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  متهيد  -أوالً  
اء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة يف           اعُتمدت اتفاقية األمم املتحدة للقض      -١
  ).SopS 67-68/1986 (١٩٨٦يف االتفاقية منذ عام اً وتعد فنلندا طرف. ١٩٧٩ عام
وهذه الوثيقة هي التقرير الدوري السابع حلكومة فنلندا بشأن تنفيذ اتفاقية القـضاء               -٢

ويغطي هذا التقرير . فاقية من االت  ١٨على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املقدم مبوجب املادة          
وقُـدم التقريـر    . ٢٠١١سبتمرب  / إىل أيلول  ٢٠٠٧أكتوبر  /الفترة املمتدة من تشرين األول    

  .٢٠٠٧نوفمرب عام /السابق يف تشرين الثاين
وأعدت هذا التقرير وحدةُ احملاكم واالتفاقيات اخلاصة حبقوق اإلنسان يف وزارة الشؤون              -٣

وأُتيحت للمنظمات غري احلكوميـة     . ارات وسلطات عامة أخرى   اخلارجية، بالتعاون مع عدة وز    
، ٢٠١١ نـوفمرب /ويف تـشرين الثـاين    . والباحثني إمكانية اإلدالء ببيانات أثناء إعداد التقريـر       

حىت ُتتاح للسلطات العامة، والنقابات العمالية، واجملالس االستشارية        اً  جلسة استماع أيض   ُنظمت
  .إبداء تعليقاهتا وآرائها بشأن مشروع التقريرواملنظمات غري احلكومية فرصة 

 /ويف متـوز . ٢٠١٢مـايو  /وقُدم هذا التقرير إىل األمني العام لألمم املتحدة يف أيار         -٤
لطلب اللجنة معلومات مفصلة عن تنفيـذ التوصـيات     اً  ، استجابت فنلندا أيض   ٢٠١٠ يوليه

ين الدوريني اخلـامس والـسادس       من املالحظات اخلتامية على التقرير     ١٦الواردة يف الفقرة    
)CEDAW/C/FIN/CO/6 .(وكانت التوصية بشأن العنف ضد املرأة.  

   من االتفاقية١٦ إىل ١معلومات عن تنفيذ املواد من   -ثانياً  

  ٢ و١املادتان     

  التشريع    

  تشريع املساواة    
عـد  ، املشار إليه فيمـا ب     ٦٠٩/١٩٨٦(أُصلح قانون املساواة بني النساء والرجال         -٥

  .وخالل الفترة قيد االستعراض، ُعدل قانون املساواة مرتني. ٢٠٠٥يف عام ) بقانون املساواة
 املتعلق بالوصول   EC/٢٠٠٤/١١٣وُنقح قانون املساواة من أجل تنفيذ توجيه اجمللس           -٦

حيز النفاذ يف   ) ١٠٢٣/٢٠٠٨(ودخل قانون املساواة املعدل     . إىل السلع واخلدمات وتوريدها   
وُوسع نطاق تطبيق األحكام الواردة يف قانون املساواة املتعلقة حبظر التدابري           . ٢٠٠٩ مطلع عام 

وميكن يف الوقـت    . اًموردي السلع واخلدمات املتاحة عموم    اً  املضادة وبالتعويض لتشمل أيض   
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الراهن أن تفرض عقوبات فعالة على موردي السلع واخلدمات املدانني بتمييز حيظـره قـانون               
نطاق سـبل   اً  وُمدد أيض . الذ أخري من خالل رفع دعوى للحصول على تعويض        املساواة، كم 

ووسع اإلصالح كذلك من نطاق واجب أصحاب       . االنتصاف القانونية لتشمل التمييز احملظور    
 من قانون   ١٠باملادة    العمل فيما خيص تقدمي توضيحات بشأن اإلجراءات اليت تعد متييزية عمالً          

حلـاالت املنـصوص عليهـا يف        التوضـيحات اآلن مجيـع ا      ويشمل واجب تقدمي  . املساواة
  .عن حظر التدابري املضادة والتحرش يف أماكن العمل من قانون املساواة فضالً) ١(٨ القسم

وأُضيفت تعريفات للتحرش اجلنسي والتحرش اجلنساين إىل قانون املساواة ملا ُعدل قانون              -٧
وأزيل احلد األقصى للتعويضات املدفوعـة يف       ،  ٢٠٠٩يونيه  /يف حزيران ) ٣٦٩/٢٠٠٩(املساواة  

وُجعل احلد األقصى للتعويضات املعمول به سابقاً يف حاالت التعيني ُمقتـصراً            . حاالت التوظيف 
  .على األشخاص الذين مل يكونوا لُيعيَّنوا يف هذا املنصب، حىت لو طُبقت أسس غري متييزية

 ١٠١ جمموعه وق اإلنسان، جرى احلكم يف ما     لدراسة من قبل الرابطة الفنلندية حلق     اً  ووفق  -٨
وتتعلـق  . ٢٠٠٨-٢٠٠٥قضية متعلقة بقانون املساواة يف احملاكم الدنيا خالل الـسنوات           

وتراوحت . القضايا حباالت التمييز يف التعيني باخلدمة يف القطاع العام، ويف األجور واحلمل           
 ويف حاالت الوساطة اليت     . يورو ١٢ ٥٠٠ و ٣ ٥٠٠التعويضات املدفوعة للمشتكني ما بني      

وصـدرت أحكـام    .  يـورو  ١١ ٠٠٠ و ٥ ٠٠٠أكدهتا احملكمة بلغ التعويض مـا بـني         
. ٢٠٠٨-٢٠٠٥ قضية متييز جنساين يف احملاكم الدنيا خـالل الـسنوات            ١٨جمموعه   فيما

  .متعلقة بالتمييز ضد موظفات على أساس احلملاً وكانت قضايا التمييز مجيعها تقريب
املظامل املعين باملساواة وجملس املساواة مبراقبة احترام قانون املـساواة يف           ويقوم أمني     -٩

وقد تناولـت تقـارير     . أنشطة القطاع اخلاص وكذلك يف اإلدارة العامة واألعمال التجارية        
على اً  ، ركز جملس املساواة حصري    ٢٠٠٥وبعد إصالح قانون املساواة عام      . سابقة أنشطتهما 

 تدابري لتطوير   ٢٠١٠ويتضمن تقرير املساواة لعام     . يت توجهها احملاكم  معاجلة طلبات اآلراء ال   
  .وتكثيف نظام رصد قانون املساواة

التمييز اجلنساين، ويطلب إىل الـسلطات      ) ٧٣١/١٩٩٩(وحيظر الدستور الفنلندي      -١٠
م واملساواة بني املرأة والرجل يف املعاملـة مـن القـي          . العامة محاية احلقوق املتساوية للمرأة    

وينص ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد     . األساسية لالحتاد األورويب، وأكدهتا معاهدة لشبونة     
األورويب على وجوب ضمان املساواة بني الرجل واملرأة يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك العمالة           

ايا معينة أال مينع مبدأ املساواة من إبقاء أو اعتماد تدابري تكفل مزاً وجيب أيض . والعمل واألجر 
  .لصاحل اجلنس األقل متثيال

وقدمت اللجنة اليت تعد إصالح قانون عدم التمييز تقريرها املتعلق بالتدابري الرامية إىل         -١١
واقترحت اللجنة أن ُيعدل قـانون عـدم        . ٢٠٠٩ديسمرب  /مكافحة التمييز يف كانون األول    

ة العامة واخلاصة، مع استثناء احلياة    جلميع األنشط   التمييز بطريقة يكون هبا حظر التمييز شامالً      
وستكون احلماية القانونية من التمييز واحدة جلميع أسباب التمييـز          . اخلاصة واحلياة األسرية  
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اً بأن يشمل االلتزام بتعزيز عدم التمييـز أيـض        اً  ويتضمن التقرير اقتراح  . املشمولة يف القانون  
واقترحت اللجنة أن حيل أمـني      . مقدمي خدمات التعليم والتدريب، وكذا أصحاب العمل      

املظامل املعين باملساواة يف املعاملة حمل أمينة املظامل املعنية باألقليات وأن يرصد مجيع أشـكال               
. بيد أنه، يف حالة احلياة العملية، سترصد سلطات السالمة الصناعية حظـر التمييـز        . التمييز

تثال القوانني املتعلقة باملساواة بني املـرأة       ملدى ام اً  وسيظل أمني املظامل املعين باملساواة راصد     
وسُيدمج كل من حمكمة قضايا التمييز وجملس املساواة بعدما كان عدد احلـاالت             . والرجل

والغرض من دمج هاتني اهليئتني هو جين مثار التـآزر، مـع إتاحـة              . املعروضة عليهما قليالً  
  .إمكانية التصدي لعدة قضايا متعلقة بالتمييز

ذلـك أن هـذه   . يغري إصالح قانون عدم التمييز من أحكام التمييز اجلنـساين     وال    -١٢
  ).١٠املالحظات اخلتامية، الفقرة (األحكام ستظل مدرجة يف قانون املساواة 

إدراج التحول اجلنساين واهلوية اجلنسانية     اً  وأثناء صياغة التقرير، ناقشت اللجنة أيض       -١٣
لرأي أغلبية أعضاء اللجنة، ميكـن مراعـاة        اً  ووفق. مييزوالتعبري اجلنساين من بني أسباب الت     

وطالبت عدة منظمات   . أسس التمييز هذه على أفضل وجه من خالل تعديل قانون املساواة          
بشأن أشـكال التمييـز     اً  غري حكومية إعادة النظر يف قانون املساواة ألنه ال يتضمن أحكام          

  .يف احلياة العمليةاً املتعددة، خصوص
ـ . حلكومة هو التحضري القتراح قانون جديد بشأن عـدم التمييـز          وهدف ا   -١٤ اً ووفق

  . مستقالًقانونياًاً للربنامج احلكومي، ال يزال قانون املساواة نص

  فريق رصد التمييز    
، ُجددت والية السنوات الثالث املسندة إىل فريق رصد التمييز الذي           ٢٠٠٨يف عام     -١٥

وتتجلى مهمة فريق الرصد يف مجع املعلومات للحكومة        . يعمل يف تواصل مع وزارة الداخلية     
بشأن إعمال احلقوق األساسية، حىت يتيسَر حتسني سياسة مكافحة التمييز يف شىت جمـاالت              

، واستمر يف تطوير نظـام      ٢٠١٣-٢٠١٠فريق الرصد خطة عمل للسنوات      ووضع  . احلياة
نظام املتابعة زيادة الوعي بالتمييز والغرض من . متابعتها الذي أُنشئ خالل فترة واليته السابقة

  .املتعدد ورصد التمييز اجلنساين من وجهة نظر األشكال املتعددة للتمييز
من نظام متابعـة  اً بوصفه جزء" التمييز يف فنلندا"، أعد التقرير املعنون  ٢٠٠٨ويف عام     -١٦

ويشمل التقرير، يف .  للتمييزالتمييز اجلنساين وكذا األشكال املتعددةاً وتناول التقرير أيض. التمييز
مجلة أمور، دراسات بشأن إمكانيات الصلح يف حاالت الروما الذين يتجنبون اإللزام، وحاالت             

عن دراسة بشأن التمييـز يف        متييز يف احلياة العملية معروضة على دوائر السالمة الصناعية فضالً         
يف احلياة العملية التمييز ضد املـرأة يف        وأبرزت الدراسة املتعلقة بالتمييز     . التعليم ووقت الترفيه  

أما التقرير املتعلق بالتمييز يف التعليم ووقت الترفيه فتناول، يف مجلة أمور، جتارب             . احلياة العملية 
وجيري اآلن إعداد دراسة عن     . الشباب املنتمني إىل أقليات جنسية وجنسانية يف التعليم الثانوي        

  .٢٠١٢جرات يف التوظيف وسُيفرغ منها يف مطلع عام التمييز الذي تواجهه النساء املها
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  األقليات    

  )٣٢املالحظات اخلتامية، الفقرة (نساء الروما     
مبدئياً بشأن وضع مبادئ    اً  ، اعتمدت احلكومة قرار   ٢٠١٠ديسمرب  /يف كانون األول    -١٧

معنيـة  ويستند القرار املبدئي إىل أول سياسـة وطنيـة   . توجيهية لسياسة عامة بشأن الروما    
للقرار املبدئي، يتعني على    اً  ووفق. ٢٠٠٩ديسمرب  /بالروما يف فنلندا، ُنشرت يف كانون األول      

. الوزارات تنفيذ التدابري احملددة على أهنا من مسؤوليتهم يف اخلطة يف حدود املوارد املتاحة هلا              
  .ويندرج تنفيذ السياسة الوطنية املعنية بالروما ضمن الربنامج احلكومي

اهلدف من السياسة الوطنية املعنية بالروما هو تعزيز املساواة واملشاركة للروما يف خمتلف             و  -١٨
واهلدف مـن ذلـك أن      . جماالت احلياة عن طريق اختاذ تدابري متوازية على صعيد عدة قطاعات          

 ونقطة انطالق هذا الربنامج هو القانون     . تكون فنلندا سباقة يف تعزيز مشاركة الروما داخل أوروبا        
ويف بعض احلـاالت،    . لتعزيز املساواة للروما  اً  جيداً  ونظام اخلدمة احلاليان، اللذان يشكالن أساس     

  .ومن أجل إعمال املساواة يف املمارسة، تدعو احلاجة إىل اختاذ تدابري خاصة لفائدة الروما
هبم، ويركز الربنامج، يف مجلة أمور، على تعزيز املشاركة يف تعليم أطفال الروما وشبا        -١٩

وتعزيز تعليم كبار الروما وتشجيع االندماج يف سوق العمل، وتعزيز املـساواة يف املعاملـة               
وحصول الروما على اخلدمات عن طريق إضفاء الصفة القانونية على املمارسـات املراعيـة              

عن وضع سياسة ُتعىن بالروما       لقضايا الروما، ودعم صيانة لغة وثقافة الروما وتطويرمها فضالً        
 تدبرياً ُوزعت مسؤولية تنفيـذها      ١٤٧ويتضمن الربنامج   . زيز إمكانيات مشاركة الروما   وتع

إىل توصيات املنظمات الدوليـة بتطـوير       اً  ويستجيب الربنامج أيض  . على عدة أجهزة إدارية   
واملبدأ األساسي يف إعمال الربنامج عبارة عن هنج        . السياسة املعنية بالروما يف الدول األعضاء     

ويعد العمـر   . وارق اجلنسانية مع مراعاة ظروف النساء والرجال ونقاط انطالقهم        يراعي الف 
ويشدد الربنامج على   . واجلنس عاملني مركزيني يف حتديد الوضع االجتماعي جملتمعات الروما        

وجوب حتديد خصائص احلاالت والظروف املتعلقة بنمط العيش يف أوساط سكان الرومـا             
  .وضمن خمتلف الفئات العمرية

الشروع يف ستة تـدابري     اً  وباالرتباط مع اعتماد القرار املبدئي، قررت احلكومة أيض         -٢٠
وتتعلق هذه التدابري مبـشاركة     . ٢٠١١مارس  / آذار ٣١جديدة شاملة لعدة قطاعات حبلول      

الروما وهياكل التعاون على املستوى احمللي، وإحياء لغة الروما وتعزيز مكانتها، وإتاحة فرص             
نظيم األنشطة الترفيهية لألطفال الروما وشباهبم، وإسكان الروما، والسياسة العامة املشاركة وت

  .الدولية املعنية بالروما وتنفيذها ورصدها والسياسة الوطنية املعنية بالروما
ويف جمال تعزيز املشاركة يف تعليم أطفال الروما وشباهبم، جرى التـشديد علـى                 -٢١

ولـذلك،  . ما يبدأ شباب الروما حياة أسرية يف سن مبكـرة         اً  فكثري. التعاون مع آباء الروما   
ينبغي لدوائر الرعاية الطالبية يف املدارس االنتباه، يف مجلة أمور، إىل القضايا املتصلة مبرحلـة               

  .البلوغ والتوازن بني األزواج
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ومن . حثيثاً إىل االستفادة من التدريب والتوظيف     اً  وتسعى نساء الروما خاصة سعي      -٢٢
داف السياسة الوطنية املعنية بالروما تعزيز وتطوير التدريب املهين للكبار ووسـائل دعـم             أه

  .عمالة الروما
ويتمثل الغرض الرئيسي من السياسة الوطنية املعنية بالروما يف تطوير العمل األسري              -٢٣

ف دراسة كبرية عـن الظـرو    اً  وسُتجرى أيض . يف أنشطة الرعاية االجتماعية وتقدمي املشورة     
  .املعيشية والصحية والرفاهية للسكان الروما وعن حالتهم السكنية واحتياجاهتم من اخلدمات

. وللبلديات دور مركزي يف تنفيذ التدابري الشاملة لعدة قطاعات على املستوى احمللي             -٢٤
وبشكل خاص يتطلب إعمال املمارسات اليت تعزز املساواة واستكمال اخلدمات األساسـية            

وتقترح السياسة الوطنية املعنية بالروما إعانة خاصة للبلـديات         . كافية  ما أمواالً للسكان الرو 
  .من أجل حتقيق األهداف املنصوص عليها يف هذه السياسة

