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  الصياغة الوطنية للتقرير  -أوالً  
وزارة اخلارجية هي اجلهة املسؤولة عن صياغة وتنسيق التقرير الوطين الثاين لفنلنـدا             -١

وشارك يف صياغة التقرير مكتب رئيس الوزراء       . املقدم من أجل االستعراض الدوري الشامل     
  .رات أخرىووزا
عن احلالة الوطنية حلقـوق      وقد أعدت وزارة اخلارجية التقرير استناداً إىل معلومات         -٢

وزير ( مصدر، منها اجلهات العليا املؤمتنة على القانون         ١٠٠اإلنسان طلبتها بشكل رمسي من      
ر آالند،  وسائر أمناء املظامل، واجملالس االستشارية، وحكومة جز      ) العدل وأمني املظامل الربملاين   

وأُخطر . والربملان الصامي، والكنائس، والطوائف الدينية، وعدد من املنظمات غري احلكومية         
أيضاً كل من مكتب رئيس مجهورية فنلندا، والربملان الفنلندي، واللجان الربملانية لألحـزاب             

  .الوطينالسياسية، واحملاكم العليا بعملية االستعراض الدوري الشامل وعملية صياغة التقرير 
واسُتخدمت أيضاً يف صياغة هذا التقرير املعلومات اليت ُجمعت يف سياق إعداد خطة   -٣

العمل الوطنية األوىل املتعلقة حبقوق اإلنسان، كما قدمت جلسة استماع علنيـة، ُعقـدت              
 ملناقشة خطة العمل، معلومات قّيمة بـشأن إعمـال          ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٢ يف

  .وحقوق اإلنسان يف فنلندااحلقوق األساسية 
من خالل شبكة اإلنترنـت ووسـائط اإلعـالم         أيضاً  ُسمع صوت اجملتمع املدين     و  -٤

نـوفمرب إىل كـانون    /االجتماعية، وُمنحت الفرصة على مدى ثالثة أسابيع من تشرين الثاين         
لـة   للتعليق حبرية على نقاط القوة والتحديات واالجتاهات املتعلقة حبا         ٢٠١١ديسمرب  /األول

". اختذ موقفاً "حقوق اإلنسان يف البلد من خالل منتدى املناقشة املتاح على اإلنترنت بعنوان             
إىل هذا النقاش من خالل وسائط اإلعالم االجتماعية، ومنها صـفحة           أيضاً  ُوّجه االهتمام   و

  . وزارة اخلارجية على الفيس بوك وحساهبا على موقع تويتر
 بوزارة اخلارجية مبشاركة    ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٧ وكان االجتماع الذي ُعقد يوم      -٥

وزارات أخرى خمتلفة مبثابة منتدى قدمت فيه املنظمات غري احلكومية آراءها بشأن مشروع             
  . هذا التقرير

مكّن العمل اجلاري املتعلق بتقرير االستعراض الدوري الـشامل وخطـة العمـل             و  -٦
م شامل حلالة حقوق اإلنسان يف فنلندا وفـتح         الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان من إجراء تقيي      

وأجرت اجلهات املؤمتنة على القانون، وأمناء املظامل املتخصـصون،         . حوار مع اجملتمع املدين   
واجملالس االستشارية، واملنظمات غري احلكومية مراجعة ألوجه القـصور والتحـديات ذات            

، واقترحوا اختاذ تدابري حكومية )١(الصلة باإلعمال الكامل للحقوق األساسية وحقوق اإلنسان
وتليب خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان هذه املقترحات بطـرح           . لتحسني الوضع 
  . عدة مشاريع
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    وُتتاح باللغة الفنلندية نبذة عامة عن االسـتعراض الـدوري الـشامل وأعمـال                -٧
ــع وزارة   ــى موق ــدا، عل ــوم هبــا فنلن ــيت تق ــةالتحــضري لالســتعراض ال  اخلارجي

http://formin.finland.fi/human_rights/UPR.  

  التقدم احملرز يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -ثانياً  
 /ففـي آذار  . متر عملية تعزيز وإعمال حقوق اإلنسان يف فنلندا مبرحلـة ديناميكيـة             -٨

ضع ويحظى  وس.  سُتناقش احلكومة أول خطة عمل وطنية تتعلق حبقوق اإلنسان         ٢٠١٢ مارس
قوق اإلنسان، ميثل جزءاً من     حلسيبدأ مركز   و.  جديدة اتشريعت باحلماية من خالل عدة   األفراد  

بدأ العمل  و. مؤسسة مستقلة قائمة بذاهتا، العمل هذا العام كمساعد ملكتب أمني املظامل الربملاين           
  .يف وضع مؤشرات لتقييم مدى اإلعمال الفعلي للحقوق األساسية وحلقوق اإلنسانأيضاً 
وقد اكتسبت حقوق اإلنسان يف أوروبا مزيداً من . وفنلندا عضو يف االحتاد األورويب     -٩

احلماية والتعزيز عندما أصبح ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب صكاً ُملزمـاً قانونـاً        
لالحتاد األورويب وللدول األعضاء به، وذلك بدخول معاهـدة لـشبونة حيـز التنفيـذ يف                

يعترف امليثاق بالعديد من احلقوق الفردية واملدنية، وكذلك باحلقوق السياسية          و. ٢٠٠٩ عام
واالقتصادية واالجتماعية ملواطين االحتاد األورويب ولألشخاص املقيمني يف بلدانـه، وهـي            

  . احلقوق املدرجة يف قانون االحتاد األورويب

  برنامج حكومة رئيس الوزراء كاتاينن  -ألف  
 /، الذي اعُتمـد يف حزيـران      جريكي كاتاينن حكومة رئيس الوزراء    عمالً بربنامج     -١٠
، سُتعزز فنلندا مبادئ سيادة القانون والدميقراطية وحقوق اإلنسان يف عالقاهتـا      ٢٠١١ يونيه

ـ و. الثنائية ويف املنظمات الدولية، بطريقة بناءة وموجهة حنو حتقيق النتائج          تحقق فنلنـدا   س
 اإلنسان من خالل التعـاون الثنـائي، واالحتـاد األورويب،           سياستها الدولية املتعلقة حبقوق   

وستقوم فنلندا أيضاً بدور نشط يف املنظمات اإلقليمية،        . والتعاون املتعدد األطراف واإلقليمي   
موارد كـبرية   أيضاً  ختصص فنلندا   و. بتعزيز منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وجملس أوروبا       

اون اإلمنائي ودعم أعمال املنظمات الوطنية والدولية غري        لتعزيز حقوق اإلنسان عن طريق التع     
  .احلكومية واملدافعني عن حقوق اإلنسان

وتسعى احلكومة إىل ضمان املساواة بني اجلميع يف فنلندا، بغض النظر عن اجلنس أو                -١١
العمر أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الصحة أو اإلعاقـة أو أي أسـس                    

  . تعمل احلكومة حبزم على مكافحة العنصرية والتمييزو. رى تتعلق بالشخصأخ
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  التقرير احلكومي املتعلق بسياسة حقوق اإلنسان  -باء  
. متثل سياسة حقوق اإلنسان عنصراً رئيسياً يف السياسة اخلارجية واألمنية للحكومة            -١٢

وترتكز السياسة الدولية   . منرابط حقوق اإلنسان والسياسة اإلمنائية واأل     توتشدد فنلندا على    
يف الصكوك الدولية   راسخة  حلقوق اإلنسان يف فنلندا على القانون الدويل وعلى االلتزامات ال         

  .حلقوق اإلنسان
 املقدم إىل الربملـان     ٢٠٠٩ عاموباإلضافة إىل برنامج احلكومة، ميثل تقرير احلكومة ل         -١٣

 لتوجيه عملية تنفيـذ سياسـة حقـوق         بشأن سياسة حقوق اإلنسان يف فنلندا أداة رئيسية       
وترتكز سياسة حقوق اإلنسان يف فنلندا على مبادئ  عاملية حقوق اإلنسان وعدم             . اإلنسان

ن مث إ . وتؤدي أنشطة مكافحة التمييز دوراً رئيسياً يف هذا الصدد        . قابليتها للتجزئة وترابطها  
وتناضـل  . ميثل موضوعاً أساسياً  الطابع اإللزامي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

فنلندا من أجل ضمان متتع هذه احلقوق مبكانة بارزة يف التعاون الدويل الرامـي إىل تعزيـز                 
  .حقوق اإلنسان ومحايتها

وخيلص التقرير إىل أن السياسة الدولية حلقوق اإلنسان جيب أن ُتركز بشكل خاص               -١٤
وأفراد األقليات اجلنـسية واجلنـسانية      على حقوق املرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة        

ُيوىل اهتمام خاص لوضع طائفة الروما وغريها من األقليات اإلثنية أو           سو. والشعوب األصلية 
أما حقوق األشخاص املستـضعفني     . الدينية، ولالعتراف بالتمييز القائم على أسس متعددة      

فيما يتعلق بعـدد     عام بشكل   ُتعززسوالفئات املستضعفة، الذين هم يف بؤرة اهتمام فنلندا، ف        
  .من مسائل حقوق اإلنسان

وتتطلب أية سياسة فعالة حلقوق اإلنسان مراعاة االتساق والـشفافية يف األنـشطة               -١٥
 تقرير سياسة حقوق اإلنسان بصورة شاملة       ويتناول. املُنفذة، على الصعيدين الوطين والدويل    

  . الوضع الوطين حلقوق اإلنسان يف البلدأيضاً 

  خطة العمل الوطنية املتعلقة باحلقوق األساسية وحقوق اإلنسان  -يمج  
 خطة العمل الوطنية األوىل لفنلندا املتعلقـة        ٢٠١٢مارس  /سُتناقش احلكومة يف آذار     -١٦

وُتغطي خطة العمل أولويات السياسة الوطنية لفنلنـدا        . باحلقوق األساسية وحقوق اإلنسان   
احلكومة احلالية، وحتدد دور خمتلف اجلهـات صـاحبة         املتعلقة حبقوق اإلنسان خالل فترة      

املصلحة املعنية حبقوق اإلنسان، وتتضمن تدابري عملية لتعزيز إعمـال احلقـوق األساسـية              
  .وحقوق اإلنسان يف خمتلف فروع اإلدارة

حيلل اجلزء األول املبادئ العامـة خلطـة العمـل          : وتنقسم خطة العمل إىل جزأين      -١٧
علقة حبقوق اإلنسان، وحيدد اجلزء الثـاين املـشاريع احلكوميـة الفعليـة             وسياسة فنلندا املت  

.  اليت من شأهنا أن ُتعزز إعمال احلقوق األساسية وحقوق اإلنـسان           ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة
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وترتبط خطة العمل يف عدة نقاط مع برنامج احلكومة ومع أولوياته املتمثلة يف احلد من الفقر                
  .والفوارق واالستبعاد

سند املسؤولية العامة عن رصد احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان إىل شـبكة            ُتسو  -١٨
وستتشارك الوزارات يف املسؤولية عن   . حكومية من مسؤويل االتصال الذين سيجري تعيينهم      

ويف هناية فترة االنتخابات سُتقدم احلكومة تقريراً عن سياسـة          . تنفيذ ورصد فُرادى املشاريع   
  .ان، يتضمن تقييماً لتنفيذ خطة العملحقوق اإلنسان إىل الربمل

ُتتخذ ترتيبات إلشراك اجملتمع املدين والنقابات واإلدارة اإلقليمية واحمللية يف رصـد            وس  -١٩
  .خطة العمل، وذلك من خالل فريق ُيشكل من اجلهات صاحبة املصلحة املعنية حبقوق اإلنسان

  وحقوق اإلنساناملشاريع احلكومية املتعلقة باحلقوق األساسية   -دال  
يعرض هذا اجلزء بالتفصيل املشاريع احلكومية املتعلقة باحلقوق األساسية وحقـوق             -٢٠

اإلنسان، حيث ال ُتناقش هذه املشاريع يف اجلزء دال املتعلق بتنفيذ توصـيات االسـتعراض               
دابري ز التأثري اإلجيايب لربامج حقوق اإلنسان، وللمشاريع وللت     يعزواَصل ت سُيو. الدوري الشامل 

