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  جلنة حقوق الطفل
   واخلمسونالسابعةالدورة 

  ٢٠١١ يونيه/ حزيران١٧ - مايو/أيار ٣٠

ـ               ٤٤ادة  النظر يف التقارير املقدَّمة من الدول األطراف مبوجب امل
  قيةمن االتفا

  فنلندا :املالحظات اخلتامية    

 ١٦٢٨ تيها، يف جلـس   )CRC/C/FIN/4(التقرير الدوري الرابع لفنلندا     نظرت اللجنة يف      -١
، ٢٠١١يونيــه / حزيــران٩املعقــودتني يف ، )SR.1629 وCRC/C/SR.1628انظــر  (١٦٢٩و

، املالحظـات   ٢٠١١ يونيـه / حزيـران  ١٧، املعقـودة يف     ١٦٣٩دت يف جلـستها     ـواعتم
  .التالية تاميةاخل

  مقدمة  -أوالً   

بالردود اخلطّية على قائمة املـسائل      وع،  ـالدوري الراب  ترّحب اللجنة بتقدمي التقرير     -٢
، لكنها تأسف ألن الدولة الطرف مل تقدم        )CRC/C/FIN/Q/4/Add.1(اليت وضعتها اللجنة    

ل املتعلق بإشـراك    بعد تقريرها الدوري يف إطار الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطف         
أن تقرير الدولة الطرف يتضمن     أمر إجيايب،   كوتالحظ اللجنة،   . الرتاعات املسلحة األطفال يف   

آراء اجلهات صاحبة املصلحة ذات الصلة، مثل أمني املظامل الربملاين، وأمني املظـامل املعـين               
تـوح واإلجيـايب    وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار املف     . باألطفال واملنظمات غري احلكومية   

  . الذي أتاح تكوين فكرة أوضح عن حالة األطفال يف الدولة الطرف
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  تدابري املتابعة اليت اتَّخذهتا الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته  - ثانياً  

التطورات اإلجيابية العديدة اليت طرأت أثناء فتـرة إعـداد           بعدد من    ترحب اللجنة   -٣
  :تدابري التشريعية اليت اُتخذت لتنفيذ االتفاقية وهيالتقرير، مبا يف ذلك اعتماد ال

 خلـت  والتعديالت اليت أد   ٢٠٠٨يف عام    (2007/417)                     قانون رعاية الطفل      )أ(  
  ؛٢٠١٠عليه يف عام 

 يف  (1068/2006)قانون تدابري منع توزيع املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال           )ب(  
  ؛٢٠٠٧عام 

 عليه يف   خلتاليت أد  والتعديالت   ٢٠٠٦ام   يف ع  (2006/72)الشباب  قانون    )ج(  
  ؛٢٠١١عام 

حلماية األطفال من االستغالل واالعتـداء      قانون إنفاذ اتفاقية جملس أوروبا        )د(  
  ؛٢٠١١اجلنسيني يف عام 

  ؛٢٠١٠ يف عام (1326/2010)قانون الرعاية الصحية   )ه(  
  ؛٢٠١٠التعديالت املدخلة على قانون التعليم األساسي يف عام   )و(  
الصحية ، والرعاية    واملدارس ، الصحية لألم والطفل   باخلدماتاملرسوم املتعلق     )ز(  
 ٢٠٠٩ يف عـام  ) 380/2009( والرعاية الوقائية لصحة الفـم لألطفـال والـشباب           للطالب،

  .٢٠١١يف عام ) 338/2011( عليه خلتاليت أدوالتعديالت 

ـ          -٤ دات الدوليـة التاليـة أو      وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على املعاه
  :انضمامها إليها

 نفـاذ واإل رافتواالع لساري،انون ا والق قضائية،ة ال الواليباملتعلقة  االتفاقية    )أ(  
  ؛٢٠١٠ يف عام األطفال ايةمحتدابـري والتعـاون يف جمـال املسـؤولية األبوية و

  ؛٢٠٠٨ بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية يف عام ١٩٦١اتفاقية عام   )ب(  
 االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال،         وقمع بروتوكول منع   )ج(  

يف  الوطنيةالعابرة للحدود   واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة          
   ؛٢٠٠٦عام 

  .٢٠٠٧اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة جبرائم اإلنترنت يف عام   )د(  

  :  باعتماد سياسات وبرامج تشمل ما يليأيضاًوترحب اللجنة   -٥

   خطة العمل الوطنية للحد من العقوبة البدنية اليت متارس ضـد األطفـال              )أ(  
  ؛٢٠١٥-٢٠١٠للفترة 
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  ؛٢٠١١-٢٠٠٧برنامج لسياسات النهوض باألطفال والشباب للفترة   )ب(  
  ؛٢٠١١-٢٠٠٨ة الربنامج اإلمنائي الوطين للرفاه االجتماعي والرعاية الصحية للفتر  )ج(  
  .٢٠٠٩السياسات الوطنية املتعلقة بالغجر الروما يف عام   )د(  

  التوصيات و الرئيسية دواعي القلق  -ثالثاً   

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦رة  والفق،٤٢ و٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   - ألف  

  للجنةالسابقة التوصيات     

 النظـر يف     عنـد   عنها املختلفة اليت أُعرب  توصيات   وال  الشواغل  أن بقلقالحظ اللجنة   ت  -٦
مل تعـاجل   ٢٠٠٥الصادر يف عـام  (CRC/C/15/Add.272) لدولة الطرف الدوري الثالث لتقرير ال

  .املالحظات اخلتاميةتتكرر يف هذه تلك الشواغل والتوصيات  أن الحظ اللجنةوت. بشكل كاٍف

 التوصـيات   ملعاجلةلتدابري الالزمة   حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اّتخاذ مجيع ا         -٧
بالقـدر  يتم تنفيذها    مل   الدوري الثالث واليت   التقرير   علىيف املالحظات اخلتامية    الواردة  
بالتمييز ضد األطفال من األقليات اإلثنيـة واألطفـال          املتعلقة، مبا يف ذلك تلك      الكايف

األطفال إهناء إيداع    و وحقوق األطفال ملتمسي اللجوء،   ،  املهاجرين واحترام آراء الطفل   
  .وصحة املراهقنيمؤسسات الرعاية، يف 

  التشريع    
تالحظ اللجنة اإلجراءات التشريعية اليت اختذهتا الدولة الطـرف لتعزيـز اإلطـار               -٨

الدستوري والقانوين واملعياري املتعلق بتنفيذ االتفاقية، لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء عـدم             
غطي النطاق الكامل لالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري املتعلـق        وجود إطار تشريعي موحد ي    

  . بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
 توافـق   مجيع التدابري الـضرورية لـضمان      باختاذتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٩

 بروتوكوهلـا أحكام االتفاقيـة و   مبادئ و مع  توافقاً كامالً   التشريعات واألنظمة اإلدارية    
املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، وبالنظر يف وضع تشريع موحد            االختياري

  .يشمل مجيع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية

  التنسيق    
تالحظ اللجنة أن وزارة الشؤون االجتماعية والصحة مسؤولة عن رفاه األطفـال،              -١٠

 لألسر اليت لديها أطفال،     وبصفة خاصة تقدمي اخلدمات االجتماعية والصحية وتأمني الدخل       
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لكنها ال تزال تشعر بالقلق، ألن الوزارة، بالنظر إىل أن مسؤولياهتا تقتصر على جماالت معينة               
خاصة حبقوق الطفل، قد ال تعمل كآلية تنسيق مناسبة مسؤولة عن التنسيق الشامل لتنفيـذ               

