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  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  
  )ج(١٥ للفقرة لسامية حلقوق اإلنسان، وفقاًموجز أعدته املفوضية ا

  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  فنلندا

 إىل عملية االستعراض    )١( من أصحاب املصلحة   ستةات مقدمة من    رقهذا التقرير هو عبارة عن موجز لو      
وال يتضمن التقرير . انوهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنس. الدوري الشامل

يتصالن قرار أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو 
قدر وروعي وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، . مبطالبات حمّددة

وقد ُيعزى االفتقار إىل معلومات أو إىل تركيز بشأن مسائل حمّددة إىل عدم . ية النصوص األصل تغيري عدماملستطاع
 وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية      . تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها        

 اجلولة األوىل هي    وترية االستعراض يف  أن  وبالنظر إىل   . جلميع الورقات املقدمة   النصوص الكاملة    حلقوق اإلنسان 
 / كـانون الثـاين    ١بأحداث وقعـت بعـد      أساساً   قلعتتأربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير         

  .٢٠٠٤يناير 
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً

  طاق االلتزامات الدولية ن-  ألف

العفو الدولية بأن تصدق فنلندا على الربوتوكول منظمة خبصوص التصديق على الصكوك العاملية، أوصت   - ١
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع األطفـال،               

ن االختفاء القسري، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال          واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص م     
أن من امللح أن تصدق حكومة فنلندا ) VIKE(قني اإلنسانية وويرى مركز حقوق املع. )٢(املهاجرين وأفراد أسرهم

 ٢٥ مؤرخـة (ديـة   نعلى االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وقدم ورقة إىل وزارة اخلارجية الفنل            
تصف أوجه القصور يف التشريعات احمللية لفنلندا خبصوص االتفاقيـة الدوليـة حلقـوق              ) ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

  .)٣(األشخاص ذوي اإلعاقة

، صرفت  ٢٠٠٦، بأنه يف خريف عام      ذكرته، يف مجلة ما     (STP) وأفادت مجعية الشعوب املعرضة للخطر      - ٢
أعدته قد  نون بشأن حقوق السكان األصليني كانت الوزارات        احلكومة الفنلندية النظر مرة أخرى عن مشروع قا       

احلكومة الفنلندية أخرياً مسألة أن تسّوي مل الصاميني أب بشدة  وبأن فشل املشروع خيَّ؛٢٠٠٦يونيه /يف حزيران
   الدوليـة ، يف السياق نفسه، اتفاقية منظمـة العمـل           أيضاً احلق يف األرض، املتناَزعة منذ أمد بعيد، وبأن توقع        

  .)٤(١٦٩رقم 

ة العفو الدولية فنلندا على التصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار منظموحثت   - ٣
  .)٦(فنلندا على أن تفعل ذلكبدوره ، وشجع مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان )٥(بالبشر

   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

 واللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب       )٧(قوق اإلنسان رحب كل من مفوض جملس أوروبا حل        - ٤
 بتعزيز فنلندا إطارها القانوين واملؤسسي ملكافحة العنـصرية         )٩( وجلنة وزراء جملس أوروبا    )٨(التابعة جمللس أوروبا  
  .والتمييز العنصري

اعتماد قـانون اللغـة     وهناك تطورات تشريعية مهمة أخرى أفادت هبا جلنة وزراء جملس أوروبا تشمل               - ٥
اجلديد وقانون اللغة الصامية، وكالمها يشمل ضمانات مهمة حلماية اللغتني السويدية والصامية علـى التـوايل                

كل قدرة وغريها من أوجه القصور يف تنفيذ القـانونني          ابأن هناك مش  اللجنة أيضاً   أفادت  و. )١٠(والنهوض هبما 
للذان يشمالن قطاعات رئيسية مثل القضاء، وأوصت بأن تتدارك الدولة          اجلديدين بشأن اللغتني، ومها القانونان ا     

  .)١١(أوجه القصور تلك

ـ    حلقني اإلنسانية واملنظمة الوطنية     ووشعر كل من مركز حقوق املع       - ٦ شتهي قوق السحاقيات واملثليني وم
التشريعات احمللية اخلاصة  بالقلق ألن نطاق وتطبيق )١٣()Seta ry(يف فنلندا اجلنسني وحاملي صفات اجلنس اآلخر 

باملساواة وسبل االنتصاف القانونية أمشل بكثري يف حالة التمييز القائم على األصل اإلثين منها يف حالَتي اإلعاقـة                  
  .ةوامليول اجلنسي
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   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين-  جيم

با حلقوق اإلنسان وجلنة رحب كل من اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب ومفوض جملس أورو  - ٧
أدت دوراً مهماً للغاية يف حتسني إمكانات       اليت   ،أمانة املظامل املعنية باألقليات   وبعمل  بإنشاء  جملس أوروبا   وزراء  

إىل أن  أيضاً  أشارت تلك اجلهات    و. )١٤(وصول األقليات إىل سبل االنتصاف من التمييز وانتهاك احلقوق األخرى         
ل العمل الذي تضطلع به علـى       طورت تطوراً ملحوظاً عرب إنشاء جمالس إقليمية تكمِّ       تاستشارة األقليات   آليات  

  .)١٥()الغجر(الروما الصعيد الوطين اجملالس االستشارية للعالقات اإلثنية وشؤون 

سند إليها مهمة التدخل يف حـاالت  قني اإلنسانية إىل احلاجة إىل هيئة مستقلة ُتووأشار مركز حقوق املع    - ٨
واقترح أن تشمل والية تلك اهليئة إسداء املشورة، ودعـم          . يف مجيع جماالت احلياة املختلفة    ضد املعوقني    التمييز

  .)١٦(األشخاص يف اإلجراءات القانونية، والتوعية، والبحث، وتنفيذ تشريعات مكافحة التمييز، إضافة إىل الوساطة

   التدابري السياساتية-  دال

، مع مراعاة التنوع    اجلديدة املتخذة لتعزيز االندماج    إىل أن التدابري     )١٧(باأشارت جلنة وزراء جملس أورو      - ٩
   يف مجلـة  ،  )١٨(وقالت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب      ،تطور إجبايب هي  املتزايد للمجتمع الفنلندي،    