  . إعمال حقوق اإلنسان والتمتع الفعلي هبايفاألخرى 

  األطفال وصغار البالغني  -١  
هتدف احلكومة إىل تعزيز التنسيق احلكومي للمسائل املتعلقـة باألطفـال وصـغار           -٢١

البالغني واألسر، وإىل زيادة تقييم التأثري الواقع على األطفـال يف مجيـع عمليـات رسـم                 
 احلكومة يف أعمال طويلة األجل لتعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وقد شاركت . السياسات

 إىل  سيما بتعزيز تنفيذ التوصيات اليت قدمتها جلنة حقوق الطفل التابعة لألمـم املتحـدة              ال
 وُتعترب حقوق الطفل موضـوعاً      .وضع آلية لرصد هذا التنفيذ    مشروع  وجيري حالياً   . فنلندا

  .ن والسياسة اإلمنائية يف فنلندامشتركاً يف سياسة حقوق اإلنسا

  املسّنون  -٢  
تدعم احلكومة صحة املسّنني واستقالليتهم من خالل اخلدمات املعـززة لـصحتهم              -٢٢

وتشمل أهداف احلكومة تعزيز استقاللية معيشتهم واخلدمات املرتلية املقدمة هلم،          . ورفاههم
ويؤكد القانون حق املسّنني يف . وإعداد برنامج مشترك بني اإلدارات لتحسني مساكن املسّنني

األعمال اليت تستهدف   أيضاً  دعم فنلندا   وت. تلقي الرعاية اجليدة املرتكزة على تلبية احتياجاهتم      
املسّنني على الصعيد الدويل، مبا يف ذلك العمل الرامي إىل حتليـل            حقوق  تسليط الضوء على    

  .اإلطار احلايل للحماية بغية تعزيز هذا اإلطار
عكف احلكومة على إعداد مشروع قانون للعرض على الربملان بشأن ضمان توفري            وت  -٢٣

ويركز مشروع القانون على تقـدمي      . خدمات الرعاية االجتماعية والرعاية الصحية للمسّنني     
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وجيب أن ترتكز هذه اخلـدمات علـى        . اخلدمات اليت ُتمكّن املسنني من التمتع حبياة كرمية       
  . هم وجيدة ومأمونةإليأن تكون موّجهة معرفة احتياجات املسّنني و

  املساواة يف األجر  -٣  
 يف املائة عن أجر الرجل بالنسبة إىل ساعات العمل العادية           ١٨يقل أجر املرأة بنحو       -٢٤

وبدأ يف  . وقد تعهدت احلكومة واحتادات أسواق العمل بتشجيع املساواة يف األجر         . يف فنلندا 
ساواة يف األجر، يتمثل هدفه الرئيسي يف تضييق فجـوة           تنفيذ برنامج ثالثي للم    ٢٠٠٦ عام

يهدف الربنامج إىل إعمال مبـدأ      و. ٢٠١٥ عام يف املائة حبلول     ١٥األجر بني اجلنسني إىل     
األجر املتساوي عن العمل املتساوي أو العمل ذي القيمة املتساوية، وذلك من خالل سياسة              

املختلفة، وبتحسني نظـم    لتمييز بني املهن    التفاوض اجلماعي، ومكافحة التمييز يف العمل وا      
  .دعم املسار الوظيفي للنساءاألجور، و

  الروما  -٤  
يتمثل اهلدف العام للخطة الوطنية األوىل املتعلقـة بالرومـا يف فنلنـدا يف تعزيـز                  -٢٥

مشاركتهم يف خمتلف جماالت احلياة ومساواهتم بسائر املواطنني عن طريق تعميم مبادئ تعزيز             
ونقطة البدء يف السياسة الوطنية املتعلقة بالروما هي        . ة وعدم التمييز يف السياسة العامة     املساوا
 يشكالن أساساً جيداً لتعزيز مـساواة الرومـا بـسائر           ني ونظام اخلدمات احلالي   قانونأن ال 

ويستلزم األمر أيضاً اختاذ تدابري خاصة على مجيع مستويات اإلدارة العامة من أجل             . املواطنني
وتسعى السياسة أيضاً إىل تعزيز أداء الروما وقدراهتم       . قيق املشاركة واملساواة الفعلية للروما    حت

  .عن طريق ممارستهم لنقاط القوة اليت يتمتعون هبا
وتدرس احلكومة التمييز الذي يواجهه أفراد الروما، وذلك يف إطار عمل فريق رصد               -٢٦

ويستعرض هذا املشروع آفـاق     . ق اإلنسان التمييز ويف إطار رصد احلقوق األساسية وحقو      
واهلدف من ذلك هو تقدمي     . توسيع نطاق املعارف احلالية عن الروما ووضع مؤشرات للرصد        

وسُيزود أفـراد   . مزيد من املعلومات العامة اليت تبني ما تواجهه طائفة الروما من حتّيز ومتييز            
، وبشأن إجراءات اإلبـالغ عـن       الروما أيضاً مبزيد من املعلومات والتدريب بشأن حقوقهم       

  .التمييز املشتبه يف حدوثه
تركز دراسة على إسكان الروما وعلى املشاكل املرتبطة بذلك وحلوهلا من وجهة       وس  -٢٧

  .نظر املساواة، مبا يف ذلك املساواة داخل جمتمع الروما نفسه
 ملكافحـة ومنـع     تويل التدابري الرامية إىل منع التمييز ضد الروما اهتماماً خاصاً         وس  -٢٨

تركز دراسة على العنف الذي تتعرض      وس. أسس متعددة ضد نساء الروما    التمييز القائم على    
  .له نساء الروما يف إطار العالقات احلميمة
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ونّسقت وزارة الداخلية يف العام املاضي محلة إعالمية من أجل استئصال القوالـب               -٢٩
  .النمطية السلبية والتحيز ضد الروما

املقرر أن تعّين احلكومة فريقاً عامالً لتحليل كيفية إعمال حق الروما يف احملافظة           ومن    -٣٠
  .على لغتهم وتطويرها يف القوانني وكيفية تنفيذ ذلك

 استراتيجية مؤثرة لتنفيذ السياسة الدولية املتعلقـة        ٢٠١١ عاموأصدرت فنلندا يف      -٣١
وتسعى فنلندا من   . )٢("ية املتعلقة بالروما  أهداف فنلندا لتعزيز السياسة األوروب     " تدعى بالروما

االستراتيجية إىل إحداث تأثري فعال على االستراتيجية األوروبية املتعلقة بالروما،          خالل هذه   
مع تقدمي مناذج وطنية وجتارب لتعزيز مشاركة الروما ومساواهتم، ويف الوقت نفسه التعلم من 

  .جتارب البلدان األخرى ومن ممارساهتا اجليدة

  استراتيجية اللغات الوطنية  -٥  
من املقرر وضع استراتيجية لغوية طويلة األمد حتت إشراف رئيس الوزراء، وذلـك               -٣٢

  .الفنلندية والسويدية: لتطوير اللغتني الوطنيتني احليويتني

  املشردون  -٦  
أسرة معيشية مشردة مكونة مـن شـخص واحـد،           ٧ ٦٠٠ يوجد يف فنلندا حنو     -٣٣
وقد أمكن تقليص عدد املشردين من خالل الشراكة بني احلكومة          .  مشردة  أسرة ٤٢٠ وحنو

  .املركزية واحمللية والشركات اخلاصة واملنظمات
ويتمثل هدف خطة العمل الرامية إىل مكافحة التشرد الطويل األجل يف استئصال هذا               -٣٤

السكن للـشباب،   ويتركز االهتمام على توفري     .  وحتسني تدابري منعه   ٢٠١٥ عامالتشرد حبلول   
وللخاضعني للتأهيل النفسي والعالج من اإلدمان، وللسجناء الذين ال جيدون سكناً عند اإلفراج             

السكن من خالل عقد إجيار     دبَّر  ، حيث ي  "السكن أوالً "وترتكز خطة العمل على مبدأ      . عنهم
وسُتنفذ . أشكال الدعم األخرى بصورة فردية حبسب احتياجات الشخص املقيم        كيَّف  فردي وتُ 

. خطة العمل من خالل التعاون الدويل األوسع نطاقاً، غالباً على مـستوى االحتـاد األورويب              
إىل أن  ) www.peer-review-social-inclusion.eu( ٢٠١٠ عـام وأشار تقرير استعراض النظراء ل    

  .يسية يف اعتماد الربامج الرامية إىل توفري السكن للمشردينفنلندا أحد البلدان الرئ
عزز فنلندا أيضاً احلق يف السكن الالئق على املستوى الدويل، وذلك من خـالل              تو  -٣٥

  .تدابري مثل القرار الذي قدمته باالشتراك مع أملانيا إىل جملس حقوق اإلنسان
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  اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر  -٧  
. ٢٠٠٨يونيه /يف حزيران اعُتمدت خطة العمل الثانية املنقحة ملكافحة االجتار بالبشر       -٣٦

 لتنسيق صياغة قانون خاص بشأن      ٢٠١٢فرباير  /وأطلقت وزارة الداخلية مشروعاً يف شباط     
  .االجتار بالبشر

،  بدور املقرر الـوطين املعـين        ٢٠٠٩ عاممنذ   ويقوم أمني املظامل املعين باألقليات،      -٣٧
مثـل  (ويتوىل املقرر رصد عمليات االجتار بالبشر والظواهر املرتبطـة هبـا            . االجتار بالبشر ب

، وتنفيـذ   )القوادة، وختطيط عمليات دخول البلد بطرق غري قانونية، والتمييـز يف العمـل            
ويـصدر املقـرر   . االلتزامات الدولية، وفعالية التشريع الوطين املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر       

مقترحات وتوصيات وآراء، ويقدم املشورة بشأن أنشطة مكافحة االجتـار بالبـشر            اخلاص  
وإعمال حقوق الضحايا، ويقدم كذلك املشورة واملساعدة القانونيتني إىل ضـحايا االجتـار           

  .عند الضرورة) احملتملني(
وأُدخلت تعديالت مهمة على القوانني يف فنلندا من أجل التصدي ملشكلة االجتـار               -٣٨
ليتضمن أحكاماً جزائية بـشأن االجتـار       ) ٦٥٠/٢٠٠٤(فقد ُعدل القانون اجلنائي     . شربالب

كما ُعدل قانون األجانب ليتضمن أحكاماً تسمح بفترة للتفكري وبإصدار تـصاريح            . بالبشر
ويتضمن القانون املتعلق باستقبال ملتمسي احلماية الدولية       . إقامة لضحايا االجتار املشتبه فيهم    

  .ن نظام مساعدة ضحايا االجتارأحكاماً بشأ
وقد حتسن نظام مساعدة ضحايا االجتار بفضل تعزيز النهج املرتكز على الـضحايا               -٣٩

وترى مراكز االستقبال احلكومية املسؤولة     . وتقليل عتبة اإلحالة والوصول الطوعي إىل النظام      
باالستفادة من نظام   وقد ُيسمح أيضاً لألشخاص     . عن هذا النظام أنه أداة يف عملية التحديد       

  ".دراسة وضع الضحية"املساعدة لغرض 
 تفاصيل اإلجراءات الوطنية لتنفيذ اتفاقية جملس أوروبا املتعلقـة          ٤٩وترد يف الفقرة      -٤٠

  .مبكافحة االجتار بالبشر

  إدماج املهاجرين ومكافحة التمييز  -٨  
ضمن األنـشطة   ترى احلكومة عمليات إدماج املهاجرين ومكافحة التمييز ضدهم           -٤١

الرئيسية لفترة عملها احلالية، وأصبح من مهام عملها السعي لتحـسني سياسـة اإلدمـاج               
  .ومكافحة التمييز على حنو أكثر فعالية

وتركز سياسة اإلدماج احلكومية بصورة حمددة على طرق حتسني نـسبة توظيـف               -٤٢
 وجودين يف حاالت   امل املهاجرين، وتعزيز التدريب لغرض اإلدماج، وحتسني وضع املهاجرين       