وطين واإلقليمي ومستوى    ال املستوينياالتفاقية بني مجيع اهليئات واملؤسسات ذات الصلة على         
  .البلديات، وذلك يف ضوء وفرة الربامج والسياسات املتعلقة حبقوق الطفل

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان أن تتخذ تدابري إلنشاء آلية فعالة لتنسيق               -١١
تنفيذ السياسات املتعلقة حبقوق الطفل بني مجيع اهليئات واملؤسسات ذات الـصلة علـى     

، أثناء قيامها بذلك، تـوفري      وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن      . اتمجيع املستوي 
يلزم هلذه اآللية من املوارد البشرية والتقنية واملالية الضرورية لتنفيذ سياسات شـاملة              ما

  . الوطين واإلقليمي وعلى مستوى البلدياتاملستوينيومتماسكة ومتناسقة على 

  خطة العمل الوطنية    
وبرنامج الـسياسات   بربنامج سياسات النهوض باألطفال والشباب      نة  ترحب اللج   -١٢

 تعتمد  مل بيد أهنا تعرب عن أسفها ألن الدولة الطرف       . املتعلقة برعاية األطفال والشباب واألسر    
  .بعد سياسات شاملة قائمة على احلقوق وخطة متسقة لتنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً

لتنفيـذ  شـاملتني    وخطة عمل    ة عامة سياس الطرف بوضع    توصي اللجنة الدولة    -١٣
 ينبغي إيالء االهتمام املناسب     ة، واخلط ةولدى صياغة هذه السياس   . بصورة كاملة االتفاقية  

عامل صـاحل  "للوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة املعنونة      
أن بكما توصي اللجنة    . ٢٠٠٧ يف عام    تهواستعراض منتصف املدة الذي أجر    " لألطفال

  التقدم ورصدتتضمن خطة العمل أهدافاً وغايات معينة حمددة زمنياً وقابلة للقياس لتحقيق
وينبغـي أن تـرتبط خطـة العمـل         . بفعالية يف جمال متتع األطفال كافة جبميع حقوقهم       

 نيـات البلـديات   واسـتراتيجيات وميزا  باالستراتيجيات وامليزانيات القطاعية والوطنية     
  .صيص املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة لتنفيذها ختصيصاً مالئماًلضمان خت

  الرصد املستقل    
 وأمني املظـامل املعـين      تالحظ اللجنة توزيع االختصاصات بني أمني املظامل الربملاين         -١٤

 بانتهاك حقوق الطفل،    ةعلق أن أمني املظامل الربملاين يتلقى الشكاوى املت       ، ويعين ذلك  باألطفال
أمني املظامل املعين باألطفـال     يف حني أن    مبا يف ذلك الشكاوى املقدمة من األطفال أنفسهم،         

بيد أن اللجنة تعرب عـن قلقهـا ألن         . سؤولية رصد السياسات املتعلقة باألطفال    يضطلع مب 
ال يفهمون أو قد اين وجود إجراء للشكاوى يف إطار أمني املظامل الربملب ال يعلمون  قداألطفال  

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم كفاية املوارد املخصصة ملكتب أمـني       . الطريقة اليت يعمل هبا   
  .املظامل املعين باألطفال

توصي اللجنة الدولة الطرف برفع مستوى الوعي يف أوساط اجلمهـور عامـة،               -١٥
 إطار اآلليات الوطنيـة،      بشأن خمتلف إجراءات الشكاوى اليت ُتقدم يف       ،واألطفال خاصة 



CRC/C/FIN/CO/4 

5 GE.11-44593 

 توجه اللجنـة    بينماو. وتعزيز التعاون بني أمني املظامل الربملاين وأمني املظامل املعين باألطفال         
بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقـوق     ) ٢٠٠٢(٢االنتباه إىل تعليقها العام رقم      

ة الطرف إىل ضمان توفري     فإهنا تدعو أيضاً الدول   اإلنسان يف تعزيز حقوق الطفل ومحايتها،       
ما يلزم هلذه اآللية الوطنية من موارد بشرية ومالية وتقنية لضمان استقالليتها وفعاليتـها              

  .إمكانية الوصول إليهاإتاحة و

   املواردختصيص    
تالحظ اللجنة أن البلديات تتمتع باستقالل واسع يف جمال توفري اخلـدمات العامـة            -١٦

يفضي إىل عدم رصد موارد كافية للخـدمات        قد  لقلق ألن ذلك    ومتويلها، وتشعر اللجنة با   
اخلاصة باألطفال واملراهقني يف بعض البلديات ويؤدي بدوره إىل تفاوتات إقليمية وحمليـة يف       

ويف ضوء التزام الدولة الطرف مبوجب االتفاقية بإعمال حقوق         . جمال رصد املوارد لألطفال   
فإن اللجنة تأسف لعدم وجود عملية وطنيـة شـاملة          األطفال اخلاضعني لواليتها القضائية،     

  . مما من شأنه أن يضعف نظام املراقبة على املستوى الوطين،للتقييم والتوثيق واملراقبة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٧
ديداً لضمان إعمـال حقـوق      وارد كافية خمصصة حت   مب تزويد البلديات   )أ(  

  تاحة لكل بلدية؛مبراعاة املوارد املاألطفال، 
إنشاء آلية رصد فعالة العتمادات امليزانية املخصصة لتلبية احتياجـات            )ب(  

  ؛تخصيصلل  مناسبةمع ضمان مستويات ،األطفال يف كل بلدية على حدة
تعقب امليزانية من منظـور      ( األطفال من أجل ختصيص مبالغ يف امليزانية       )ج(  

ومراعـاة توصـيات اللجنـة      ألطفال،  هبدف رصد خمصصات امليزانية ل    ) حقوق الطفل 
املوارد املخصـصة إلعمـال     " بشأن   ٢٠٠٧الصادرة عقب يوم مناقشتها العامة يف عام        

  ." مسؤولية الدول-حقوق الطفل 

  مجع البيانات    
اهلشة تعرب اللجنة عن قلقها لعدم توفر بيانات كافية عن الظروف املعيشة لألطفال               -١٨

ين يعانون من الفقر، واألطفـال ذوو اإلعاقـة، وأطفـال           ، مبن فيهم األطفال الذ    أوضاعهم
كما تعـرب   . األقليات أو األطفال املهاجرون، واألطفال املودعون يف مراكز الرعاية البديلة         

اللجنة عن قلقها إزاء حمدودية اإلحصاءات اليت تتعلق بإيذاء األطفال وإمهاهلم وممارسة العنف             
  .ضدهم، وباخلدمات املقدمة إليهم

دراسات التحليليـة   حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظام اإلحصاءات وال          -١٩
 الـسياسات   لالسترشاد هبا يف  نفيذ االتفاقية، وضمان مجع البيانات واستخدامها       بت املتعلقة

 بالفقر والعنف واألطفال ذوي اإلعاقة وأطفال األقليـات واألطفـال           اخلاصةوالربامج  



CRC/C/FIN/CO/4 

GE.11-44593 6 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيـز       . أسرة من   املهاجرين واألطفال احملرومني  
فيما  يف مجيع أحناء إقليمها   ع بيانات وحتليلها     جبم ، بصورة منهجية  ،قدراهتا من أجل القيام   

مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية علـى أن        و عاماً   ١٨خيص مجيع األشخاص دون سن      
  .اجلنس واخللفية اإلثنيةوها العمر مصنفة وفقاً جلملة أمور، منتلك البيانات تكون 

  النشر والتوعية والتدريب    
ترحب اللجنة باملعلومات اليت تتعلق بنشر االتفاقية وما يتصل هبا من تدريب، وهو                -٢٠

هدف اعتمد بوصفه أحد أهداف برنامج السياسات املتعلقة برعاية األطفال والشباب واألسر            
ومـع  . حتفال بالذكرى السنوية العشرين لالتفاقية    الذي وضعته احلكومة، وبتنظيم محلة لال     

ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تدين مستوى الوعي باالتفاقية يف أوساط اجلمهـور               
  .عامة، مبا يف ذلك يف أوساط اآلباء واملهنيني الذين يعملون مع األطفال

االتفاقيـة  توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها لزيـادة التعريـف ب            -٢١
والقوانني الوطنية القائمة على االتفاقية وغريها من الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة            

.  مع األطفـال   واملهنيني العاملني يف أوساط اجلمهور عامة، ويشمل ذلك األطفال واآلباء         
بتعزيز التدريب املقدم إىل مجيع الفئات املهنية العاملـة مـن أجـل             وتوصي اللجنة أيضاً    

فال ومعهم، وال سيما املوظفون املكلفون بإنفاذ القـانون واملعلمـون والعـاملون             األط
الصحيون، واألخصائيون االجتماعيون، واملوظفون العاملون يف مؤسسات الرعاية البديلة         

  .، لضمان كفاية هذا التدريب ومنهجيتهجبميع أشكاهلا

  التعاون الدويل    
 يف املائة   ٠,٥٦ نسبة   ٢٠١٠يف عام   تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف خصصت         -٢٢

   من دخلها القومي اإلمجايل لتقدمي املساعدة الدولية وأهنا التزمت ببلوغ اهلـدف املتفـق              
          يف املائة من دخلها القـومي اإلمجـايل حبلـول    ٠,٧عليه دولياً املتمثل يف ختصيص نسبة     

امها باهلدف املتفـق عليـه      وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتز      . ٢٠١٥عام  
، بـل  ٢٠١٠ يف املائة من دخلها القومي اإلمجايل حبلـول عـام       ٠,٧دولياً ببلوغ نسبة    

كما تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يصبح إعمال          . جتاوزها إذا أمكن ذلك   
. حقوق الطفل إحدى أعلى أولويات اتفاقات التعاون الدويل املربمة مع البلدان الناميـة            

 عند قيامها بذلك، املالحظات اخلتاميـة الـيت         ،وتقترح اللجنة أن تراعي الدولة الطرف     
  .وضعتها جلنة حقوق الطفل فيما خيص البلد املتلقِّي املعين

   حقوق الطفل وقطاع األعمال    
تأسف اللجنة لعدم وجود حظر على استغالل الشركات املقيمة يف فنلنـدا لعمـل                -٢٣

شر أو غري مباشر فضالً عن عدم فرض قيود على دوائر األعمـال             األطفال سواء بشكل مبا   
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وتعرب اللجنة عن قلقها أيـضاً      .  عمل األطفال  املنتجة باستغالل استرياد أو بيع السلع     بشأن  
لعدم وجود لوائح قانونية تقيد تسويق األغذية غري الصحية اليت تؤثر علـى تغذيـة الطفـل           

  .ة وغري ذلك من اآلثار الصحية السلبيةوتسهم يف اإلصابة بالبدانة منذ الطفول

 إطار حلظر استغالل عمل األطفال من قبـل         بتوفريتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٢٤
 أعمال جتارية يف اخلارج والشركات املتعددة اجلنسيات اليت لديهاالشركات الفنلندية اليت 

توصـي اللجنـة     كما. إمدادهاسالسل  ل بإنشاء نظام رصد فعال      ، فنلندا يوجد مقرها يف  
 على تسويق األغذية غري الصحية اليت هلا تأثري سـليب علـى             بفرض قيود الدولة الطرف   
وتنفيذ لوائح تضمن امتثال قطاع     باعتماد  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . صحة األطفال 

 فيماال سيما   و املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات،      ليةاألعمال للمعايري الدولية واحمل   
طار املتعلق حبقوق اإلنسان والشركات     مجلة أمور، منها اإل   ص حقوق الطفل، متشياً مع      خي

يف  الدول   واجب، والذي حيدد    ٢٠٠٨الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان باإلمجاع عام        
احلماية من انتهاك الشركات حلقوق اإلنسان، ومسؤوليات الشركات يف احترام حقـوق    

  . االنتهاكاتعند حدوثف أكثر فعالية اإلنسان، واحلاجة إىل سبل انتصا

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   - باء  

  عدم التمييز    
تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلصالح قانون منـع التمييـز، أي                -٢٥

اة يف  توسيع نطاق تطبيقه وخططه حبيث يشمل إنشاء مكتب ألمني املظامل املعـين باملـساو             
بيد أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار التمييز ضد األطفال ذوي اإلعاقـة                . املعاملة

واألطفال املهاجرين والالجئني واألطفال الذين ينتمون إىل أقليات إثنية، مثل أطفال الغجـر             
 ءإقـصا وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ما يتعرض له سكان الغجر الروما مـن               . الروما

 وهو ما يفضي إىل زيادة تعاطي املخدرات ومشاكل الصحة          ،اجتماعي ومتييز هيكلي ضدهم   
  .العقلية وتدين مستوى معيشة أطفال الغجر الروما

كافحة التمييز جبميع أشـكاله،     حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها مل         -٢٦
األطفـال الالجـئني    جرين و يف ذلك التمييز ضد األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال املها         مبا
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإيالء      . األطفال الذين ينتمون إىل األقليات اإلثنية     و

عالمـي  النظـام اإل  نع التمييز والقضاء عليه بطرق، منها       اخلطة العامة مل  أولوية عالية يف    
ات الوطنية  ، أن تقوم، عمالً بالسياس    وينبغي للدولة الطرف على وجه التحديد     . ربويتالو

 التدابري املتخذة ملكافحة التمييز اإلثين ضد الغجر الرومـا          املتعلقة بالغجر الروما، بتعزيز   
.  الئق جلميع أطفال الغجر الرومـا      يواستبعادهم اجتماعياً وضمان توفري مستوى معيش     

تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عما اعتمدته من        بوتوصي اللجنة الدولة الطرف     
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ري وبرامج متصلة باتفاقية حقوق الطفل يف إطار متابعتها لإلعالن وبرنـامج العمـل              تداب
يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل           املعتمدين  

 وللوثيقة اخلتامية املعتمدة يف مؤمتر استعراض نتائج ديربان         ٢٠٠١لعام   بذلك من تعصب  
   .٢٠٠٩املعقود يف عام 

  مصاحل الطفل الفضلى    
يتضمن مفهـوم   ) ٢٠٠٧(أن قانون رعاية الطفل     بترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد        -٢٧

مراعاة مصاحل الطفل الفضلى يف تقييم احتياجات الطفل من أجل التدابري املتعلقة برعايته، لكنها              
ت األخـرى للدولـة     تأسف لعدم وجود إشارة شاملة إىل مصاحل الطفل الفضلى يف التشريعا          

