كـل امـرأتني إهنـا تتعـرض          بـني  مـن   واحـدة  شـابة  امرأة أبلغت”

 حـصاءات هيئـة اإل   نـشرته  يالـذ  اجلـنس  نـوع  بـارومتر  يف جاء كما ،“املاضيتني السنتني خالل
 يف مبـا  اجلنـسي،  التحـرش  مـن  العـامالت  اإلنـاث  حلمايـة  املتخـذة  التـدابري  بيان يرجى .يةفنلندال

 والتحقيـق  الـضحايا  مـن  الـشكاوى  باسـتالم  اخلاصـة  الفعالـة  واآلليـات  احملددة التشريعات ذلك
  .فيها

 
  النمطية والقوالب التعـــليم  

 املظــامل أمــني ويتنــاول باملــساواة، خاصــة مبــادئ اإلعــالن آداببــ املعــين اجمللــس يعتمــد - ٢١
 تنتــهك عنــدما التــدخل وميكنــهما ،“التمييــزي التــسويق” مــن الــشكاوى باملــستهلكني املعــين

__________ 
، اجلــزء األول، )A/56/38 (٣٨الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة واخلمــسون، امللحــق رقــم  )١( 

 .٣٠١ الفقرة
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 الفنلنديـة،  املنظمات إحدى وترى ).٣٥ الفقرة ،CEDAW/C/FIN/5( املساواة مبدأ اإلعالنات
 غـري  اإلعـالم  لوسـائط  الـذايت  التنظيم أن ،“شتركامل للعمل الفنلنديات النساء رابطات حتالف”

 اجلنـسي  التحيـز  وأن اجلـنس،  جتـارة  مـع  تـساهال  أكثـر  بـات  العـام  الـرأي ” أن حيث من كاف
 ).٩٨ الفقـــرة ،CEDAW/C/FIN/6( “اإلعـــالم وســـائط مـــن العديـــد حملتويـــات مكمـــل جـــزء
 هــي فمــا التجاريــة، تاإلعالنــا علــى يطبــق ال والرجــال النــساء بــني املــساواة قــانون كــان وملــا

 اإلعـالم  وسـائط  رصـد  يف املتبعـة  وجـدت،  إن اآلليـات،  هـي  ومـا  السلوك، مدونات أو قواعد
  اجلنس؟ نوع بشأن النمطية القوالب من التخلص هبدف وتنظيمها

 
 الصحة  

 ٢٠٠٥ أكتــوبر/األول تــشرين يف اخلتاميــة مالحظاهتــا يف الطفــل حقــوق جلنــة أعربــت - ٢٢
 ويف ).٣٦ الفقـرة  ،CRC/C/15/Add.272( املـراهقني  بني االنتحار معدل فاعارت إزاء قلقها عن

 أيـضا  معلومـات  تـرد  وال .املـراهقني  بني االنتحار معدالت عن معلومات ترد ال احلايل، التقرير
 عـن  اجلـنس  نـوع  حـسب  مفـصلة  إحصاءات تقدمي يرجى . املقدمة السيكولوجية اخلدمات عن

 اخلطــوات عــن معلومــات وكــذلك ،٢٠٠١ عــام منــذ تحــاراالن مبعــدالت اخلاصــة االجتاهــات
 واخلـــدمات املعلومـــات علـــى احلـــصول إمكانيـــة ولزيـــادة املعـــدالت، تلـــك خلفـــض املتخـــذة

  .السيكولوجية
ــا - ٢٣ ــر ووفقـ ــامس الـــدوري للتقريـ ــرة ،CEDAW/C/FIN/5( اخلـ ــراوح قـــد ،)٢٩ الفقـ  تتـ

 بيـان  يرجـى  .كيلـومتر  ٥٠٠ و ٣٠٠ بـني  املستـشفى  يف الوالدة وعنرب سامي وطن بني املسافة
 أطـراف  يف الواقعـة   النائيـة  اجملتمعـات  يف املرافـق  لتلـك  الوصـول  سبل لزيادة وضعت خطط أي
  .البلد

 
 حمددة نسائية مجاعات حالة  

ــة أعربــت - ٢٤ ــة االقتــصادية احلقــوق جلن ــة واالجتماعي  نــساء” ألن انزعاجهــا عــن والثقافي
 “التمييــــز ملثــــل هــــذا عرضــــة أكثــــر  يكــــنليديــــةتق أزيــــاء رتــــديني يئــــالال رومــــاطائفــــة ال

)E/C.12/CO/FIN/5، زلـن  مـا  رومـا طائفـة ال   نـساء  بـأن  أيـضا   احلايل التقرير ويقر ).١٣ الفقرة 
 اخلــــاص القطــــاع يف اخلــــدمات علــــى احلــــصول ويف العمالــــة، ســــوق يف للتمييــــز يتعرضــــن

)CEDAW/C/FIN/6، وزارة أجرهتـا  يتالـ  الدراسـة  أثر عن معلومات تقدمي يرجى ).١٦ الفقرة 
  .أخرى وتدابري جديدة سياسات اعتماد خيص فيما روماال لطائفة العمل حالة عن العمل
ــر ويالحــظ - ٢٥ ــ ٧٠ تلقــى باألقليــات املعــين املظــامل أمــني مكتــب أن التقري  عــام يف ضيةق