  ).الشباب والنساء وملتمسو اللجوء(صعبة 
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، املشار إليه   ١٣٨٦/٢٠١٠(ومت توسيع نطاق القانون اجلديد املتعلق بتعزيز اإلدماج           -٤٣
 ليشمل مجيع املهـاجرين     ،٢٠١١، الذي دخل حيز النفاذ يف       )فيما يلي باسم قانون اإلدماج    

ديد إىل تعزيز الرقابة على عملية اإلدماج وجعلها أكثر         ويسعى القانون اجل  . املقيمني يف فنلندا  
 هبدف حتسني عملية    ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١ودخلت التعديالت حيز النفاذ يف      . تفاعالً

  .إدماج املهاجرين، ال سيما إدماجهم يف سوق العمل

  أوجه التحسن يف اإلطار املعياري واهليكلي حلقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  ق والتوقيع على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسانالتصدي  -ألف  
 مشروع قانون للموافقة ٢٠١١ديسمرب /قدمت احلكومة إىل الربملان يف كانون األول   -٤٤

على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال              
مـشروع   (لواقعة يف نطاق القـانون  ألحكام ا واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، ولتنفيذ ا      

  .، وهو اآلن قيد الدراسة)١٤١/٢٠١١القانون 
ومن املقرر أن يتم خالل فترة احلكومة احلالية اعتماد مشاريع قوانني بشأن اتفاقيات               -٤٥

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن          ) ١: (األمم املتحدة التالية  
الربوتوكـول االختيـاري    ) ٢(وبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،       ضروب املعاملة أو العق   

امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية، الذي ميكّن األفراد من            
  .االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري) ٣(تقدمي شكاوى، 

كومي التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي        وتشمل أهداف الربنامج احل     -٤٦
وال يزال التصديق على االتفاقية     . اإلعاقة وبروتوكوهلا الذي ميكّن األفراد من تقدمي شكاوى       

يف فنلندا يستلزم أحكاماً جديدة تقيِّد حق تقرير املصري لألفراد الذين يعانون مـن اعـتالل                
 فهم عواقب أفعاهلم، ومن مث يعّرضون صحتهم        مستدمي يف القدرات الذهنية، الذين ال ميكنهم      

ويعكـف فريـق عامـل      . وسالمتهم أو صحة وسالمة اآلخرين للخطر من جراء سلوكهم        
مشترك بني اإلدارات على حتليل آفاق التصديق على االتفاقية وبروتوكوهلا، مع إيالء اهتمام             

يعد هذا الفريق تقريراً   س يتسم بالفعالية والكفاءة، و    خاص للحاجة إىل إنشاء نظام رصد وطين      
  .ومشروع قانون حكومي للعرض على الربملان

 الربوتوكول االختياري اجلديد التفاقيـة      ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٨ووقعت فنلندا يف      -٤٧
  .حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات

وليـة  وتعكف احلكومة أيضاً على تقييم آفاق التصديق على اتفاقية منظمة العمل الد            -٤٨
  .زلا املتعلقة بالعمل الالئق خلدم املن١٨٩رقم 
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 مـشروع قـانون     ٢٠١١نـوفمرب   /وأحالت احلكومة إىل الربملان يف تشرين الثاين        -٤٩
للموافقة على اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر، ولتنفيذ أحكـام             

 من قانون حظر األعمـال التجاريـة        ٣، ولتعديل املادة    فاقية اليت تقع يف نطاق القانون     االت
  .، وهو اآلن قيد الدراسة)١٢٢/٢٠١١مشروع القانون (

 اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع العنف ضد        ٢٠١١مايو  / أيار ١١ووقعت فنلندا يف      -٥٠
وتعد هذه االتفاقية أول اتفاقية أوروبية بشأن حقوق املرأة         . املرأة والعنف املرتيل ومكافحتهما   

وقد ُعّين فريق عامل . قامة إطار قانوين شامل حلماية املرأة من مجيع أشكال العنف  تسعى إىل إ  
لتحليل التدابري الالزمة للتصديق على االتفاقية، هبدف استكمال التصديق أثناء فتـرة واليـة        

  .احلكومة احلالية
ب  بشأن اتفاقية للشع   ٢٠١١مارس  /وبدأت فنلندا والسويد والنرويج مفاوضات يف آذار        -٥١

  .الصامي هتدف إىل حتسني وضع الصاميني باعتبارهم شعباً أصلياً وتعزيز حقوقهم وتوطيدها

   عدم التمييزإصالح قانون  -باء  
يتواصل العمل من أجل وضع مشروع إلصالح قانون عدم التمييـز والتـشريعات               -٥٢
 /ولوقدمت جلنة عـدم التمييـز تقريرهـا إىل وزارة العـدل يف كـانون األ               .  به ةاملتعلق

  ).، باللغة الفنلندية٤: ٢٠٠٩تقارير وزارة العدل  (٢٠٠٩ ديسمرب
وهتدف عملية اإلصالح إىل تعزيز احلماية من التمييز عن طريق توسيع نطاق التشريع           -٥٣

ليشمل على حنو واضح مجيع األسس اليت يقوم عليها التمييز، وجعل التمييز أكثـر قابليـة                
الت احلياة، ووضع ضمانات قانونية وجـزاءات مماثلـة         للتطبيق على حنو متسق يف مجيع جما      

وسيجري يف إطـار اإلصـالح، ويف احلـدود        .  التمييز حاالتجلميع األشخاص يف خمتلف     
ومن مث،  . املطلوبة، مراجعة موقف وأداء وكفاءة السلطات اليت تتصدى حالياً ملسائل التمييز          

قوق اإلنسان ككل ولتلبية املتطلبات     سُيوىل اعتبار لإلشراف احمللي على احلقوق األساسية وح       
  .الدولية هلذا اإلشراف

  مركز حقوق اإلنسان  -جيم  
 بداية عمل مركز مستقل معين حبقـوق اإلنـسان          ٢٠١٢ عاممن املقرر أن يشهد       -٥٤

وستشكل هذه اهليئات الثالث    . ووفد معين حبقوق اإلنسان ملحق مبكتب أمني املظامل الربملاين        
  . حلقوق اإلنسانمعاً املؤسسة الوطنية

  :وتتمثل مهام املركز فيما يلي  -٥٥
املعلومات والتدريب والتثقيف والبحث فيما يتعلق باحلقوق األساسـية         نشر  تعزيز   •

  وحقوق اإلنسان؛
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  وضع دراسات إلعمال احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان؛ •
  إطالق مبادرات وآراء بشأن محاية احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان وإعماهلا؛ •
املشاركة يف أنشطة التعاون األورويب والدويل من أجل تعزيز احلقـوق األساسـية              •

  وحقوق اإلنسان ومحايتها؛
االضطالع مبهام أخرى مناظرة ذات صلة بتعزيز احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان            •

  .ومحايتها
ولن ينظر املركز يف شكاوى أو قضايا فردية وإمنا ستقع هـذه املهـام يف نطـاق                   -٥٦
  .صاص اجلهات املؤمتنة على القانوناخت
يضم مركز حقوق اإلنسان وفداً معنياً حبقوق اإلنسان يقوم بدور هيئة التعـاون             وس  -٥٧

وسـيتناول  . الوطنية للجهات صاحبة املصلحة يف جمال احلقوق األساسية وحقوق اإلنـسان          
اإلنسان، وسـيعتمد  الوفد األمور الواسعة النطاق واملهمة املتعلقة باحلقوق األساسية وحقوق         

يتألف الوفد من ممـثلني ملنظمـات غـري         وس. وية للمركز وتقريره السنوي   خطة العمل السن  
. حكومية وجهات خمتلفة معنية حبقوق اإلنسان، وجمالس استشارية، باإلضـافة إىل بـاحثني       

 وستكون اجلهات املؤمتنة على القانون، وأمناء املظامل املتخصصون، وممثل للربملان الـصامي           
  .واهلدف من ذلك هو التنويع يف اختيار ممثلني من اجملتمع املدين. أعضاء دائمني يف الوفد

  متابعة التوصيات املعتمدة يف االستعراض السابق  -رابعاً  
تعهدت فنلندا أثناء االستعراض السابق بإدماج توصيات االستعراض الدوري الشامل            -٥٨

. ٢٠٠٩ عـام اإلنسان الذي قُدم إىل الربملان يف       يف التقرير احلكومي املتعلق بسياسة حقوق       
، مجيع اجملاالت املواضـيعية لتوصـيات االسـتعراض         ١٣ يف الفقرة    ويغطي التقرير املذكور  

حبسب املواضـيع   أيضاً  أُدرجت التوصيات   و. الدوري الشامل، وحيدد أهدافاً هلذه التوصيات     
  .يف خمتلف خطط العمل واملشاريع احلكومية

كومة، يف الدورة الرابعة عشرة جمللس حقوق اإلنـسان املعقـودة يف            وأصدرت احل   -٥٩
  .، تقريراً طوعياً مرحلياً عن تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل٢٠١٠يونيه /حزيران

  ١التوصية رقم   -ألف  

  تدابري القضاء على التمييز  -١  
  وال ُيبلـغ عنـها     تشري الدراسات إىل أن العديد من حاالت التمييز ال ُيعترف هبـا             -٦٠

فقد ال يعرف ضحية التمييز إىل      .  حتديد التمييز وإثباته   وليس من السهل دائماً   . ألسباب عدة 
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ويعترب التدخل مهماً الستئصال    . من يبلغ وقد ال يصدق أن اإلبالغ ستكون له عواقب جمدية          
ملعلومـات  وتتمثل إحدى املشاكل اليت تواجه رصد التمييز يف تشتت ا         . املمارسات التمييزية 

  .املتعلقة به
من السلطات العامة العمل بنشاط علـى       ) ٢١/٢٠٠٤(ويطلب قانون عدم التمييز       -٦١

وكما . تعزيز املساواة وعدم التمييز، ووضع خطط لتعزيز املساواة بني الفئات اإلثنية املختلفة           
 لفنلندا املتعلقة   ، تؤدي أنشطة عدم التمييز دوراً رئيسياً يف السياسة الدولية         ١٣ذُكر يف الفقرة    
  .حبقوق اإلنسان

ونفذت احلكومة منذ االستعراض الدوري الشامل األخري عـدداً مـن املـشاريع               -٦٢
ُموِّل بشكل مـشترك يف  وأهم هذه املشاريع مشروع املساواة أوالً، الذي      . الستئصال التمييز 

 الذي تنفـذه  )PROGRESS (رسغ برنامج برومناجلزء املتعلق بسياسة مكافحة التمييز    إطار  
ويهدف هذا الربنامج إىل دعم السلطات الوطنية يف سـعيها إىل تعزيـز             . املفوضية األوروبية 

  .املساواة وعدم التمييز
 أعدت وزارة الداخلية مشروع رصد التمييز من أجل مجـع           ٢٠٠٨ عامويف بداية     -٦٣

غرض من ذلـك هـو      وال. املعلومات املتعلقة بإعمال عدم التمييز يف خمتلف الفئات السكانية        
  .معلومات حديثة وموضوعية بشأن انتشار التمييز يف فنلندا وطبيعته وأساسه وعواقبهقدمي ت

 عن طريق الدراسات السنوية     ٢٠١٣ إىل   ٢٠١٠رصد التمييز خالل الفترة من      وسُي  -٦٤
املتعلقة بالتمييز اليت حتلل خمتلف جماالت احلياة وتغطي مجيع أسس التمييـز، ومـن خـالل                

  .راض شامل للتمييز ُيجرى كل أربع سنوات يف فنلندا ويغطي مجيع جماالت احلياةاستع
ويف جزر آالند اليت تتمتع باحلكم الذايت، يعمل أمني مظامل مستقل معين بـالتمييز                -٦٥

على تعزيز املساواة يف املعاملة بغض النظر عن األصل اإلثين، والدين واملعتقـد، واإلعاقـة،               
وُنـشرت يف   . ويتلقى أمني املظامل مساعدة من جملس معين باملساواة       . سيوالسن، وامليل اجلن  

وبينت نتائج الدراسة   .  أحدث دراسة عن التمييز يف جزر آالند، باللغة السويدية         ٢٠١٠ عام
وكان نوع اجلنس هو األساس يف      .  يف املائة ممن أجابوا عن االستبيان تعرضوا للتمييز        ٢٨أن  