  .الطرف ولعدم فهم هذا املبدأ فهماً كافياً وعدم مراعاته يف القرارات اليت تؤثر على األطفال

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان إدراج مبدأ مصاحل الطفل           -٢٨
يـع  الفضلى على النحو املالئم يف مجيع اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقضائية ويف مج           

علـى   تؤثر عليهم وتطبيقه      اليت السياسات والربامج واملشاريع ذات الصلة باألطفال أو      
وينبغي أيضاً أن يستند األساس املنطقي القانوين جلميـع األحكـام والقـرارات             . الدوام

  .القضائية واإلدارية إىل هذا املبدأ

  احترام آراء الطفل    
فها بلداً رائداً، يف استعراض سياسـات  ترحب اللجنة مبشاركة الدولة الطرف، بوص       -٢٩

 بقانون رعاية الطفـل  وترحب اللجنة أيضاً . جملس أوروبا بشأن مشاركة األطفال واملراهقني     
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقهـا       . لطفل احلق يف مساع آرائه بغض النظر عن سنه        الذي مينح ا  

 عاماً مساع ١٥ يزيد عمرهم عنين ألنه وفقاً لقانون اإلجراء اإلداري، ال حيق إال لألطفال الذ   
آرائهم بصورة فردية يف قضايا تتعلق هبم، ومبوجب قانون األجانب ال ميكن على ما يبـدو                

 عاماً كقاعدة عامة، وال تسمع آراء األطفال مبا يكفي يف           ١٢مساع آراء طفل يقل عمره عن       
ذوي اإلعاقة يف مسـاع     وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم إعمال حق األطفال         . قضايا احلضانة 

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم استخدام سبل بديلة لسماع          . آرائهم على النحو املناسب   
 عاماً خارج قاعة احملكمة استخداماً كافيـاً وألهنـم قـد      ١٢آراء األطفال الذين بلغوا سن      

  .يرغمون على حضور جلسات استماع شفوية

القيود املفروضة على السن احملددة مبوجـب       توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء        -٣٠
 عاماً على النحو الواجب     ١٨القوانني احمللية، وضمان مساع آراء مجيع األطفال دون سن          

 اليت تؤثر عليهم، مبا يف ذلك يف قضايا احلضانة حسب           ةاإلداريويف اإلجراءات القضائية    
 مراعاة مبـدأ مـصاحل      وينبغي مساع آراء الطفل بطريقة مراعية للطفل مع       . نضج الطفل 

وينبغي إيالء االعتبار الواجب آلراء األطفال، مبا يف ذلك األطفـال ذوو            . الطفل الفضلى 
يف  مساع آراء الطفـل  ، يف مجلة أمور،وقد يشمل ذلك. اإلعاقة وفقاً لسن الطفل ونضجه 
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ـ  واستخدام األجهزة    ،كمةاحمل يف جلسة علنية يف قاعة       وليس،   السرية إطار، من  ة الفيديوي
   ويف هذا اخلصوص، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل تعليقهـا العـام             . السمعية أو

  .بشأن حق الطفل يف مساع آرائه) ٢٠٠٩(١٢رقم 

 ١١-٩و) ٢ و١الفقرتـان   (١٨ و٥املـواد   (البيئة األسرية والرعاية البديلة       - جيم  
  ) من االتفاقية٣٩و) ٤الفقرة  (٢٧ و٢٥ و٢١-١٩و

  سريةالبيئة األ    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين يعيشون يف كنـف آبـاء                 -٣١

يعانون من مشاكل هلا عالقة بتعاطي املخدرات وإزاء عدم توجيه اهتمـام كـاف هلـؤالء                
األطفال بشكل خاص من قبل املهنيني العاملني مع األطفال الذين يفتقرون يف حاالت كثرية              

وتؤكـد اللجنـة مـن جديـد قلقهـا          .  الالزمـة للتعامـل معهـم      إىل املعارف العملية  
)CRC/C/15/Add.272 طول املدة اليت تستغرقها املنازعات املتعلقة باحلضانةإزاء ) ٢٦، الفقرة.  

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٢
زيادة املوارد وتعزيز اخلدمات االجتماعية مبا يـوفر املـشورة لألسـر              )أ(  

ء وتدريب مجيع املهنيني العامني مع األطفـال، مبـن فـيهم األخـصائيون              وتثقيف اآلبا 
  عاملون يف جمال الرعاية الصحية؛االجتماعيون وال

تعزيز اخلدمات الوقائية وتدابري الدعم والتـدخل يف مرحلـة مبكـرة،           )ب(  
  من مشاكل هلا عالقة بتعاطي املخدرات؛سيما فيما يتعلق باألسر اليت تعاين  وال

نهوض خبدمات الوساطة األسرية فيما خيص اآلباء الذين ينوون الطالق          ال  )ج(  
 قة باحلضانة ضمن إطار زمين مناسب، مـع مراعـاة         وضمان إجياد حل للمنازعات املتعل    

  .مصاحل الطفل الفضلى

  سريةاألبيئة الاألطفال احملرومون من     
دة جماالت، منها   ترحب اللجنة بكون قانون رعاية الطفل يتضمن أحكاماً أدق يف ع            -٣٣

رعاية الطفل وإيداعه الفوري يف املؤسسات، وبكونه ينص على تقدمي الرعاية البديلة يف املقام              
 عدد األطفال   لتزايداألول يف وحدات صغرية أو وحدات شبيهة باألسرة، لكنها تشعر بالقلق            

اقبة، ولعدم كفاية   املودعني يف املؤسسات من الناحية العملية، مبا يف ذلك حاالت اإليداع املتع           
 رعاية األسر احلاضنة، ولعدم وجود معايري موحدة يف مجيع أحناء البلـد             عمليات اإليداع يف  

حتدد املعايري الالزمة إليداع الطفل يف مؤسسات الرعايـة البديلـة، والتخطـيط للرعايـة               
ة بشكل واستعراض قرارات اإليداع بصورة منتظمة، ولعدم مراقبة ورصد مرافق الرعاية البديل         

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود آليات فعالة لتقدمي الشكاوى فيما خيـص              . كاف
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كمـا  . األطفال احملرومني من الرعاية األبوية، مبا يف ذلك األطفال املودعون يف املؤسـسات            
ون دوماً يف نظام التعلـيم      تشعر اللجنة بالقلق ألن األطفال املودعني يف املؤسسات ال ُيسجل         

وإضافة إىل ذلك،   . وال يتلقون يف كثري من األحيان خدمات الصحة العقلية الضرورية         العادي  
يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفر الدعم لألسر البيولوجية أثناء وجود أطفاهلا يف مؤسسات              

  . الرعاية البديلة والذي يرمي إىل مجع مشل هؤالء األطفال بأسرهم البيولوجية

  : الدولة الطرف بالقيام مبا يليتوصي اللجنة  -٣٤
مضاعفة جهودها لضمان إيداع األطفال الذين حيتاجون إىل رعاية بديلة            )أ(  

 يف املؤسسات، واختـاذ     وليسيف أماكن رعاية شبيهة جبو األسرة ورعاية األسر احلاضنة          
 زيادة   بوسائل منها  ،تدابري لتفادي إيداع األطفال بصورة متعاقبة يف أماكن الرعاية العامة         

  ؛القائمني باحلضانةباء رعاية األسر احلاضنة ودعم اآلاملوارد املخصصة ل
ميع املهنيني العاملني مع األطفال يف أمـاكن الرعايـة          توفري التدريب جل    )ب(  