وال توجد بيانات حبثية شاملة فيما خيص التمييز ضد نساء الروما، والعنف ضـدهم                -٢٥
 من الرعاية االجتماعية واخلدمات     عن نساء الروما بصفتهن، على سبيل املثال، مستفيدات        أو

  .الصحية، ألن األشخاص ليسوا مسجلني على أسس إثنية
للمجلس االستشاري لشؤون الروما، تعمل تدابري عديدة واردة يف الـسياسة           اً  ووفق  -٢٦

الوطنية، عند تنفيذها، على عدم التمييز ضد فتيات ونساء الروما، وعلى زيـادة املـساواة               
ماعي االقتصادي، رغم أنه ليست للربنامج مبادئ توجيهية مـصممة          وحتسني وضعهم االجت  

  .لنساء الرومااً خصيص
وأعرب ممثلو منظمات الروما عن قلقهم حيال العنف الذي تالقيه نساء الرومـا يف                -٢٧

ويندرج إجناز دراسة عن العنـف      . إطار عالقات محيمة وعن ضرورة اختاذ تدابري ملنع ذلك        
حلميم ضد نساء الروما ضمن برنامج التنفيذ احلايل خلطـة العمـل            العائلي وعنف الشريك ا   

هـو إتاحـة    اً  واهلدف املنشود أيـض   . ٢٠١٥-٢٠١٠الوطنية للحد من العنف ضد املرأة       
. التدريب لألشخاص العاملني مع األقليات اإلثنية واملهاجرين لتحديد العنف وسبل التـدخل           

الجئ، يعمل هبا موظفون ذوو خربة يف تناول        إىل إجياد عدد كاف من امل     اً  وتدعو احلاجة أيض  
  . كأعضاء يف جمتمعاهتن احملليةةحالة نساء الروما، من أجل مراعاة ظروفهن اخلاص

دعم وضع النساء املنتميات إىل الروما يف إطار احلملة اإلعالمية الوطنية           اً  وجرى أيض   -٢٨
اآلن تنفيذ برنامج لتمكني    ويف إطار احلملة، جيري     ). YES(ملكافحة التمييز، ومشروع ييس     

ويدعم الربنامج تأهب جمتمع الروما لتطوير مشاريع وأنشطة أخرى ملكافحة          . منظمات الروما 
إعداد محلة إعالمية يف إطار املشروع قصد التراجع عن الصور النمطية           اً  وجيري أيض . التمييز

  .املكونة جتاه الروما
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  )٣٤ة املالحظات اخلتامية، الفقر(املرأة الصامية     
وضع املرأة الصامية وأشكال التمييز     ) YES(تناولت احلملة الوطنية ملكافحة التمييز        -٢٩

، ُنظمت ثالث حلقات دراسية يف      ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٧ففي الفترة من    . املتعددة اليت تواجهها  
القطب الشمايل لفائدة سلطات املنطقة الصامية عن سبل مراعاة عـدم التمييـز يف خمتلـف         

  .وتناولت كل احللقات الدراسية حالة املرأة الصامية. داريةاألجهزة اإل
وأوعز مكتب أمينة املظامل املعنية باألقليات بإجراء دراسة عن مدى توافر خـدمات               -٣٠

وشرعت وزارة التعليم والثقافة يف برنامج إنعاش خاص        . اللغة الصامية خارج وطن الصاميني    
  .حلقوق اللغوية للمتكلمني باللغة الصاميةباللغة الصامية، ويسعى إىل حتسني إعمال ا

 يـورو   ٦٠٠ ٠٠٠للربملان الصامي، يعمل االعتماد السنوي املستقل البـالغ         اً  ووفق  -٣١
املخصص لتأمني الرعاية االجتماعية واخلدمات الصحية باللغة الصامية على تـشجيع محايـة     

وبفـضل هـذا   . يف وطنـهم احلقوق األساسية اللغوية والثقافية للسكان األصليني الصاميني        
عـن التـأثري يف       االعتماد، يكون للصاميني تأثري يف إعمال اخلدمات املقدمة إليهم، فـضالً          

. مضموهنا وطرق تنظيمها، وبالتايل توجيه عملية احلفاظ على لغتهم وثقافتـهم وتطويرمهـا            
خدمات عن اً وُتوفر أيض. وتعد البلديات املسؤولة أساساً عن توفري اخلدمات باللغات الصامية   

واسُتخدم االعتماد، يف مجلة أمور، . طريق منظمات تقدم خدمات باالستعانة مبصادر خارجية
منها ترتيب الرعاية النهارية، وتوظيف مقدمي الرعاية املرتلية واملمرضات املـشرفات علـى             

عاية، عن أخصائيي رعاية الطفل يف األسرة، والعاملني يف القرى، وأخصائيي الر            الرعاية فضالً 
ومع ذلك، فإن الرعاية االجتماعية وخدمات الرعايـة الـصحية          . ومدرب أنشطة وممرضة  

. املقدمة باللغة الصامية غري كافية كما أن املتخصصني مزدوجي اللغة ال يوجـدون دائمـاً              
  .وهناك نقص يف املواد املُعدة بلغيت إيناري وسكولت الصاميتني

جتماعية والصحة والربملان الصامي يف كانون      وتفاوض ممثلون عن وزارة الشؤون اال       -٣٢
، يف مجلة أمور، على متويل الرعاية االجتماعية وخـدمات الرعايـة            ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

الصحية املقدمة باللغة الصامية، ومتويل مشاريع صامية، وأنشطة النشر، وخدمات الـصحة            
 باحلد من العنف ضـد املـرأة        املهنية لرعاة الرنة وعلى استنتاجات وتوصيات اللجنة املتعلقة       

وشدد الربملان الصامي على الصعوبات التقليديـة الـيت يواجههـا الـصاميون يف         . الصامية
إذ من السهل اعتبار التحـدث إىل       . التحدث مع اآلخرين حول القضايا املتصلة بعامل األسرة       

 الالعنـف يف    وعليه جيب أن يبدأ التدريب علـى      . الغرباء جملبةً للعار على األسرة بأكملها     
  .أقرب مرحلة ممكنة

ما تسعى إىل تقلد املناصب القياديـة داخـل   اً وتعاين املرأة الصامية التمييز، لذا نادر    -٣٣
مث إن الدراسات اليت أجريت بشأن احلياة االجتماعية والسياسة واحلياة التنظيميـة            . جمتمعها

  .واحلياة العملية للصاميني ال هتتم باجلانب اجلنساين
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 إجناز مشروع مدته ثالث سنوات يف املنطقة الصامية هبدف حتـسني            جيري حالياً و  -٣٤
. اخلدمات من حيث توافرها وجودهتا عن طريق التعاون عرب احلدود بني فنلنـدا والنـرويج              

وترتبط أهم تدابري املشروع    . ويركز املشروع خصوصاً على اخلدمات املقدمة باللغة الصامية       
األساسية، والرعاية النهارية لألطفال    ) الوقائية( والرعاية الصحية    بالرعاية الصحية املتخصصة  

وحيلل . عن اخلدمات املقدمة إىل كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة ورعاية األطفال، فضالً
املشروع حتديداً املعايري املوجهة للخدمات وكذلك معرفة اإلجراءات املتعلقة بالتوجيه واختاذ           

  .القرار يف كال البلدين
 يورو لدعم الثقافة الصامية     ٢٥٠ ٠٠٠ سنوياً قدره    وختصص وزارة التعليم اعتماداً     -٣٥

ملبادئ احلكم الذايت للصاميني، يعود للربملان الصامي أمـر         اً  ووفق. وأنشطة املنظمات الصامية  
وُيوزَّع االعتماد يف شكل إعانات ألنشطة املنظمات، وللمشاريع        . البت يف توزيع اإلعانات   

ويف السنوات األخرية، شكلت . فية ومَنح شخصية لألنشطة الفنية املتعلقة بالثقافة الصاميةالثقا
وتقدم وزارة التعليم دعماً مـستقالً      . النساء األغلبية الساحقة لطاليب املنح واملستفيدين منها      

. حلدث فين ينظمه الشباب الصامي، يف إطار احلدث الفين الوطين املتعلق بثقافـة الـشباب              
  .ارك كل من الفتيات والفتيان الصاميني بنشاط يف األحداث الفنيةويش

  )٣٦املالحظات اخلتامية، الفقرة (النساء ذوات اإلعاقة     
. ٢٠١٥ إىل   ٢٠١٠ اعُتمد برنامج خاص بسياسة اإلعاقة للفترة من         ٢٠١٠يف عام     -٣٦

 اجملتمـع عـن   واهلدف من هذا الربنامج هو تأمني وظيفة مناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف    
وحيتـوي  . طريق معاجلة ما يعيشونه من مشاكل باختاذ تدابري تصحيحية وإمنائية ملموسـة           

موضـوعياً    جمـاالً ١٤ىل إالربنامج على تدابري تشمل مجيع جماالت السياسة العامة، وينقسم   
  . تدبرياً ملموساً لتذليل الصعوبات القائمة١٢٢ويتضمن الربنامج . متعلقاً بسياسة اإلعاقة

دراستني يتعني إجراؤمها يف جمال التعليم اخلاص       اً  ويتضمن برنامج سياسة اإلعاقة أيض      -٣٧
وقد زاد عدد الطلبة يف التدريب املهين       . ٢٠١٥ و ٢٠١٤املقدم على أساس اإلعاقة يف عامي       

 من طـالب    ٢٠ ٩٠٠، كان حوايل    ٢٠١٠ففي  . اخلاص زيادةً كبرية يف السنوات األخرية     
وحظي تعليم ذوي اإلعاقات الـشديدة      . مسجلني يف برنامج التعليم اخلاص    التعليم األساسي   

بتعزيز واضح يف السنوات األخرية من خالل تطوير شبكة من مقدمي التعليم املهين اخلـاص               
وأدت هذه الزيادة احلاصـلة يف      . عن زيادة عدد األماكن املخصصة هلؤالء األشخاص        فضالً

 ٢٠٠٨ مكان جديد للدراسـة يف       ١١ ٧٠٠ جمموعه   أي ما (احلجم الكلي للتدريب املهين     
إىل تشجيع احلصول على التدريب لدى األشخاص الـذين تعـد           اً  أيض) ٢٠١٠وحىت عام   

وألسباب متعلقـة حبمايـة     . حاجتهم إىل املساعدة أقل من حاجة ذوي اإلعاقات الشديدة        
خلاصة، لتقييم  اخلصوصية، ال توجد بيانات إحصائية دقيقة بشأن الطالب ذوي االحتياجات ا          

ولعدم وجود بيانات إحصائية دقيقة يزداد تقييم االحتياجات        . التعليم املتعدد على سبيل املثال    
  .التعليمية احلقيقية
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حصاءات الفنلندي سوى الطالب الـذين      مل البيانات اليت جيمعها مكتب اإل     وال تش   -٣٨
تحـضريية ويف التـدريب   أما الطالب املسجلون يف الربامج ال  . يدرسون يف برامج الشهادات   

، كان  ٢٠٠٩ويف  . والتعليم التأهيلي لألشخاص ذوي اإلعاقة فليسوا مشمولني باإلحصاءات       
 نـساء   ٩٠٦يف برامج الشهادات باملدارس املهنيـة اخلاصـة،            طالباً مسجالً  ٢ ٥٣٦هناك  

 طالبـاً مـن ذوي      ١٥ ٧٢٥ويف املدارس املهنية األخرى كـان هنـاك         .  رجالً ١ ٦٣٠و
أمـا يف التعلـيم     .  رجالً ٩ ٢٦٦ امرأة و  ٦ ٤٥٩ت اخلاصة يف برامج الشهادات،      االحتياجا

 طالباً من ذوي االحتياجـات اخلاصـة يف         ١٨ ٢٦١الثانوي والتدريب املهين، فكان هناك      
  .  رجال١٠ً ٨٩٦ امرأة و٧ ٣٦٥برامج الشهادات، 

اً،  احلياة العملية متام   ومبا أن هناك خطراً كبرياً ينذر باستبعاد النساء ذوات اإلعاقة من            -٣٩
زهيداً، ُتبذل اجلهود لتعزيز فرص عملهن من خالل تدابري تتخـذها عـدة             اً  أو بتلقيهن راتب  

سلطات، من قبيل دعم العمل مقابل أجر، والدورات التدريبية والتدريب على احلياة العملية             
وميكـن  . فنلنداومل جتر أي دراسات بشأن توظيف النساء ذوات اإلعاقة يف           . واختبار العمل 

زيادة تيسري توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة عرب تقدمي اإلعانات ألرباب العمل من أجـل              
  .إدخال تعديالت على ظروف العمل

ولدى رصد املؤسسات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة، جيب االهتمام أكثر مبسألة    -٤٠
 ،٢٠١١أغسطس  /رة يف آب  لدراسة نشرها االحتاد الفنلندي لألس    اً  فوفق. العنف واالستغالل 

للدراسـة، يعـد   اً  ووفق. تعرض ثلث األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية إىل التحرش اجلنسي        
خطر التعرض لالستغالل اجلنسي يف أوساط النساء ذوات اإلعاقة العقلية أكرب منه لـدى              
النساء غري املعوقات بواقع أربعة أضعاف إىل عشرة، أما لدى األطفـال ذوي اإلعاقـات               

  .لية فاخلطر مضاعفالعق
 تـدابري   ٢٠١٥-٢٠١٠وتتضمن خطة العمل للحد من العنف ضد املرأة للسنوات            -٤١

لتحسني ظروف النساء ذوات اإلعاقة الالئي يواجهن العنف وتيسري سـبل           اً  مصممة خصيص 
وتشمل التدابري دليالً يتضمن أمثلة لتسهيل التعرف على العنف ضد النساء ذوات            . مساعدهتن
دراستان بشأن احتياجات النساء    اً  ، ستجرى أيض  ٢٠١٥ إىل   ٢٠١٤ويف الفترة من    . اإلعاقة

والغرض من ذلك هو حتليل انتشار وأشكال       . ذوات اإلعاقة من املساعدة للتغلب على العنف      
إىل اً  العنف الذي تتعرض له النساء ذوات اإلعاقة وكذلك نوع املساعدة اليت حيتجنها، استناد            

  .عاقةجتربة النساء ذوات اإل
، الذي تنسقه وزارة الداخلية، اختذت تدابري خمتلفة        )YES(ومن خالل مشروع ييس       -٤٢

ومن األمثلة على التدابري املتخذة برنامج متكيين       . لتعزيز املساواة بني األشخاص ذوي اإلعاقة     
موجَّه إىل املنظمات املعنية باإلعاقة وكذلك دليل ألصحاب العمل بشأن توظيف األشخاص            

  .على العملاً اإلعاقة أو األشخاص القادرين جزئيذوي 
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  )٣٠املالحظات اخلتامية، الفقرة (النساء املنحدرات من أصول مهاجرة     
 ٢٠١٠-٢٠٠٣ُوضع برنامج سياسة اهلجرة املدرج ضمن الربامج احلكومية للفترة            -٤٣

تزال  جرة ال بيد أن حالة النساء املنحدرات من أصول مها       . هبدف عدم التسامح مع العنصرية    
وقد ُيفـسَّر   . ضعيفة من جوانب عديدة فيما خيص اللغة والتعليم واالندماج يف سوق العمل           

باملعايري الداخلية احلالية جملتمعات األقليات فيما يتعلق بوضع        اً  ضعف حالة هؤالء النساء جزئي    
ثر يف حتليل وضـع     لذا رأت أمينة املظامل املعنية باألقليات أن من الضروري االنتظام أك          . املرأة

  .النساء املنحدرات من أصول مهاجرة
، املشار إليه فيما يلي     ١٣٨٦/٢٠١٠(ودخل القانون اجلديد املتعلق بتعزيز اإلدماج         -٤٤

ولدى صياغة هذا القـانون، أويل      . ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١حيز النفاذ يف    ) بقانون اإلدماج 
.  املهاجرة يف اجملتمع واحليـاة العمليـة       اهتمام خاص للسبل اليت ميكن هبا حتسني وضع املرأة        

تـدابري  اً  ويتضمن القـانون أيـض    . وُوسِّع نطاق تطبيق هذا القانون مقارنةً بالقانون السابق       
لتحسني إدماج النساء املهاجرات املوجودات خارج احلياة العملية، يف اجملتمـع ويف احليـاة              

هاجرات الالئي يواجهن العنـف إىل      ويف القانون تدابري خاصة تدعم دمج النساء امل       . العملية
ونتيجة هلذا القانون، توزَّع بنشاط وبلغات خمتلفة علـى املهـاجرين           . جانب دمج أطفاهلن  

معلومات متزايدة يف حجمها وتنوعها عن اجملتمع الفنلندي واحلياة العمليـة، وعـن نظـام               
  .عن حقوق املواطنني وواجباهتم اخلدمات فضالً

فتوضـع خطـط    . بشأن خطط اإلدماج الفردي   اً  اج أحكام ويتضمن قانون اإلدم    -٤٥
اإلدماج لفائدة الباحثني عن عمل املسجلني لدى مكتـب العمـل والتنميـة االقتـصادية               