  . معظم حاالت التمييز

  تعزيز حقوق األقليات، مبا فيها األقليات اإلثنية  -٢  
ترد معلومات بشأن تعزيز حقوق أفراد األقليات يف الفصل املتعلق مبشاريع احلقـوق      -٦٦

. األساسية وحقوق اإلنسان اليت تنفذها احلكومة، كما ترد يف أجزاء أخرى من هذا التقريـر           
حقوق اإلنسان يف فنلندا وخطـة عمـل        وعلى حنو ما بينه التقرير احلكومي املتعلق بسياسة         

السياسة اإلمنائية، تركز فنلندا أيضاً على حقوق األقليات اللغوية والدينية واإلثنيـة يف جمـال       
مـن  باملنظمات الدولية وهيئات التعاون اإلقليمـي و      عاملة على حشد الدعم     العمل الدويل،   

  .ملمن أجل إعمال حقوق األقليات يف الع التعاون اإلمنائيخالل 
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ويعد اجمللس االستشاري املعين بالعالقات اإلثنية منتدى للتعاون وللخـرباء جيمـع              -٦٧
ـ نياسية واملهاجرين واألقليات اإلث   السلطات العامة ومنظمات سوق العمل واألحزاب الس       ة ي

ويسعى اجمللس االستشاري إىل تعزيز احلوار وإىل أداء دور اخلبري يف إقامة            . والطوائف الدينية 
.  متنوع تتمتع فيه األقليات اإلثنية باملساواة، ويعزز العالقات اجليدة بني هذه األقليات            جمتمع

 أن يؤثر يف التطورات     شأنهن  مقرارات اجمللس االستشاري غري ملزمة للمجتمع، ف      وإذا كانت   
  .اجملتمعية من خالل خربته ونشاطه ومبادراته

شأن اجمللس االستشاري املعـين   أصدرت احلكومة مرسوماً جديداً ب    ٢٠١١ عامويف    -٦٨
وأدى املرسوم اجلديد إىل تعزيز عمل اجمللس االستشاري        ). ٢٩٨/٢٠١١(بالعالقات اإلثنية   

فيما يتعلق مبهامه وفترته وتشكيله، وفيما يتعلق أيضاً بعمل اجملالس االستشارية اإلقليمية املعنية  
زيـز املـساواة بـني      مهماً يتمثل يف تع   وحيدد املرسوم اجلديد أيضاً واجباً      . بالعالقات اإلثنية 

  .ة وحتسني فرص مشاركة املهاجرين يف اجملتمعيناألقليات اإلث
ة من أربعة إىل سبعة،  ينإلقليمية املعنية بالعالقات اإلث   وازداد عدد اجملالس االستشارية ا      -٦٩

ية يف تقـدمي    وتتمثل مهمة اجملالس االستشارية اإلقليم    . مع اخنفاض مناظر يف التغطية اإلقليمية     
  . املساعدة والدعم للسلطات اإلقليمية واحمللية من أجل إقامة مناخ للمواقف اإلجيابية

  ٢التوصية رقم   -باء  

  سيما على شبكة اإلنترنت  وكره األجانب، الة العنصريمنع    
تشري الدراسات االستقصائية إىل أن مواقف الفنلنديني جتاه املهاجرين تـشددت يف              -٧٠

 والتعـصب   ةوتعمل احلكومة على تعزيز عملها من أجل مكافحة العنصري        . خريةالسنوات األ 
  . وكره األجانبةوتدعم فنلندا التعاون الدويل من أجل منع العنصري. وكره األجانب

 اإللكترونية ةمي سريان الربوتوكول اإلضايف التفاقية اجلر٢٠١١ عاموبدأ يف فنلندا يف   -٧١
ـ ية وكراهية األجانب املرتكبـة بواسـطة        ال العنصر ماملتعلق بتجرمي أع   اسـوبية  احلنظم  ال

)TSF/84/2011 .(  
، وهو  )٥١١/٢٠١١( سريان تعديل للقانون اجلنائي      ٢٠١١يونيه  /وبدأ يف حزيران    -٧٢

التعديل الذي منح مزيداً من السلطات للتدخل يف اخلطاب العنصري وخطاب الكراهية، ويف             
هتدد أو تـذم أو  اليت رسائل الألفكار أو انشر أو  نإعالب على   يعاقَو. جرائم عنصرية أخرى  

تسب أية فئة على أساس العرق، أو لون اجللد، أو األصل القومي أو اإلثـين، أو الـدين أو                   
وينطبق أيضاً احلكم اجلزائي    . املعتقد، أو امليل اجلنسي، أو اإلعاقة، أو أي أسس أخرى مماثلة          

اهية الذي ُينـشر باسـتخدام تكنولوجيـا        املعدل وبصورة أكثر وضوحاً على خطاب الكر      
األسس العامة لتشديد العقوبـات كـي       أيضاً  وّضح التعديل   و). النظم احلاسوبية (املعلومات  

  .ميكن االستشهاد باألسس اآلنفة الذكر باعتبارها ظروفاً مشدِّدة للعقوبة
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زمة ملراقبة  وشددت الشرطة مراقبتها لشبكة اإلنترنت، وذلك مثالً بزيادة املوارد الال           -٧٣
وُيشجع املواطنون على اإلبالغ الفعال     . وحتسني التعاون مع خمتلف مقدمي خدمات اإلنترنت      
وتعمل الشرطة أيضاً يف جمال وسائط      . عما يشهدونه من جرائم إلكترونية وخطابات كراهية      

هم اإلعالم االجتماعية، حيث يعمل ضباط الشرطة احملليون االفتراضيون على اإلنترنت بأمسائ          
  .الشخصية مبا ييسر تواصلهم مع الشرطة

  ٣التوصية رقم   -جيم  

  منع العنف ضد النساء  -١  
تواصل فنلندا دعم املبادرات اليت تطلقها األمم املتحدة وجملس أوروبا ومنظمة األمن              -٧٤

والتعاون يف أوروبا من أجل مكافحة العنف ضد النساء، وتؤكد أمهية منع هذا العنف مـن                
  .لمرأة ويف أماكن أخرىلألمم املتحدة  اهيئةخالل 
. ويزيد معدل العنف يف فنلندا زيادة طفيفة على متوسطه يف البلدان الصناعية الغربيـة               -٧٥

وختتلف فنلندا عن سائر بلدان أوروبا الغربية أو بلدان الشمال األورويب بارتفاع عدد جـرائم               
ويتـسم  . تـسمم رة الكحوليات ألغراض ال   ويرتبط العنف يف فنلندا ارتباطاً وثيقاً مبعاق      . القتل

العنف ضد املرأة يف جزء منه بسمات خاصة ويف جزء آخر بسمات ترتبط بالعنف املمارس يف                
  .باحتمال وفاة النساء من جراء العنفأيضاً يقترن ارتفاع عدد جرائم القتل و. فنلندا بشكل عام

، فإن احتمال وقـوع املـرأة       ورغم حتقق تقدم كبري حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني          -٧٦
. ضحية العنف املرتيل يف فنلندا يزيد بأكثر من ضعفني على متوسطه يف بلدان االحتـاد األورويب   

 االتصال بالسلطات لإلبالغ عن العنف      صعوبةتشمل اإلحصاءات مجيع اجلرائم، نظراً إىل        وال
  .غ هبا الشرطة قليل للغايةلَّبن عدد حوادث االغتصاب اليت ُتمث إ. املرتيل يف كثري من األحيان

 يهدف إىل احلد    ٢٠١٥ إىل   ٢٠١٠ضع برنامج مشترك بني اإلدارات للفترة من        وُو  -٧٧
وأُعد هذا الربنامج وفقاًَ للمبادئ التوجيهية األوروبية املتعلقة مبحتوى         . من العنف ضد النساء   

داد لتنفيذ اتفاقية جملـس     خطط العمل الوطنية، ولاللتزامات الدولية لفنلندا، ويف إطار االستع        
  .٥٠أوروبا املشار إليها يف الفقرة 

ويتخذ الربنامج هنجاً شامالً إزاء مكافحة العنف ضد النساء، مبا يف ذلك تدابري ملنع                -٧٨
كذلك الربنامج ويشمل . ، وتقدمي اجلناة للعدالةودعمهم العنف ضد النساء، وحلماية الضحايا
ففي أحـد   .  النساء، وقد ُنفذ بالفعل بعض هذه التدابري       تدابري ملموسة للحد من العنف ضد     

 يف ثالث مناطق إدارية، مثالً، يقوم فريق تعاوين مـشترك           ٢٠١٠ عاماملشاريع اليت انطلقت    
يضم الشرطة وقطاع الرعاية االجتماعية والرعاية الصحية، واملنظمات غـري          (بني اإلدارات   

جي مرة أخرى فيه، كما يتخـذ الفريـق         بتقييم خطر وقوع ضحايا العنف الزو     ) احلكومية
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واهلدف من ذلك هو توسيع نطاق املشروع، حبيث ُيعمم علـى           . التدابري الوقائية الضرورية  
  .النطاق القطري بعد اكتساب بعض اخلربة

يهدف الربنامج إىل إقامة شبكة خدمات منخفضة العتبة لتقدمي الدعم واملـساعدة            و  -٧٩
وتتمثل إحدى الفئات اخلاصة املستهدفة بالربنـامج  . نسيلضحايا العنف الزوجي والعنف اجل 

، مثل أفراد مجاعات املهـاجرين، واملعـوقني،   للغاية صعبة  املوجودين يف حاالت  ضحايا  اليف  
  .عند تقدمي اخلدماتهلذه الفئات حتياجات اخلاصة الوتراعى ا. واملسنني، وأفراد األقليات

معظم اجلناة يف حـوادث     ف. فرغةة العنف امل  ويستلزم األمر هنجاً شامالً لكسر حلق       -٨٠
وجدير بالذكر أن العنـف غـري       . العنف كانوا هم أنفسهم ضحايا هلذا العنف يف مرحلة ما         

مقبول أياً كان نوع جنس الضحية أو اجلاين، وجيب أن ُتقدم لكل منهما املساعدة املناسـبة                
  . جلنسه والحتياجاته بغية منع العنف ووقفه

التحضري لربنامج األمن الداخلي إىل ضمان إتاحة اخلدمات لضحايا         سعت أعمال   و  -٨١
 الرعايـة   قـانون  فريق عامل إلصـالح      ُعيِّنو. اجلرائم، وإحالة الضحايا إىل هذه اخلدمات     

وجيب أن تشمل اختصاصات الفريق مهمة تنظيم خـدمات الطـوارئ، مثـل             . االجتماعية
ية االجتماعية والرعاية الصحية، باإلضافة    خدمات املأوى واخلدمات املتخصصة يف جمايل الرعا      

  .إىل تقدمي الدعم الطويل األجل لضحايا العنف الزوجي والعنف املرتيل
اعتباراً مـن أول    ) ١٠٨٢/٢٠١٠(وبغية منع العنف املرتيل، ُعدل القانون اجلنائي          -٨٢
ختصاص  ليجعل االعتداء البسيط املرتكب يف إطار العالقات احلميمة يف نطاق ا           ٢٠١١ عام

 يف املائة خـالل     ٢٠لشرطة بنحو   دى ا وارتفع عدد حاالت االعتداء املعروفة ل     . النيابة العامة 
ويعزى ذلك جزئياً، وفقاً للتقديرات، إىل التعديل الذي أدى إىل          . ٢٠١١ و ٢٠١٠الفترة بني   

  .كشف اجلرائم املستترة

  مجع املعلومات عن العنف املرتيل ضد األطفال  -٢  
ري الرامية إىل احلد من العنف املرتيل والعنف املرتكب يف إطار العالقـات             كان للتداب   -٨٣

وقد مجع فريق خرباء معين     . احلميمة تأثري مباشر أيضاً يف مكافحة العنف املرتيل ضد األطفال         
ألطفال معلومات عن العنف املرتيل ضد      على ا اء اجلنسي   عتدبتحليل العنف ضد األطفال واال    