   واملشرفون؛القائمون باحلضانةالبديلة، مبا يف ذلك اآلباء 
أماكن الرعايـة   وضع معايري وطنية موحدة للتقييم وإيداع األطفال يف           )ج(  

البديلة والتخطيط للرعاية واستعراض قرارات اإليداع بانتظام وضمان مراقبـة ورصـد            
  حالة األطفال املودعني يف بيوت األسر احلاضنة أو املؤسسات بصورة كافية؛ 

اختاذ التدابري الضرورية لضمان توفري آليات لتقدمي الـشكاوى فعالـة             )د(  
  يدة فيما خيص األطفال احملرومني من الرعاية األبوية؛جيداً ومستقلة وحماومعلن عنها 

ضمان التحاق األطفال املودعني يف املؤسسات بالتعليم العادي وحصوهلم   )ه(  
  على خدمات الصحة العقلية عند االقتضاء؛

تقدمي الدعم إىل األسر البيولوجية هبدف القيام يف مرحلة الحقة جبمـع              )و(  
  .مشل األطفال املودعني يف أماكن الرعاية البديلة بأسرهم البيولوجية مىت أمكن ذلك

  .التوجيهية للرعاية البديلة لألطفالتوصي اللجنة الدولة الطرف مبراعاة املبادئ   

  العقوبة البدنية    
 الرامية إىل القضاء علـى      ٢٠١٥-٢٠١٠طة العمل الوطنية للفترة     ترحب اللجنة خب    -٣٥

بيد أهنا ال تزال تشعر بالقلق السـتمرار التـهاون          . العقوبة البدنية اليت متارس على األطفال     
  . بالعقوبة البدنية واللجوء إليها، وبصفة خاصة يف املرتل

ر العقوبة البدنيـة يف     قوانني اليت حتظ  إنفاذ ال توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان        -٣٦
الغني  الب  بصورة منهجية يف أوساط    توعيةبطرق، منها زيادة ال   ،   إنفاذاً كامالً  مجيع األماكن 

وتعزيز أشكال التأديب املناسبة اإلجيابية واخلالية من العنف ومواصلة الرصـد           واألطفال،  
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باء الـذين    واآل إىل دعم خاص  حيتاجون  الذين لديهم أطفال    باء  آلمع إيالء اهتمام خاص ل    
  .األطفالتنشئة ب م املتعلقةيواجهون صعوبات يف ممارساهت

  إيذاء األطفال وإمهاهلم    
تأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تقدم معلومات عن حاالت ختص إيذاء األطفال               -٣٧

  .وإمهاهلم أو عن السياسات احلكومية املتبعة يف هذا اخلصوص

 دراسة عن حدوث وانتشار حـاالت إيـذاء         توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء      -٣٨
األطفال وإمهاهلم مبختلف أشكاهلا وعن السياسات احلكومية املتبعة ملنع إيـذاء األطفـال             

بشأن حق الطفل يف التحرر من مجيع       ) ٢٠١١(١٣تعليق اللجنة العام رقم      وإمهاهلم مبراعاة 
  .ريرها الدوري املقبلأشكال العنف وتقدمي معلومات أكثر تفصيالً يف هذا اخلصوص يف تق

   متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال    
  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٣٩

إعطاء األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال، بـسبل             )أ(  
 األطفال،  منها ضمان تنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد           

   مع إيالء اهتمام خاص لنوع اجلنس؛
تضمني التقرير الدوري القادم معلومات عن تنفيـذ الدولـة الطـرف              )ب(  

التوصيات الواردة يف الدراسة، وخباصة التوصيات اليت أبرزها املمثل اخلاص لألمني العام            
  :العنف ضد األطفال، وحتديداً ما يليسألة املعين مب

لة وطنية من أجل منع مجيع أشكال العنف ضـد          وضع استراتيجية شام   '١'
  األطفال ومعاجلتها؛

فرض حظر قانوين وطين صريح على مجيع أشكال العنف ضد األطفال يف  '٢'
  مجيع األماكن؛

إقرار نظام وطين جلمع البيانات وحتليلها ونشرها وخطة للبحوث املتعلقة           '٣'
  ؛بالعنف ضد األطفال

عين مبسألة العنف ضد األطفال والتماس      التعاون مع ممثل األمني العام امل       )ج(  
، )اليونيسيف(املساعدة منه، فضالً عن التماس املساعدة من منظمة األمم املتحدة للطفولة          

ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة الصحة العامليـة، والوكـاالت      
مم املتحدة للتربيـة    األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك منظمة العمل الدولية، ومنظمة األ          

، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومكتـب األمـم          )اليونسكو(والعلم والثقافة   
  . املتحدة املعين مبكافحة املخدرات واجلرمية واملنظمات غري احلكومية الشريكة
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 ٢٣واملـواد   ،  ١٨ من املادة    ٣، والفقرة   ٦املادة  (الصحة األساسية والرعاية      - دال  
  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١والفقرات  ٢٦ و٢٤و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
ترحب اللجنة بالتعديالت اليت طرأت على قانون اخلدمات واملساعدات املخصـصة             -٤٠

 اليت تركز على تقدمي املساعدة على أساس االحتياجـات الفرديـة            ٢٠٠٩للمعوقني يف عام    
، لكنها ال تزال    ٢٠١٥-٢٠١٠قة للفترة   لألشخاص ذوي اإلعاقة، وبربنامج سياسات اإلعا     

تشعر بالقلق إزاء عدم توفر ما يكفي من خدمات الرعاية الصحية املقدمة إىل األطفال ذوي               
.  االلتزام املايل من جانب الدولة الطرف يف هذا اخلصوص         وعدماإلعاقة يف بعض البلديات،     

 من حمدودية قـدرهتم علـى       وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكون األطفال ذوي اإلعاقة يعانون        
التنقل بسبب العوائق القائمة يف البيئة املادية وشبكة النقل العام وبالتايل من ارتفاع مـستوى               

وإضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق      . الفصل بني الطالب ذوي اإلعاقة وغريهم من الطالب       
ي اإلعاقة، وعدم تلقي    لعدم إتاحة التدريب الكايف للمدرسني يف جمال العمل مع األطفال ذو          

أسر هؤالء األطفال املساعدة أو التوجيه التربوي بشكل كاف وبنوعية جيدة وحمدثة لـدعم              
  .إعادة تأهيل أطفاهلا

 مـن االتفاقيـة،     ٢٣توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي يف ضوء املادة             -٤١
  :اقةبشأن حقوق األطفال ذوي اإلع) ٢٠٠٦(٩وتعليق اللجنة العام رقم 

وضع إطار قانوين وسياسايت شامل لضمان املساواة بني األطفـال ذوي             )أ(  
اإلعاقة وغريهم من األطفال يف احلق يف حصوهلم على خدمات للرعايـة الـصحية ذات               
نوعية جيدة وارتياد املباين العامة واستخدام وسائل النقل واحلـصول علـى التعلـيم يف            

  املدارس العادية؛
دد كاف من املساعدين اخلاصني لألطفال ذوي اإلعاقـة         ضمان توافر ع    )ب(  

  وما يلزمهم من خدمات الترمجة الفورية والنقل؛
حتسني قدرات املدرسـني لتـدريس األطفـال ذوي اإلعاقـة وذوي              )ج(  

