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   االقتصادية واالجتماعية والثقافيةقوقاملعنية باحلة جنلال
  الثامنة والثالثونالدورة 

  ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ - أبريل / نيسان٣٠

  رير املقدمة من الدول األطراف مبوجبالنظر يف التقا
   من العهد١٧ و١٦املادتني 

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  فنلندا
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري اخلامس لفنلندا بشأن               - ١

، ١٢ و ١١يف جلستيها   ) E/C.12/FIN/5(لدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       تنفيذ العهد ا  
، ٢٧، واعتمدت يف جلستها )E/C.12/2007/SR.12  وE/C.12/2007/SR.11  (٢٠٠٧مايو / أيار٧املعقودتني يف 

  .لية، املالحظات اخلتامية التا)E/C.12/2007/SR.27 (٢٠٠٧مايو / أيار١٨املعقودة يف 

   مقدمة- ألف 

فنلندا تقريرها الدوري اخلامس، الذي أُعّد بشكل عام طبقاً للمبادئ التوجيهيـة            بتقدمي  ترحب اللجنة     - ٢
اليت كما حتيط اللجنة علماً مع التقدير بالردود اخلطية الشاملة املقدمة من الدولة الطرف على قائمة املسائل . للجنة

  .(E/C.12/FIN/Q/5/Add.1)أعدهتا 

وترحب اللجنة باحلوار البناء مع وفد الدولة الطرف الذي ضّم عدداً من املمثلني من إدارات حكوميـة                   - ٣
  .خمتلفة، كما ترحب بردود الوفد على أسئلة اللجنة

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

ا مبقتضى العهد حتيط اللجنة علماً مع التقدير باجلهود املستمرة اليت تبذهلا الدولة الطرف لالمتثال اللتزاماهت  - ٤
  .وباحلماية املمنوحة إمجاالً للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدولة الطرف
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وترحب اللجنة باملعلومات املقدمة يف تقرير الدولة الطرف بشأن تنفيذ املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا                - ٥

  .اللجنة خبصوص التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف

  .ارتياح أن الدولة الطرف قد أعربت عن تأييدها العتماد بروتوكول اختياري للعهدبحظ اللجنة وتال  - ٦

وترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة التمييز، مبا يف ذلك إنشاء مكتب أمني املظامل                  - ٧
ن العقوبات لزيادة العقوبات املفروضة     املعين باألقليات، واعتماد قانون عدم التمييز، وإدخال تعديالت على قانو         

  .على اجلرائم املتصلة بالتعصب اإلثين

وترحب اللجنة بتعديل قانون املساواة بني الرجل واملرأة، وال سيما القيام على حنو ملزم بوضع خطـط                   - ٨
 كما ترحب اللجنة باسـتحداث نظـام      .  شخصاً ٣٠للمساواة بني اجلنسني يف الشركات اليت توظف أكثر من          

  .يف مجيع اهليئات احلكومية والبلدية)  يف املائة على األقل لكل منهما٤٠(حصص لتمثيل الرجل واملرأة 

وترحب اللجنة بالتعديالت اليت أُدخلت مؤخراً على قانون العقوبات لتضمني التشريعات الفنلندية جرمية               - ٩
 ٢٠٠٧يناير  / عن القيام يف كانون الثاين     االجتار بالبشر وكذلك االجتار بالبشر يف ظروف مشددة للعقوبة، فضالً         

                 بروتوكول منـع    ً                          ً           ماً بتصديق الدولة الطرف مؤخراً على       كما حتيط اللجنة عل   . باعتماد قانون دعم ضحايا االجتار    
                                تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية          ، املكمل ال               ه واملعاقبة عليه   قمع و   ،                                   االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال

  .اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر                            عرب الوطنية، وبتوقيعها على       املنظمة

   تنفيذ العهدوق العوامل والصعوبات اليت تع- جيم 

  . أي عوامل أو صعوبات هامة حتول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعاالً يف فنلنداعدم وجودتالحظ اللجنة   - ١٠