 حتليالً للطريقة اليت ينبغي هبا دراسـة        ٢٠٠٩ عامق العامل يف تقريره ل    وأجرى الفري . األطفال
  .ألطفال على حنو متسق بالشراكة مع السلطات املختلفةى العاء اجلنسي عتداال
ويعكف فريق عامل من اخلرباء ُمعّين من املعهد الوطين للصحة والرفاه على حتليـل                -٨٤

وتتمثل مهمة الفريق العامل يف     . ي على األطفال  العنف املرتكب ضد األطفال واالعتداء اجلنس     
وضع مبادئ توجيهية بشأن نوعية الدراسات املتعلقة بالعنف ضد األطفال واالعتداء اجلنسي            

  .على األطفال، ويف رصد هذه الدراسات وحتسينها
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، إىل  ٢٠١١-٢٠٠٨سعت احلكومة، يف برناجمها الوطين لألمن الداخلي للفتـرة          و  -٨٥
لتقدمي املساعدة الشاملة لألطفال ولصغار البالغني الذين يقعـون       " دار لشؤون األطفال  "إقامة  

  .ضحية العنف اجلنسي والبدين
وان ويف دراسة مشتركة بعن   . ١٩٨٤وُحظر العقاب البدين لألطفال يف فنلندا يف عام           -٨٦

، أجرهتا منظمة اليونيسيف بفنلندا يف بلدان       ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٩حقوق األطفال يف املشاركة     
الشمال األورويب، ُوجه سؤال لألطفال عن حقوق اإلنسان وعن آرائهم بـشأن اسـتخدام              

 يف املائة من أطفال املدارس الثانوية يف فنلنـدا          ٣٠وخلصت الدراسة إىل أن     . العنف التأدييب 
  . استخدام العنف التأدييبيوافقون على

، ٢٠١٥ إىل   ٢٠١٠وتغطي خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف التأدييب األعوام من            -٨٧
وتسعى إىل تقليص العنف التأدييب البدين الذي يتعرض له األطفال يف مجيع الفئات الـسكانية   

 اليت تركز    مقترحاً بشأن التدابري   ١٦وتتضمن خطة العمل    . ٢٠١٢مبقدار النصف حبلول عام     
  .على دعم الوالدين

وهتدف خطة العمل إىل تعزيز كرامة الطفل وزيادة االحترام املتبادل للوالدين مـن               -٨٨
وترمي خطة العمل إىل مواصلة التطورات اإلجيابية الـيت شـهدها           . أجل منع العنف التأدييب   

 للمواقف السلبية إزاء    العقدان املاضيان يف فنلندا وتسريع وتريهتا من أجل إجراء تقومي مستدمي          
العنف التأدييب فيما بني األطفال والبالغني، واحلد بشكل ثابت من العنف التأدييب الذي يعاين              

ومثة هدف آخر يتمثل يف احلد من التفاوت بني خمتلـف املنـاطق والفئـات               . منه األطفال 
العمل أيـضاً إىل    وتسعى خطة   . السكانية فيما يتعلق بانتشار العنف التأدييب واملواقف إزاءه       

  .تنظيم دراسات املتابعة املتعلقة بالعنف التأدييب
وميكن احلصول على بيانات بشأن العنف املرتيل ضد األطفال من نظام معلومـات               -٨٩

العنف ضد األطفال وصغار البالغني : "وقد أصدرت كلية الشرطة الدراستني التاليتني . الشرطة
االعتداء اجلنسي على األطفال يف اجلرائم املبلغ       "، و )٢٠٠٨" (الذي أحاطت الشرطة علماً به    

  ).٢٠٠٩" (عنها
وشاركت فنلندا يف أعمال مكافحة العنف ضد األطفال اليت بدأهتا األمم املتحـدة               -٩٠

، وشاركت مشاركة فعالة يف احلمالت اليت نظمها جملـس  )دراسة األمم املتحدة عن العنف  (
  .ضد األطفالأوروبا من أجل مكافحة العنف التأدييب 

وتدعم فنلندا بشكل خاص أعمال املمثلة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة املعنيـة               -٩١
بالعنف ضد األطفال، هبدف جترمي ومنع مجيع أشكال العنف ضد األطفال علـى الـصعيد               

  .العاملي
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  ٤التوصية رقم   -دال  

  اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    
أجرت احلكومة حتليالً آلفاق التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع              -٩٢

  .٢٠١١ و٢٠٠٤ و١٩٩٢العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وذلك يف األعوام 
واستناداً إىل التعليقات الواردة، استنتجت احلكومة أن التصديق على االتفاقية غـري              -٩٣
 بني العمال املهاجرين وسـائر املهـاجرين، فالعمـال          فالتشريعات الفنلندية ال تفرق   . مفيد

املهاجرون يتمتعون مثل سائر املهاجرين باحلماية اليت توفرها نفس احلقوق الدستورية ونفس            
  .الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان املصدق عليها

أو جملس االحتاد األورويب املتعلقة     /وُنفذت على الصعيد الوطين توجيهات الربملان و        -٩٤
 والوضع املتعلق مبواطين بلد ثالث املقيمني منـذ         (EC/2003/86)مبسائل مثل مجع مشل األسرة      

وتتفـق  . ، وذلك بتعديل قانون األجانب وتـشريعات أخـرى        (EC/2003/109)فترة طويلة   
وتتضمن . مع بعض االستثناءات االتفاقية مع التشريعات الوطنية املتعلقة بالضمان االجتماعي،   

  . املفاهيم غري الواضحة وغري احملددة فيما يتعلق بقانون العمل الوطيناالتفاقية بعض
وال يتأثر وضع العمال األجانب بالقانون الوطين املتعلـق بالـضمان االجتمـاعي               -٩٥

فحسب، وإمنا أيضاً باتفاقات الضمان االجتماعي اليت أبرمتها فنلنـدا وبقـانون الـضمان              
  .ضمن االلتزام باملعاملة املتساويةاالجتماعي لالحتاد األورويب، اليت تت

  ٥التوصية رقم   -هاء  

 بشأن الشعوب األصلية والقبليـة يف البلـدان         ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          
  املستقلة

تعترب محاية وتعزيز حقوق الشعوب األصلية إحدى أولويات فنلندا فيما يتعلق حبقوق              -٩٦
عب األصلي الوحيد يف إقليم فنلندا، وهم يتمتعـون         ويعترب السكان الصاميون الش   . اإلنسان

وتشمل مقومات وحدة الصاميني تارخيهم املـشترك،       . باستقاللية ثقافية يف موطنهم األصلي    
 من الدستور   ١٧ من املادة    ٣وحتمي املادة الفرعية    . وتقاليدهم املشتركة، وعاداهتم وجمتمعاهتم   

  . وثقافتهم وتطويرمهاالفنلندي حق الصاميني يف احملافظة على لغتهم
وتسعى فنلندا إىل تعزيز وضع الشعوب األصلية مبواصلة دعم أعمال هيئات األمـم               -٩٧

وتعد حقوق الشعوب األصلية أيضاً موضـوعاً عامـاً يف          . املتحدة بشأن املسائل ذات الصلة    
  .السياسة اإلمنائية لفنلندا



A/HRC/WG.6/13/FIN/1 

GE.12-11609 18 

 اتفاقية منظمة العمل الدوليـة      وتعتزم احلكومة، خالل فترهتا احلالية، التصديق على        -٩٨
وجيري حتليل آفاق التـصديق     .  بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة       ١٦٩ رقم

  .على هذا الصك
 بالغ  ١٦٩ويرى الربملان الصامي أن التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم              -٩٩

  .األمهية لتعزيز حقوق الصاميني
مل الوطنية األوىل املتعلقة حبقوق اإلنسان يف فنلندا مشاريع هتدف          وتتضمن خطة الع    -١٠٠

إىل تعزيز حقوق الصاميني بتوضيح القانون املتعلق حبقهم يف املشاركة يف وضع الـسياسات              
  .والتخطيط بشأن استخدام األراضي واملياه اململوكة للدولة يف موطنهم

ون التعدين وقانون املياه اجلديـدان يف       وفيما يتعلق باحلقوق يف األراضي، اعُتمد قان        -١٠١
وحيظر القانونان التدابري اليت متس فرص الصاميني بصفتهم شعباً أصلياً يف    . ٢٠١١مارس  /آذار

ويتضمن القانونان أيضاً أحكاماً بشأن     . ممارسة ثقافتهم وأمناط معيشتهم التقليدية ذات الصلة      
ي يف الطعن يف القرارات املتخذة عمـالً        جلسات الربملان الصامي، وبشأن حق الربملان الصام      

  .هبذين القانونني
وُينفذ حالياً برنامج إلحياء اللغة الصامية من أجل إنشاء منوذج عملي مستدمي إلحياء        -١٠٢

وسيجري رصد تنفيـذ الربنـامج باسـتخدام        . اللغات الصامية الثالث املستعملة يف فنلندا     
  .مؤشرات حمددة يف الربنامج

  ٦ رقم التوصية  -واو  

  مراجعة اإلجراءات املتعلقة مبلتمسي اللجوء    
 املتعلقة بوضع الالجـئني     ١٩٥١التزمت فنلندا بالتنفيذ الكامل التفاقية جنيف لعام          -١٠٣

وسيجري حتليل املسائل املتعلقة باحلماية الدولية يف       ). يشار إليها فيما يلي باتفاقية الالجئني     (
  ".٢٠٢٠مستقبل اهلجرة " حالياً إعدادها بعنوان إطار استراتيجية شاملة مرتقبة جيري

.  مشروع ملراجعة األحكام اليت تنظم احتجاز األجانب       ٢٠١١وأُطلق يف أواخر عام       -١٠٤
ويهدف املشروع إىل إدراج حظر على احتجاز طاليب اللجوء من القاصرين غري املـصحوبني              

 اإلحـصاءات املتعلقـة     كما سيحلل املشروع بدائل االحتجاز وأوجه التحسن يف       . بذويهم
  . باالحتجاز

وأشار أمني املظامل املعين باألقليات إىل أن احتجاز ملتمسي اللجوء يثري مـشاكل يف      -١٠٥
حالة األسر الوحيدة األم أو األسر األخرى ذات األطفال، وأكد احلاجة إىل قواعد تنظيميـة               

  .دقيقة يف هذا اجملال
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ة إىل إيالء اهتمام لوضع ملتمسي اللجوء مـن         ودعت أيضاً املنظمات غري احلكومي      -١٠٦
وحيدد القانون احلايل سـن     . القاصرين غري املصحوبني بذويهم يف حاالت مجع مشل األسرة        

غري أنه ال جيوز رفض منح تصريح إقامة هلـذا          . الطفل حبسب الوقت الذي اُتخذ فيه القرار      
 ُتعزى إىل مقدم الطلـب أو إىل        السبب إذا ما تأخر النظر يف الطلب تأخراً كبرياً ألسباب ال          
ودعت أيضاً املنظمـات غـري      . كفيله، وكان هذا الشخص قد ساعد يف حتديد وقائع احلالة         

احلكومية إىل جعل املصاحل الفضلى مللتمسي اللجوء الصغار االعتبار األمسى، حىت وإن كـان            
  . سنة١٨مقدم الطلب قد بلغ سن 

انون األجانب الذي ينظم عملية مجـع مشـل         وتركز االهتمام أيضاً على أحكام ق       -١٠٧
األسرة وتطبيق هذه األحكام، وعلى األحكام املناظرة الواردة يف التوجيه الصادر من االحتاد             

واهلدف من ذلك هو دراسة أثر األحكام املعدلة على مجع          . األورويب بشأن مجع مشل األسرة    
  .مشل األسرة ومدى احلاجة إىل مزيد من التعديالت

 حتليل اخلدمات القانونية املقدمة لألشـخاص امللتمـسني       ٢٠١١جرى يف ربيع عام     و  -١٠٨
. للحماية الدولية، وأُوصي بأن تدرج املساعدة القانونية املقدمة لألفراد يف نظام املساعدة القانونية

  .وسيتواصل أيضاً تقدمي املشورة القانونية العامة من خالل مراكز االستقبال وبتمويل منها
 سـريان القـانون املتعلـق باسـتقبال ملتمـسي احلمايـة             ٢٠١١وبدأ يف عام      -١٠٩
ويهدف القانون إىل ضمان التوفري العاجل لوسائل دعـم ورعايـة        ). ٧٤٦/٢٠١١( الدولية