جرة املرتبطة بالعمل يتضمن ، إن برنامج سياسة اهلجرة الذي اعتمدته احلكومة مؤخراً يرمي إىل تشجيع اهلما قالت
  .التزامات واضحة يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري

املرأة يف فنلندا ضد بذهلا احلكومة لرصد العنف تورحب مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان باجلهود اليت   - ١٠
ضـحايا  عندما يكن   ،  املهاجراتامكانية حصول   ، يف مجلة أمور،     ضمنلتصدي له، وطلب إىل السلطات أن ت      لو

يف فنلندا بعد قطعهن عالقة     امكانية بقائهن   العنف، على معلومات عن حقوقهن وعلى خدمات دعم الضحايا، و         
لوقاية مـن   لخطة عمل وطنية    دون إبطاء   بأن تضع فنلندا    أيضاً  العفو الدولية   منظمة  وأوصت  . )١٩(تتسم بالعنف 

  .)٢٠(املرأةضد العنف 

  قوق اإلنسان على أرض الواقع تعزيز ومحاية ح-  ثانياً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

خبصوص تعاون الدولة مع جملس أوروبا وآليات الرصد التابعة له، طلبت السلطات الفنلندية أن يتـاح                  - ١١
ردود  وكذلكالدورية الثالثة إىل فنلندا،     هتا  للجمهور تقرير جلنة مكافحة التعذيب التابعة جمللس أوروبا عن زيار         

  .)٢١(جملس أوروبا وآليات الرصد التابعة له

  وقالت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إن عدداً من التوصيات املقدمة يف تقريرها الثـاين                 - ١٢
وأفادت، فيما أفادت، بأن مـن      . نفذ كلياً أو جزئياً، وإن بعض مشكالت العنصرية والتعصب ال تزال قائمة           يمل  

وغري املواطنني، مبن فيهم أفراد اجلاليات الستمرار تعرُّض الروما للتصدي أكثر استهدافاً وفعالية اذ تدابري الالزم اخت
. ، لتمييز وضرر وحرماناملواطنني الفنلنديني املنحدرين من أصول غري فنلنديةكذلك الناطقة بالروسية والصامية، و
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أن ل قضايا اللجوء، مل يتحسن منذ التقرير الثاين للجنة، وسيما اخلطاب السياسي حو قالت إن اخلطاب العام، الو
  .)٢٢(تلك املتعلقة مبنح تصاريح اإلقامة، تثري قلق اللجنةبعض السياسات يف جمال اللجوء، خاصة 

  قوق اإلنساناملتعلقة حب تنفيذ االلتزامات الدولية -  باء

  املساواة وعدم التمييز  - ١

 العنصرية والتعصب بأن تتخذ السلطات الفنلندية املزيد من اإلجراءات،      أوصت اللجنة األوروبية ملناهضة     - ١٣
، وتوسيع نطاق على مكافحة التمييز منها التركيز بشدة يف مجيع االستراتيجيات الرامية إىل النهوض مبجتمع مندمج

ن اجلنائي املعمول   هذه االستراتيجيات لتشمل عدداً أكرب من فئات اجملتمع الفنلندي؛ وحتسني تنفيذ أحكام القانو            
سيما العنف العرقي، والتحقيق      اجلرائم اليت يكون الباعث عليها عنصرياً، ال       ليسجبه، خاصة من خالل حتسني ت     

السلطات العامـة   متثال  فيها؛ وحتسني تنفيذ أحكام القانون املدين واإلداري القائم، خاصة يف جمال التوظيف، وا            
  .)٢٣(ى املساواةلواجبها اجلديد املتمثل يف التشجيع عل

الذين ينتمون إىل طائفة    وأعربت جلنة وزراء جملس أوروبا عن قلقها إزاء املشاكل اليت يواجهها التالميذ               - ١٤
، علقـت   كذلكو. غري املتكافئ يف التعليم اخلاص    ووجودهم   وماتعليم لغة الر  من قبيل حمدودية    ،  )الغجر(الروما  

يف جمال  ذلك اص املنتمني إىل أقليات أخرى يف شىت امليادين، مبا يفالغجر واألشخضد على تكرار حوادث التمييز 
وسلطت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب ومفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان  . )٢٤(تقدمي اخلدمات 

شـاملة  اللجنة بأن تعتمد السلطات الفنلندية اسـتراتيجية        مع توصية   ،  وماالضوء على شواغل مشاهبة تتعلق بالر     
ملفوض بنشر معلومات موضوعية على نطاق واسع عن ثقافـة          مع توصية ا  و،  )٢٥(وماات الر تمعجملتحسني وضع   

  .أساسياً، معترباً ذلك أمراً )٢٦(وماتنوع هويات الروكذلك عن  وتقاليدهم وماالر

حبقـوق  تتعلق ه أوجه قصور يف قانون املساواة وتطبيقه ورصد      عن  قني اإلنسانية   ومركز حقوق املع  فاد  وأ  - ١٥
شكل من أشكال التمييز، هو وأشار إىل أن قانون املساواة يعترف بأن احلرمان من سكن الئق . قني ووضعهم واملع

  أن إىل قني تظل غري واضحة على مـستويي التنفيـذ والرصـد؛ و   ووجاهة هذا احلكم بالنسبة إىل املع ولكن تظل   
  .)٢٧(فضت إىل تأويالت مربِكة حىت بني فقهاء القانون أ، اخلاصة بالتعويض، من قانون املساواة٩املادة 

قني اإلنسانية واملنظمة الوطنية حلقوق الـسحاقيات       ووإضافة إىل ذلك، أوضح كل من مركز حقوق املع          - ١٦
يف فنلندا أن قانون املساواة يشمل التمييز على أسـاس          شتهي اجلنسني وحاملي صفات اجلنس اآلخر       واملثليني وم 

اخلدمات والرعاية قدمي تتعلق، يف مجلة أمور، بتالقضايا اليت لكن ول اجلنسية يف جمايل العمل والتعليم     اإلعاقة وامليو 
شرية إىل  م،وأعربت اللجنة األوروبية املعنية باحلقوق االجتماعية عن قلق مشابه. الصحية، تقع خارج نطاق تطبيقه