من البلدية وأشخاص آخرين يف حاجـة إىل خطـة          اً  داعم  واألشخاص الذين يتلقون دخالً   
عندئذ، جيب أن تراعي و. اًويف بعض احلاالت، ميكن وضع خطة إلدماج األسر أيض. لإلدماج

 هلذا القانون، جيب على بـرامج اإلدمـاج         ووفقاً. اخلطط مضمون خطط اإلدماج الفردي    
املوضوعة على املستوى احمللي بشكل مشترك مع سلطات ومنظمات خمتلفة أن تتضمن، كبند             

  .مستقل، مسألة العنف ضد املرأة والوقاية منه
حيز ) ٧٤٦/٢٠١١( ملتمسي احلماية الدولية     ودخل القانون اجلديد املتعلق باستقبال      -٤٦

ويسعى القانون إىل مراعاة حالة األشخاص الذين هم يف         . ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١النفاذ يف   
وينص القانون حتديـداً علـى مراعـاة        . حاالت ضعف شديد، بصورة أفضل من ذي قبل       

ماية املؤقتة وضحايا   االحتياجات اخلاصة مللتمسي احلماية الدولية، واألشخاص املشمولني باحل       
وُتقيَّم االحتياجات اخلاصة عن طريق أخصائيي الرعاية االجتماعية والصحية ُبعيـد           . االجتار

 يف غضون أسبوع مـن      ويف املمارسة العملية، ُيشرع يف العمل عموماً      . الشروع يف أي قضية   
غ السلطات   بإبال وُيلزم موظفو مراكز االستقبال أيضاً    . وصول الشخص إىل مركز االستقبال    

وُتـنظَّم اإلقامـة   . إذا الحظوا احتمال وجود ذوي احتياجات خاصة من بني ُرواد املركـز           
وغريها من اخلدمات يف مراكز االستقبال بطريقة جتعل األشخاص الذين هم يف حالة ضعف              

  .شديد يشعرون باألمان قدر اإلمكان
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ضع يف وزارة الداخليـة،     وعن طريق نظام رصد االندماج والعالقات اإلثنية الذي وُ          -٤٧
ُتجمع البيانات بانتظام عن حالة االندماج، من قبيل بيانات عن ظروف عـيش املهـاجرين               

وللمعهد الوطين  . حسب نوع اجلنس  اً  وُتجمع البيانات أيض  . وعملهم وتدريبهم ومشاركتهم  
مشروع حبث جار جلمع املعلومـات املتعلقـة بـصحة          اً  للصحة والرعاية االجتماعية أيض   

وباإلضافة . هاجرين ورفاهيتهم وجتارهبم يف جمال العمل، وبالعوامل املؤثرة يف هذه اجلوانب          امل
للغة األم اليت يتكلمها األشخاص املـسجلون   اً  وفقاً  إىل ذلك، ُتجمع البيانات اإلحصائية أيض     

ويف مجيع أشكال التدريب املهين، تعد حصة النساء الاليت تكون لغتـهم            . يف التدريب املهين  
  ).١املرفق (ألم غري الفنلندية، أو السويدية أو الصامية أكرب من حصة الرجال ا

إذ ُنفذت مشاريع تتعلـق     . ويف فنلندا، تعد البلديات املسؤولة عن إدماج املهاجرين         -٤٨
خبدمات الرعاية االجتماعية والرعاية الصحية املقدمة إىل املهاجرين وتكونت ممارسات جيدة           

، بدأ تنفيذ مشروع لتحليل ومراقبة صحة وأداء املهـاجرين          ٢٠١٠ام  ويف ع . لدى البلديات 
الذين هم يف سن العمل، سواء العاملون منهم أم املوجودون خارج سوق العمل، وللوقوف              
على االحتياجات من أنشطة التنمية اليت حتافظ على فرص العمل وتعززها وحتديد أثر هـذه               

 شخص بالغ، مـن أصـل       ٣ ٠٠٠ا املشروع من    وتتكون اجملموعة املستهدفة هبذ   . األنشطة
 / كـانون األول ٣١وينتـهي املـشروع يف   . روسي أو صومايل أو كردي يف ست مـدن        

  .، وستتاح النتائج بعد ذلك٢٠١٢ ديسمرب
ويف برنامج األمن الداخلي، أُويل اهتمام لزيادة أمن املهاجرين والفئـات الـضعيفة               -٤٩

وضع عدة تدابري للحد من العنف بدافع الـشرف،         اً  فعلى سبيل املثال، جيري حالي    . األخرى
، ٢٠١١ويف ربيع عام    . والتدخل يف ذلك ومنع وقوعه، مثل إعداد برامج تدريبية للسلطات         

قُدم تقرير الفريق العامل املشترك بني القطاعات املعيَّن من وزارة الداخلية بشأن وضع برامج              
لتنظـيم  اً  ويتضمن التقرير اقتراح  . لشرفتدريبية للسلطات من أجل احلد من العنف بدافع ا        

وسيوجَّه التدريب األساسي إىل مجيع الـسلطات بينمـا سـُينظَّم           . التدريب على مرحلتني  
  .وُيقتَرح أن تغطى التكاليف من ميزانية الدولة. التدريب املتقدم حبسب املهنة

  ٣املادة     

  الربنامج احلكومي    
 الفقرات املتعلقـة باملـساواة يف الربنـامج         تناول التقرير الدوري السابق مضمون      -٥٠

  .٢٠١١ إىل ٢٠٠٧احلكومي للفترة من 
 لتعزيز وتنسيق التدابري الرامية     ٢٠٠٨يوليه  /واعتمدت احلكومة برنامج املساواة يف متوز       -٥١

وركز الربنامج على تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين، وسـد          . إىل حتسني املساواة بني اجلنسني    
جلنسني يف األجور، وتعزيز التطور الوظيفي للمرأة، وزيادة الـوعي باملـساواة يف             الفجوة بني ا  
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املدارس وختفيف الفصل بني اجلنسني، وحتسني التوفيق بني مسؤوليات األسرة والعمل، واحلـد             
عن تركيـزه     من العنف ضد املرأة، وتعزيز املوارد الالزمة للعمل يف جمال حتقيق املساواة فضالً            

وقام فريق رصد وزاري مشترك بتجميع التقرير النهائي ُنـشر          . قرير بشأن املساواة  على جتميع ت  
  .تدابري ُمحكَمة لتعزيز املساواةاً ويتضمن التقرير أيض. ٢٠١١أبريل / نيسان١٥يوم 
ويركز الربنامج احلكومي لرئيس الوزراء كاتاينني، يف مجلة أمور، على تقليص الفقر              -٥٢

 وتعهدت احلكومة بتحسني املساواة بني النساء والرجال، ومواصلة         .وعدم املساواة واإلقصاء  
وجيب مراعاة املساواة بني اجلنسني كهدف رئيسي للمجتمع        . تعميم مراعاة املنظور اجلنساين   

وجيب ضمان املساواة بني النساء والرجال يف احلقوق      . يف مجيع عمليات اختاذ القرار السياسي     
نامج احلكومي، سيوضع برنامج للمساواة يف بدايـة الفتـرة      للرباً  ووفق. والواجبات والفرص 

االنتخابية، مع مراعاة التقرير احلكومي املتعلق باملساواة بني املرأة والرجل الـذي اعتمـده              
وقد بدأ التحضري   . عن التقييم النهائي لربنامج املساواة السابق       ، فضالً ٢٠١٠الربملان يف عام    

  .٢٠١١ام لربنامج مساواة جديد يف خريف ع
 يف املائة ١٥إىل مواصلة تقليص الفجوة يف األجور إىل اً وسعت احلكومة جاهدة أيض  -٥٣

ومن أجل حتقيق هذا اهلدف، ستبدأ احلكومة يف مـشروعني    . ٢٠١٥على األكثر حبلول عام     
 حبثيني واسعي النطاق، يغطي أحدمها أثر التغري اهليكلي واالحتياجات املتغرية للحياة العملية يف

توظيف النساء والرجال، ووضعهم يف سوق العمل، واندماجهم يف سوق العمل، والتطـوير             
ويغطي املشروع اآلخـر تـأثر      . الوظيفي، واالستمرار يف العمل وتقسيم مسؤوليات الرعاية      

اً وتلتزم احلكومة أيـض   . التدريب واخليارات الوظيفية باألفكار اجلنسانية املسبقة والتوقعات      
 للتوفيق بني مسؤوليات األسرة والعمل، عن طريق مجلة أمور منها تطـوير             مبواصلة جهودها 

وتشجع احلكومـة علـى     . نظام اإلجازة األسرية كأن تزيد يف اإلجازات املخصصة لآلباء        
  .التوفيق اجليد بني مسؤوليات األسرة والعمل من أجل تعزيز مناذج عمل جديدة

مل األوىل حلقوق اإلنسان يف فنلنـدا يف    للربنامج احلكومي، انطلقت خطة الع    اً  ووفق  -٥٤
أمشل عن سياسة حقوق    اً  بإعطاء الربملان تقرير  اً  والتزمت احلكومة أيض  . ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

للربنامج احلكومي، ال بد    اً  ووفق. اإلنسان، مع متابعة األهداف احملددة يف خطة العمل األوىل        
األورويب ملكافحة التمييز ضد الرومـا      من تعزيز رصد حقوق اإلنسان يف مجيع بلدان االحتاد          

  .واألقليات األخرى

  التقرير املتعلق باملساواة    
 .٢٠١٠أكتوبر  /أصدرت احلكومة تقريرها األول عن املساواة إىل الربملان يف تشرين األول            -٥٥

واهلدف من هذا التقرير    . ٢٠٢٠وحيدد التقرير السياسة احلكومية يف جمال املساواة حىت عام          
ويـشدد  . يز الترويج للمساواة بني املرأة والرجل يف األجل الطويل وبشكل منـتظم           هو تعز 

وحيلـل التقريـر    . التقرير على ضرورة االلتزام بتنفيذ سياسة املساواة على مجيع املستويات         
األهداف والتدابري الواردة يف سياسة املساواة املتبعة وفعالية هذه التـدابري وكـذلك تطـور               
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ويتناول التقرير مواضيع عمليـة اختـاذ       . نسني خالل السنوات العشر املاضية    املساواة بني اجل  
القرار، والتعليم، والبحث، واحلياة العملية، والتوفيق بني املـسؤوليات األسـرية واملهنيـة،             

عـن    والرجال واملساواة، والعنف ضد املرأة، والعنف يف العالقات احلميمة واالجتار فـضالً           
ويغطي تقرير املساواة سياسـات     . املساواة، وتعميم املنظور اجلنساين   موقف السلطة املعنية ب   

ويغطي التقريـر سياسـة     . املساواة اليت هنجتها احلكومات منذ هناية تسعينيات القرن املاضي        
  .٢املرفق . املساواة بطريقة تشمل عدة قطاعات من وجهة نظر املهاجرين وفئات األقليات

 وسيقدَّم تقرير وسـيط     ٢٠٢١بل إىل الربملان بنهاية عام      وسيقدم تقرير املساواة املق     -٥٦
  .٢٠١٦عن التقدم احملرز يف تنفيذ التقرير السابق بنهاية عام 

  بارومتر املساواة    
ويفحص . ٢٠٠٨نشر مكتب اإلحصاءات الفنلندي بارومتر املساواة الرابع يف عام            -٥٧

 ما يتعلق باملساواة بني اجلنسني فـضالً البارومتر تقديرات ومواقف املرأة والرجل الفنلنديني في     
ويـدرس البـارومتر    . عن خرباهتم يف حتقيق املساواة يف احلياة العملية، ويف املدرسة واألسرة          

ويف كثري من اجلوانب اليت جرى قياسها مل يكن . التغريات اليت طرأت على مدى عشر سنوات
زيز دور اآلباء يف األسرة، وازدياد      ولوحظ بعض التغيري يف مجلة أمور منها تع       . تغيري هناك أي 

احلرمان الذي تعيشه نساء على قدر عال من التعليم يف العمل بسبب جنسهن وازدياد التحرش 
  .٢٠١٢وبدأ إعداد بارومتر مساواة جديد يف . اجلنسي الذي تتعرض له املرأة

  تعميم املساواة بني اجلنسني يف إدارة الدولة والبلديات    
، بدأت احلكومة يف تعميم املنظور اجلنساين وتعزيز هياكلـها  ٢٠٠٩يف خريف عام     -٥٨

 وكانت هـذه املـسألة موضـوعاً      ). ١٢املالحظات اخلتامية، الفقرة    (من أجل إدارة ذلك     
ويف الوقت  . للمناقشة العادية يف الفريق العامل الوزاري املعين باإلدارة العامة والتنمية اإلقليمية          

 املنظور اجلنساين يف الوزارات سيناقَش بانتظام يف اجتماعـات          نفسه، تقرر أن إعمال تعميم    
وباإلضافة إىل تعزيز اهليكل اإلداري، حتسن تنسيق عملية التعميم         . كبار املسؤولني بالوزارات  

والغرض . ولألفرقة العاملة املعنية باملساواة والتابعة للوزارات دور رئيسي       . اًيف الوزارات أيض  
ة هو دعم موظفي اخلدمة املدنية العاملني بالوزارات فيما يؤدونه مـن            من هذه األفرقة العامل   

ومن جماالت التركيز اخلاصة صياغة القـوانني، ووضـع         . أعمال يف جمال تعميم هذا املنظور     
ومع ذلك، ال يـزال     . عن مشاريع أخرى ذات أمهية فيما خيص املساواة         ميزانية الدولة فضالً  

  .بصورة كبرية لدى صياغة مشاريع القوانني يف الوزاراتتقييم األثر اجلنساين غري شائع 
 يورو مـن أمـوال      ٢٠٠ ٠٠٠، كان ما جمموعه     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وخالل عامي     -٥٩

، بـدأ تنفيـذ     ٢٠١١ويف عام   . االحتاد األورويب متاحاً لتعميم املنظور يف التعليم والتدريب       
املنظور يف العمل بأموال    مشروع يدعم ما تقوم به خمتلف الوزارات من عمل يف جمال تعميم             

  . يورو٨٠ ٠٠٠من امليزانية الوطنية قدرها 
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 على تعزيز املوارد املخصصة ٢٠١١-٢٠٠٨وينص برنامج املساواة احلكومي للفترة        -٦٠
ومع ذلك، ال تزال املنظمـات      . للسلطات واملنظمات النسائية العاملة يف جمال قضايا املساواة       

  .تنتقد عدم كفاية املواردالعاملة يف جمال قضايا املساواة 
لـدى  اً  على مستوى البلديات، خـصوص    اً  أيضاً  ويعد االعتناء باملنظور اجلنساين مهم      -٦١

وقد عززت احلكومة دعمها ألعمال البلديات      . التخطيط وإجراء اإلصالحات االجتماعية اهلامة    
وعان هبـدف   فبتمويل جزئي من الصندوق االجتماعي األورويب، بدأ مـشر        . يف جمال املساواة  

إجناز وبناء منوذج للعمل على تعزيز املساواة يف أنشطة البلـديات واإلدارة اإلقليميـة واحملليـة     
  . يورو يف اجملموع٨٥٠ ٠٠٠ وتبلغ ميزانيتهما ٢٠١٢وينتهي املشروعان يف عام . للدولة
ومن املهم رصد إعمال تعميم املنظور اجلنساين على املستوى البلدي، ألن انـدماج               -٦٢

ومبا أن الغالبية   . البلديات يعين، من الناحية العملية، أن اخلدمات تنتقل إىل أبعد من ذي قبل            
. العظمى للمستفيدين من هذه اخلدمات نساء، جيب إدراك اجلوانـب املتعلقـة باملـساواة             

وباالرتباط مع اإلصالحات اهليكلية للبلديات، جيب رصد إعمال األحكام املتعلقة باحلصص           
  .مستويات اإلدارةعلى مجيع 

 شخصاً يف السنة يف األعمال املتعلقة       ١٢وقدرت قوات الدفاع أهنا تستخدم حوايل         -٦٣
 يـورو يف    ٦٠٠ ٠٠٠ويساوي ذلك ما يقرب مـن       . باملساواة، وذلك على أساس سنوي    

، أنشئ جمال رئيسي جديد للمسؤولية عـن        ٢٠٠٨ويف إطار اإلصالح اإلداري لعام      . السنة
ويف . ويدعم هذا اجملال ويراقب تنفيذ نظام رصـد التمييـز         . بوزارة الداخلية قضايا املساواة   

، أجرى فريق عامل من وزارة الداخلية مسحاً حلالة التخطيط املتعلق           ٢٠١٠-٢٠٠٨الفترة  
باملساواة يف البلديات وسعى إىل تنسيق ختطيط املساواة بطرق خمتلفة من خـالل التـدريب               

  .داواإلعالم يف خمتلف أحناء فنلن
 مركز على الصعيد الوطين للحصول علـى معلومـات      ٢٠٠٩وأنشئ يف هناية عام       -٦٤

ويقوم املركز جبمع ونقل وترويج املعلومات املرتبطة بشكل وثيـق  . املساواة يدعى مركز مينا 
  .باملساواة بني املرأة والرجل

ـ    ٢٠١٢وسيمكن مركز حقوق اإلنسان، الذي سُيقام يف فنلندا عام            -٦٥ ز ، مـن تعزي
  .عن تعميمه املنظور اجلنساين فضالً