األشخاص امللتمسني للحماية الدولية، واألشخاص احلاصلني على احلماية املؤقتة وضـحايا           
  .ق باالستقبال، ويعزز عملية توحيد خدمات االستقبالويوضح القانون التشريع املتعل. االجتار
 ٢٠١٢ينـاير   /وأشار حكم للمحكمة اإلدارية العليا أصدرته يف كـانون الثـاين            -١١٠

(KHO:2012:1)               إىل أن أي قرار يصدر بإبعاد أحد ملتمسي اللجوء من البلد جيب أن يتضمن 
ف من التعرض لالضـطهاد     حتليالً مفصالً ملدى وجود أسباب تدعو هذا الشخص إىل اخلو         

ويوضح القرار شواغل معينة، منها كيفية تقييم خطر تعرض ملتمس . على أساس ميله اجلنسي
  .اللجوء لالضطهاد يف بلده األصلي

  ٧التوصية رقم   -زاي  

منح احلماية نفسها يف حالة امليل اجلنسي كما يف حالة أسس التمييز األخـرى ومراعـاة                  -١  
  مبادئ يوغياكارتا

ميثل تعزيز حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية             -١١١
وحاملي صفات اجلنس اآلخر جماالً رئيسياً يف السياسة الدولية لفنلنـدا يف جمـال حقـوق                

 باعتبارها توصيات   يوغياكارتاوتسعى فنلندا إىل ضمان اعتماد األمم املتحدة ملبادئ         . اإلنسان
وجيه العمل حنو محاية حقوق اإلنسان املكفولة لألقليات اجلنسانية واجلنسية على قدم            دولية لت 
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وتدعم فنلندا األعمال الرامية إىل التصدي للتمييز والعنف القـائمني علـى امليـل              . املساواة
  . اجلنسي واهلوية اجلنسانية يف إطار األمم املتحدة

ة حلقة دراسية للسلطات احلكومية      نظمت وزارة اخلارجي   ٢٠١٢فرباير  /ويف شباط   -١١٢
وأعضاء الربملان بشأن املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـسانية             
وحاملي صفات اجلنس اآلخر، تناولت التزامات السلطات بتعزيز حقوق اإلنسان املكفولـة            

 التوصـيات الدوليـة     وركزت احللقة الدراسية أيضاً على    . لألشخاص املنتمني هلذه الفئات   
الداعية إىل إعمال حقوق أفراد هذه الفئات، مثل توصيات جلنة وزراء جملس أوروبا ومبادئ              

  .يوغياكارتا
وتتضمن توصيات جملس أوروبا تصنيف امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية باعتبارمها من   -١١٣

اواة بني اجلنسني، وإزالـة     األسس اليت حيظر التمييز على أساسها يف التشريعات املتعلقة باملس         
شرطي العقم وعدم الزواج من شروط االعتراف بنوع اجلنس، ومنح القرناء من نفس اجلنس              
حق التبين مثل غريهم من األزواج، وإعطاء املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل اجلنـسي               

لـى  ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس اآلخر فرصاً متساوية يف احلـصول ع            
ويضطلع مبسؤولية تنفيذ هذه التوصيات فريق عامل مشترك بني اإلدارات          . خدمات اخلصوبة 

  .يضم أيضاً ممثلني للمجتمع املدين
وُينقح قانون املساواة بني اجلنسني يف سياق إصالح قانون عدم التمييـز، وذلـك                -١١٤

املو صـفات اجلـنس     مغايرو اهلوية اجلنسانية وح   (بإدراج أحكام حتمي األقليات اجلنسانية      
وأحكام تتعلق بالتمييز املتعـدد األسـس يف        ) اآلخر وغريهم من املنتمني لألقليات اجلنسانية     

قانون املساواة بني النساء والرجال، وبإدخال أقل قدر من التعديالت اليت يقتضي إصـالح              
  .انونقانون عدم التمييز إجراءها على النظام األساسي واألحكام املتعلقة برصد هذا الق

  منح احلماية نفسها يف حالة اإلعاقة كما يف حاالت التمييز ألسباب أخرى  -٢  
 تـدابري عمليـة لـسياسة       ٢٠١٥ إىل   ٢٠١٠حيدد برنامج سياسة اإلعاقة لألعوام        -١١٥
ومتثل التدابري املتخذة يف إطار الربنامج جمموعة من شأهنا أن تطور مجيع قطاعـات              . اإلعاقة

وُيقّسم الربنـامج   .  املعوقني وحرياهتم وتكافؤ الفرص املتاحة هلم      السياسة من منظور حقوق   
  . تدبرياً عمليا١٢٢ً جماالً مواضيعياً ذا صلة بسياسة اإلعاقة ويتضمن ما جمموعه ١٤ إىل

ووفقاً لربنامج سياسة اإلعاقة، تويل احلكومة اهتماماً خاصاً للتصميم الذي يالئـم              -١١٦
ادئ املرتبطة به عند إعداد تشريعات بشأن استخدام األراضي         واملب) التصميم الشامل (اجلميع  

وسيجري أيضاً تعزيز االلتزام مببادئ التصميم املالئـم للجميـع يف أعمـال             . والبناء عليها 
واهلدف من ذلك هو تعزيز توحيد التفسريات املتعلقة بإمكانية الوصـول وتقـدمي             . التجديد

 السياسة املتعلقة بتقسيم املنـاطق وختطـيط        توجيهات بشأن طرق تتيح إمكانية الوصول يف      
  .األحياء السكنية
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وتعكف وزارة الشؤون االجتماعية والصحة على وضع خطة وطنية لتوفري الـسكن             -١١٧
للمعوقني بدنياً، هبدف ضمان عدم إقامة أي شخص معوق بدنياً يف أيـة مؤسـسة حبلـول     

  . ٢٠٢٠ عام
راسة خدمات الرعاية االجتماعيـة الـيت        لد ٢٠١٢وُشكل فريق عام يف بداية عام         -١١٨

واهلدف من ذلك هو وضـع تـشريعات        . تدعم اإلدماج يف احلياة العملية وتدعم التوظيف      
وتوفري خدمات تتيح متتع األشخاص ذوي اإلعاقة مبا تتمتع به الفئات األخرى الـيت جتـد                

م للعمـل   صعوبة يف العمل، وحبيث تدعم اخلدمات على حنو أكثر فعالية عمليـة تأهيلـه             
  .وإدماجهم يف سوق العمل

وتعزز فنلندا حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بطريقة أخرى تتمثل يف دعم أعمـال               -١١٩
وتدعم فنلندا بصورة خاصة مشاركة األشـخاص ذوي        . املقرر اخلاص املعين مبسالة اإلعاقة    

منظمات املعنيـة   وميثل تقدمي الدعم لل   . اإلعاقة يف اجملال السياسي من خالل التعاون اإلمنائي       
  .باإلعاقة وغريها من املنظمات غري احلكومية وسيلة مهمة يف هذا الصدد

  ٨التوصية رقم   -حاء  

  اإلدماج الكامل للمنظور اجلنساين يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل    
 التدابري األساسـية    ٢٠١١-٢٠٠٨حدد الربنامج احلكومي املتعلق باملساواة للفترة         -١٢٠

ومشلت أهداف الربنامج تعميم املنظور اجلنساين، وتـضييق        . نهوض باملساواة بني اجلنسني   لل
فجوة األجور بني اجلنسني، وتعزيز النهوض الوظيفي للمرأة، وزيادة الوعي مبسألة املـساواة             
بني اجلنسني يف املدارس، واحلد من الفصل بني اجلنسني يف الوظائف، وحتسني املـصاحلة يف               

  .ة والعمل، واحلد من العنف ضد النساءإطار األسر
ويشري تقييم ذايت أجرته كل وزارة مسؤولة وفريق الرصد إىل جناح تنفيذ الربنـامج                -١٢١

وتعكف الوزارات حالياً علـى     . وحدوث تقدم، ال سيما فيما يتعلق بتعميم املنظور اجلنساين        
  .االشتراك يف وضع برنامج جديد معين باملساواة

 قدمت احلكومة إىل الربملان تقريرها األول املتعلق        ٢٠١٠أكتوبر  / األول ويف تشرين   -١٢٢
ويسعى هـذا   . ٢٠٢٠باملساواة يف فنلندا، وحيدد مستقبل سياسة املساواة يف فنلندا حىت عام            

  .التقرير إىل تعزيز تعميم املنظور اجلنساين على حنو هادف ومنهجي

  مدة اخلدمة غري العسكرية  -طاء  
د تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل لفنلندا خـالل           عند اعتما   -١٢٣

األصدقاء ، أعربت جلنة ٢٠٠٨يونيه /الدورة الثامنة جمللس حقوق اإلنسان املعقودة يف حزيران     
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 عن رغبتهما يف أن تستجيب فنلندا لتعليق الفريق العامل    العاملية للتشاور ومنظمة العفو الدولية    
 من تقريره، وهي املادة املتعلقة مبدة اخلدمة غري العسكرية البديلة للخدمة            ٣٦رة  الوارد يف الفق  

  .العسكرية
 سـنة   ١٨كل مواطن فنلندي ذكر من سن       ) ١٤٣٨/٢٠٠٧(ويلزم قانون التجنيد      -١٢٤
وقد ُيؤدى واجب الدفاع الوطين يف اخلدمة العـسكرية      .  سنة بأداء اخلدمة العسكرية    ٦٠إىل  

  .وتعترب اخلدمة غري العسكرية بديلة للخدمة العسكرية. سلحةاملسلحة أو غري امل
وعـادة  .  يف املائة من أفراد الفئة العمرية املذكورة       ٨٠ويؤدي اخلدمة العسكرية حنو       -١٢٥
ويصل .  يف املائة من اجملندين    ٤٥ شهراً، وهي املدة اليت يؤديها       ١٢تكون مدة هذه اخلدمة      ما

  . يوما٢٧٥ًمتوسط مدة اخلدمة إىل 
، الذي بدأ سريانه اعتباراً من      )١٤٦٦/٢٠٠٧(وقلّص قانون اخلدمة غري العسكرية        -١٢٦

كما يعترف قانون اخلدمة غري     .  يوماً ٣٦٢، مدة اخلدمة غري العسكرية إىل       ٢٠٠٨أول عام   
  .العسكرية باحلق يف االستنكاف الضمريي يف أوقات األزمة

، الـذي بـدأ سـريانه يف       )٣٣٠/٢٠١١(وُيتيح أيضاًَ قانون رصـد العقوبـات          -١٢٧
، للمستنكفني متاماً عن أداء اخلدمة العسكرية وغري العسكرية البقاء قيد االعتقال            ٢٠١١ عام

  .املرتيل حتت املراقبة اإللكترونية بدالً من قضاء العقوبة يف السجن
ة وبغض النظر عن مدة اخلدمة العسكرية وغري العسكرية، جيب أن ُيراعى عند املقارن              -١٢٨

بني اخلدمتني اإلجهاد العام املرتبط بكل شكل من شكلي اخلدمة، والفروق بينهما من حيث              
فاخلدمة العسكرية تؤدى يف مواقع عسكرية مغلقة يتعني احلصول على . املبدأ، وطريقة أدائهما

أما اخلدمة غري العسكرية فتؤدى يف ظروف مدنيـة      . إذن للتغيب عنها ولو أثناء وقت الفراغ      
 ساعة  ٤٠ال تزيد على    ( تتيح للشخص التمتع بوقت فراغه وفقاً لساعات العمل العادية           متاماً

  .، وال تقيد مطلقاً حرية الشخص يف التنقل)أسبوعياً
. ٢٠١١ اخلدمة غري العـسكرية يف عـام   مدةوجرت آخر دراسة إلمكانية تقليص      -١٢٩

جراء حتليل لتحديد ما إذا كان من       وألن الفريق العامل مل جيد سبيالً إىل تقليص املدة، اقترح إ          
  .املمكن تصنيف هذه اخلدمة وفقاً لشدهتا ولإلجهاد املقترن هبا