  االحتياجات اخلاصة؛
  دعم األسر اليت لديها أطفال ذوو إعاقة بتوفري ما يلزمها من التوجيه التربوي؛  )د(  
  .يع عملية التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةتسر  )ه(  

  الصحة واخلدمات الصحية    
 الـذي يـنص علـى       ٢٠١٠ترحب اللجنة باعتماد قانون الرعاية الصحية يف عام           -٤٢

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عـدم        . الفحص الصحي والتعليم الصحي لألطفال والشباب     
يف املدارس، مبن فيهم موظفون لتقدمي املشورة النفـسية إىل          وجود عاملني طبيني بشكل دائم      
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وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الصعوبات اليت تواجهها النساء احلوامـل اللـوايت             . األطفال
 يف احلصول على العالج الطيب، وألن الدولة الطرف         مشاكل تتعلق بتعاطي املخدرات   لديهن  

  .ل املولودين ألمهات مدمناتال تويل اهتماماً كافياً لنماء األطفا

 يف املـدارس،    بتأمني حضور دائم للعاملني الطبيني    توصي اللجنة الدولة الطرف       -٤٣
وتوصي . تقدمي املشورة النفسية إىل األطفال    األخصائيون النفسانيون من أجل     يف ذلك    مبا

تعاطي كل  اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان تلقي النساء احلوامل اللوايت يعانني من مشا           
تقدمي املـساعدة   و،نوعية جيدةب املساعدة والعالج الطبيني يف الوقت املناسب و املخدرات
  .ألطفال املولودين لتلك األمهاتوالدعم ل

  الصحة العقلية    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل اإلصابة باالكتئاب وعدد حاالت االنتحـار              -٤٤

ر يف املدارس خالل السنوات األخرية ونقص خـدمات  فضالً عن وقوع حادثتني إلطالق النا 
كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم اخنفاض عـدد وصـفات      . الصحة العقلية املقدمة إىل األطفال    

 الذين يتم تشخيص حاالهتم على أهنا إصابات باضطراب قـصور       املنشطات النفسية لألطفال    
  . االنتباه مع فرط النشاطاالنتباه أو اضطراب قصور

  :وصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يليت  -٤٥
للفحـوص  تعزيز خدمات الصحة العقلية لألطفال وضمان خـضوعهم           )أ(  

  والعالجات الالزمة فضالً عن تكثيف تدابري الوقاية من االنتحار؛
رصد وصفات املنشطات النفسية لألطفال واختـاذ مبـادرات إلتاحـة          )ب(  

 حاالهتم على أهنا إصابات باضطراب قصور االنتباه        الذين يتم تشخيص  اإلمكانية لألطفال   
 وآلبائهم ومدرسيهم للحصول على طائفـة  ،مع فرط النشاطأو اضطراب قصور االنتباه    

  واسعة من التدابري والعالجات النفسية والتربوية واالجتماعية؛
النظر يف االضطالع بعملية مجع وحتليل بيانات مصنفة وفقـاً للمـادة               )ج(  
  .دف رصد احتمال إساءة تعاطي األطفال للعقاقري املنشطة النفسيةوالعمر هب

  الرضاعة الطبيعية    
ترحب اللجنة باعتماد برنامج العمل الوطين الفنلندي للتـشجيع علـى الرضـاعة               -٤٦

.  ورصده من قبل فريق املتابعة املعين بالتشجيع على الرضاعة الطبيعية          ٢٠٠٩الطبيعية يف عام    
 يف الدولـة     تظل منخفضة  زال تشعر بالقلق ألن معدالت الرضاعة الطبيعية      بيد أن اللجنة ال ت    

 ألن معظـم املعلومـات      وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً   . قد ارتفعت  حىت وإن كانت     ،الطرف
املتعلقة بالرضاعة الطبيعية ال تتاح حالياً إال على شبكة الويب وألن األمهـات ال ميكنـهن                

بالرضاعة الطبيعية عن طريق وسائل أخرى، ولالفتقـار إىل         االطالع على املعلومات املتعلقة     
  .التوعية والتثقيف بأمهية الرضاعة الطبيعية
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل التشجيع على الرضاعة             -٤٧
 اخلاصة بالرضاعة الطبيعية وتثقيف اجلمهور  اللوازمالطبيعية بإتاحة الفرصة للحصول على      

  .التغذية الصناعية وتوعيته بأمهيتها ومبخاطر العام

  صحة املراهقني    
 ٢٠١١-٢٠٠٧ للفترة   تعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية   ترحب اللجنة خبطة العمل اخلاصة ب       -٤٨

. ٢٠٠٧ يف عام    فضالً عن إنشاء إدارة لصحة األطفال واملراهقني داخل املعهد الوطين للصحة العام           
 استهالك املشروبات الروحية والتبغ    بالقلق إزاء ارتفاع مستوى      ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر    

  .يف أوساط املراهقني

 املـراهقني   اجتـاه توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابريها الرامية إىل حتويل            -٤٩
 بتوعيتهم باآلثار السلبية    وتعاطي املخدرات عن استهالك املشروبات الروحية والتبغ      بعيداً  

يـاة  احللضمان مسامهتها يف أمناط     حية والتبغ وإشراك وسائط اإلعالم      للمشروبات الرو 
  .ألطفال واملراهقنياخلاصة باستهالك ال وأمناط اصحيةال

  مستوى املعيشة    

  على قانون بدل الرعاية املرتلية للطفل وبدل        اليت أدخلت  ترحب اللجنة بالتعديالت    -٥٠
ة املبالغ املخصصة لبدل الرعاية املرتليـة       نص على زياد  اليت ت و ٢٠١٠الرعاية اخلاصة يف عام     

بيد . وعلى توسيع نطاق األهلية لتشمل األشخاص العاملني حلساهبم ومتديد فترة إجازة األبوة           
سـيما   أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق ألن عدد األطفال واألسر اليت لـديها أطفـال، وال               

د على الضعف يف السنوات العشر       قد زا  ، أعوام الذين يعانون من الفقر     ٣األطفال دون سن    
  .األخرية وألن مبالغ استحقاقات األطفال واستحقاقات اآلباء قد اخنفضت حبكم الواقع

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مضاعفة جهودها لتقدمي الدعم إىل األسر احملرومة              -٥١
لوالـدين   ا األسر اليت تعيش يف كنف أحد      و الفتّيةاألسر  أطفال  ويشمل ذلك   اقتصادياً،  

. وضمان حق مجيع األطفال يف التمتع مبستوى معيـشي الئـق          الكثرية األطفال،   واألسر  
ـ             سألة وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باختاذ التدابري الضرورية جلمع بيانات تتعلق مب

  . بفعاليةبغية معاجلتهافقر األطفال وحتليلها بشكل شامل 

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (ثقافية التعليم واألنشطة الترفيهية وال  - هاء  

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان    

تشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات اليت يواجهها األطفال الذين هم يف حالة ضعف               -٥٢
 يف نظام التعليم، مبا يف ذلك ارتفاع معـدل          ،مبختلف فئاهتم، مبن فيهم أطفال الغجر الروما      

 دراسـية   ب وتدين التحصيل العلمي وارتفاع عدد األطفال الذين يلتحقون بـصفوف          التغي
  .خاصة وارتفاع معدل االنقطاع عن الدراسة
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٥٣
تعزيز معرفة املدرسني مبختلف الثقافات والـصعوبات الـيت يواجههـا             )أ(  