االتصاالت والسكن والنقل واألنشطة    من قبيل   ت  تشمل جماال ضد املعوقني   وجود تشريعات ملكافحة التمييز     عدم  
  .)٢٩(الثقافية والترفيهية

يف شتهي اجلنسني وحاملي صفات اجلنس اآلخـر        وموقالت املنظمة الوطنية حلقوق السحاقيات واملثليني         - ١٧
. لة كبرية يف فنلندامشكميثل فنلندا إن هناك أدلةً واضحةً على أن التمييز القائم على امليول اجلنسية واهلوية اجلنسية 

وأفادت هذه املنظمة بأنه يعاد النظر حالياً يف التشريعني األساسيني اللذين حيكمان التمييز القائم علـى امليـول                  
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وترى املنظمة أنه   ). ١٩٨٦/٢٠٠٥(وقانون املساواة بني النساء والرجال      ) ٢٠٠٤(اجلنسية، ومها قانون املساواة     
وسـلطات  عمل  تغطية  اة بني النساء والرجال لتحديد مدى تغطية هذا القانون و         ينبغي إعادة صياغة قانون املساو    

من غري حلاملي صفات اجلنس اآلخر ) اجلنسنيبني ملساواة اخلاصة باأمانة املظامل  (اجلنسنيبني اهليئة املعنية باملساواة 
  .)٣٠(يةمغايري اهلوية اجلنس

  ما يكفي من نظم الدعم وبرامج الوقايـة،    وتتضمن  يز،  سياسة فعالة تكافح التمي   أي  وأكدت املنظمة أن      - ١٨
وحددت اجملاالت اليت تعاين نقصاً يف املعلومات       . معلومات كافية عن التمييز يف اجملتمع     ستند إىل   أن ت ال ميكن إال    

واحلصول شتهي اجلنسني وحاملي صفات اجلنس اآلخر       وماحتمال انتحار السحاقيات واملثليني     : والبحوث، وهي 
فريوس نقص املناعة البشرية والقـضايا      تلك املتعلقة ب  غري  (معلومات الرعاية الصحية    لرعاية الصحية وعلى    اعلى  
يف فنلندا؛ وانتشار العنف العـائلي مـن        مغايري اهلوية اجلنسية    ؛ وانتشار اجلرائم بدافع كره املثليني و      )لة به صاملت

ال وجود خلدمات دعم هاتفي أو      (اآلخر وضدهم   شتهي اجلنسني وحاملي صفات اجلنس      ومالسحاقيات واملثليني   
؛ وانتشار التحرش يف النظام املدرسي االبتدائي والثانوي؛ )مالجئ ترحب صراحة بضحايا العنف من هؤالء الناس   

  .)٣١(املثلية اجلنسية يف نفس الوقتعلى مثالً التمييز القائم على االنتماء اإلثين وومنه وانتشار التمييز املتعدد، 

   الشخص يف احلياة واحلرية واألمنحق  - ٢

أُعرب عن القلق لعدم تـوفري  القضايا اليت أثارهتا جلنة مكافحة التعذيب التابعة جمللس أوروبا  فيما يتعلق ب    - ١٩
جمدداً أنه ينبغي عدم احتجاز     اللجنة  الئمة للسجناء املؤقتني، وأكدت      امل ظروفمرافق االحتجاز التابعة للشرطة ال    

  .)٣٣(وردت احلكومة الفنلندية على ذلك. )٣٢( زنزانات الشرطةهؤالء السجناء يف

، يف مجلة أمور، إىل املشكلة اجلارية املتمثلة يف الترهيب والعنف فيما بـني               أيضاً اللجنة االنتباه ووجهت    - ٢٠
  .)٣٥(ت السلطات الفنلندية إىل اخلطوات املتخذةشارورداً على ذلك، أ. )٣٤(السجناء

علـى  تفتـيش   الما ينتابه من قلق إزاء أوجه القصور يف نظـام           عقني اإلنسانية   وق املع وأفاد مركز حقو    - ٢١
وأوضح أن الوفيات العديدة اليت حدثت يف املؤسـسات         . قنيواملؤسسات وإساءة استخدام تدابري اإلكراه مع املع      

موارد ما يلزم من ؤسسات وال متلك اهليئات العامة اليت تضطلع بالرصد القضائي للم. ناقشة نظم التفتيشمبلت عجَّ
سيما األشخاص ذوو اإلعاقات العقلية، وال متلك فنلندا هيئة  قون، الوخربة لرصد املؤسسات اليت يقيم فيها املعأو 

 مـن   ةاملركز بأن عد  أفاد  د  قإساءة استخدام تدابري اإلكراه، ف    فيما يتعلق ب  أما  . )٣٦(خاصة لرصد هذه املؤسسات   
أن التشريع الذي ينص على تدابري      بعاقة تتلقى باستمرار معلومات عن تلك احلاالت؛ و       املنظمات املعنية مبسألة اإل   

د استعمال تدابري   ، وبدالً من أن يقيِّ    )١٩٧٧(اإلكراه قدمي جداً، خاصة يف حالة األشخاص املصابني بإعاقة عقلية           
  .)٣٧(قنيوأن هناك تشريعات تتعلق مبختلف فئات املعبعلى استعماهلا؛ وينص فإنه اإلكراه، 

 بأن العنف ضد املرأة ال يزال منتشراً يف فنلندا رغم           )ELCF(الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية الفنلندية     أفادت  و  - ٢٢
ـ   ما تبني من     يف املائة من النساء، حسب       ٤٣,٥أشارت إىل أن حنو     و. اجلهود اليت تبذهلا الدولة      شر يف  مـسح ُن

لتهديد به بعـد    تعرضن ل بل رجل أو    سدي أو جنسي من قِ    ، تعرضن مرة واحدة على األقل لعنف ج       ٢٠٠٦عام  
لتهديد به يف عالقتهن ل يف املائة من النساء بأهنن تعرضن للعنف أو ٢٠  قرابةوأفادت.  عاماً من العمر١٥ هنبلوغ
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وقال حنو ثلثي النساء اللوايت أصبحن ضحايا العنف إهنن مل يطلنب املساعدة من أي هيئة رمسيـة، وإمنـا                   . الراهنة
طلب مـن    وإنه عند طلب املساعدة الرمسية، كانت هذه املساعدة تُ         ،عتمدن فقط على دعم اجتماعي غري رمسي      ي