  ٤املادة     

  بند احلصص يف قانون املساواة    
، كانت  ٢٠٠٩ففي عام   . فعاالً) ٦٠٩/١٩٨٦(يعد بند احلصص يف قانون املساواة         -٦٦

حصة النساء يف صفوف األعضاء العاديني جلميع املشاريع املعيَّنني من مكتب رئيس الـوزراء            
وتتوافق حصة النساء والرجال يف اجملالس التنفيذية البلديـة         . املائة يف   ٤٥وخمتلف الوزارات   
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، بلغت حصة   ٢٠١٢-٢٠٠٩ففي بداية فترة اجمللس البلدي      : واللجان البلدية مع بند احلصة    
.  يف املائة من أعـضاء اللجـان       ٤٨ يف املائة من أعضاء اجملالس التنفيذية البلدية و        ٤٦النساء  

أة يف جمالس إدارة الشركات اململوكة للدولـة والـشركات          وُبذلت جهود لزيادة حصة املر    
املسجلة اململوكة يف معظمها للدولة من خالل حتقيق األهداف املنصوص عليها يف برنـامج              

ومتكنت الشركات اململوكة للدولة والشركات املالية املسجلة يف البورصة         . املساواة احلكومي 
  . يف املائة٤٠لنساء إىل اململوكة يف معظمها للدولة من زيادة حصة ا

ونشر جملس املساواة بني اجلنسني دراسةً جنسانية يف جلـسات خـرباء بالربملـان                -٦٧
للدراسة، يَعد ثلث األشخاص الذين اسُتمع إلـيهم بـصفة خـرباء يف             اً  ووفق. ٢٠٠٩ عام
ن وتتبـاي ).  يف املائة٦٦,١(ويشكل الرجال الثلثني    )  يف املائة  ٣٣,٩( من النساء    ٢٠٠٥ عام

ما كان ُيستمع للخـبريات يف      اً  وكثري. حصة اخلرباء من اإلناث والذكور من جلنة إىل أخرى        
وكانت حصة النساء أكرب يف صفوف اخلـرباء يف       . اللجان اليت تشكل النساء أغلبية أعضائها     

 يف  ١٧(، بينما كانت حصتها أصغر يف ميداين العلوم والفنـون           ) يف املائة  ٣٨(القطاع العام   
وبلغت حصة منظمات   . ما ُيستمع إىل ممثلي خمتلف فئات األقليات يف اللجان        اً   ونادر ).املائة

  . يف املائة٤٧,٥سوق العمل من بني مجيع جلسات القطاع الثالث 

  ٥املادة     

  العنف ضد املرأة    
، أبلغـت   ٢٠٠٩يف الدراسة اليت أجريت بشأن الضحايا على الصعيد الوطين عام             -٦٨

).  يف املائة من النـساء  ٥,٢(للعنف يف معظم األحيان يف أماكن عملهم        النساء أهنن يتعرضن    
للدراسة، ظل العنف الذي تتعرض له النساء ثابتاً إىل حد ما خالل العقد األول مـن                اً  ووفق

القرن احلادي والعشرين وال تزال النساء يتعرضن للعنف املرتيل أكثر مما يتعرض له الرجـال               
ففي حوايل نصف حاالت العنف املرتيل ضد املرأة كان اجلاين هو   . ) يف املائة من النساء    ١,٧(

ومل جتـر سـوى     . الزوج احلايل ويف ربع احلاالت كان الزوج أو الشريك السابق هو اجلاين           
وأسفرت الدراستان عن أعداد بشأن العنف      . دراستني عن الضحايا من النساء يف فنلندا فقط       

عنها الدراسات االستقصائية اليت أجريت على الصعيد       ضد املرأة تتجاوز األعداد اليت أسفرت       
وميكن تفسري االختالفات   . الوطين بشأن الضحايا، وخاصة بشأن العنف يف العالقات احلميمة        

  .باختالف األسئلة وأساليب مجع البيانات
، اعتمد الفريق العامل الوزاري املوسـع املعـين بـاألمن      ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران   -٦٩

وتتـضمن  . ٢٠١٥-٢٠١٠عمل وطنية للحد من العنف ضد املرأة للسنوات         الداخلي خطة   
وُوضعت بالفعل خطط للتنفيـذ     . ومل ُترفَق خطة العمل بأي ميزانية     .  تدبرياً ٦٦خطة العمل   

وتركز التدابري على منع تكرار العنـف       . يقرب من نصف التدابري الواردة يف خطة العمل        ملا
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وُترمجت خطة العمـل إىل اللغـة       . محاية املرأة املستضعفة  املرتيل، واحلد من العنف اجلنسي و     
ولدى صياغة خطة العمل، روعيت االلتزامات الدولية لفنلندا، مثـل          ). ٣املرفق  (اإلنكليزية  

عن القضايا اليت أُثريت يف املفاوضـات املتعلقـة           االتفاقية واملالحظات اخلتامية للجنة فضالً    
  . ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيلبوضع اتفاقية جمللس أوروبا بشأن منع

وتسعى احلكومة جاهدة يف برناجمها إىل احلفاظ على تنفيذ خطة العمل الوطنية للحد               -٧٠
من العنف ضد املرأة، لتأمني سلسلة متصلة من الرعاية لضحايا العنـف اجلنـسي والعنـف          

  .يميواالعتناء بزيادة التوازن يف توزيع املالجئ على الصعيد اإلقل
. وأُطلقت خطة العمل الوطنية للحد من العنف ضد املرأة يف إطـار محلـة كـبرية                 -٧١

وباإلضافة إىل ذلك، نظمت خمتلف السلطات واملنظمات غري احلكوميـة بـشكل مـشترك     
وحيتل توزيع املعلومات املستندة إىل الواقـع       . منفصل عدة أحداث بشأن العنف ضد املرأة       أو

نةً رئيسية يف تكثيف التدابري الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة           وزيادة مستوى الوعي مكا   
  .ويف تشكيل املواقف

وُعني فريق عامل متعدد القطاعات مشترك بني الوزارات مكوَّن من موظفي اخلدمة              -٧٢
وكانت مهمـة   . املدنية لتكثيف تنسيق تدابري منع العنف املرتيل والعنف يف العالقات احلميمة          

مل ترمي، يف مجلة أمور، إىل تنسيق التعاون بني خمتلف األجهزة اإلدارية وتعزيـز              الفريق العا 
وُمددت والية الفريق العامـل إىل هنايـة        . موارد اخلرباء يف أعمال مكافحة العنف ضد املرأة       

  .وكان الفريق العامل تابعاً للفريق الوزاري املوسع املعين باألمن القومي. ٢٠١١ عام
البلدي، سيتحسن تنسيق تدابري منع العنـف املـرتيل والعنـف يف            وعلى املستوى     -٧٣

  .العالقات احلميمة عن طريق حتديث شبكة جهات االتصال البلدية
وينجز املعهد الوطين للصحة والرعاية االجتماعية مشروعاً جتريبياً للحد من العنـف              -٧٤

وانتـهى  . ملـشروع دور مركـزي يف ا    اً  وللشرطة أيض . اخلطري يف العالقات ودعم الضحايا    
. ٢٠١٢، وسُيفرغ من تقييم املشروع يف ربيـع عـام    ٢٠١١سبتمرب  /املشروع بنهاية أيلول  

ومنحت وزارة العدل إعانات الدولة إىل العديد من املشاريع احمللية ملنع اجلرمية هبـدف منـع       
دعمـت  وباإلضافة إىل ذلك، ). ٤املرفق (العنف ضد املرأة أو العنف األسري كلياً أو جزئياً    

، ستة مشاريع ملنع اجلرمية يف إطار تشجيع احلد من العنف ضد            ٢٠١١وزارة العدل، يف عام     
  . يورو٧٢ ٠٠٠املرأة بتمويل قدره 

  التدابري التشريعية    
حيتوي الربنامج احلكومي على أحكام متعلقة بإصالح تشريعات اجلـرائم اجلنـسية              -٧٥

إعداد تقرير يف   اً  وجيري حالي . ذايت اجلنسي بطريقة تكفل بشكل أفضل احلق يف االستقالل ال       
وزارة العدل لتقييم االحتياجات فيما خيص إدخال تعديالت على التشريعات املتعلقة جبـرائم            

وتتجه النية إىل تنقيح األحكام املتعلقة جبرائم االغتصاب واالضطهاد من خـالل          . االغتصاب
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ـ . ٢٠١٢لقضيتني يف عـام     تقدمي مشروع قانون حكومي إىل الربملان بشأن هاتني ا         اً ووفق
 وبغض النظر عن جنس اجمليبني عن االستبيان، رأى املستجَوبون ٢٠٠٨لبارومتر املساواة لعام 

وجيري معهد البحث الـوطين للـسياسة       . أن األحكام يف قضايا االغتصاب متساهلة للغاية      
  . جرائم االغتصابالقانونية اللمسات األخرية على دراسة عن املمارسات اجلزائية يف حاالت

وسُيتناول موضوع الزواج القسري بالتزامن مع تنفيذ التوجيه املتعلق مبنع االجتـار               -٧٦
  .بالبشر ومكافحته ومحاية الضحايا

وُعدلت جرائم االعتداء البسيطة على القاصرين، واألشخاص املرتبطني بعالقة محيمة            -٧٧
 مبوجب  ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١يف  مع اجلاين أو على األشخاص الذين يؤدون واجباهتم         

  . فُغيِّرت من جرائم ضد املشتكي إىل جرائم مبوجب االدعاء العام١٠٨٢/٢٠١٠ التعديل
 مـن القـانون اجلنـائي       ٢٠، دخل تعديل للفـصل      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١ويف    -٧٨

ومن خالل التعديل، أُدخل يف باب االغتصاب مجيع األعمـال          . حيز النفاذ ) ٤٩٥/٢٠١١(
ويعد ذلـك   . اليت تكون للجاين فيها عالقات جنسية مع الضحية باستغالل ضعف الضحية          

. حىت يف احلاالت اليت يكون فيها الشخص الضحية نفسه سبباً يف حالة ضعفه            اً  اغتصاباً أيض 
وانتقدت املنظمات النسائية   . والغرض من هذا التعديل هو حتسني وضعية ضحايا االغتصاب        

أته غري كاف، وأشارت إىل أن العناصر األساسية جلرائم االغتصاب          بشكل خاص التعديل ور   
  .تزال تقيَّم على أساس نية اجلاين، ال على عدم موافقة الضحية ال

ودخلت اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء             -٧٩
اً كبرياً ويتضمن القانون عدد. ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١اجلنسي حيز النفاذ يف فنلندا يف       

وتـرد  . من التعديالت اليت أجريت على التشريعات القائمة، اليت تعزز حقـوق األطفـال            
معلومات عن ذلك يف التقرير الدوري الذي قدمتـه فنلنـدا إىل جلنـة حقـوق الطفـل                  

)CRC/C/FIN/4.(  

  تشويه األعضاء التناسلية    
 عمل بشأن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية       بدأت األعمال التحضريية إلنشاء خطة      -٨٠

  .واعُترب أن حتديد أبعاد القضية غايةٌ يف اإلشكال. ٢٠٠٩للفتيات يف فنلندا عام 

  العنف ضد كبار السن    
، أوىل فريق عامل تابع للمجلس الوطين       ٢٠١١سبتمرب  /يف دراسة نشرت يف أيلول      - ٨١

من اجلرائم املرتكبة ضد كبار السن وبتدابري منع        ملنع اجلرمية اهتماماً بانتشار العنف وغريه       
وأُدرجـت  . وحتلل الدراسة القضايا من وجهة نظر كل من املُسنات وكبار الـسن           . ذلك

زيادة أمن كبار السن بوصفها من اجملاالت ذات األولوية يف إعانات الدولة املقدمة بغرض              
رو إلقامـة مـشروع      يو ٢٢ ٠٠٠إذ خصصت وزارة العدل     . ٢٠١١منع اجلرمية يف عام     
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وهي خدمة هاتفية وطنية جمانية، تقـدم       . خط جندة للجمعية الفنلندية ملالجئ كبار السن      
املساعدة واملعلومات والتوجيه إىل كبار السن الذين عانوا سـوء املعاملـة واالسـتغالل              

  .والعنف أو ُهددوا بذلك

  العنف التأدييب والتحرش اجلنسي بالفتيات    
امل الذي وضع خطة عمل ملكافحة العنف التأدييب تقريره إىل وزيـر            قدم الفريق الع    -٨٢

وأوصى الفريق العامـل، يف     . ٢٠١٠أكتوبر  /الصحة واخلدمات االجتماعية يف تشرين األول     
مجلة أمور، بدعم األسر اليت لديها أطفال ومبساعدهتا يف أقرب مرحلة ممكنة، من أجل منـع                

ومثة فئة معرضة للخطر فيمـا يتعلـق        . انيها اآلباء مشاكل اإلرهاق والصحة العقلية اليت يع     
يف بلـداهنم   بالعنف التأدييب وهي األسر املهاجرة، حيث قد يكون العنف التـأدييب مقبـوالً       

مثل العنف  اً،  منع أشكال العنف اليت تستهدف الفتيات خصوص      اً  ومن املمكن أيض  . األصلية
  .دمي املعلومات املتعلقة حبقوق الطفلبدافع الشرف وتشويه األعضاء التناسلية، من خالل تق

، تعد جتارب األطفال اجلنسية     ٢٠٠٨ لدراسة أجريت بشأن الضحايا األطفال عام        ووفقاً  -٨٣
ومن ناحية أخرى، تعد جتـارهبم اجلنـسية        .  سنة خلت  ٢٠مع البالغني أقل مما كانت عليه منذ        

 نترنـت جلنـسية علـى اإل    ذلك أن التحرشـات ا    . السلبية يف الوقت احلاضر أكثر من ذي قبل       
  .ما تؤدي إىل اتصال حقيقياً اليت تتعرض هلا الفتيات شائعة، ولكن نادر" املراودات"وخصوصاً 

وزاد عدد اجلرائم املتعلقة باالستغالل اجلنسي لألطفال اليت تبلغ إىل علم الشرطة بني               -٨٤
 أن نـسبة    وتشري التقديرات إىل  . ٢٠٠٩، لكن العدد اخنفض يف عام       ٢٠٠٨ و ٢٠٠٠ عامي

. اجلرائم اجلنسية املرتكبة ضد األطفال اليت تبلغ إىل علم السلطات زادت بازدياد الوعي العام             
  .االستغالل أسهل من ذي قبلاً وجتعل التكنولوجيا اجلديدة أيض

  األمر الزجري    
ـ . ٢٠٠٩ُنشرت دراسة كبرية عن األوامر الزجرية داخل األسـرة يف عـام       -٨٥ اً فوفق

.  العنف يف هذه احلاالت املتعلقة بأوامر زجرية خطرياً واستمر لفتـرة طويلـة    للدراسة، كان 
ما تنتهي األوامر الزجرية املؤقتة داخل األسرة ألن مقدم الطلب ال يواصل اإلجراءات             اً  وغالب

للدراسة، كثرياً ما مل يسبق لألشخاص الذين ُيفرض علـيهم أمـر            اً  ووفق. يف احملاكم الدنيا  
 عقوبات جنائية على ممارسة العنف يف العالقات احلميمة، حىت لو اسـتمر             تقييدي أن تلقوا  

  .العنف لفترة طويلة
 .٢٠١٠يوليه  / متوز ١دخلت تعليمات الشرطة احملدثة بشأن األوامر الزجرية حيز النفاذ يف             -٨٦

ويف املمارسـة   . والغرض من هذه التعليمات هو توحيد وتوضيح أنشطة مراكـز الـشرطة           
 رصد األوامر الزجرية صعباً ويتوقف اإلبالغ عن عدم امتثال أمر زجري علـى              العملية، يعد 

وتعكف وزارة العدل على حتليل اإلمكانيات املتاحة السـتخدام املراقبـة           . الضحية عموماً 
  .اإللكترونية يف رصد األوامر الزجرية
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  املصاحلة    
خيص اجلـرائم املتعلقـة     ينص الربنامج احلكومي على تقييد اللجوء إىل املصاحلة فيما            -٨٧

فهناك تناقض يف اآلراء ويف نتائج البحـوث بـشأن املـصاحلة            . بالعنف يف العالقات احلميمة   
بالنسبة إىل اخنفاض العنف ضد املرأة واحترام حقوق اإلنسان اخلاصة          اً  ُتسفر عنه، خصوص   وما

. لى نطاق أوسع  ومع ذلك، تعد خصائص العنف ضد املرأة يف الوقت احلاضر مفهومةً ع           . باملرأة
تكـون    ما غالباً  إذ -فمن املعلوم أن طريف املصاحلة يف حاالت العنف ضد املرأة غري متكافئني             

كانت نتـائج    وحىت إذا . ضحية العنف يف موقف أضعف وخاضعةً يف عالقتها مبرتكب اجلرمية         
  .، ال ميكن اعتبارها بدايةً مواتية لتحقيق نتائج مستدامةاملصاحلة إجيابية أيضاً