لذين ينتمون إىل الغجر الروما يف املدارس، ويـشمل         األطفال، وتوظيف املزيد من املهنيني ا     
  ذلك توظيفهم كمساعدين لالحتياجات اخلاصة لتقدمي دعم أكرب إىل األطفال وإىل أسرهم؛

 الدورات التدريبية املخصصة للمدرسني ويف    إدراج حقوق األقليات يف       )ب(  
  ؛املناهج الدراسية

حقني بـربامج   تال غري مل  تشجيع عدد أكرب من اآلباء الذين لديهم أطف         )ج(  
 لتحسني  برامج النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة     الرعاية النهارية على تسجيل أطفاهلم يف       

 املدرسة واحليلولة    مرحلة االنتقال إىل   تسهيلإتقاهنم للغة الفنلندية ومهاراهتم االجتماعية و     
  .دون الرسوب والتسرب من املدرسة

    حيلولة دون تسلط األقران بني األطفال، لكنـها        اللجنة بإنشاء مشروع لل    وترحب  -٥٤
انتشار التحرش اجلنسي أو القائم علـى نـوع         بال تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد         

اجلنس ضد الفتيات فضالً عن تسلط األقران، مبا يف ذلك على شبكة اإلنترنت وعرب اهلواتف               
، الـيت   ٢٠١٠ قانون التعليم األساسي يف عام       وترحب اللجنة بالتعديالت املدخلة على    . النقالة

تنص على تقدمي دعم معزز أو خاص يف جمال التعلم، لكنها تظل قلقة إزاء ارتفاع عدد األطفال                 
غري الراضني عن مدارسهم على الرغم من التحصيل األكادميي املمتـاز لألطفـال يف الدولـة                

  .الطرف

  :يتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يل  -٥٥
تعزيز التدابري املتخذة ملكافحة مجيع أشكال تسلط األقران والتحـرش،            )أ(  

مثل حتسني قدرات املدرسني ومجيع العاملني يف املدارس والطالب من أجل قبول التنوع يف 
  املدرسة وتعزيز مهاراهتم يف فض املنازعات؛

هم يف مراعاة إيالء اهتمام أكرب لرفاه األطفال يف املدارس، مبا يف ذلك حق  )ب(  
  ؛ عن املدرسةآرائهم وإجراء حبوث عن أسباب عدم رضاهم

املتعلق بأهداف التعلـيم يف     ) ٢٠٠١(١مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )ج(  
  .تنفيذ التوصيات املشار إليها أعاله

  يف مرحلة الطفولة املبكرةوالتعليم الرعاية     

التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، مثل      تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أوجه القصور يف           -٥٦
ملوظفني إىل األطفال وما يزعم من تدين نوعيـة الرعايـة           وضعف نسبة ا  االفتقار إىل املهنيني    

 إتاحـة وترحب اللجنة ب  . النهارية أو التعليم قبل االبتدائي بالنظر إىل عدم وجود معايري دنيا          
الصفني األول والثـاين مـن املـدارس        األنشطة يف الصباح وبعد الظهر ألطفال املدارس يف         

 وهو ما جيعل من ، تلك األنشطةبتوفرياالبتدائية، لكنها تشعر بالقلق ألن البلديات غري مطالبة 
  . بني عملهم وحياهتم األسريةالتوفيقالصعب على اآلباء 
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  توصي اللجنة الدولة الطرف بصياغة قانون عام جديد يتعلق بالرعاية والتعلـيم              -٥٧
لة الطفولة املبكرة ومواءمة مجيع األحكام اليت تتعلق بالطفولة املبكـرة، وتعزيـز             يف مرح 

املتعلق بإعمال حقوق ) ٢٠٠٥(٧مراعاة تعليق اللجنة العام رقم  معمنظور حقوق الطفل 
التعلـيم  " بيان املفوضية األوربية بـشأن        واستناداً إىل  ،الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة    

تزويد مجيع أطفالنا بأحسن الوسائل يف أوائل حيـاهتم         :لطفولة املبكرة والرعاية يف مرحلة ا   
وتوصـي  . ٢٠١١فرباير / شباط١٧ الصادر يف (COM (2011 66)) "من أجل عامل الغد

اللجنة أيضاً بتحسني تغطية ونوعية برامج التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، بطرق منها             
وظفني إىل األطفال حبيث يكون حجم اجملموعة       زيادة عدد موظفي الرعاية وحتسني نسبة امل      

  .حمدوداً وتصبح عالقة استمرارية الرعاية مضمونة أكثر

، )د(-)ب(٣٧، و ٤٠، و ٣٩، و ٣٨ و ٣٠، و ٢٢د  املـوا (تدابري احلماية اخلاصة      - واو  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و

  االستغالل اجلنسي    
تفاقية جملـس أوروبـا حلمايـة        اللجنة باعتماد القانون الذي يتعلق بإنفاذ ا       ترحب  -٥٨

قانون تدابري منع توزيع املـواد      و،  ٢٠١١األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني يف عام        
بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود دراسـة بـشأن          . ٢٠٠٧اإلباحية املتعلقة باألطفال يف عام      

). على شبكة اإلنترنت  (االعتداء اجلنسي والتحرش اجلنسي باألطفال يف وسائط اإلعالم الرقمية          
وتأسف اللجنة أيضاً لتباطؤ عملية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل            

  .املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة نطاق أفعال االعتداء اجلنسي والتحـرش             -٥٩
 وتعزيـز الطرائـق     ،سيما على شبكة اإلنترنت     وسائط اإلعالم الرقمية، وال    اجلنسي يف 

املتاحة لديها للكشف عن مرتكيب هذه األفعال ومعاقبتهم واعتماد التـدابري القانونيـة             
وتوصـي  . واإلدارية والسياساتية الضرورية ملكافحة العنف يف وسائط اإلعالم الرقميـة         

 موارد مناسبة وتعزيز العمل والتنسيق احلكـوميني        اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتخصيص    
سيما على شبكة اإلنترنت، وضـمان       من أجل مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال، وال      

ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال ومساعدة الضحايا األطفال على        تنفيذ برامج وسياسات    
يف املؤمتر العـاملي ملكافحـة      اخلتامية اليت اعتمدت     للوثائق وفقاً   التعايف وإعادة إدماجهم  

، ويوكوهاما يف عـام  ١٩٩٦ستكهومل يف عام  ااالستغالل اجلنسي لألطفال الذي عقد يف       
التوايل، ويف املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال الذي عقـد يف             على   ٢٠٠١

تـصديق   وحتث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية ال        .٢٠٠٨ريو دي جانريو يف عام      
ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد         على الربوتوكول االختياري املتعلق     

  .اإلباحية
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  األطفال الالجئون وملتمسو اللجوء    
 الذي يراعي مبدأ مصاحل الطفل      ٢٠٠٦تالحظ اللجنة برنامج سياسات اهلجرة لعام         -٦٠

 اليت ٢٠١٠ت على قانون األجانب يف عام     الفضلى يف سياسات اللجوء والالجئني، والتعديال     
 وهو ما يعين أن إجراء حتديد العمر بوسائل         ،تنص على مل مشل أسر األطفال غري املصحوبني       

بيد أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء ممارسـة          . الفحص الطيب خيضع حالياً حلكم القانون     
 تشعر اللجنـة    ، وإضافة إىل ذلك   .احتجاز األطفال الذين يلتمسون اللجوء يف الدولة الطرف       