 امرأة ٣٠أن حنو ) Heiskanen, Kääriäinen, Piispa, 2006 :يف(ورد و. الشرطة ومن مقدمي اخلدمات الصحية
مـع  و. )٣٨(عنف الشريك لنتيجة  إمرأة   ١٥ نساء إىل    ٩  ما يتراوح من   جراء العنف، من بينهن   من  ُيتوفني سنوياً   

لتصدي لاملرأة يف فنلندا وضد مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان باجلهود اليت تبذهلا الدولة لرصد العنف ترحيب 
طلـب  و. تلبية االحتياجات اخلاصة للمهاجرات بوصفهن ضحايا العنف  أيضاً  السلطات  ضمن  له، فقد طلب أن ت    

ول على املعلومات الالزمة عن حقوقهن وعلى خدمات دعم الضحايا وأن تتاح هلن باخلصوص أن يتمكّّن من احلص
  .)٣٩(ن عالقة تتسم بالعنفهفرصة البقاء يف فنلندا بعد قطع

ـ ر العوائـق الـيت تع  خطاألطفال هو أحد أضد ية اللوثرية الفنلندية إن العنف لوقالت الكنيسة اإلجني    - ٢٣ ق ي
األطفال من مصادر   ضد  ادت الكنيسة بأنه رغم جتميع معلومات عن العنف         فقد أف . اإلعمال التام حلقوق الطفل   

وختطط كل من وحدة البحوث التابعة لكلية الشرطة        . شىت، فإنه ال يوجد نظام موثوق وشامل لرصد هذا العنف         
 خاصة عـن     إلجراء دراسة  ،لسياسة القانونية اخلاصة با  والوحدة اجلنائية التابعة ملركز البحوث الوطنية        ،الفنلندية

. األطفـال يف فنلنـدا    ضد  األطفال الضحايا، ومن املأمول أن توفر هذه الدراسة إطاراً لنظام دائم لرصد العنف              
 واليت جاء فيها أن كالً مـن        ٢٠٠٧إىل نتائج التحقيق اليت مجعتها وزارة العدل يف عام          أيضاً  أشارت الكنيسة   و

األطفال والشباب، لكـن    ضد   تدابري متعددة ملكافحة العنف      الدولة واملنظمات غري احلكومية نفذ مشاريع واختذ      
املصلحة العليا  تمثل يف   املبدأ العام امل  : أنوأشري أيضاً إىل    . اعنهبسهولة  املعلومات  ال تتوافر   اإلجراءات مل تنسَّق و   

هناك أيضاً أن ندا؛ ويف فنلحىت اآلن املعرفة باتفاقية حقوق الطفل غري كافية أن للطفل ال يؤخذ غالباً يف احلسبان؛ و
  .)٤٠(سيما يف املناطق الريفية نقصاً يف اخلدمات املقدمة لضحايا العنف، ال

على ترحيب مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان بالتشريعات والتدابري السياساتية احملددة الـيت        عالوة  و  - ٢٤
التحقق من أنه ميكن لضحايا هذا االجتار أن اختذهتا الدولة للتصدي لالجتار بالبشر، فقد دعا السلطات الفنلندية إىل 

  .)٤١(حيظوا باحلماية واملساعدة استناداً إىل تقييم فردي الحتياجاهتم

  إقامة العدل وسيادة القانون  - ٣

خبصوص القضايا املرفوعة ضد فنلندا مبوجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، جتدر اإلشـارة إىل أن                 - ٢٥
وأن ) ١، الفقرة   ٦انتهاك للمادة   (اإلجراءات املدنية واجلنائية املفرط      ُيبت فيها تتعلق بطول      اليت مل القضايا  غالبية  

مقدمي الدعاوى من التظلم من طول اإلجـراءات        ن  كِّميعدم وجود سبيل انتصاف فعال      بأيضاً  لق  عتقضايا عدة ت  
اإلجراءات مدة  تقليص  لتدابري  اختاذ  اسة  أنشأت وزارة العدل الفنلندية فريقاً عامالً لدر      قد  و). ١٣انتهاك للمادة   (

إدراج سبيل انتصاف فعال يف قضايا الطول املفرط لإلجراءات         الكيفية اليت ميكن هبا     دراسة  وفريقاً آخر ل  القضائية  
  .)٤٢(يف النظام القانوين الفنلندي
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  حرية الدين واملعتقد وحرية التعبري والرأي واملشاركة يف احلياة العامة  - ٤

ة العفو الدولية إن طول مدة البديل املدين للخدمة العسكرية يف فنلندا يتسم بطـابع عقـايب                 منظمل  تقو  - ٢٦
 مالحظات  )٤٥( ومفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان     )٤٤(وأبدت اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان    . )٤٣(ومتييزي
 ٣٩٥ يف الوقت الراهن على قـضاء        اخلدمة العسكرية جمربون  أداء  عن  فأولئك الذين يستنكفون ضمريياً     . مشاهبة

 اليت تعترب هي األقـصر واألكثـر         يوماً من اخلدمة العسكرية    ٢١٥مدة أطول مبقدار    يوماً يف اخلدمة املدنية، أي      
 إدخـال  ٢٠٠٧أكتـوبر  /ة العفو الدولية أيضاً بأن احلكومة اقترحت يف تشرين األول    منظموأفادت  . )٤٦(شيوعاً

 يومـاً واالعتـراف بـاحلق يف        ٣٦٢هنا تقليص مدة اخلدمة املدنية البديلة إىل        تعديالت على التشريعات من شأ    
وسـيظل  . اخلدمة العسكرية وقت احلرب أو غريها من األخطار اليت هتدد األمن العام      الضمريي ألداء   االستنكاف  

العفو الدولية  ة  منظموقدمت  . خطوة يف االجتاه الصحيح   ميثل  طول مدة اخلدمة البديلة ذا طابع عقايب، وإن كان          
ـ   ١١ اعتربت   ٢٠٠٦معلومات مفادها أهنا يف هناية عام        اخلدمـة العـسكرية    ون ضـمريياً أداء     ستنكفشخصاً ي