   دواعي القلق الرئيسية- دال 

شعر اللجنة بالقلق ألنه على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف حلل مسألة ملكيـة األراضـي                  ت  - ١١
، فإن حالة عدم اليقني القانوين السائدة اليت تكتنف هذه )Sámi Homeland(واستعماهلا يف موطن الشعب الصامي 

أسلوب عيشه التقليديني وتطويرمها، وخاصةً املسألة تؤثر سلباً على حقوق الشعب الصامي يف احلفاظ على ثقافته و
كما تالحظ اللجنة أن عدم حل مسألة حقوق األراضي يف موطن الشعب الصامي قد حال . فيما يتعلق برعي الرنة

 بشأن الشعوب األصـلية والقبليـة يف        ١٦٩حىت اآلن دون تصديق فنلندا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            
  .البلدان املستقلة

 يف املائة فقط من ناجتها احمللي اإلمجايل        ٠,٣٥سوى   ٢٠٠٤يف عام   وتأسف اللجنة ألن فنلندا مل ترصد         - ١٢
للمساعدة اإلمنائية الرمسية، يف حني أن األمم املتحدة حددت هدف املساعدة اإلمنائية الرمسية من البلدان الصناعية                

  . يف املائة٠,٧بنسبة 

لتدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لتعزيز آلياهتا القانونيـة واملؤسـسية        وتأسف اللجنة ألنه بالرغم من ا       - ١٣
اهلادفة إىل مكافحة التمييز، فإن التمييز حبكم الواقع ضد األجانب وأفراد األقليات القومية والعرقيـة واإلثنيـة،                 
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 رتيـاد واإلسـكان وا  ، ال يزال متفشياً بني بعض الشرائح السكانية، وخاصةً يف ميادين التوظيف             الغجروخاصة  
 الاليت يرتدين الزي التقليدي يتعرضـن       الغجرياتوتالحظ اللجنة بقلق أن     . األماكن العامة كاملطاعم واحلانات   

  .بشكل خاص هلذه األشكال من التمييز

التباينات يف الرواتب بني الرجل واملرأة، بالرغم من اجلهود الـيت تبـذهلا             استمرار  وتالحظ اللجنة بقلق      - ١٤
نسبة النساء الاليت يشغلن مناصب عليا يف تدين ة الطرف للقضاء على التمييز بني اجلنسني يف مكان العمل، والدول

  .العديد من اجملاالت، مبا فيها التدريس اجلامعي

قد حيّد حبكم الواقع من قـدرة       على نطاق واسع    وتشعر اللجنة بالقلق ألن استخدام عقود العمل املؤقتة           - ١٥
 ٨ و٧ و٦ واألجانب على التمتع حبقوق العمل املنصوص عليها يف املواد تفرغني والعمال االحتياطينيالعمال غري امل

  .من العهد

 ال يزال ميثل مشكلة متفشية،      -  وخاصة ضد املرأة     - وتشعر اللجنة بالقلق ألن ممارسة العنف يف األسرة           - ١٦
 تشريعات عدم وجودكما تالحظ اللجنة بقلق . ملرتيلبالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة العنف ا

  .حمددة تتعلق بالعنف املرتيل

  ن الدولة الطرف لـم تورد يف تقريرها بيانات إحصائية مصنفة عن مستوى الفقـر،              ألوتأسف اللجنة     - ١٧
ميكّنها مـن   رمسياً  قر  فوال سيما يف أوساط الالجئني واملهاجرين، وتالحظ أن الدولة الطرف مل تعتمد بعد خط               

  .رصد وتقييم التقدم احملرز يف جمال التخفيف من وطأة الفقرمن وحتديد مدى انتشاره وشدته 

ويساور اللجنة القلق بشأن تفاقم تعاطي املشروبات الكحولية واملخدرات، وازدياد حاالت اضطرابات              - ١٨
  .العقلية يف الدولة الطرف، خاصةً بني الشبابالصحة 