، )١٠١٥/٢٠٠٥( لقانون املصاحلة يف القضايا اجلنائية وبعض القضايا املدنيـة           ووفقاً  -٨٨
وال مصاحلةَ يف قـضايا العنـف       . حتق إحالة القضية إىل املصاحلة إال للشرطة واملدعي العام         ال

  .ورويباملصاحلة إذا ثبت أن أدين اجلاين بالعنف سابقاً يف االحتاد األاً وحيظر القانون أيض. اجلنسي
 لتوصيات جملس أوروبا، ال ينبغي إخضاع العنـف يف العالقـات احلميمـة              ووفقاً  -٨٩

يف   ، ينبغي اللجـوء إىل املـصاحلة أوالً       ٢٠٠٧فحسب تعليمات املدعي العام يف      . للمصاحلة
أن املنازعات املتعلقـة باحلـضانة   اً وذكرت وزارة العدل أيض   . اجلرائم املرتكبة ضد املشتكي   

وأعدت ممارسـات جيـدة     . يتها باملصاحلة يف احلاالت اليت تنطوي على عنف       ينبغي تسو  ال
 على أساس اخلربة العملية املكتسبة      ٢٠١١للتطبيق بشكل موحد على الصعيد الوطين يف عام         
  .من املصاحلة يف حاالت العنف يف العالقات احلميمة

ت املصاحلة  وسيوضع جتميع إلحصاءا  .  إحصاءات بشأن الوساطة   ٥ويتضمن املرفق     -٩٠
 إحصاءات عن األطراف يف حاالت املصاحلة مصنفةً حسب         ٢٠١٢بطريقة تتاح هبا يف عام      

  ).طرف جان أو طرف متضرر(نوع اجلنس واملوقف يف اإلجراءات 

  شبكة اخلدمات    
من أجل تطوير اخلدمات املقدمة إىل ضحايا العنـف، أنـشأت وزارة الـشؤون                -٩١

يات الفنلندية توصيات لدوائر الرعاية االجتماعية واخلدمات       االجتماعية والصحة ومجعية البلد   
وتتضمن التوصيات مبادئ توجيهية ملنع العنـف وتعطـي         . ٢٠٠٨الصحية البلدية يف عام     

  .تعليمات بشأن تنظيم اخلدمات وتقدميها
. ويقوم متويل املنظمات املقدمة خلدمات منع العنف على متويل املشاريع إىل حد كبري     -٩٢

  .ئ ضحايا عنف الشريك والعنف املرتيل دور مركزي يف تقدمي خدمات املساعدةوملالج
وحتافظ . من اخلدمات االجتماعية البلدية   اً  وتشكل االستشارة اهلاتفية أثناء األزمات جزء       -٩٣

وحىت اآلن، ال ُتستعمل يف فنلندا خطوط       . على خدمات هاتفية أثناء األزمات    اً  عدة منظمات أيض  
ويعد عدد مراكز األزمات املعنية     . للمساعدة على مدار الساعة لفائدة ضحايا العنف      هاتفية جمانية   

  . نسمة٢٠٠ ٠٠٠باالغتصاب أقل مما أوصى به جملس أوروبا أي مركز واحد لكل 
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وتطلب النساء  . وحىت اآلن، َتنُدر اخلدمات املقدمة إىل املهاجرين الذين عانوا العنف           -٩٤
. جئ أكثر مما تطلبه نساء السكان الرئيسيني بتـسعة أضـعاف          املهاجرات املساعدة إىل املال   

عن تقدمي    جيب حتديد خصائص العنف ضد النساء املهاجرات بشكل منهجي أكثر فضالً           لذا
  .املساعدة إىل هؤالء النساء

ويف التوصيات املتعلقة بالعنف املرتيل وعنف الشريك احلميم املوجهـة إىل دوائـر               -٩٥
ـ     الرعاية االجتماعية و   اً اخلدمات الصحية، ُيطلب إىل احلكومـات احملليـة أن تـويل اهتمام

وتويل خطـة   . الحتياجات كبار السن وذوي اإلعاقة واألطفال والشباب يف جمال اخلدمات         
العمل للحد من العنف ضد املرأة االهتمام للخدمات اليت حتتاجها الفئات اليت هي يف حاالت               

ين بإصـالح تـشريعات اخلـدمات االجتماعيـة         ويناقش الفريق العامل املع   . ضعف شديد 
مقترحات بشأن إلزام البلديات بتنظيم خدمات الطوارئ واخلدمات اخلاصـة املقدمـة إىل             

  .٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠وُمدِّدت والية الفريق العامل إىل . ضحايا العنف

  املالجئ    
ملالجئ إىل حـد    ويقوم متويل ا  .  ملجأ يف فنلندا، ُتشغل املنظمات معظمها      ٢١هناك    -٩٦

أسـرياً  اً   مكان ١٢٣وهناك  . كبري على السندات اإلذنية البلدية وعلى عقود شراء اخلدمات        
  .لضحايا العنف يف العالقات احلميمة والعنف املرتيل يف فنلندا

إذ ال يظل الزبائن جمهولني إال أثنـاء االتـصال          . وال توجد مالجئ سرية يف فنلندا       -٩٧
وقد تتضرر سالمة األطفـال     . الدوائر املفتوحة، ال أثناء اإلقامة بامللجأ     باملالجئ هاتفياً أو يف     

وآبائهم يف امللجأ، ألن للشخص العنيف الويل للطفل احلق القانوين يف معرفة مكان الطفـل               
، بدأ تنفيذ مشروع لوضع منوذج شبكة من املالجئ بعناوين سـرية            ٢٠١١ويف  . ويف لقائه 

  . أو ُهددوا بهلألشخاص الذين تعرضوا لعنف خطري
وال توجـد حـىت اآلن أيـة        . وجيري وضع توصيات بشأن توحيد نوعية املالجئ        -٩٨

ومل تزدد خدمات املالجئ مثلما     . توصيات نوعية على الصعيد الوطين بشأن خدمات املالجئ       
وقد جرى  . اًأشارت بذلك توصيات دولية كما أن املالجئ ليست موزعة بالتساوي جغرافي          

دمات املالجئ عرب منظمة غري حكومية على أساس دائم أكثر مـن خـالل              تأمني متويل خل  
وال حمالة أن التحديات املالية اليت ستواجهها البلديات يف السنوات املقبلة           . التمويل التعويضي 

  .ستسهم يف تعقيد عملية توسيع وتنويع شبكة املالجئ مبا يكفي
ت املالجئ يف مجيع أحناء الـبالد  واهلدف من برنامج األمن الداخلي هو إتاحة خدما     -٩٩

وتتجه النية إىل إدراج وصف خلدمات املالجئ يف مـشروع إصـالح            . ٢٠١٥حبلول عام   
وجيب أن يراعي وصف خدمات املالجئ خمتلف احتياجات        . تشريعات الضمان االجتماعي  

  .املرأة يف حاالت الضعف الشديد وكذا تقدمي خدمات املالجئ للفئات اخلاصة
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  رىتدابري أخ    
كانت فنلندا من بني البلدان األوائل اليت وقعت على اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع                -١٠٠

وقد بدأت األعمال التحضريية للتـصديق علـى        . ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل     
  .٢٠١١االتفاقية يف ربيع عام 

 يف ثالث   )Slut walk(، ُنظمت مسرية نسائية احتجاجية      ٢٠١١أغسطس  /ويف آب   -١٠١
وغطت وسائط اإلعالم احلدث . وشارك آالف األشخاص يف املسرية. بلديات يف وقت واحد

  .مشددةً على حقوق املرأة

  الصور النمطية يف وسائل اإلعالم واإلشهار    
ُدرست قضايا املساواة املتعلقة باإلشهار ووسـائط اإلعـالم ملعاجلـة مـسألة               - ١٠٢
عالم واإلشهار، يف إطار تنفيـذ برنـامج املـساواة    الطابع اجلنسي على وسائط اإل    طغيان
وُينظَّم اإلشهار علـى أسـاس   ). ٢٠املالحظات اخلتامية، الفقرة     (٢٠١١- ٢٠٠٨  للفترة

قانون محاية املستهلك من خالل اخلضوع ملراقبة السلطات وعرب التنظيم الذايت يف احليـاة              
ويتعارض اإلشهار مع   . دى طلبها ويصدر جملس أخالقيات اإلشهار آراء اخلرباء ل      . التجارية

ملبادئ التسويق اجليد اليت وضعها جملس أخالقيات اإلشهار، يف حالـة           اً  التسويق اجليد وفق  
استخدام امرأة أو رجل جلذب النظر أو كمادة جنسية واستخدام اجلنسانية بطريقة مهينة،             

أو جلـذب النظـر   أو متعالية أو قدحية أو يف حالة استخدام امرأة أو رجل كمادة جنسية     
للمبادئ، ال يتعارض اً ووفق. وجود عالقة باملنتج أو اخلدمة موضوع اإلشهار  بدون مربر أو

اإلعالن مع ممارسة التسويق اجليد جملرد إظهاره أشخاصاً شبه عراة أو كذلك، إذا مل يكن               
ويصدر اجمللس توصيات، ولكـن ال ميكنـه حظـر          .  أو قدحياً  أو متعالياً اً  مظهرهم مهين 

وانُتقـد قـانون    . ومع ذلك، ميتثل معظم املُشهرين للبيانات الصادرة عن اجمللس        . إلشهارا
تنظيم اإلشهار واعتربت بعض خصائصه غري كافية، مثل عدم وجود عقوبات وتوقف رفع             

وقد وجد جملس أخالقيات اإلشهار عدة إعالنات منافية . القضايا على نشاط املواطنني فقط
  .ملمارسة التسويق اجليد

. وتوجد املواقف النمطية اجلنسانية بطرق كثرية يف وسائط اإلعالم املكتوب الفنلندية            -١٠٣
يف مجلة  اً  فعلى الرغم من توازن التوزيع اجلنساين يف أوساط الصحفيني، يعد متثيل املرأة ناقص            

ولتحسني الوضـع، سـُيكثَّف     . أمور، منها مضمون األخبار وحضورها يف أوساط اخلرباء       
وُتحث اجلامعات  . ملنظور اجلنساين يف تدريب الصحفيني ويف جمال التعليم اإلعالمي        تدريس ا 

على تنظيم التدريب على الصحافة اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني يف أوساط الـصحفيني              
وغريهم من اإلعالميني، من أجل زيادة الوعي باملمارسات اليت تكرس عدم املـساواة بـني               

وسُيراعى املنظور اجلنساين يف خمتلف مشاريع التعليم       . م واإلشهار اجلنسني يف وسائط اإلعال   
وهو عبارة عن   . وسُتقنَّن مشاركة فنلندا يف املشروع الدويل لرصد اإلعالم العاملي        . اإلعالمي
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دراسة دولية تضع خريطة لتمثيل املرأة والرجل وتصويرمها يف وسائط اإلعالم، وكيف يتغري             
و إجراء حتليل كمي بغية توضيح الطريقة اليت ُتمثَّل هبا املـرأة            واهلدف من الدراسة ه   . ذلك

عن إبراز املواضيع  وتصوَّر يف األخبار، وإبراز أمهية الصحافة بالنسبة إىل مفهوم اإلنسان فضالً
  .املتصلة باملساواة واألدوار اجلنسانية

.  السمعية البصرية  ، اعتمد الربملان قانوناً جديداً بشأن الربامج      ٢٠١١ويف ربيع عام      -١٠٤
ويف إطار اإلصالح، أُنشئ املركز الفنلندي للتعليم اإلعالمي والربامج السمعية البصرية، الذي            

واهلدف من إصالح القـانون  . يقوم مبراقبة الربامج السمعية البصرية وتنسيق التعليم اإلعالمي       
  .ةهو تقليص مدى تعرض األطفال والشباب جلملة أمور منها املواد اإلباحي

  حمو األمية اإلعالمية    
فقد . يف السنوات األخرية أصبح التعليم اإلعالمي قضية سياسة ثقافية متزايدة األمهية            -١٠٥

 مشاريع التعليم اإلعالمي، من أجل إجياد بيئـة         سيما الأطلقت وزارة التعليم عدة مبادرات،      
مي من أولويات الـسياسة     ويف املستقبل القريب، سيكون التعليم اإلعال     . اًإعالمية أكثر أمان  

الثقافية، وسُتتخذ تدابري لتعزيز دور القطاع العام مع حتسني التمويل وتنسيق أنشطة التعلـيم              
  .اإلعالمي املنفَّذة بالتعاون مع اجلهات الفاعلة األخرى، وال سيما املنظمات غري احلكومية

  ٦املادة     

  منع االستغالل التجاري للنساء    

   إصدار األحكامالقانون وممارسات    
، لدى مناقشة جترمي اخلدمات اجلنسية، مل جيرِّم الربملان سوى شـراء            ٢٠٠٦يف عام     -١٠٦

وباالرتباط مع سن القانون، طالب الربملـان       . اخلدمات اجلنسية من ضحايا االجتار والقوادة     
  ).١٨املالحظات اخلتامية، الفقرة (مبتابعة فعالية القانون اجلديد 

 ووفقـاً . ، قدمت وزارة العدل التقرير الذي طلبه الربملان       ٢٠٠٩سبتمرب  /ويف أيلول   -١٠٧
بني الطلب على اخلدمات اجلنسية واالجتار بالبـشر املتعلـق      اً  للدراسة، يبدو أن هناك ارتباط    

بعوامل متصلة بعـدم    اً  باالستغالل اجلنسي، رغم أن انتشار ظاهرة االجتار بالبشر تتأثر أيض         
حتليل الدعارة، والطلب على اخلـدمات      اً  لذا من املهم أيض   . لسياسياالستقرار االقتصادي وا  

  .اجلنسية، والقوادة واالجتار من وجهة نظر أوسع
 جرمية استغالل فعلي أو حماولـة اسـتغالل يف نظـام    ١٧ للدراسة، ُسجلت  ووفقاً  -١٠٨

 وكـان   ٢٠٠٨ جرميـة يف     ١٧٩، وبلغ عـددها     ٢٠٠٧املعلومات التابع للشرطة يف عام      
 قضايا  ٧، تلقت سلطات االدعاء     ٢٠٠٨ويف عام   . ٢٠٠٩ يف النصف األول من      ١٩ اعدده

 قـضية جنائيـة     ١٨، تلقـت    ٢٠٠٩ويف النصف األول مـن عـام        )  حادثاً ٤٣(جنائية  
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ويف )  حادثـاً  ١٤( قضايا جنائيـة     ٣، بتت سلطات االدعاء يف      ٢٠٠٨ويف  ). حادثاً ٨٠(
، فرضت ٢٠٠٧ويف ).  حادثا٨٢ً(ئية  قضية جنا٢٠، بتت يف ٢٠٠٩النصف األول من عام 

وصـدر أول   . غرامة واحدة يف إجراءات جنائية مستعجلة وُبت يف قضية واحدة يف احملكمة           
 يف إطار احلكم يف قـضية  ٢٠٠٨نوفمرب عام   / تشرين الثاين  ٢٨حكم يف جرمية استغالل يوم      

رمية طيلـة   وأدين شخصان جبرمية االستغالل؛ فُحكم على الشخص الذي ارتكب اجل         . قوادة
 يوم غرامة وحكم على الشخص الذي ارتكب اجلرمية طيلة يـوم واحـد              ٥٠يومني بدفع   

  .باستغالل ضحايا جتارة اجلنساً  شخص٣٧للدراسة، أدين اً ووفق.  يوم غرامة٣٠ بدفع
مبدى الكشف عن جـرائم     اً  كبرياً  للدراسة، يتأثر عدد جرائم االستغالل تأثر     اً  ووفق  -١٠٩

ووجد التقرير أن فترة ثالث سنوات قصرية لتقيـيم         .  وكيفية التحقيق بشأهنا   القوادة واالجتار 
أداء حكم جنائي جديد، ورأى التقرير عدم اخلروج بأي استنتاجات مباشرة بشأن االرتياح             
هلذا القانون على أساس عدد من احلاالت اليت طُبِّق فيها، ألن نطاق التطبيـق ال يـشري إىل                  

ويف آراء اخلرباء الـيت ُجمعـت يف إطـار          . قانون يف السلوك واملواقف   الكيفية اليت أثر هبا ال    
الدراسة ذهب البعض إىل أن التحقيق يف جرائم الشراء واالجتار أصبح أصعب بعد النص على               
جرائم االستغالل، ألن املشترين املشتبه هبم ليسوا على استعداد للمشاركة يف التحقيق بشأن             

إىل أن تأثري القـانون يف املـدى        اً   ذهبت آراء اخلرباء أيض    ومن ناحية أخرى،  . هذه اجلرائم 
الطويل قد يكون إجيابياً ألنه يسعى إىل تعزيز املواقف ضد جتارة اجلنس واسـتباق سـلوك                

  .األشخاص الذين يفكرون يف شراء اخلدمات اجلنسية
، ذكرت جلنة الشؤون القانونيـة، لـدى قراءهتـا          ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٢ويف    - ١١٠
تقييم احلكم اجلنائي املتعلق باستغالل ضحايا االجتار بـاجلنس،         اً  ير، أن من املهم جد    التقر
أنه ليست لديها أي إمكانيات للبدء يف تناول القضية على نطـاق أوسـع يف تلـك                   إال