ودعـت  .  يوماً لرفضهم أداء اخلدمة املدنية البديلة١٩٧ وأن معظمهم أدوا خدمة ملدة "سجناء رأي "ومسجونني  
شياً مع املعـايري والتوصـيات      ا اخلدمة املدنية البديلة مت    العفو الدولية حكومة فنلندا إىل زيادة تقليص مدة       منظمة  

وحث مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان احلكومة الفنلندية على استلهام قانون مكافحة . )٤٧(الدولية املعترف هبا
الذين أولئك قصد التعجيل مبعاجلة وضع ب لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ١٢التمييز الذي سّنته والربوتوكول   

صـالح يف  جراء إهبمة على إقناع الربملان بتأييد إوذلك مع عملها     ،اخلدمة العسكرية أداء  عن  يستنكفون ضمريياً   
  .)٤٨(امليدان طال انتظارههذا 

وأفادت جلنة وزراء جملس أوروبا بأن نطاق اجلهود اليت تبذهلا السلطات لدعم وسائط اإلعالم املطبوعة                 - ٢٧
وإضـافة إىل  . يها اللغات الصامية، حمدود وال يليب مبا فيه الكفاية االحتياجات املعرب عنـها بلغات األقليات، مبا ف  

  ذلك، ما زال من الالزم زيادة تطوير البث العام بلغات األقليات بقصد تلبية احلاجة القائمة، اليت تشمل يف مجلة                   
لندا بأن تشجِّع على زيادة تطوير وسائط       وأوصت اللجنة فن  . ما تشمله احلاجة إىل برامج أطفال باللغات الصامية       

اإلعالم الناطقة بلغات األقليات وأن تعيد النظر يف نظام اإلعانات احلايل ضماناً ملراعاته الوضع اخلاص لوسـائط                 
  .)٤٩(اإلعالم املطبوعة بلغات األقليات

   والزواج واحلياة األسريةاحلق يف اخلصوصية  - ٥  

نية باحلقوق االجتماعية بأنه ميكن، عند طرد عامل مهاجر، طرد أطفاله القّصر أفادت اللجنة األوروبية املع  - ٢٨
  .)٥٠(معه، الذين يكونون قد استقروا يف إقليم فنلندا نتيجة مل الشمل العائلي

نظمة الوطنية حلقوق السحاقيات واملثليني ومشتهي اجلنسني وحاملي صفات اجلنس اآلخـر يف             وقالت امل   - ٢٩
 قانوناً جديداً عن التلقيح مبساعدة يسمح مبعاجلة النساء الالئي يعشن وحدهن ٢٠٠٦ يف عام ن أقرفنلندا إن الربملا

وعلقت املنظمة على اإلطار . والسحاقيات املقترنات، من جهة، وجيعل الرحم املستعار غري قانوين، من جهة أخرى
 ميكنه أن يصبح الوالد القانوين بواسطة التبين     القانوين الذي ينظم التبين، مشريةً إىل أن الوالد االجتماعي للطفل ال          

وترى املنظمـة أن التمييـز      ). ٩انظر قانون الشراكات املسجلة، املادة      (إن كان وشريك حياته من نفس اجلنس        
لوالديهم، ألن هـؤالء     مياَرْس ضد األطفال يف هذه األمناط من األسر على أساس امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسية              
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ال حيق هلم أن حيظوا باحلماية األبوية امللزمة قانوناً، من قبيل الرعاية واإلعالة واإلرث من كال األبـوين،          األطفال  
وإضافة إىل ذلك، ال حيق هلذه األسر       . على االختالف من األطفال الذين يولدون من ُصلب آباء من جنس خمتلف           

نظمة الوطنية حلقـوق    وقالت امل . )٥١( يعترف هبا  احلصول على نفس اخلدمات العامة واالمتيازات ألن القانون ال        
 إن احلكومة احلالية أعلنت خططاً      السحاقيات واملثليني ومشتهي اجلنسني وحاملي صفات اجلنس اآلخر يف فنلندا         

ومن شأن هذه املبادرة التشريعية أن متكِّن الشريك املسجل         . إلتاحة ما يسمى التبين الداخلي يف الشراكة املسجلة       
   طفل شريكه وأن حتل بعض أكثر املشكالت حدة، ولكن ال يوجد ما يضمن أن تتحول خطة احلكومـة                   من تبين 

  .)٥٢(إىل قانون

  منصفة ومواتية عمل التمتع بظروفعمل ويف الاحلق يف   - ٦  

 أفادت اللجنة األوروبية املعنية باحلقوق االجتماعية حباالت عدم امتثال ألحكام امليثاق االجتماعي املنقح              - ٣٠
فقالت، يف مجلة ما قالته، إن القانون يف فنلندا ال ينص على إعادة من أقيلوا بغري وجه حق على أساس التمييـز                      
اجلنساين إىل وظائفهم؛ وإن التشريع ال ينص على إعادة النساء اللوايت أُقلن بغري حق على أساس احلمل أو إجازة                   

  حاالت اإلقالة غري القانونية حمدود بسقف؛ وإن التـشريع  األمومة إىل وظائفهن، وإن التعويض الواجب الدفع يف      
  .)٥٣(ال يتضمن أي نص بشأن العمال الذين ُيفصلون بصورة غري قانونية على أساس مسؤولياهتم العائلية

  ستوى معيشي الئقالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف   - ٧  

كالً من   بأن   ةحلقوق االجتماعي با  املعنية األوروبية احلق يف الضمان االجتماعي، أفادت اللجنة        صفيما خي   - ٣١
  غـري املتـزوجني مـن الواضـح        ص   لألشخا للمعاش التقاعدي احلد األدىن الوطين    بدل املرض وبدل األمومة و    

  .)٥٤(ال يكفي أنه

 وأصبح  منذ أواسط التسعينات  زاد يف فنلندا     الفقر النسيب    بأن الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية الفنلندية    أفادتو  - ٣٢
 هـي فئـة     األسر اليت لديها أطفال صـغار     وواألسر العاطلة عن العمل هي أشد الفئات استضعافاً،         . أشد حدة 