 عاماً وما فوق يقيمـون يف وحـدات         ١٦بالقلق ألن ملتمسي اللجوء الذين تبلغ أعمارهم        
 ولعدم كفاية خدمات الصحة العقلية والعالج والرعاية النفسية         ،البالغني يف مراكز االستقبال   

  .ر غري املصحوبنيللقّص

  :ليتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا ي  -٦١
لصاحل تفسري الشك، عندما يكون هناك شك يف عمر ملتمس اللجوء،              )أ(  

مسي اللجوء للطعن يف نتيجة عملية     لت اإلمكانية مل  وإتاحةطفل،  ك ومعاملتهملتمس اللجوء   
املتعلق مبعاملة األطفال غـري     ) ٢٠٠٥(٦التعليق العام رقم    ضوء    وذلك يف  ،حتديد العمر 

  ؛ الذين هم خارج بلدهم األصلياملصحوبني واملنفصلني عن ذويهم
 عاماً ومـا فـوق يف       ١٦جتنب وضع ملتمسي اللجوء البالغة أعمارهم         )ب(  

وحدات إقامة البالغني يف مراكز االستقبال، وتوفري ما يكفي من خدمات الصحة العقلية             
  والعالج والرعاية النفسية للقصر غري املصحوبني؛

ألقـصر  ولجوء إال كمالذ أخري ضمان عدم احتجاز األطفال ملتمسي ال     )ج(  
  . أية تدابري بديلةيف حال تعذر تطبيقفترة ممكنة 

  خطوط النجدة    
توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ختصيص متويل دائم وكاف خلطوط النجدة             -٦٢

 رقـم أورويب    ١١٦ ٠٠٠ اإلنترنت املتاحة لألطفال وتنفيذ مشروع تقدمي        وعرباهلاتفية  
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن      . ألورويب املتعلق حبقوق الطفل   وفقاً لبيان االحتاد ا   

تقر خبطوط النجدة لألطفال كأداة أساسية حلماية الطفل ووسيلة تساعد على الوقاية من             
  .العنف ضد األطفال والكشف عنه

   واألقلياتاألطفال الذين ينتمون إىل مجاعات الشعوب األصلية    
ن األطفال الذين ينتمون إىل مجاعات أقلية الغجر الروما والشعوب          تشعر اللجنة بالقلق أل     -٦٣

 العـالج أو  األصلية الصامية ال تتلقى اخلدمات الصحية، مبا يف ذلك خدمات الصحة العقليـة أو             
كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية مستوى اخلدمات        . الرعاية النفسية بلغة الروما واللغة الصامية     

ة الترفيهية بلغة الروما واللغة الصامية وألن إتاحة تلك اخلدمات واألنشطة باللغة            التعليمية واألنشط 
  .الصامية مقصورة على املناطق الرئيسية اليت تقطن فيها اجلماعات الصامية
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٦٤
ميني الصااألطفال رصد وتقييم مدى إدماج حقوق أطفال الغجر الروما و  )أ(  

  يف اخلطط والربامج الوطنية؛
ضمان متتع أطفال الغجر الروما واألطفال الصاميني حبقهم يف احلـصول             )ب(  

على التعليم الذي يراعي ثقافتهم وعلى خدمات الرعاية الصحية بلغتهم األصلية، مبـا يف        
  الذين يعيشون خارج موطن الصاميني؛ذلك األطفال الصاميون 

وثق مع حكوميت السويد والنرويج فيما يتعلق جبملـة         التعاون على حنو أ     )ج(  
أمور منها املناهج الدراسية وتدريب املدرسني وإنتاج مواد للمدرسني وتقـدمي حمتـوى             

  إعالمي من أجل األطفال الصاميني؛
بشأن أطفـال الـشعوب     ) ٢٠٠٩(١١راعاة تعليق اللجنة العام رقم      م  )د(  

  اقية؛األصلية وحقوقهم املنصوص عليها يف االتف
بـشأن  ) ١٩٨٩(١٦٩قية منظمة العمل الدولية رقم      التصديق على اتفا    )ه(  

  .الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  - زاي  
 من أجل زيادة تعزيز متتع األطفال حبقـوقهم،         بالقيامتوصي اللجنة الدولة الطرف،       -٦٥

كوك األمم املتحدة األساسية حلقوق اإلنسان اليت ليست بعد طرفاً فيهـا            بالتصديق على ص  
املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال    وهي الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     

والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب،       واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،    
اتفاقيـة حقـوق     و حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،     االتفاقية الدولية حلماية    و

األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء     
القسري، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             

  .واالجتماعية والثقافية

   نشراملتابعة وال  - حاء  

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه               -٦٦

التوصيات تنفيذاً كامالً، بطرق من بينها إحالتها إىل رئيس الدولة، وإىل احملكمـة العليـا             
اذ والربملان والوزارات والسلطات البلدية ذات الصلة، للنظر فيها على النحو املالئم واخت           

  .املزيد من اإلجراءات بشأهنا



CRC/C/FIN/CO/4 

19 GE.11-44593 

  النشر    
توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع التقرير الدوري              -٦٧

) املالحظات اخلتاميـة  (الرابع والردود اخلطية اليت قدمتها إىل اللجنة والتوصيات ذات الصلة           
          علـى سـبيل املثـال      (اليت اعتمدهتا اللجنة وذلك بلغات البلد وبوسائل تشمل اإلنترنـت         

، ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعات الشباب، والفئات املهنيـة          عامة لجمهورل،  )ال احلصر 
   . تطبيقهاواألطفال هبدف إثارة النقاش حول االتفاقية والتوعية هبا، وتنفيذ أحكامها ورصد

  التقرير املقبل  - طاء  
قريرها املقبل اجلامع للتقريرين الـدوريني      تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي ت        -٦٨

 وتضمينه معلومات عن تنفيذ     ٢٠١٧يوليه  / متوز ١٩اخلامس والسادس يف موعد أقصاه      
وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل مبادئهـا التوجيهيـة          . هذه املالحظات اخلتامية  

 ١اعتمـدت يف    الـيت   ) CRC/C/58/Rev.2(املنسقة لتقدمي التقارير اخلاصة بكل معاهدة       
، وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير الـيت تعـد يف            ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 

وحتث .  صفحة٦٠املستقبل ينبغي أن متتثل للمبادئ التوجيهية وأال يتجاوز عدد صفحاهتا 
ويف حال جتـاوز    . اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً هلذه املبادئ التوجيهية         

ير املقدم العدد احملدد للصفحات سيطلب إىل الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة            التقر
وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنـه يف       . تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله      

ال ميكن ضمان ترمجة التقرير ألغراض      ن مراجعة التقرير وإعادة تقدميه      حال عدم متكنها م   
  .قبل هيئة املعاهدةالنظر فيه من 

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدثة وفقـاً ملتطلِّبـات              -٦٩
على النحو الوارد يف املبادئ التوجيهية املنسَّقة لتقـدمي          األساسية املشتركة  وثيقةإعداد ال 

 م املتحـدة  أقرها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات األم        التقارير اليت   
ـ  ).HRI/MC/2006/3(،  ٢٠٠٦يونيـه   /يف حزيران الذي عقد    حلقوق اإلنسان  شكل وُي
مبعاهدة حمددة والوثيقة األساسية املشتركة معاً االلتزام بإعداد تقارير منسقة التقرير املتعلق 

  .مبوجب اتفاقية حقوق الطفل

        