وأعربت اللجنة عن رغبتها يف استمرار مناقشة هذا املوضوع بعـد االنتخابـات             . اللحظة
  .٢٠١١الربملانية لربيع عام 

  اإلحصاءات    
 إحصاءات وزارة الداخلية بشأن حاالت البغاء واالجتار اليت بلغـت          ٦ترد يف املرفق      -١١١

  ).١٨املالحظات اخلتامية، الفقرة (إىل علم الشرطة 

  صالونات التدليك    
لدراسة أجريت بتكليف   اً  ووفق. ُدرست حالة صالونات التدليك التايلندي يف فنلندا        -١١٢

 ١٣١ يف فنلنـدا     ٢٠٠٦ية، بلغ عدد صالونات التدليك التايلنـدي عـام          من وزارة الداخل  
وهناك . يف كل صالون تعمل امرأة إىل ثالث نساء، بعضهن يعمل يف عدة صالونات            . اًصالون

  . امرأة تايلندية يعملن يف صالونات التدليك التايلندي٣٠٠ و٢٠٠ما بني 
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، إىل مجيع   ٢٠٠٩حلضرية يف عام    ، الذي بدأ يف املنطقة ا     "Saphaan"ووصل مشروع     -١١٣
 ووصل املشروع أيـضاً   . األشخاص العاملني يف صالونات التدليك يف املنطقة احلضرية تقريباً        

وأُدخل األشخاص الذين مشلهم املـشروع      .  شخص خارج املنطقة احلضرية    ٢٠٠إىل حوايل   
  .ضمن تدابري الدعماً أيض

  خدمات الدعم    
وتفيد منظمة غري حكوميـة     . عنية مبسألة البغاء بفنلندا   هناك نوعان من املنظمات امل      -١١٤

لتقديراهتا، من الوصول إىل ما يقرب مـن  اً تقدم خدمات الدعم يف بلديتني بأهنا متكنت، وفق    
ويقدَّر أن الغالبية   . نصف األشخاص العاملني يف جمال البغاء، أي ما يقرب من ألفي شخص           

من األجانب الذين إما يقيمون بشكل دائـم يف  العظمى من األشخاص العاملني يف البغاء هم  
  .فنلندا، أو يسافرون من بلد إىل بلد حتت غطاء تأشرية سياحية

  االجتار بالبشر    

  خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر والفريق التوجيهي    
 خطة العمل املنقحة الثانية ملكافحة      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٥اعتمدت احلكومة يف      -١١٥
وتشمل اخلطة حتديد هوية ضحايا االجتار، ومنع االجتار، وتقدمي املساعدة إىل           . جتار بالبشر اال

ضحايا االجتار، ومنح تصاريح اإلقامة وفترة للتفكري إىل ضحية االجتار، وتقدمي املُّتجـر إىل              
ـ . عن زيادة املعلومات والوعي بشأن االجتار     العدالة، فضالً  ن وتتبع خطة العمل هنجاً يتخذ م

اجلوانب اجلنسانية  اً  وتراعي اخلطة أيض  . حقوق اإلنسان أساساً ومن مساعدة الضحايا توجهاً      
واهلدف هو ختفـيض عتبـة      . وتويل اهتماماً خاصاً لتحديد هوية الضحايا     . واملتعلقة بالطفل 

ويـدعم  . حتديد اهلوية، حىت يتسىن إدراج مجيع ضحايا جرائم االجتار ضمن هيكل املساعدة           
األشخاص الذين وقعوا ضحية االجتار املـرتبط       اً  اعدة القانونية لضحايا االجتار أيض    نظام املس 

بالدعارة عن طريق عرض إعادة التأهيل وتقدمي املعلومات املتعلقة بالوسائل البديلة لكـسب             
  .العيش على سبيل املثال

 الداخلية  ويف إطار اعتماد خطة العمل املنقحة ملكافحة االجتار بالبشر، عينت وزارة            -١١٦
لعدة قطاعات من أجل وضع توصيات بالتدابري اليت يتعني اختاذها  فريقاً توجيهياً موسعاً شامالً

واقترح الفريق التوجيهي،   . ملواصلة تطوير التشريعات والتدابري املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر       
. ضحايا االجتار يف مجلة أمور، أن تصاغ تشريعات خاصة بشأن هيكل املساعدة املقدمة إىل             

وطلب الفريق التـوجيهي    . وأصدرت املقررة الوطنية املعنية باالجتار التوصية ذاهتا يف تقريرها        
  .كذلك تدريب أخصائيني يف جمال حتديد هوية ضحايا االجتار ومساعدهتم
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  االستغالل اجلنسي للنساء يف االجتار    
 الداخلي أهدافاً شاملة لعـدة      يتضمن القرار املبدئي بشأن الربنامج احلكومي لألمن        -١١٧

  .عن تدابري رامية إىل منع االجتار بالبشر وما يشبهه من ُجرم قطاعات، فضالً
ويف إطار خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، تلقت السلطات تدريباً وطنياً              -١١٨

ـ       . وهادفاً بشأن حتديد هوية ضحايا االجتار      سلطات ويشدد تقرير املساواة على تـدريب ال
لتحسني سبل حتديد هوية ضحايا االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي، وعلـى احلاجـة إىل              

وقد أولت املنظمات غري احلكومية االهتمـام       . ممارسات ومبادئ توجيهية موحدة للسلطات    
  .إىل هذه املسألة أيضاً

جتـار منـذ    وتقوم أمينة املظامل املعنية باألقليات بدور املقرر الـوطين املعـين باال             -١١٩
وهبذه الصفة ترصد أمينة املظامل املعنية باألقليات الظواهر املتصلة باالجتار وتنفيذ           . ٢٠٠٩ عام

وقدمت أمينة املظـامل    . االلتزامات الدولية وكذلك عمل التشريعات الوطنية يف هذا الصدد        
ويف تقريرها، . ٢٠١٠يونيه /املعنية باألقليات إىل الربملان تقريرها األول عن االجتار يف حزيران     

حلالة أنشطة مكافحة االجتار بالبـشر وإعمـال        اً  ُتجري أمينة املظامل املعنية باألقليات تقييم     
 توصية بشأن التدابري املتعلقـة بتطـوير التـشريعات          ٣٠ويتضمن التقرير   . حقوق الضحايا 

وممارسات السلطات من أجل جعل أنشطة مكافحة االجتار أكثر فعاليـة وحتـسني وضـع               
وجيري التشديد يف أنشطة مكافحة االجتار على وجهة نظر محاية حقوق اإلنـسان             . ضحيةال

للتقرير، تعد فنلندا بلد وجهة وبلـد عبـور         اً  ووفق. عن املساواة اجلنسانية    والضحية فضالً 
وختضع اخلدمات  . اًويقدر التقرير عدد ضحايا االجتار بالبشر باملئات سنوي       . خيص االجتار  فيما

  .ضحايا لشرط احلصول على تصريح باإلقامةاملقدمة لل

  جرائم االجتار والقوادة    
يعد التطبيق احملدود للعناصر األساسية من األحكام املتعلقة جبرائم االجتار أكرب عقبة              -١٢٠

ذلك أن اخلط الرفيع الفاصل بني القوادة واالجتار يصعِّب         . تعرقل القضاء على االجتار بالبشر    
  .اجلنسي بصفته اجتاراًمن تعريف االستغالل 

من جـرائم   اً  ومل يبلغ إىل علم سلطات التحقيق قبل احملاكمة سوى عدد قليل نسبي             -١٢١
وبتت احملاكم يف بضعة قضايا متعلقـة   . االجتار بعد بدء نفاذ األحكام اجلنائية املتعلقة باالجتار       

ظل عدد جرائم   ومع ذلك،   . ٢٠٠٦وصدر احلكم األول يف قضية االجتار يف        . باالجتار فقط 
الترتيب للهجرة غري الشرعية املشدَّدة، والقوادة املشددَّة والتمييز باالبتزاز يف          (االجتار بالبشر   

  .عالياً إىل حد ما) العمل
، خالفت حمكمة االستئناف يف هلـسنكي القـرار         ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول    -١٢٢

حدى اجلرائم املتعلقـة باالجتـار      الذي صدر عن احملكمة االبتدائية وأصدرت حكمها بشأن إ        
)R09/385 .(             وقد أدى ذلك احلكم إىل توسيع نطاق تفسري األحكام اليت صدرت يف الـسابق .

  . وروعيت للمرة األوىل حالة الضحية من حيث وضع االعتماد على الغري والشعور بعدم األمان
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 وجه اخلصوص، عالوة    وتتعلق ظاهرة االجتار يف فنلندا باستغالل األيدي العاملة على          -١٢٣
وجرت يف فنلندا ثالث حماكمات بشأن االجتـار ألغـراض   . على استغالل النساء يف اجلنس    

وبشكل عام، ُتعزى قلة ما ُيعرض على احملاكم من هذه القـضايا إىل             . االستغالل يف اجلنس  
ت وُيعتقد أن من الصعوبة مبكان حتديد حاال      . صعوبة التعرف على حاالت االجتار وحتديدها     

ويرى املقرر الوطين املعين مبسألة االجتـار أن معيـار          . االجتار ألغراض االستغالل يف اجلنس    
   .حتديد جرميةً ما تشكل ضرباً من االجتار صارم للغاية

وقد بلغ  . ومع ذلك، تنظر احملاكم يف عدد كبري من القضايا املتعلقة مبمارسة القوادة             -١٢٤
 حكماً خالل الفترة بني     ٣٢تدائية بشأن هذه املمارسة     جمموع األحكام الصادرة عن حماكم اب     

  . ٢٠٠٩ و٢٠٠٤ عامي

  تسجيل األشخاص يف نظام املساعدة    
، الذي دخل حيز النفاذ يف      )٣٠١/٢٠٠٤(يتضمن تعديل القانون املتعلق باألجانب        -١٢٥
قامة ، أحكاماً بشأن منح ضحايا االجتار مهلة للتفكري، فضالً عن إصدار تصاريح إ٢٠٠٦عام 
وعمالً بقانون األجانب، ميكن لضحايا االجتار احلصول، عند الضرورة، علـى مهلـة             . هلم

  . أو تصاريح إقامة على أساس وضعهم كضحايا ملمارسة االجتار/للتفكري و
أحكاماً ) ٧٤٦/٢٠١١(ويتضمن القانون املتعلق باستقبال ملتمسي احلماية الدولية          -١٢٦

لتجار، وتتكفل مراكز االستقبال التابعة للدولة بتنسيق نظـام         بشأن تقدمي املساعدة لضحايا ا    
وهناك مركز استقبال يتوىل تقدمي املساعدة لضحايا االجتار البالغني وآخر ملن هـم          . املساعدة

ويتخذ مدير مركز االستقبال قرار املوافقة على تسجيل األشـخاص يف           . دون الثامنة عشرة  
ستقبال على الدعم من جمموعة تقييم تـشمل عـدة          وحيصل مدير مركز اال   . نظام املساعدة 

على األقل من كل من إدارة الرعاية االجتماعية وإدارة الرعايـة           اً  واحداً  قطاعات تضم خبري  
اً وٌتتاح هذه اخلـدمات أيـض     . الصحية، إضافة إىل ممثلني عن الشرطة وسلطة حرس احلدود        

  . لضحايا االجتار املقيمني يف فنلندا
 من أكرب التحديات املطروحة حتديد ضحايا االجتار عند نقاط العبور           وقد اتضح أن    -١٢٧

وهناك عدد قليل إىل حد ما من األشخاص الذين مت تسجيلهم يف نظام             . وداخل حدود البلد  
، كان من بني ضحايا االجتار البـالغني        ٢٠١٠ و ٢٠٠٧وخالل الفترة بني عامي     . املساعدة

 ٣٣ شخصاً تعرضوا لالستغالل املتعلق بالعمالـة و       ٤٢الذين مت تسجيلهم يف نظام املساعدة       
وبلغ العدد اإلمجايل لألشخاص الذين اعُتمدوا لالستفادة       . شخصاً تعرضوا لالستغالل اجلنسي   

  .  من القُّصر١٠ شخصاً بينهم ٨٦من نظام املساعدة 
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   االجتار ألغراض االستقالل يف البغاء وحتديد الضحايا    
ضحايا االجتار ألغراض االستغالل يف البغاء إشكاليات كبرية        غالباً ما يطرح حتديد       -١٢٨

جـرائم  "وتستخدم السلطات يف جمال التحقيقات مصطلح       . لدى التحقيق يف جرائم االجتار    
الذي يشري إىل أنشطة إجرامية لديها مسات االجتار، بيـد أهنـا ال تـستويف               " مشاهبة لالجتار 

ووفقاً للمقـرر الـوطين   . عليها يف القانون اجلنائيالعناصر اجلوهرية جلرمية االجتار املنصوص     
املعين مبسألة االجتار، يوىل اهتمام كبري خالل التحقيقات السابقة للمحاكمـة ويف سـياق              

ومع . إجراءات احملكمة ملسألة املوافقة خالل مرحلة ممارسة القوادة بغرض االستغالل يف البغاء          
من ضحايا االجتار،   اً  دهتن يف البغاء قد يكن أيض     ذلك، فإن األجنبيات الاليت يعملن مبحض إرا      

ومن املهم أن يوضع ذلك يف احلسبان لدى حتليل الظروف املصاحبة ملمارسة القوادة والعنف              
الذي تعرضن له وخطر تعرضهن لالستغالل واإلمكانيات احلقيقية املتاحة أمامهن لالبتعاد عن           

على االخنراط يف البغاء جتيز تعرضـهن لعنـف         وال ينبغي اعتبار أن موافقتهن      . ممارسة البغاء 
   .جنسي أو غريه أو النتهاكات أخرى حلقوقهن مثل تقييد حرية التنقل واالبتزاز

إن حتديد نظام العدالة ما إذا كان الشخص ضحية االستغالل قد تعرض ملمارسـة                -١٢٩
وينبغـي وفقـاً    . القوادة أو كان ضحية لالجتار يكتسي أمهية كبرية بالنسبة للشخص املعين          

للقانون أن يستفيد ضحايا االجتار املزعومني من نظام املساعدة املخـصص لـضحايا هـذه               
أما يف اجلرائم املتعلقة بالقوادة، فيكون للشخص الذي تعرض هلذه املمارسة صـفة           . املمارسة

وال يزال من غـري الواضـح       . الشاهد وال يتمتع هلذا السبب حبقوق خاصة كطرف متضرر        
انت هناك إمكانية اللتماس املساعدة يف هذه احلاالت من نظام املساعدة املخـصص             إذا ك  ما

 بالنسبة لضحايا االستغالل يف جمـال       ويكتسي هذا التفريق أمهية كبرية أيضاً     . لضحايا االجتار 
بصفة الطرف املتـضرر يف     اً  العمالة الذين يتعرضون لتمييز يقوم على االبتزاز، ويتمتعون دائم        

   .ءات اجلنائيةسياق اإلجرا

  األنشطة على الصعيد الدويل    
املـرأة  " بشأن   ١٣٢٥تتضمن خطة العمل الوطنية املتعلقة بتنفيذ قرار جملس األمن            -١٣٠

أحكاماً تتعلق بأهداف حظر االجتار وتقدمي الدعم لضحايا اجلرمية عن طريق         " والسالم واألمن 
وهناك خطة عمـل    . ٢٠١١ و ٢٠٠٨وتغطي خطة العمل الفترة بني عامي       . التعاون الدويل 

   .جديدة جتري صياغتها يف الوقت الراهن
 مشروع القانون املقـدم مـن       ٢٠١١نوفمرب  /وسُيعرض على الربملان يف تشرين األول       -١٣١

وقد شـددت   . احلكومة بشأن التصديق على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر          
  . األمهية القصوى حلماية حقوق اإلنسان املتعلقة بضحايا االجتاراملنظمات غري احلكومية بقوة على

وعالوة على ذلك، تعكف احلكومة على التحضري لبدء نفاذ الربوتوكول االختياري             -١٣٢
  . التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية
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  ٧املادة     

  االنتخابات    

  ٢٠٠٨االنتخابات البلدية يف عام     
 بلديـة   ٣٣٢ يف   ٣٨ ٥٠٩، بلـغ جممـوع املرشـحني        ٢٠٠٨يف انتخابات عام      -١٣٣
 يف املائة تقريبـاً     ٠,٥وقد ارتفع متثيل املرأة بنسبة      .  امرأة ١٥ ٥٧٤ رجالً و  ٢٢ ٩٣٥ بينهم

وز ومل تتجـا .  يف املائة من األصـوات   ٤٢ يف املائة، وكانت حصة النساء       ٤٠,٤حيث بلغ   
حصة النساء املرشحات هذه النسبة يف خمتلف االنتخابات سـوى مـرة واحـدة عنـدما                

ومل ختتلـف الفئـات العمريـة       . ١٩٩١ يف املائة يف االنتخابات الربملانية لعام        ٤٢,٢ بلغت
 يف املائة من املرشـحني، أي       ٧٢وكان  . للمرشحني عما كانت عليه يف االنتخابات السابقة      