 كان تطور دخل األسر فبينما. ويبدو أن هناك استقطاباً يف الوضع املايل لألسر اليت لديها أطفال. مستضعفة أخرى
وضع األسر املكونة من والد واحد واألسر اليت لديها د تدهور فقاملكونة من والدين وطفل أو طفلني إجيابياً نسبياً، 

  .)٥٥(ة الثالث سنسر اليت لديها أطفال دون ثالثة أطفال واأل منأكثر

وحث مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان السلطات على مواصلة جهودها لتحسني الرعاية الـصحية                - ٣٣
  .)٥٦( تاماً يف هذا امليدان استيفاًءاتتقدمي اخلدمرصد استيفاء ضمانات لالعقلية لألطفال و

املنظمة الوطنية حلقوق السحاقيات واملثليني ومشتهي اجلنسني وحاملي صفات اجلنس اآلخر يف            وأشارت    - ٣٤
 ومـن .  إشـكالية يف فنلنـدا  ميثـل  "غري واضح اجلنس "للطفل الذي يولد  وضع احلقوق األساسية    أن   إىل   فنلندا

 كـذكر أو   جنس الطفل    ريها من العالجات إلعادة تشكيل    اء عمليات جراحية وغ   املمارسات الطبية الشائعة إجر   
دا أن تتخذ   ن بالضرورة إىل أسباب طبية وأنه ينبغي لفنل        مجيعها تستندال  أشارت املنظمة إىل أن العالجات      و. أنثى

ل هنائياً بإجراءات طبية     الطف نس عدم تغيري ج   لضمان الالزمة   مجيع التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري      
مستهدية و ودرجة نضجه    ه على عمر  سعياً إىل فرض هوية جنسية دون موافقة الطفل التامة واحلرة وعن علم بناءً            
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وأفادت . مجيع اإلجراءات املتعلقة باألطفال   اعتباراً أساسياً يف     مصلحة الطفل العليا     الذي يقضي بأن تكون   باملبدأ  
حلاملي صفات اجلنس ن مثة تبايناً حملياً كبرياً يف مستوى ونوعية العالج والدعم املقدم املنظمة، زيادة على ذلك، بأ

  وغالبـاً  . املراهقون مـن اجلـنس الثالـث      و األطفال املختلفني جنسياً     سيما ، ال اآلخر وحلاملي صفات اجلنسني   
ي سلطة حكومية حاليـاً      تتحمل أ  وال  االختالف اجلنسي   مهنيون ليست لديهم معرفة كافية عن      يتعامل معهم ما  

  .)٥٧(البلد وفائقة اجلودة يف مجيع أحناء فعالةولية عن ضمان أن تكون اخلدمات املسؤ

) ٢٠١/١٩٩٤(قني اإلنسانية بأن قانون بلدية اإلقامة وأفاد مركز حقوق املعفقد  قني،  و قضايا املع  أما عن   - ٣٥
 ويقـول .  يف احلقوق  همضمان تساوي ينبغي تعديله ل   القانون   وبأنقامتهم  قني احلق يف اختيار مكان إ     وال مينح املع  

 اخلـدمات  أن توفر هلـم فيهـا  قني جمربون، يف الواقع، على العيش يف أماكن تريد احلكومة احمللية     و املع  إن املركز
 وإن كان يف  حىت كي يعيش يف مؤسسة  قد يتعرض الشخص الذي لديه إعاقة لضغط      "فعلى سبيل املثال،    . الالزمة
يف كثري مـن     هو    الشخصي ونظام املساعد . )٥٨("هو ويلقى فيه مساعدة شخصية    نه العيش يف مكان يريده      إمكا

وقانون اخلـدمات  . ةمستقلحياة  الطريقة الوحيدة اليت ميكن هبا للمصابني بأشد أنواع اإلعاقة أن يعيشوا    األحيان
اعي بشدة السلطة التقديرية للبلديـة       نظام املساعد الشخصي ير    كمالذي حي ) ٣٨٠/١٩٨٧(قني  وواملساعدة للمع 

وأضاف املركز أن الناس ليسوا سواء ألن املـساعدة املقدمـة           . احمللية من حيث شروط الدعم وختصيص األموال      
  .)٥٩(وأفيد أيضاً بأن الناس ال ميكنهم العيش يف بيئة عادية بسبب قلة الشقق املتاحة. تتوقف على مكان إقامتهم

  احلق يف التعليم  - ٨  

 وعلـى  عن مظاهر التعصب يف املدارس الفنلنديـة         املقلقةأشارت جلنة وزراء جملس أوروبا إىل التقارير          - ٣٦
  .)٦٠( املدارس، مبا يشمل وأوصت بتعزيز إجراءات مكافحة أعمال التمييز ومظاهر التعصب،اإلنترنت

  األقليات والشعوب األصلية  - ٩  

 صامي يعيشون داخل احلدود الفنلندية يرون اقتصادهم ٧ ٠٠٠ضة للخطر أن أكدت مجعية الشعوب املعرَّ  - ٣٧
ورعي الرنـة لـيس     .  يف املائة من الصاميني رعاة رنة      ٤٠وزهاء  . ضاً للخطر  الرنة معرَّ  املتمثل يف رعي  التقليدي  

 ويتوقف رعي. عند الصاميني أمهية اجتماعية واقتصادية كبرية أيضاًب يتسممتأصالً يف الثقافة الصامية فحسب، بل 
ر املناخ وإزالـة     تغيُّ عواقب من   وهذا يتضرر على حالته األصلية ويؤدي وظيفته      لى وجود موئل    لرنة ع لالصاميني  

لالزمة  السند القانوين أو املوارد اونميني ال ميلكاوأفادت اجلمعية بأن الص. األشجار من الغابة الشمالية يف البالند
 واسعة منها، ومن املهم للغاية االعتراف قانوناً حبقوق الصاميني يف ُرقع إزالة منالبالند يف  قدميةحلماية الغابات ال

  .)٦١( قانوين لبيئة الصاميني األصليةو الربملان الصامي إىل منح سندويدع. واألرض املاء