، وخاصةً الفتيات، بالرغم من     غجربقلق ارتفاع معدالت التسرب الدراسي بني أطفال ال       وتالحظ اللجنة     - ١٩
ملا تشري  وتشعر اللجنة بقلق شديد     . لى التعليم عصول أطفال الروما    حاجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني       

، بسبب نظـرة  لتعليم اخلاصغجر أكثر من سواهم حنو ا   وجود نزعة، إىل توجيه أطفال ال     إليه التقارير الواردة من     
  .املدرسني إليهم كأطفال يصعب التعامل معهم أو يتطلبون عناية خاصة

   االقتراحات والتوصيات- هاء 

قطع األخـشاب   أنشطة  عدم تأثري   حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مجيع التدابري الضرورية لضمان             - ٢٠
 على حق الصاميني يف     اجلهات الفاعلة اخلاصة يف موطن الشعب الصامي تأثرياً سلبياً        اليت تزاوهلا   وغريها من األنشطة    

ثقافتهم وأسلوب عيشهم التقليديني، وخاصةً رعي قطعان الرنـة، والتمتـع حبقـوقهم االقتـصادية        صون وتطوير   
ألراضي واسـتعماهلا يف    كما حتث اللجنة الدولة الطرف على إجياد حل مالئم ملسألة ملكية ا           . واالجتماعية والثقافية 

وثيق مع اجلهات املعنية كافة، مبا يف ذلك الربملان الصامي، ومن مث التصديق على              التشاور  الموطن الشعب الصامي، ب   
  .بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، على سبيل األولوية ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
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الطرف مبواصلة أنشطتها يف جمال التعاون الدويل وزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية           وتوصي اللجنة الدولة      - ٢١
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على .  يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل، وفقاً ملا أوصت به األمم املتحدة٠,٧إىل 

  .دان األخرىشاريع الثنائية مع البلاتفاقاهتا املتعلقة باملمراعاة أحكام العهد يف 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز آلياهتا القانونية واملؤسسية الرامية إىل مكافحة التمييـز،                 - ٢٢
وتطلب من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن نتائج املبادرات اليت قامت هبـا                 

كما . واحترام األجانب وأفراد األقليات القومية والعرقية واإلثنيةملكافحة العنصرية وكره األجانب وتعزيز التسامح 
 ةإلداناكمات وأحكام ا   عن عدد احمل   حمدثةتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم بيانات           

  .ثنيةاإلدوافع الرائم ذات باجلاملتعلقة 

 املساواة بني الرجل واملرأة يف مكـان  عزيزج اهلادفة إىل ت الربامتدعيموتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة       - ٢٣
 مبدأ املساواة يف األجر لقاء العمـل ذي القيمـة املتـساوية،      الرامية إىل تطبيق  العمل، مع إيالء اهتمام خاص للجهود       

 القـادم   وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري       .  للمرأة يف املناصب اإلدارية    نصفوضمان متثيل م  
  .معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة للحّد من تباين األجر بني الرجل واملرأة وزيادة عدد النساء يف املناصب العليا

يف التهرب  وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان عدم استخدام عقود العمل املؤقتة                 -٢٤
 من العهد، وعدم إبرام هـذه العقـود إال يف           ٨ و ٧ و ٦مل املنصوص عليها يف املواد       حبقوق الع  من ضمان التمتع الفعلي   

  .احلاالت اليت تنّص عليها القوانني السارية، مبا يف ذلك قانون عقود العمل وقانون موظفي اخلدمة املدنية احلكومية

 عن نطاق مـشكلة     وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة            - ٢٥
، تـشجع   صددويف هذا ال  . العنف املرتيل، وخاصة العنف ضد املرأة، وعن التدابري املتخذة ملكافحة هذه الظاهرة           