.  واضحاً باملدة القصوى للخدمة العسكرية  ارتباطاًوترتبط مدة اخلدمة غري العسكرية        -١٣٠
 يوماً، ومدة اخلدمة البديلـة وفقـاً        ١٥وتوجد خطط لتقليص مدة اخلدمة العسكرية مبقدار        

  .لكلذ
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  اإلجنازات واملمارسات اجليدة، والتحديات والقيود  -خامساً  

  التعليم املدرسي يف فنلندا حيصل على أعلى الدرجات  -ألف  
، أن التعليم املدرسي   برنامج التقييم الدويل للطالب   تبني مقارنات دولية متعددة، مثل        -١٣١

ى التعليم الرفيع املستوى، الـذي      وقد أد . يف فنلندا حيظى بأعلى املعايري على املستوى العاملي       
ُيقدم جماناً وعلى قدم املساواة، إىل زيادة اإلقبال عليه وتعزيز الدميقراطية وتقليص التفاوت بني      

  .املناطق والفئات االجتماعية
مدرسـة  (وُيعزى النجاح الذي حققته فنلندا، إىل حد كبري، إىل النظام التعليمـي               -١٣٢

وقد حصل . ، وإىل مهنية املدرسني، واستقاللية املدارس) بكاملهاموحدة وشاملة للفئة العمرية
 سنة على شـهادة الدراسـة       ٦٤ سنة و  ٢٥حنو ثالثة أرباع األشخاص الذين هم بني عمر         

الثانوية على األقل، أي أهنم اجتازوا امتحان القبول باجلامعات الفنلندية أو حـصلوا علـى               
وال تعد سوى املناهج الدراسية األساسية علـى        . يلشهادة مهنية، والتحق ثلثهم بالتعليم العا     

ويرتكز نظام التعليم الالمركزي على املناهج الدراسية املعدة واملنفذة حمليـاً           . الصعيد الوطين 
ويعمل التعليم الرفيـع املـستوى      . واليت ميكنها أن تليب االحتياجات الفردية لطالب املدارس       

  .عن أي طالب" التخلي"تدخل املبكر، على عدم الذي يليب االحتياجات اخلاصة، ومبدأ ال
وميثل التعليم أيضاً أولوية خاصة يف السياسة اإلمنائية الفنلندية يف إطار برنامج سياسة               -١٣٣
  .التنمية

  رائدة املساواة بني اجلنسني  -باء  
 فاملرأة تشارك مشاركة  . تعترب فنلندا رائدة يف املساواة بني اجلنسني من أوجه عديدة           -١٣٤

وتزايدت حصة املرأة خالل العقود . فعالة منذ أمد بعيد يف احلياة العملية ويف وضع السياسات      
وُينفذ . سيما يف هيئات وضع السياسات اليت جيري انتخاهبا ويف تشكيلة احلكومة           األخرية، ال 

ومتثل املساواة بني اجلنسني    ). ٦٠٩/١٩٨٦( سنة   ٢٥قانون املساواة بني النساء والرجال منذ       
  . هدفاً سياسياً رئيسياً جيب احترامه يف مجيع أعمال وضع السياسات ويف مجيع األنشطة

وُتعزز املساواة بني اجلنسني من خالل استراتيجية ثنائية املسار تشمل اختاذ تـدابري               -١٣٥
حمددة إلزالة عوائق املساواة ولتعميم املنظور اجلنساين يف مجيع أعمـال وضـع الـسياسات             

رحت أيضاً بقوة يف السنوات األخرية املسائل االجتماعيـة املتعلقـة بوضـع         وطُ. وصياغتها
  .الرجل
ومن جتليات املساواة بني اجلنسني يف فنلندا، مثالً، املشاركة املتساوية تقريبـاً بـني                -١٣٦

واُتخذت قرارات اجتماعية سياسية مهمة من أجل حتسني الوضـع         . اجلنسني يف سوق العمل   
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رجال على السواء، مثل احملاسبة الضريبية املنفصلة لألزواج والزوجـات،          الوظيفي للنساء وال  
  . واإلجازات العائلية، والرعاية النهارية، مما يدعم مشاركة اجلنسني يف احلياة العملية

ووفقاً لقانون املساواة بني النساء والرجال، يشمل التمييز اجلنساين أيضاً الفروق يف              -١٣٧
ومع ذلـك،   . و الوالدة أو استناداً إىل املسؤوليات الوالدية أو اُألسرية        املعاملة بسبب احلمل أ   

يزال احلمل واإلجازة العائلية يؤثران يف العديد من احلاالت على تطلعات تأمني الوظائف              ال
املستدمية أو الوظائف املؤقتة املمددة، أو يفرقان بني املوظفني من حيث األجر أو األوضـاع               

  .األخرى للعمل

  ديات إعمال احلقوق األساسية وحقوق اإلنسانحت    
وقـد  . يستلزم إعمال احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان عمالً مستمراً ومتـسقاً           -١٣٨

تضّمنت أعمال إعداد خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان حتليـل الوضـع الفعلـي               
بـات األساسـية    للحقوق األساسية وحقوق اإلنسان يف فنلندا، وحتديـد املـشاكل والعق          

ويف الوقت نفسه، قُورنت املسائل اليت حـددهتا        . واملوضوعية اليت تعوق إعمال هذه احلقوق     
  .آليات اإلشراف الوطنية بالقرارات واالستنتاجات اليت قدمتها آليات الرصد الدولية إىل فنلندا

  احلد من الفقر والتفاوت واالستبعاد    
زيز اهليكل األساسي جملتمع الـوفرة الفنلنـدي،        تعمل احلكومة حبزم على إقامة وتع       -١٣٩

وستزداد رفاهة األسـر ومـشاركة      . وعلى احلد من الفقر والتفاوت والفروق بني اجلنسني       
  .اجلميع يف احلياة السياسية

ويتلقـى  . )٣( شخص يف فنلندا   ٧٠٠ ٠٠٠وُيقدر عدد املتعرضني خلطر الفقر بنحو         -١٤٠
 يف املائة من السكان على دخـول        ١٣صل   شخص دعماً للدخل، كما حي     ٤٠٠ ٠٠٠حنو  

وتعكس الزيادة يف معدل الفقر عوامل مثل زيادة دخل األفراد ذوي الدخل املرتفع             . منخفضة
  . يف حني ال تساير املزايا االجتماعية اجتاهات النمو يف الدخل

 ٢٠١٢وعّينت وزارة الشؤون االجتماعية والصحة فريقاً توجيهيـاً للفتـرة مـن               -١٤١
 لتنفيذ خطة عمل مشتركة بني اإلدارات هتدف إىل احلد من مشاكل االسـتبعاد              ٢٠١٥ إىل

وعّينت الوزارة أيضاً فريقاً عامالً لوضع األهداف والتدابري املتعلقة باحلد من           . والفقر والصحة 
الفقر واالستبعاد وحاالت اخنفاض الدخل يف إطار برنامج وطين ُينشأ استجابة السـتراتيجية             

  .٢٠٢٠ام أوروبا لع
 برنامج سياسة الطفل والشباب     ٢٠١١ديسمرب  /واعتمدت احلكومة يف كانون األول      -١٤٢

ومن شأن هذا الربنامج أن يساعد على حتقيق األهداف املدرجة يف           . ٢٠١٥-٢٠١٢للفترة  
وتعتمد احلكومة كل أربع سـنوات      . برنامج احلكومة للحد من الفقر والتفاوت واالستبعاد      

هبدف حتسني ظـروف منـو      ) ٧٢/٢٠٠٦(الشباب مبوجب قانون الشباب     برناجماً لسياسة   
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تركز السياسة املتعلقـة باألطفـال والـشباب، يف         سو.  سنة ٢٩ومعيشة من هم دون سن      
السنوات القادمة، على تعزيز مشاركة األطفال والشباب واملساواة بينهم وتعزيز قدراهتم على            

. ة قصوى لضمان مساع صوت األطفال والشباب      كما ُتوىل أولوي  . تدبري شؤون احلياة اليومية   
وضع وجيب إدماج تقييم األثر الواقع على األطفال والشباب، على حنو أكثر مشوالً، يف عملية             

  . السياسات
وباإلضافة إىل التدابري الوطنية، تعمل فنلندا أيضاً على التصدي لفقر األطفال علـى               -١٤٣

طفـل ومبـدأ املـصاحل الفـضلى للطفـل يف           الصعيد الدويل، بطرق منها إدراج حقوق ال      
استراتيجيات احلد من الفقر، ويف سياسات دعم امليزانية وغريها من السياسات اإلمنائية، ويف             

  .برامج التعاون اإلمنائي على الصعيد الوطين وصعيد االحتاد األورويب

  الضمانات القانونية واإلدارة الرشيدة    
 تنظر يف قضيته حمكمة أو سلطة أخـرى خمتـصة      لكل شخص يف فنلندا احلق يف أن        -١٤٤

قانوناً على النحو الواجب ودون تأخري ال مربر له، ويف استصدار قرار يتعلـق حبقوقـه أو                 
 مـن  ٢١املـادة  (واجباته اليت تنظر فيها حمكمة أو هيئة مستقلة أخرى من أجل إقامة العدل    

قة بإعالن اإلجراءات، وحق الفرد يف      األحكام املتعل على   قانون الربملان    ينصو). دستور فنلندا 
واحلق يف االستئناف، فضالً عن الضمانات      ُمعلَّل  ، واحلق يف احلصول على قرار       االستماع إليه 

  .األخرى املتعلقة باحملاكمة العادلة واإلدارة الرشيدة
وحيظى موضوع اإلعمال الفعال للضمانات القانونية ومتطلبـات اإلدارة الرشـيدة             -١٤٥

. بالغ يف سياق اإلشراف الوطين على احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان يف فنلنـدا            باهتمام  
أمني املظامل الربملـاين ووزيـر      (وتتناول القرارات الصادرة عن اجلهات املؤمتنة على القانون         

ومن غري املعتاد، وفقاً للمعايري الدولية، أن تتمتـع الـضمانات           . هذه املسائل احملددة  ) العدل
.  من دستور فنلندا   ٢١بوضع احلقوق األساسية على النحو املنصوص عليه يف املادة          اإلجرائية  

وحيظى . ويتضمن ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب أيضاً حكماً بشأن اإلدارة الرشيدة
تقييم مدى إعمال الضمانات اإلجرائية باألمهية يف فنلندا، حيث جرى يف أحيان كثرية تناول              

يف سياق أحكام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، وهي األحكام اليت أثبتـت            هذه املسألة   
  .انتهاك فنلندا لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

وتتلقى اجلهات العليا املؤمتنة على القانون شكاوى بشأن طول فترة اإلجراءات أمام              -١٤٦
 ورغم أن اإلجراءات قد تكون سارت على حنو سليم يف           .احملاكم والسلطات العامة األخرى   

نواح أخرى، فقد يؤدي طول فترة اإلجراءات يف الواقع إىل عدم إعمال احلقـوق يف فتـرة                 
  .زمنية معقولة
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وحيق ألي طرف خاص يف القضايا املدنية وااللتماسات والقضايا اجلنائية احلـصول              -١٤٧
جراءات القضائية انتهاكاً حلق هذا الطـرف يف        على تعويض مناسب إذا اعُترب طول مدة اإل       

  .احملاكمة خالل فترة معقولة
 مشروع قانون بشأن تسريع اإلجـراءات    ٢٠١٢وحتيل احلكومة إىل الربملان يف عام         -١٤٨

وسـتعد  . اإلدارية، وبشأن سبل االنتصاف القانونية يف حالة اختاذ السلطات مواقف سـلبية           
 العمالء لإلدارة العامة، وهي استراتيجية من شأهنا أن توضح          احلكومة أيضاً استراتيجية خلدمة   

  .وتضع معايري خلدمة العمالء يف اإلدارة العامة

  حقوق ومعاملة األشخاص اخلاضعني لتدابري تقييدية ولألشخاص احملرومني من حريتهم    
رومني أثار أمني املظامل الربملاين على حنو متكرر مسألة حقوق ومعاملة األشخاص احمل             -١٤٩