 منذ التسعينات    الفنلندية ما انفكت   شركة الغابات احلكومية   ضة للخطر بأن   مجعية الشعوب املعرَّ   وأفادت  - ٣٨
  يف املائة من   ٩٠ بأن    اجلمعية أيضاً  أفادتو.  يف املنطقة التقليدية للسكان الصاميني األصليني       جذرياً الغاباتتزيل  
 أنه يف الوقت الذي متلك فيه فنلندا أراضي غابات أكثر من أي بلدب وحالياً الدولة ا متلكهة البالند الفنلنديمقاطعة

.  على حالتها األصـلية  ظلت هي اليت من الغاباتبالكاديف املائة   ٥ نسبة قدرها    من بلدان االحتاد األورويب، فإن    
 من الغابات حتت محاية الدولة؛ بيد أن اجلمعية تفيد بأن           شاسعةوتؤكد احلكومة الفنلندية أهنا وضعت مساحات       
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 وقالت اجلمعية   . تقع خارج املناطق اليت حتميها الدولة      اليت يوليها الصاميون أمهية   جزءاً كبرياً من الغابات البدائية      
إن اختفاء الغابة أضر إضراراً شديداً بأساليب حياة رعاة الرنة الصاميني ومن مث اخنفضت عائداهتم املتأتيـة مـن                  

 قدميةاحات شاسعة من الغابات ال مستهماأن الدولة وإدارة الغابات، بإزالوأكدت اجلمعية . حاداً اخنفاضاً قطعاهنم
  معه ستختفيحداًوبلغت إزالة الغابات . ألراضيل متاماً ثقافة الصاميني واستغالهلم  معاً قد جتاهلتايف مشال فنلندا، 

فإن األراضي الـصامية    مؤجلة     القانوين  السند وما دامت عملية منح   ت اجلمعية،   قطعان الرنة قريباً، حسبما أفاد    
  .)٦٢(ملصاحل االقتصادية الوطنيةا يف متناول ستكون األصلية

عوب املعرضة للخطر عن قلقها ألنه رغم وقف فنلندا املؤقت لعملية إزالة الغابات يف              وأعربت مجعية الش    - ٣٩
وإضافة إىل الضرر الذي حييق باألشـجار       .  تتوقف قط  ديدة ملواصلة ذلك مل   اجل ططاخل، فإن   ٢٠٠٥خريف عام   

.  بشدة يف رعاة الرنة    بدأت تؤثر باستمرار   تعاظمري املناخ اليت ت   بسبب قطعها املباشر، قالت اجلمعية إن عواقب تغ       
كثرياً ما  هذا التساقط   و قطعاهنم،   لكي يسوقوا ثلوج  للط  تساقأول  فعلى سبيل املثال، على رعاة الرنة أن ينتظروا         

عاة على احلـصول علـى      ر العجز عن التنبؤ بالطقس يف قدرة الر       وزيادة على ذلك، أثَّ   . ر املناخ بسبب تغيُّ يتأخر  
  .)٦٣( خسائر فادحة يف السنوات القليلة املاضيةاضطُروا إىل مواجهة  أن رعاة الرنةلواقعوا. الغذاء

 لعدم إعطائهـا     مراراً  احلكومة الفنلندية  انتقدوقالت مجعية الشعوب املعرضة للخطر إن الربملان الصامي           - ٤٠
مية كو الدراسات احل  ال تشملها  وإن مسألة ملكية األراضي      ،ملكية أراضيهم ومواردهم  احلق يف   السكان األصليني   

وأفادت اجلمعية بأن احلكومة الفنلندية وعدت .  واإلدارة يف املناطق الصامية التقليديةتغالل االساحلق يف اليت تتناول
هو  وبأن اهلدف من هذا االتفاق ، نفسها بتوضيح حقوق الصاميني يف أراضيهم ومواردهم وطريقة حياهتمتلقاءمن 

وأفادت اجلمعية أيضاً بأن احلكومـة    . ١٦٩اقية منظمة العمل الدولية رقم      أيضاً إجياد الظروف املناسبة لتوقيع اتف     
وإجـراء مجيـع    ال بد أوالً من دراسة املسألة دراسة متأنية         بدعوى أنه    إبرام اتفاق أساسي     جتنبت دوماً الفنلندية  
بقبول مجيع أحكام   ) ينيمثلهم مثل سائر املواطنني الفنلند    (لزم فيه الصاميون     القانونية يف الوقت الذي يُ     التحريات

وال ميكن محاية ثقافتهم وطريقة حياهتم وأنشطة رعي الرنة اليت يضطلعون هبا .  وما يتعلق هبااحملاكم بشأن األراضي
حىت   احلكومة الفنلنديةمل تعترف ، ورغم العديد من احملاوالت؛قرار احلكوميني الرمسيني حبقوقهمإال باالعتراف واإل

  .)٦٤( األصليةضيهمأرا يف قوقهمحباآلن 

وأعرب مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان عن أسفه ألن قضية حقوق الصاميني يف األرض مل حتل بعد                - ٤١
 جلنة  أيضاً هذا االنزعاجوأعربت عن. )٦٥(١٦٩ن فنلندا مل تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       ألو

حلق يف األرض يف وطن الصاميني أصبح حاداً أكثر فأكثر بـسبب             اليت قالت إن الرتاع على ا      وزراء جملس أوروبا  
استمرار التأخر يف إجياد حلول للقضايا اليت مل حتل بعد رغم اجلهود املبذولة مؤخراً يف سبيل سن تـشريع هبـذا                     

ـ                 . الشأن ا وأشارت أيضاً إىل أن الربملان الصامي، رغم استشارته باستمرار، غري راض عن الطريقة اليت تنفـذ هب
وحث مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان خمتلف األطراف يف القضية، ومنـها            . )٦٦(السلطات واجب التفاوض  

وزارة الزراعة والغابات ودائرة الغابات واملترتهات والربملان الصامي، على التكاتف من أجل السعي هبمة إىل إجياد 
اختاذ تدابري سريعة لفض    : لس أوروبا فنلندا مبا يلي    وأوصت جلنة وزراء جم   . )٦٧(حل هلذه املشكلة اليت طال أمدها     