  .ّرم العنف املرتيلتشريعات حمددة جتاللجنة الدولة الطرف على النظر يف سّن 

اد االجتماعي، ووضع آلية لقياس وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز جهودها ملكافحة الفقر واالستبع   - ٢٦
ـ  ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل بياهنا          . مستوى الفقر ورصده عن كثب     الفقر والعهـد   املتعلق ب

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف     ). E/C.12/2001/10(حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     اخلاص با الدويل  
م بيانات مصنفة ومقارنة عن عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر وعن التقدم احملرز تضمني تقريرها الدوري القاد

  .يف احلّد من انتشار الفقر وشدته

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إىل منع تعاطي املشروبات الكحولية واملخدرات،               - ٢٧
وتطلب اللجنة من الدولـة     . بني سكان الدولة الطرف   عقلية  الصحة ال وإىل معاجلة األسباب اجلذرية الضطرابات      

الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التقدم احملرز يف حتسني الصحة العقلية لـسكاهنا،                 
  .واحلّد من انتشار تعاطي املشروبات الكحولية واملخدرات، وتشجيع أسلوب معيشة صحي يف أوساط الشباب

، اجلـامع لى التعلـيم    ع الغجرصول أطفال   حالدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحسني      وتوصي اللجنة     - ٢٨
  : ما يليبوسائل من بينها



E/C.12/FIN/CO/5 
Page 5 
 

   ومسامهتهم يف اجملتمع؛املتعلقة بالغجرالتحيز والقوالب النمطية أوجه اختاذ خطوات فورية إلزالة   )أ(  

لقي التعلـيم بلغتـهم      لت  الغجر  لضمان فرص كافية ألطفال    الغجرتيسري توظيف مدرسني من       )ب(  
  األصلية، على أوسع نطاق ممكن؛

  ؛غجرزيادة توافر الكتب املدرسية بلغة ال  )ج(  

تهم اسـتجاب وزيـادة   يادة معرفتهم بثقافة الغجر وتقاليدهم      زتنظيم تدريب خاص للمدرسني ل      )د(  
  .غجرالحتياجات أطفال ال

 مـن   يبعـدون الرتفاع عدد األطفال الذين     وتطلب اللجنة من الدولة الطرف معاجلة األسباب اجلذرية           - ٢٩
أسرهم ويودعون يف مؤسسات أو دور كفالة يف الدولة الطرف، بغية اعتماد مجيع التدابري الالزمة لضمان احلفاظ                 

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل         . على األواصر بني الطفل ووالديه، قدر اإلمكان      
أساس سنوي، عن عدد األطفال املودعني يف املؤسسات أو دور الكفالة وأصـلهم اإلثـين،               بيانات مصنفة، على    

  . الطبيعينيآبائهمومتوسط فترة إقامتهم، وأسباب إيداعهم، والتدابري املتخذة للّم مشل األطفال مع 

نشئت يف الدولـة    ما إذا كانت اهليئات العديدة اليت أ      حتدد  وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقدمي معلومات          - ٣٠
 مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، قد أُنشئت         ،والية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    بالطرف وُعهد إليها    
  ).١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠، املرفق، املؤرخ ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة (وفقاً ملبادئ باريس 

ظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال       وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الن       - ٣١
  .املهاجرين وأفراد أسرهم

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على االتفاقية املتعلقة حبقوق األشـخاص ذوي        - ٣٢
  .اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري

وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة بشأن إعـداد  ا األساسية وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقته   - ٣٣
  ).HRI/MC/2006/3(وثيقة أساسية مشتركة 

علـى مجيـع    على نطاق واسـع و    أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية      اللجنة من الدولة الطرف     وتطلب    - ٣٤
كما تشجع اللجنة . ذة لتنفيذهامستويات اجملتمع، وأن تبلغ اللجنة يف تقريرها الدوري القادم جبميع اخلطوات املتخ

املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة الدولة الطرف على االستمرار يف إشراك 
  .على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادماليت جتري 

  .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠دس يف موعد أقصاه وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقدمي تقريرها الدوري السا  - ٣٥

 -  -  -  -  -  