وتتسم التـشريعات املتعلقـة بـشروط    . من حريتهم، واألشخاص اخلاضعني لتدابري تقييدية     
احلرمان من احلرية وباستخدام القوة أو القيود يف هذا الصدد بالقصور، أو ال توجد أية معايري              

وال يوجد أساس تشريعي السـتخدام التـدابري        . قانونية بشأن هذه املسالة يف حاالت معينة      
ويستند اللجوء إىل القوة يف رعاية هـؤالء        . رية يف إطار رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة      القس

وقد لـوحظ  . األشخاص إىل حكم واحد ال ينص على الرقابة القضائية على التدابري التقييدية     
أن تعليمات عنابر املستشفيات النفسية ال حتترم دائماً مبدأً ُيعرف باسـم حظـر الـسلطة                

 هذا احلظر فرض أي قيد على حقوق املرضى استناداً إىل معـايري العنـابر               ومينع  . املؤسسية
  .الداخلية، وإمنا جيب أن تستند القيود إىل القانون وأن ُتطبق على أساس كل حالة بذاهتا

وسيجري إصالح القوانني املتعلقة بالرعاية االجتماعية والرعاية الصحية بتوحيدها يف            -١٥٠
د حتد من حق املرضى أو العمالء يف تقرير مصريهم بشأن خدمات            أحكام قانون برملاين واح   

  .وسُيعد برنامج توجيهي للتنفيذ من أجل دعم هذا القانون. الرعاية االجتماعية
وقد دأب أمني املظامل الربملاين واللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبـة               -١٥١

 االحتياطي يف   زمام إىل اإلسراف يف اللجوء إىل االحتجا      الالإنسانية أو املهينة على توجيه االهت     
. وُتعد أوضاع السجناء احملتجزين احتياطياً من اجملاالت احلاليـة لإلصـالح          . مرافق الشرطة 

ويهدف مشروع ُينفذ حالياً إىل احلد من عدد السجناء احملتجزين احتياطياً يف مرافق الشرطة،              
ة للقيود املفروضة على التنقل، وزيادة فـرص الـسجناء          وإىل دراسة آفاق املراقبة اإللكتروني    

احملتجزين احتياطياً يف املشاركة يف أنشطة خارج الزنزانات، وحتسني مرافق احتجاز الشرطة            
  . لتطابق املعايري اليت يشترطها قانون اإلنقاذ

وال جييز قانون األجانب احتجاز أي شخص أجنيب بشكلً قانوين إال يف ظـروف                -١٥٢
وبينما متارس الشرطة السلطة التقديرية يف تطبيق االحتجاز كملجأ أخري، فإن هلا أن . ائيةاستثن

تضع احملتجزين يف مرافق الشرطة يف حال عدم وجود أماكن لإلقامـة يف وحـدة احتجـاز       
  .األجانب املبينة يف القانون املتعلق مبعاملة األجانب احملتجزين وبوحدات االحتجاز
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   يف جمال احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان يف فنلنداالتثقيف والتدريب    
يغطي التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان مجيع قطاعات اجملتمع، أي التعليم املدرسـي               -١٥٣

وما قبل املدرسي، ويشمل احلاجة إىل ضمان اكتساب خمتلف الفئات املهنيـة للمهـارات              
ريب فقط وإمنا أيضاً الشرطة وحـرس       املتعلقة حبقوق اإلنسان، ال العاملني يف التثقيف والتد       

ويتـسم الوضـع العـام      . احلدود واجلهاز القضائي واملسؤولني يف احلكومة املركزية واحمللية       
باملعقولية فيما يتعلق بالتثقيف األساسي للعاملني يف القطاع العام وتدريبهم يف جمال حقـوق              

ة حبقوق اإلنـسان واحلقـوق      اإلنسان، وإن كان هناك جمال لتحسني معايري املعارف املتعلق        
  .األساسية
وتشكل حقوق اإلنسان عنصراً أساسياً لقيمة التثقيف يف املناهج الدراسية األساسية             -١٥٤

  .اليت متثل إطاراً وطنياً لوضع املناهج احمللية
ويفوق الطلب على التثقيف يف جمال احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان، الذي ُيقدم              -١٥٥

وتتمثل األمنية األساسـية    . لتطوعي، موارَد املنظمات املقدِّمة هلذا التثقيف     من خالل العمل ا   
للمنظمات غري احلكومية يف أن تتحمل احلكومة مسؤولية أكرب عن تقدمي التثقيف يف جمـال               

  .حقوق اإلنسان مستقبالً

  املبادرات وااللتزامات الوطنية  -سادساً  

  السالم واألمن الدوليان    
مسؤوليتها عن السالم الدويل وتسعى إىل إحداث تأثري فعال يف احملافظة           تدرك فنلندا     -١٥٦

وتشارك فنلندا يف حتديد النقاش املتعلق باألمن الواسـع النطـاق،           . على هذا السالم وتعزيزه   
وترى أن األمن والتنمية وحقوق اإلنسان عناصر وثيقة الترابط؛ فال ميكن أن يتحقق أي منها               

ل سياسة حقوق اإلنسان عنصراً أساسياً للسياسة اخلارجية واألمنية         ومتث. مبعزل عن اآلخرين  
وترى احلكومة أن سياسة حقوق اإلنسان وسيلة للوصول إىل عامل أكثر           . للحكومة الفنلندية 

، ٢٠١٤ إىل   ٢٠١٣وإذا انُتخبت فنلندا لعضوية جملس األمن للفتـرة         . عدالةً وأمناً وإنسانيةً  
  .د املبادئ األساسية للعمل يف اجمللسفسيكون تعزيز حقوق اإلنسان أح

وتعد فنلندا إحدى اجلهات صاحبة املصلحة املعروفة واملوثوقة يف سياسـة التنميـة               -١٥٧
فقد أسهمت بقوة يف تنفيذ قرار جملس األمـن         . الدولية ويف حفظ السالم وجهود الوساطة     

وتواصل . وطنية الثانية بشأن النساء والسالم واألمن، وتعكف حالياً على إعداد خطة عملها ال          
فنلندا تنمية قدراهتا يف جمال الوساطة على أساس خطة عملها الوطنية اليت اعتمدهتا يف كانون               

وسيتواصل عمل وتطـوير فريـق   . ، ويستثمر البلد يف جتنب األزمات ٢٠١٢ديسمرب  /األول
ـ . األصدقاء من أجل الوساطة، الذي أطلقته فنلندا وتركيا يف األمم املتحـدة            د فريـق   ويع
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األصدقاء جمموعة دعم بارزة للوساطة على الصعيد الدويل تتيح تبادل املزيد من املعلومـات              
وبناًء على مبادرة فنلندا وتركيا، نـاقش       . بني البلدان اليت تؤدي دوراً فعاالً يف جمال الوساطة        

توافـق  فريق األصدقاء أول قرار للجمعية العامة بشأن الوساطة، وهو القرار الذي اعُتمـد ب             
وقد عزز هذا القرار مبادئ دعم األمـم املتحـدة جلهـود            . ٢٠١١يونيه  /اآلراء يف حزيران  

  .الوساطة، والدور األساسي لألمم املتحدة يف الوساطة

  االلتزام هبدف تقدمي املساعدة اإلمنائية    
يشدد برنامج السياسة اإلمنائية اجلديد لفنلندا على احترام وإعمال حقوق اإلنـسان              -١٥٨

. وتتمثل نقطة البدء يف النهج اإلمنائي املرتكز على حقوق اإلنـسان          . والدميقراطية واملسؤولية 
وُيوىل اهتمام خاص حلقوق النساء واألطفال، واألقليات اإلثنية واللغوية والدينية، والشعوب           

اإليـدز،  /األصلية، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملصابني بفريوس نقـص املناعـة البـشري    
  .ت اجلنسية واجلنسانيةواألقليا
وتتمثل األهداف الشاملة للسياسة اإلمنائية لفنلندا يف حتقيق املساواة بني اجلنـسني،              -١٥٩

ومتثل هذه األهداف حمور مجيع السياسات اإلمنائيـة  . واحلد من التفاوت، واالستدامة املناخية  
بني اجلنسني أيـضاً حتقيـق   ويعزز اإلعمال الفعلي للمساواة . وبرامج التعاون اإلمنائي لفنلندا   

وستحقق التنمية مزيداً من التقدم على الصعيد العاملي باحلد مـن           . األهداف اإلمنائية األخرى  
وتطلب فنلندا إىل البلدان الـشريكة يف       . مظاهر التفاوت االقتصادي واالجتماعي واالستبعاد    

 حقوق اإلنـسان التـابع      ومتثل توصيات جملس  . جمال التنمية االمتثال حلقوق اإلنسان العاملية     
  .لألمم املتحدة عامالً جديراً بالنظر عند تنفيذ سياسة التعاون اإلمنائي

وهتدف فنلندا إىل تأمني النمو املنتظم للمخصصات املالية لكي تبلغ هدف ختصيص              -١٦٠
 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية وتفي بااللتزامات الدوليـة        ٠,٧نسبة  
وقرب هناية فترة االنتخابات احلالية سيجري ختصيص العائدات مـن بيـع بـدالت              . للبلد

وبناًء على ذلك، ستسعى احلكومة، أثناء      . االنبعاثات لفائدة التعاون الدويل والتمويل املناخي     
  . فترة واليتها، إىل زيادة النسبة املئوية من الدخل القومي اإلمجايل املخصصة للتعاون اإلمنائي

  االلتزام برصد إعمال حقوق اإلنسان بفعالية أكرب    
تتعهد احلكومة بتعزيز إعمال احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان، وبرصد إعماهلـا             -١٦١

وتتطلب محاية اإلعمال الفعال للحقوق األساسية وحقـوق        . على حنو أكثر منهجية وفعالية    
 ويف إطار هذا االلتزام، سـيجري       .اإلنسان تنسيقاً جيداً للمسائل ذات الصلة داخل احلكومة       

  .تعيني شبكة للحقوق األساسية وحقوق اإلنسان تتألف من مسؤويل اتصال ميثلون الوزارات
وستتمثل مهمة الشبكة يف رصد تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنـسان               -١٦٢

الـة احلقـوق    وستحلل الشبكة ح  . وإعداد التقرير احلكومي املتعلق بسياسة حقوق اإلنسان      
األساسية وحقوق اإلنسان يف فنلندا، ومدى وفاء البلد بواجباته والتزاماته املتعلقـة حبقـوق              
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وسترصد الشبكة أيضاً وضع الصكوك الدوليـة       . اإلنسان، والتقارير الدورية املرتبطة بذلك    
ـ           . وطيناجلديدة املتعلقة حبقوق اإلنسان وبروتوكوالهتا، واعتمادها وتنفيذها على املستوى ال

  .وستستعرض الشبكة أيضاً توصيات االستعراض الدوري الشامل
وستوضح الشبكة الداخلية لإلدارة احلكومية عملية النظر يف املسائل املتعلقة باحلقوق             -١٦٣

وستعمل الشبكة على زيادة . األساسية وحقوق اإلنسان، وستسّرع من وترية تدفق املعلومات     
  .فروع اإلدارية املختلفةاملعرفة هبذه احلقوق يف إطار ال

ولدى فنلندا عدة ممارسات جيدة يف جمال التعاون مع اجملتمـع املـدين واجلهـات                 -١٦٤
وستتيح الشبكة فرصـة    . األخرى صاحبة املصلحة بشأن احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان       

ل ومن املهم احملافظة على احلوار بـشأن إعمـا        . إلنشاء املزيد من هذه النماذج من الشراكة      
احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان مع ممثلي اإلدارة اإلقليمية واحمللية وكذلك مـع القطـاع        

  .اخلاص

Notes 

 1 The expression “fundamental rights” refers in Finland to constitutional rights enjoyed equally by 
all individuals. The constitutional character of the rights and freedoms of the individual makes 
them particularly permanent. 

 2 http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=89745&GUID={D8A77DAA-390E-40FA-
B60F-975A3AF071D3} 
http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=89746&GUID={9A577E7C-5DC2-475F-834B-
46F3872D30FE} 

 3 In applying the statistical concept of relative poverty, i.e. the percentage of those whose income is 
below 60 per cent of the median income, the poverty line is EUR 1,185 per month. 

        
  