الرتاعات بشأن ملكية األراضي واستغالهلا يف الوطن الصامي عرب املفاوضات مع الربملان الصامي وغريه من اجلهات 
ذات املعنية؛ وضمان االمتثال الدقيق لواجب السلطات القانوين أن تتفاوض مع الربملان الصامي فيما يتعلق باملسائل 
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وأوصى مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان كذلك بأن تستلهم السلطات الفنلندية توصيات اخلرباء             . )٦٨(الصلة
خبصوص احلق يف األرض، اليت قُدمت مؤخراً يف إطار املفاوضات اجلارية من أجل وضع اتفاقية بلدان الـشمال                  

  . )٦٩(األورويب بشأن الصاميني

 حلقوق اإلنسان يف احلسبان العدد الكبري للناطقني باللغة الروسية يف فنلندا، وإذ يأخذ مفوض جملس أوروبا  - ٤٢
فإنه حيث السلطات الفنلندية على النظر بتعمق يف التوصيات اليت قدمها الفريق العامل املخصص الذي أنشأه اجمللس 

جات اخلاصة للسكان النـاطقني  وقال املفوض إنه غري مقتنع بأنه ميكن تلبية االحتيا      . االستشاري للعالقات اإلثنية  
. بالروسية تلبية فعالة مببادرات سياساتية عامة أو بواسطة هيئات استشارية متثل األقليات واملهاجرين عموماً فقط              

وأفاد بأنه ال بد من اختاذ املزيد من التدابري ملعاجلة املشكالت اليت يواجهها تالميذ املدارس الناطقة بالروسية، ودعا 
وأعرب كل مـن  . )٧٠(وعي اإلعالميني بتجنب أي حتامل لدى احلديث عن السكان الناطقني بالروسية        إىل إذكاء   

  .)٧١(جلنة وزراء جملس أوروبا واللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن القلق نفسه يف هذا الصدد

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  - ١٠  

السريعة للبت يف اللجوء مبوجب قانون األجانب ال تتيح إال وقتاً  إلجراءاتقالت منظمة العفو الدولية إن ا  - ٤٣
ضيقاً للغاية للنظر بتعمُّق يف املطالبات وال تسمح لطاليب اللجوء باستنفاد مجيع سبل االستئناف وتسمح بالطرد يف    

 إىل الشواغل اليت أعربت ووجهت املنظمة االنتباه. )٧٢(الوقت الذي تكون فيه إجراءات االستئناف ما زالت معلقة
وأعـرب  . )٧٣(غري اإليقافية هذه اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب        عنها بشأن اإلجراءات االستئنافية   

ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة الفنلندية إىل إصالح إجراءات . )٧٤(مفوض حقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة
 ُيطرد أي طالب جلوء من البلد ما مل يصدر قرار هنائي بشأن طلبه، مبا يف ذلك                 البت يف مسألة اللجوء لضمان أال     

  .)٧٥(أي استئنافات لقرارات الرفض األولية

جلنة مكافحة التعذيب التابعة جمللس أوروبا على أن إعطاء الدواء لألشخاص اخلاضعني لقـرار              وشددت    - ٤٤
حترام كل حالة على حدة؛ وهذا يعين أن األشخاص املعنيني ترحيل جيب أن ينبين على قرار طيب ُيتخذ على أساس ا

وأوصت اللجنة بصورة أعم بإصدار تعليمات مفصلة بشأن الطريقة اليت جيب هبا تطبيق . جيب أن يفحصهم طبيب
وهذه التعليمات ينبغي، باخلصوص، أن تتناول استعمال القوة أو وسائل اإلكراه       . أوامر ترحيل املواطنني األجانب   

   وقـدمت الـسلطات الفنلنديـة رداً علـى          .)٧٦(موح هبا أو استعمال كلتيهما يف سياق عمليات الترحيل        املس
  .)٧٧(هذه القضايا

أما عن منح تصاريح إقامة مؤقتة طبقاً لقانون األجانب، فقد أكد مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان                  - ٤٥
  ن القانون ال يتعارض مع أحكام القانون األخـرى،          م ٥١التحقق دائماً من أن تطبيق املادة        ينبغي: على ما يلي  

، مما من شأنه أن مينح تصرحياً باإلقامة الدائمة على أساس احلاجة إىل احلماية؛ وينبغي تفـضيل    ٨٨ال سيما املادة    
 يف ضوء ما يترتب على وضع اإلقامة املؤقتة من نتائج مـن             ٥١التفسري الضيق على التفسري الواسع لتطبيق املادة        

ث فرص احلصول على وظيفة وتلقي اخلدمات الصحية واالجتماعية، وكذلك احلق يف مل الشمل العائلي؛ وأن                حي
 من القانون على إمكان منح األجانب تصاريح إقامة دائمة لدواعي الرأفة بسبب حالتهم الصحية               ٥٢تنص املادة   

  .)٧٨(أو استضعافهم أو الظروف اليت قد يواجهوهنا يف أوطاهنم
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  فيما يتعلق هباوضع يف مناطق أو أقاليم حمددة أو  ال- ١١  

أكد مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان على أنه ينبغي إجياد حل لتوسيع نطاق قانون عدم التمييز كي                   - ٤٦
  .)٧٩(يشمل جزر آالند

   واملعوقات، والتحديات، وأفضل املمارسات، اإلجنازات–ثالثاً 

أفضل املمارسات إىل أن وفد جلنة مكافحة التعذيب مل يسمع بـأي            ميكن اإلشارة يف سياق اإلجنازات و       - ٤٧
ادعاءات بأن مثة أشخاصاً حمتجزين يف مراكز الشرطة قد أُسيئت معاملتهم مؤخراً، ومل جيد أي أدلة أخرى على                   

  .)٨٠(وجود معاملة من هذا القبيل

 وحاملي صفات اجلنس اآلخر يف املنظمة الوطنية حلقوق السحاقيات واملثليني ومشتهي اجلنسنيوأوضحت   - ٤٨
فنلندا أن وضع حقوق اإلنسان للسحاقيات واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية وحاملي صـفات               
اجلنسني يف فنلندا قد حتسَّن، خصوصاً يف السنوات اخلمس والثالثني األخرية، إذ إن املثلية اجلنسية مل تعد منذ عام                

  .)٨١(تعترب جرمية  ١٩٧١

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
  ]ال يتوافر[  - ٤٩

   بناء القدرات واملساعدة التقنية–خامساً 
  ]ال يتوافر[  - ٥٠

  
Notes 
_______________________ 
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