 يف  ١٠,٧وبلغت نسبة الشباب دون الـثالثني       .  األربعني أو جتاوزوها   األغلبية، قد بلغوا سن   
 يف  ٠,٣ يف املائة بزيادة قدرها      ٣٦,٧وكانت نسبة النساء املنتخبات للمجالس البلدية       . املائة

واخنفضت الزيادة يف نسبة النساء     . ٢٠٠٤املائة مقارنة باالنتخابات السابقة اليت جرت عام        
وبلغت نسبة  . ملاضي وبداية العقد األول من القرن احلادي والعشرين       مقارنة بتسعينات القرن ا   

.  يف املائـة للرجـال     ٥٩,٣ يف املائة بالنسبة للنـساء و      ٦٣االقتراع يف االنتخابات البلدية     
  . ٢٠٠٤ما مقارنة بانتخابات عام اً وتراجعت الفجوة نوع

 مستـشاراً   ١٠ ٤١٢وبلغ جمموع املستشارين املنتخبني يف االنتخابـات البلديـة            -١٣٤
  .  امرأة٣ ٨٢٢ رجالً و٥ ٥٩٠ بينهم
 يف املائـة مـن      ٤٦، بلغت نسبة النساء     ٢٠١٢-٢٠٠٩ويف بداية الفترة االنتخابية       -١٣٥

 يف املائة يف مناصب رؤساء اجملـالس  ٢١كما بلغت نسبتهن . أعضاء اجملالس التنفيذية للبلديات 
 ٢٦,٥ اب رؤساء هذه اجملالس، وبلغت نسبتهن      يف املائة يف مناصب نو     ٣٥التنفيذية للبلديات و  

  .  يف املائة يف مناصب نواب الرؤساء٢٥يف املائة يف مناصب رؤساء اجملالس البلدية و

  ٢٠١١االنتخابات الربملانية لعام     
، بلغت نـسبة النـساء املنتخبـات لعـضوية          ٢٠١١يف االنتخابات الربملانية لعام       -١٣٦
. ٢٠٠٧ادة طفيفة عن النسبة اليت حققتها املرأة يف انتخابات عام            يف املائة، بزي   ٤٢,٥ الربملان

فقد كانـت دائمـاً غالبيـة       . وتعد حصة املرأة يف الربملان حالياً أعلى من أي وقت مضى          
وكان عـدد الرجـال املرشـحني يف هـذه          . املرشحني يف االنتخابات الربملانية من الرجال     

 يف  ٣٩ مرشحات، وبلغت نسبة النـساء       ٩٠٣  مرشحاً مقابل  ١ ٤١٢االنتخابات الربملانية   
وباملقارنة مع االنتخابـات الربملانيـة      ). ٢٠٠٧ يف عام    ٣٩,٩(املائة من جمموع املرشحني     

السابقة، تراجعت نسبة املرشحات عن طريق األحزاب السياسية بالنسبة ألربعة من األحزاب            
.  يف املائة من املواطنني    ٥١,٦صويت  وبلغت نسبة النساء الاليت حيق هلن الت      . املمثلة يف الربملان  
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 يف املائة   ١,٣أما األشخاص املنحدرون من أصول أجنبية املؤهلون للتصويت فبلغت نسبتهم           
وبلغت نـسبة املرشـحني ذوي      .  يف املائة من النساء    ٠,٧ يف املائة من الرجال و     ٠,٦ منهم

 يف املائـة    ١,٩ن النساء و   يف املائة م   ٠,٩ يف املائة من املرشحني منهم       ٢,٩األصول األجنبية   
.  يف املائـة   ٣٣,٨وبلغت نسبة النساء املرشحات املنحدرات من أصول أجنبية         . من الرجال 

  . وانُتخب عضو واحد يف الربملان من أصول أجنبية، مثلما حدث يف االنتخابات السابقة
 من املرشحني قد بلغوا سن األربعني أو جتاوزوهـا، وبلـغ عـدد              ١ ٥١٤وكان    -١٣٧

كما بلغ جمموع املرشحني دون اخلامسة      .  مرشحاً ١٢رشحني فوق سن اخلامسة والسبعني      امل
وكـان متوسـط   .  مرشحاً، إضافة إىل سبعة مرشحني يف سن الثامنة عشرة     ١٥٨والعشرين  

 سنة  ٤٦,٢ سنة، ومتوسط عمر املرشحني من الرجال        ٤٥,٤العمر بالنسبة جلميع املرشحني     
  ). ٧رفق انظر امل( سنة ٤٤,٣واملرشحات 

 امرأة مـن جممـوع      ٨٥ عن انتخاب    ٢٠١١ومتخضت االنتخابات الربملانية لعام       -١٣٨
يف الربملـان مقارنـة     اً  واحـد اً   عضواً، أي أن النساء فقدن مقعد      ٢٠٠أعضاء الربملان البالغ    

  ). ١٠ و٩ و٨انظر املرفقات  (٢٠٠٧بانتخابات عام 

  تشكيلة احلكومة     
. ٢٠٠٧أبريـل   /لرئيس الوزراء مايت فاهنـانن يف نيـسان       ُشكلت احلكومة الثانية      -١٣٩

 من احلقائب الوزارية العشرين يف تلك احلكومة إىل سيدات، فأصبحت حصة            ١١وأُسندت  
كما كانت تلك هي املـرة      ).  يف املائة  ٦٠(النساء من الوزارات هو األكرب يف تاريخ فنلندا         

وكانت حصة النساء من احلقائب     . نساءاألوىل اليت ُشكلت فيها حكومة غالبية وزرائها من ال        
  . الوزارية يف تلك احلكومة األكرب عاملياً

وعقب استقالة رئيس الوزراء فاهنانن من منصبه، ُشكلت حكومة السيدة كيفينيمي             -١٤٠
وبقي تشكيل احلكومة مثلما كان عليه، باستثناء تعيني وزير ليحل          . ٢٠١٠يونيه  /يف حزيران 

وشغلت السيدات مناصب رئـيس الـوزراء،       . زير احلكم احمللي  حمل كيفينيمي يف منصب و    
ووزير العدل، ووزير اهلجرة والشؤون األوروبية، ووزير النقل، ووزير البيئة، ووزير الداخلية، 
ووزير التعليم، ووزير الزراعة والغابات، ووزير االتصاالت، ووزير العمل، ووزير الـصحة            

ينيمي هي السيدة الثانية اليت تشغل منصب رئيس        وكانت ماري كيف  . واخلدمات االجتماعية 
  . الوزراء يف تاريخ فنلندا

 ١٩، وتضم   ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٢وُشكلت حكومة رئيس الوزراء كاتاينني يف         -١٤١
ومشلت . وللمرة األوىل أُسندت حقيبة وزارة املالية الفنلندية إىل سيدة       .  سيدات ٩وزيراً بينهم   

اليت أُسندت إىل سيدات وزارة التنمية الدوليـة، ووزارة العـدل،           احلقائب الوزارية األخرى    
ووزارة الداخلية، ووزارة اإلدارة العامة واحلكم احمللـي، ووزارة النقـل، ووزارة الـشؤون              
االجتماعية والصحة، ووزارة الصحة واخلدمات االجتماعية، إضافة إىل وزارة االتـصاالت           

  . اواة فهو وزير الثقافة والرياضةأما الوزير املسؤول عن املس. واإلسكان
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  االحتاد األورويب واملنظمات الدولية    
 ٨ نائباً من فنلندا بينهم ١٣ انتخاب ٢٠٠٩شهدت انتخابات الربملان األورويب لعام       -١٤٢

وكانت تلك أكرب حصة حتصل عليها املرأة يف سائر بلدان          .  يف املائة  ٦٢سيدات، أي بنسبة    
  . االحتاد األورويب

واهتم برنامج احلكومة األوىل لرئيس الوزراء فاهنانن مبسألة املـساواة اجلنـسانية يف         -١٤٣
وسعت وزارة الشؤون اخلارجية من جانبها إىل حتقيق املـساواة          . هيئات صنع القرار الدولية   

     .بني اجلنسني لدى تقدمي مرشحني هليئات صنع القرار الدولية أو تعيينهم لعضويتها

  لدولة والبلدياتموظفو أجهزة ا    
وكانت نسبة  .  موظف ١٢٢ ٠٠٠، بلغ عدد موظفي الدولة حوايل       ٢٠٠٩يف عام     -١٤٤

. وال تزال بعض الوظائف واملناصب يف الدولة خاضعة لتمييز جنساين         .  يف املائة  ٤٩,٦النساء  
فعلى سبيل املثال، تعد نسبة الرجال يف الشرطة وقوات الدفاع أكرب من نسبة النساء، وذلك               

وزادت حصة النساء يف املناصب القيادية العليا       . ف ما عليه احلال يف قطاع اإلدارة املالية       خبال
 يف املائة   ٢٨,٢وبلغت حصة النساء    . للدولة خالل العقد األول من القرن احلادي والعشرين       

، ٢٠٠٧يف عـام    ( يف املائة يف املناصب اإلدارية املتوسطة        ٣٣,٨يف املناصب القيادية العليا و    
   ). يف املائة٢٩,٩ و٢٦,٢نت النسبة يف هذين اجملالني كا

وكان تدين مشاركة املرأة يف املناصب القيادية إلدارة الدولة مثار اهتمام الربنـاجمني               -١٤٥
وكان من أهـداف    ).  من املالحظات اخلتامية   ٢٢الفقرة  (األخريين للحكومة بشأن املساواة     

. حصة النساء يف املناصب القيادية إلدارة الدولة      زيادة   ٢٠١١-٢٠٠٨برنامج املساواة للفترة    
. وتقوم وزارة املالية بتجميع املعلومات عن حصة النساء يف املناصب القيادية إلدارة الدولـة             

جتميع معلومات مفصلة حبسب نوع اجلـنس عـن         اً  ويف املستقبل، ستتوىل وزارة املالية أيض     
ريق العامل املعين بالتطور الوظيفي للمرأة      واقترح الف . املتقدمني لشغل وظائف حكومية شاغرة    

تدابري من شأهنا زيادة حصة النساء بني املتقدمني لشغل الوظـائف           ) ٢٠٠٩(يف إدارة الدولة    
. الشاغرة واألشخاص الذين جيري تعيينهم لشغل وظائف إدارية وقياديـة يف إدارة الدولـة             

بإدارة الدولة، والتدريب يف جمال   وركزت التدابري املوصى هبا على ممارسات التوظيف اخلاصة         
   .اإلدارة ودور املديرين يف دعم التطور الوظيفي للمرأة

 ٤٣٣ ٠٠٠، بلغ عدد موظفي البلديات حـوايل        ٢٠٠٩أكتوبر  /ويف تشرين األول    -١٤٦
ففـي  . وكانت حصة النساء ال تزال متدنية يف املناصب القيادية العليا يف البلديات           . موظف

الُعمـد  ( يف املائة على مستوى إدارة البلـديات         ١٤نت نسبة النساء    ، كا ٢٠٠٩بداية عام   
، تراجعت الفجـوة يف األجـور       ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وخالل الفترة بني عامي     ). ومديرو املدن 

 يف املائة، وتراجعت الفجـوة يف الـدخل بـصورة عامـة             ٠,٨الرمسية بني اجلنسني بنسبة     
 إىل أن الوظائف يف قطاع البلـديات        وتعزى هذه الفجوة بشكل كبري    .  يف املائة  ١,٣ بنسبة
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ختضع إىل حد كبري إىل الفوارق اجلنسانية، فالنساء يعملن إىل حد كبري يف وظائف ختتلف عن 
أما الفجوة يف األجور بني النساء والرجاء الذين يؤدون العمل ذاته           . تلك اليت يشغلها الرجال   

  . فال تكاد تذكر

  اسيالدوائر األكادميية والسلك الدبلوم    
، تعمـل   ٢٠١٢-٢٠١٠وفقاً ألهداف اتفاقات األداء العام للجامعـات للفتـرة            -١٤٧

اجلامعات على تعزيز الشروط الضرورية املتعلقة بالبحوث العلمية العالية اجلودة، واألنـشطة            
عن تعزيز مكانتـها يف دوائـر         الفنية وحتقيق املساواة يف املهن ذات الصلة بالبحوث، فضالً        

 على  ٢٠١٢-٢٠١٠وتركز استراتيجيات النموذج املايل للجامعات للفترة       . ةالبحوث الدولي 
، وكجزء  ٢٠٠٩ويف عام   . مجلة أمور منها تطوير مهنة البحث وإضفاء الطابع العاملي عليها         

من عملية توجيه اجلامعات، طلبت وزارة التعليم أن توافيها اجلامعات واملعاهد الفنية العليـا              
وتقوم اجلامعات بتجميع معلومات عن املـوظفني       . لقة بتحقيق املساواة  خبططها القانونية املتع  

وتضطلع أكادميية فنلندا بتجميع وإعداد إحـصاءات مفـصلة         . مفصلة حبسب نوع اجلنس   
  . ١١وميكن االطالع على البيانات يف املرفق . حبسب نوع اجلنس عن متويل البحوث

، ال تعكس نسبة    )Akava(إلداريني يف فنلندا    ووفقاً الحتاد نقابات املوظفني املهنيني وا       -١٤٨
النساء يف الوظائف العليا بصورة كافية مستوى التعليم العايل الذي حصلن عليه وزيادته على              

   .وينعكس بطء التطور املهين للنساء بصورة مباشرة يف األجور اليت حيصلن عليها. حنو مطرد
ائف يف السلك الدبلوماسي حبـسب       على توزيع الوظ   ١٢وميكن االطالع يف املرفق       -١٤٩

  .نوع اجلنس

  موظفو الكنائس    
وكانت . ارتفعت نسبة النساء من إمجايل موظفي الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية الفنلندية           -١٥٠
.  يف املائة يف األبرشـيات     ٣٨,٤وتبلغ نسبة القسيسات    . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٧١ النسبة

ذ جملس الكنيسة اإلجنيليـة اللوثريـة مـشروع         ، نفّ ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ويف الفترة بني عامي     
ووفقاً . الذي درس مسألة حتقيق املساواة يف أوساط العاملني يف الكنيسة         " الكنيسة واملساواة "

 يف املائة من جهات التوظيف يف الكنائس اليت طُلب ٦٤، فإن ٢٠٠٩لدراسة أُجريت يف عام    
 يف املائة من األبرشيات الـيت       ٥٨أن  كما  . إليها وضع خطة لتحقيق املساواة قد فعلت ذلك       

ويف . وضعت خططاً من هذا القبيل وضعت كذلك خططاً لألجور وفقاً لقـانون املـساواة             
، نفذت الكنيسة محلةً لدعم املهاجرين الذين يواجهون صـعوبات يف احلـصول      ٢٠٠٩ عام
  . عمل على
 عن فتح أبواهبـا  وعرضت الكنيسة األرثوذوكسية وأبرشياهتا فرص عمل وتدريب فضالً        -١٥١

  ". املساواة يف األجور"للنساء املهاجرات على وجه اخلصوص، كما شاركت يف مشروع 
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  دور املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين    
املشاركة يف احلياة االجتماعية عن طريق خمتلف املنظمات غري احلكومية هي شـكل         -١٥٢

ومن السمات النموذجية للمنظمات    . ميقراطية الفنلندية هام من أشكال املشاركة يف احلياة الد      
الفنلندية وجود تشكيلة استثنائية من املنظمات النسائية النشطة واملتعددة املهام اليت تعمل على             

ويتطلب حتقيق املساواة يف املشاركة توفري فرص متساوية ملمارسـة األنـشطة            . نطاق واسع 
  . مع دعم مايل متكافئ من اجملتواحلصول على

. ، ُنظمت اإلعانات املقدمة إىل املنظمات النسائية مبوجب القـانون         ٢٠٠٨ويف عام     -١٥٣
وحصلت اثنتان من املنظمات النسائية على املبلغ السنوي املرصود يف ميزانية الدولة، وفقـاً              

أثري ينص عليه القانون، للمنظمات النسائية العاملة يف جمال النهوض باملساواة اجلنسانية والت            ملا
، اعُتمدت منظمة نسائية ثالثة لالسـتفادة مـن نظـام           ٢٠١١ويف مطلع عام    . االجتماعي

ويكفل إضفاء الطابع الرمسي على اإلعانات املقدمة من الدولـة          . اإلعانات املقدمة من الدولة   
وميكن القول إن وضع املنظمـات      . استمرارها واتساقها أكثر مما كان عليه احلال يف السابق        

   .راسخ يف اجملتمع الفنلندي، ومع ذلك ال ُتلتمس منها املشورة يف كثري من األحيانالنسائية 
 يف املائة من    ١٣، ذكر مكتب اإلحصاء الفنلندي أن النساء يشكلن         ٢٠٠٩ويف عام     -١٥٤

وجتـاوزت  .  يف املائة من أعضاء هذه اجملالس      ٢٥رؤساء اجملالس التنفيذية الحتادات العمل و     
ويف العـام   .  يف املائة يف اجملـالس     ٤٦ يف املائة، يف حني بلغت       ٥٠ضوية  نسبة النساء يف الع   