 تـشرد  حـاالت  تتـضمن  مـا  كـثريا  واليت روما،ال بنساء خاصة إسكانية مبشكالت تتعلق ٢٠٠٥
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 أي( رومـا ال نـساء  ظـروف  بـني  العالقـة  التقريـر  ويالحـظ  .وأطفـاهلن  عازبـات  ألمهات طرد أو
 ،CEDAW/C/FIN/6( املـدارس  يف روماال أطفال وانتظام )املعيشية الظروف واستقرار اإلسكان
 يف تلــك التحقيــق نتــائج هــي ومــا الــشكاوى، تلــك يف املظــامل أمــني حقــق هــلف ).١٧ الفقــرة
 الـسكانية  احلالـة  لتحـسني  هبـا  االضطالع يف الطرف الدولة تفكر ليتا اجلهود هي وما ؟القضايا
  املدرسة؟يف  االنتظام من روماال أطفال باإلسكان املتصلة املشكالت متنع ال حىت روماال لنساء
 بـني  البطالـة  نـسبة  فـإن  ،)١٧٦ الفقـرة  ،CEDAW/C/FIN/6( التقريـر  يف ورد ملا ووفقا - ٢٦

 كـثريا  وأعلـى  مئويـة،  نقـاط  بعـشر  املهـاجرين  الرجـال  نـسبة   من أعلى كانت املهاجرات النساء
 االقتـصادية  الفـرص  لتـوفري  اختذت اليت املستهدفة التدابري هي فما .السكان عامةبني   نسبةال من

 فـصول  علـى  وعالوة التدابري؟ تلك خلفته الذي األثر وما املهاجرات، للنساء بالنسبة وتعزيزها
 االقتــصاد قطاعــات يف املواطنــات غــري للنــساء املتاحــة تدريبيــةال الفــرص هــي مــا اللغــة، تعلــيم

  املختلفة؟
 الــاليت النــساء  عــنمفــصلة حبــسب نــوع اجلــنس إحــصائية بيانــات التقريــر يــشمل وال - ٢٧

 قلقهـا  عـن  والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق جلنة أعربت وقد .الفقر وطأة  حتت تعشن
 انتـشار   مـدى  حتديـد ” مـن  الطـرف  الدولة ميكّن رمسيا “فقر خط” بعد تعتمد مل فنلندا أن من

 ،E/C.12/CO/FIN/5( “الفقـر  وطأة من التخفيف يف احملرز التقدم وتقييم ورصد وحدته، الفقر
 فنلنـدا،  يف الفقـر  وطـأة  حتـت  يعشن الاليت النساء حالة عن عامة حملة تقدمي يرجى ).١٧ الفقرة
  .منه احلد عن فضال كثب، عن ورصده اسهلقي آلية لوضع املتخذة اخلطوات وبيان
 عـام  يف الربملـان  إىل املقـدم  بـاملعوقني،  املتعلقة السياسات بشأن األول التقرير أن ورغم - ٢٨

 واحليــاة دخــل علــى واحلــصول والعمــل الدراســة يف احلــق هلــا املعاقــة املــرأة” بــأن أقــر ،٢٠٠٦
ــأن ســلم فقــد ،“اهلوايــات وممارســة األســرية ــوفر جــدا يحةشــح معلومــات” ب ــساء عــن تت  الن
 للتمييـز  تعرضـن ي املعوقات النساء وأن ،)٢٨ و ٢٧ الفقرتان ،CEDAW/C/FIN/6( “املعوقات

 الرجـال  مـن  أكـرب  بـصورة  التأهيل وخدمات اإلعاقة إعانة على احلصول طلبات رفض إطار يف
 توضـــع تـــدابري أي عـــن معلومـــات تقــدمي  يرجـــى ).١٨٧ و ١٨٦ الفقرتـــان ،نفـــسه املرجــع (
 املدنيـة  حبقـوقهن  متـتعهن  كفالـة لو ،ذوات اإلعاقـة   النـساء  عن بانتظام املعلومات جلمع تتخذ وأ

 كانـت  إذا عمـا  معلومـات  تقـدمي  أيـضا  ويرجـى  .والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية
 تـوفر  إذا ومـا  اجلديـدة،  اإلعاقـة  ذوي األشـخاص  حقـوق  التفاقيـة  للتـرويج  تبـذل  جهـود  هناك

 .اإلعاقة ذوات النساء وشبكات منظمات أنشطة ملساندة حلكوميا التمويل
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 االختياري الربوتوكول  
 بـالربوتوكول  واسـع  نطـاق  علـى  للتعريـف  املتخـذة  التـدابري  عن معلومات تقدمي يرجى - ٢٩

 يف فنلنـدا  عليـه  صـدقت  الـذي  املـرأة  ضـد  التمييز أشكال مجيع على القضاء التفاقية االختياري
 .٢٠٠٠ ديسمرب/األول كانون ٢٩
 