 يف املائة من األعضاء واألعضاء املناوبني يف اجمللس التنفيذي الحتاد           ١٤نفسه، شكلت النساء    
ويف . وتوىل الرجال منصب الرئيس ونواب الـرئيس      . الصناعات الفنلندي ألصحاب العمل   

  . ضمن أعضاء اجمللس، كانت إحدى السيدات ٢٠١١ عام
، وافقت احلكومة على قرار مبدئي بشأن النهوض بالدميقراطية يرمي ٢٠١٠ويف عام     -١٥٥

ووفقـاً  . إىل تعزيز التدابري اليت تتخذ يف هذا اجملال من أجل تدعيم قدرة املواطنني على التأثري              
. ٢٠١٤ إىل ٢٠١٢ هلذا القرار، سيجري تقييم احلياة الدميقراطية يف فنلندا خالل الفترة مـن    

والغرض هو القيام، استناداً إىل التقييم، بإعداد أول تقرير تقدمه احلكومة إىل الربملان بـشأن               
وورقة املناقشة املتعلقة بـسياسات الدميقراطيـة الـيت      . ٢٠١٠سياسات الدميقراطية يف عام     

  . اعُتمدت يف سياق القرار املبدئي تشمل تعميم املنظور اجلنساين

  ي االحتياجات اخلاصةفئات ذو    
هناك سيدات من ذوات اإلعاقة ترشحن وانُتخنب يف انتخابات الدولة واالنتخابات             -١٥٦

والتحديات املطروحة أمام زيادة مشاركة هذه الفئـة مـن          . احمللية لشغل مناصب مسؤولية   
هلن عن زيادة إتاحة وصـو  النساء تشمل بصفة خاصة تيسري الوصول إىل املرافق املبنية، فضالً    

  . إىل الوثائق واملعلومات
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وهناك نـساء مـن الرومـا       . وال تتوفر معلومات جمّمعة عن مشاركة نساء الروما         -١٥٧
اً ترشحن بصورة فردية يف انتخابات الدولة واالنتخابات البلدية، وتقلدت بضع منهن أيـض            

العاملني يف  ويف الواقع، فإن الكثري من ممثلي الروما        . مناصب مسؤولية على مستوى البلديات    
  . وظائف إدارية والذين يتولون مواقع قيادية يف منظمات الروما هم من النساء

وينبغي تكثيف املعلومـات  . وهناك نساء من أصول مهاجرة ترشحن يف االنتخابات     -١٥٨
املوجهة إىل النساء املهاجرات بشأن أمهية األحزاب السياسية واملنظمـات غـري احلكوميـة              

  .  يف أنشطتهاوإمكانية املشاركة

  ٨املادة     
 يف جمـال إدارة  ١٣٢٥كثّفت فنلندا اجلهود اليت تبذهلا لتنفيذ قرار جملـس األمـن       -١٥٩

وزاد عدد  . ووضعت قيادة الدفاع قائمة خرباء تتعلق مبسألة حتقيق املساواة        . األزمات الدولية 
التدريب على إدارة   األشخاص الذين شاركوا يف التدريب املتعلق باجلوانب اجلنسانية، وطّور          

الرتاعات العسكرية بصورة متكن من تدريس حمتوى القرار وما يتصل به من أنشطة جنسانية              
ويتلقى املسؤولون اإلداريون واخلرباء تدريباً إضافياً      . جلميع املشاركني يف العمليات قبل بدئها     

لك، بـدأ تـدريب     وعالوة على ذ  . يف هذا اجملال يف املركز الدويل لقوات الدفاع الفنلندية        
مستشارين للشؤون اجلنسانية وأوفد مستشار فنلندي للشؤون اجلنسانية للمشاركة يف إحدى           

وسُيدرب هؤالء املستشارون مستقبالً يف مركز الشؤون       . عمليات إدارة الرتاعات العسكرية   
 وستشترك يف تشغيله دول مشال      ٢٠١٢اجلنسانية يف ستوكهومل املزمع افتتاحه يف مطلع عام         

وباإلضافة إىل التدريب، سيكون املركز مبثابة مركز للبحـث والتطـوير يف جمـال              . أوروبا
ويف املرحلة الراهنة، تشارك فنلندا يف أنشطة املركز عن طريـق إرسـال             . األنشطة اجلنسانية 
  . طالب ومدربني

وتواصل وزارة الداخلية ومركز إدارة الرتاعات التابع هلـا تطـوير أنـشطة إدارة                -١٦٠
ويتألف فريق التسيري . رتاعات املدنية، مبا يف ذلك مشاركة الشرطة يف إدارة األزمات الدولية   ال

 من ممثلني عن الوزارات وباحثني      ١٣٢٥الشامل للقطاعات املنشأ مبوجب قرار جملس األمن        
  . وممثلني عن املنظمات غري احلكومية

، ٢٠٠٧ يف خريف عام     ١٣٢٥وقبل اعتماد خطة العمل الوطنية القائمة على القرار           -١٦١
 يف املائة من اخلرباء املكلفني مبهام مولتها فنلندا تتعلق بإدارة نزاعات            ١٩شكلت النساء نسبة    

، ظلت نـسبة النـساء يف       ٢٠١١ويف عام   . وجرت زيادة نسبة النساء بصورة هادفة     . مدنية
ضعف نسبة اخلرباء   وهذه النسبة هي    .  يف املائة  ٣٥صفوف اخلرباء املكلفني مبهام عند حوايل       

وأصبح باإلمكان زيـادة نـسبة      . من النساء الاليت يعملن بتمويل من بلدان االحتاد األورويب        
وتستهدف خطـة   . النساء بفضل عمليات التدريب وزيادة توظيف السيدات يف هذا امليدان         

  .  يف املائة يف مجيع العمليات٤٠العمل املتعلقة بإدارة األزمات إشراك املرأة بنسبة 
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  ٩املادة     
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل ُتدخل تعديالت على قانون اجلنسية بشأن مسألة              -١٦٢

  . االحتفاظ باجلنسية، وُيشار إىل التقارير الدورية السابقة فيما يتعلق هبذه املادة

  ١٠املادة     

  احلصول على التعليم، والتعلم مدى احلياة    
يف فنلندا إمكانية التعلم مدى احلياة املكرسـة كـذلك يف        تتيح مجيع مراحل التعليم       -١٦٣

ومبوجب هذا  ). ٥٥٨/٢٠٠٩(التشريعات املتعلقة بالتعليم اليت كان آخرها قانون اجلامعات         
   .القانون، تتوىل اجلامعات النهوض مبسألة التعلم مدى احلياة يف سياق الوفاء بواجباهتا

ويـشارك يف هـذا     . ملية التعلم مدى احلياة   ويشكل تعليم الكبار جزءاً مهماً من ع        -١٦٤
 ٦٤ و١٨الضرب من التعليم يف فنلندا أكثر من نصف األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني   

ووفقاً للدراسات املتعلقة بتعليم الكبار، تشارك النساء بصورة        .  مليون نسمة  ١,٧عاماً، أي   
ر السن الذين تتـراوح أعمـارهم       أكثر فعالية من الرجال يف هذا النوع من التعليم، أما كبا          

 عاماً فهم أقل مشاركة من بقية الفئات العمرية، علماً بأن النـساء يـشاركن          ٦٤ و ٥٥ بني
وسُتجرى الدراسة القادمة املتعلقـة     . بصورة أكرب من الرجال بالنسبة جلميع الفئات العمرية       

  . ٢٠١٢بتعليم الكبار يف عام 
شخاص الذين شاركوا يف التدريب الرمسـي إىل        وال تشري اإلحصاءات املتعلقة باأل      -١٦٥
 ٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٥فعلى سبيل املثال، مل تشهد الفترة من عام . تراجع يف نسبة النساء أي

حدوث تغيري كبري يف اإلحصاءات املتعلقة بنسبة النساء والرجال الـذين بـدأوا التـدريب               
أما نـسبة   . ألعداد متساوية تقريباً  اإلعدادي املتعلق بالتدريب املهين التكميلي، فقد كانت ا       

النساء الاليت بدأن التدريب للحصول على شهادة من املعاهد الفنية كراشدات فقد تراوحت             
 يف املائـة    ٦٢,٨كانـت النـسبة     ( يف املائة    ٦٢,٨ يف املائة و   ٥٩,٤خالل الفترة ذاهتا بني     

 فنية متخصـصة    وتفوق نسبة النساء الاليت شرعن يف احلصول على دراسات        ). ٢٠١٠ عام
أما يف اجلامعات املخصصة للكبار، وهي منط خاص للجامعة         . عليا نسبةَ الرجال بوضوح    أو

 طالباً  ١٧ ٢٥٨ يف املائة من جمموع الطالب الذي بلغ         ٧٦,٤املفتوحة، فكانت نسبة النساء     
  . ٢٠٠٩يف عام 
ـ         ٢٠١٠ويف عام     -١٦٦ وظفني ، جرى جتديد صرف استحقاقات تعليم الكبار بالنسبة للم

فقد ُمنح العاطلون عن العمل إمكانية متابعة الدراسة يف         . والعاطلني عن العمل على حد سواء     
الربامج الطوعية دون أن يفقدوا استحقاقات البطالة يف حالة االتفاق على ذلك يف إطار خطة               

 ،٢٠١٠وجرت االستفادة من هذه اإلمكانية يف عـام     . البحث عن العمل أو خطة التوظيف     
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وُيـدعم  .  يف املائة٦٢ شخص يف الدراسة، كانت نسبة النساء فيهم        ١٢ ٥٠٠خنرط  حيث ا 
وتتوىل وزارة التعلـيم والثقافـة      . برنامج التعلم مدى احلياة عن طريق تقدمي التوجيه املستمر        

وهناك تدابري تسيري ودعـم     . ووزارة العمل واالقتصاد تسيري هذا التوجيه بوصفه خدمة عامة        
وعالوة على ذلك، أنـشأت     . دم خيارات الدراسة والعمل املهين والتدريب     خمتلفة ملتابعة تق  

. وزارة التعليم والثقافة فريق عمل مشترك لوضع األهداف االستراتيجية للتعلم مدى احليـاة            
  . ومن مرتكزات عمل الفريق حتسني إمكانيات حصول مجيع السكان على خدمات التوجيه

  ةالتعليم األساسي واملناهج الدراسي    
ويوىل االهتمـام يف    . هدف التعليم األساسي هو توفري فرص تعليم متكافئة للجميع          -١٦٧

جمال التعليم ملختلف شرائح املتعلمني تبعاً ملا يتمتعون به من استعداد وذكاء، بصرف النظـر               
وُيعد االهتمام بالطالب وتقدمي املشورة إليهم من العناصر املهمة للنـهوض           . عن نوع اجلنس  

  . ب النوعيةباجلوان
ووفقاً . ومثة اختالفات طفيفة يف مستويات التعليم بني السكان يف خمتلف أحناء البلد             -١٦٨

لدراسة تتعلق بربنامج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لتقييم الطالب الـدوليني             
)Pisa(          فيـة االجتماعيـة    ، فإن الفوارق اإلقليمية يف نتائج التعلم، والفوارق القائمة على اخلل

كمـا أن الفـوارق     . للطالب قليلة يف فنلندا مقارنة بالبلدان األعضاء يف املنظمة بشكل عام          
املتعلقة باالخنراط يف التعليم اليت تعزى إىل اخللفية التعليمية والوضع االجتماعي لآلباء قلية يف              

  . فنلندا مقارنة بغالبية البلدان األوروبية األخرى
شريعات املتعلقة بالتعليم أهدافاً قليلةً جداً ترمي إىل حتسني املـساواة يف            وتتضمن الت   -١٦٩

ومع ذلك، شهدت السنوات األخرية تنفيذ العديد مـن املـشاريع النموذجيـة         . هذا امليدان 
  . والتطويرية الرامية إىل تعزيز املساواة

ات يف سـن التعلـيم      ووفقاً لتقييم نتائج التعلم، يتبني أن مهارات القراءة لدى الفتي           -١٧٠
وفيما يتعلق باملهارات يف جماالت العلوم      . األساسي أفضل من مهارات الصبيان يف السن ذاهتا       

والرياضيات وحل املسائل الرياضية، ال توجد بني الفتيات والصبيان فوارق كبرية يف نتـائج              
ملـشاركة  وُبذلت جهود على مدى عقود، عرب سياسة تعليمية، بغية تغيري مـستوى ا         . التعلم

  . املختلف لدى النساء والرجال
وتبدأ الفوارق بني اجلنسني فور انتهاء مرحلة التعليم األساسي، حيث تشكل النساء              -١٧١

وتكون التركيبة اجلنسانية أكثر اتساقاً بشكل عام يف        . الغالبية يف مرحلة التعليم الثانوي العايل     
.  مقارنة مبرحلة التعليم الثـانوي العـايل       جماالت التدريب املهين والتدريب الفين واجلامعات     

  . وتشكل النساء أقلية إىل حد ما يف الكليات
 تدبرياً للحد من التمييز يف التعليم والتدريب اقترحها الفريق العامل املعين            ٢٥وهناك    -١٧٢

وتتعلـق  . ٢٠٠٩سبتمرب عام   /باحلد من التمييز، الذي عينته وزارة التعليم والثقافة يف أيلول         
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ويتمثل اهلدف املنشود يف النـهوض الفعـال        . اف هذه التدابري جبميع أشكال التدريب     أهد
باملساواة وعدم التمييز، والتخلص مما حيول دون حتقيق املساواة من ممارسـات يف املنـاهج               

املالحظـات اخلتاميـة،    (الدراسية والتعليم والتوجيه ويف ثقافة العمل السائدة يف املـدارس           
ضع ممارسات التدريس يف املدارس واملؤسسات التعليمية حبيث تدعم تعلـم          وُتو). ٢٤ الفقرة

ومناء التالميذ والطالب بصورة متساوية وفردية مع مراعاة اجلوانب االجتماعيـة والثقافيـة             
وُيمنح مجيع الطالب فرصاً متساويةً للحصول على املعلومات واملهارات . املتصلة بنوع اجلنس

وُيقدم الدعم للفتيات والصبيان عن طريـق التعلـيم         .  احلياة العملية  املطلوبة يف اجملتمع ويف   
واملشورة لكي يتمكنوا من اختيار املواد والدراسات واملهن على أساس الصفات ونقاط القوة             

  . والعوامل احملفزة لدى الشخص بصرف النظر عن نوع اجلنس

  تدريب املعلمني    
شروع يتعلق باملساواة والتوعية اجلنسانية يف      وفقاً للربنامج احلكومي، جرى تنفيذ م       -١٧٣

املالحظـات  (جمال تدريب املعلمني يف كافة اجلامعات اليت تقدم هذا النوع من التـدريب              
واشتمل املشروع  . ٢٠١١مارس  /واكتمل تنفيذ هذا املشروع يف آذار     ). ٢٤اخلتامية، الفقرة   

وجتهيـز املـواد ألغـراض      منهج تدريب املعلمني،    : على عدة أنواع من األنشطة تضمنت     
التدريب، وجتهيز الدورات على شبكة اإلنترنت الستخدامها يف تدريب املعلمني، وتنظـيم            
التعليم التكميلي ملدريب املعلمني وغريهم من املعلمني، والبحوث املتعلقة باملسائل واملعلومات           

يف حلقات  اً  وع أيض وجرى تناول أنشطة هذا املشر    . ذات الصلة باملساواة والتوعية اجلنسانية    
وجرى التعاون على الصعيد الدويل يف إطار هذا املـشروع          . التدريب الدولية املتعلقة بالتعليم   

  . الذي ُعرضت أنشطته يف حلقات دراسية دولية بشأن التعليم

  ١١املادة     

  القضاء على التمييز يف احلياة العملية    

  حصة النساء يف خمتلف القطاعات    
، كانت العديد من التدابري اليت اختـذهتا احلكومـة          ٢٠١٠ار قياس املساواة لعام     وفقاً ملعي   -١٧٤

وزاد عدد النساء بني املديرين التنفيذيني يف القطاعني العام واخلاص علـى            . لتحقيق املساواة ناجحةً  
اة بـني  وتضمنت الربامج احلكومية لزيادة حتسني احلياة العملية اآلراء املتعلقة بتعزيز املساو          . حد سواء 
   .ومع ذلك، ال تزال تظهر حاالت متييز تتعلق جبملة أمور منها األجر واحلمل والتوظيف. اجلنسني
وزادت نسبة النساء بصفة خاصة يف هيئات صنع القرارات السياسية اليت يتم اختيارها               -١٧٥

ة للدولـة   وزادت نسبة النساء يف الشركات التابع     ). ٧انظر املادة   (عن طريق االنتخابات العامة     
وُدعم تطورهن الوظيفي يف إدارة الدولة، وزاد متثيل النساء على مستوى القيادة العليا يف البلـد                
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وُيطبق . ومل حتدث هذه الزيادة يف جماالت احلياة العامة األخرى        . خالل السنوات القليلة املاضية   
 قـانون املـساواة     يف اجملالس التنفيذية واألفرقة العاملـة إلدارة الدولـة احلكـم الـوارد يف             

ووفقاً هلذا احلكم، ينبغي أن حيصل كـل مـن          . بشأن حتديد حصص للنساء   ) ٢٣٢/٢٠٠٥(
  .  يف املائة على األقل ما مل توجد أسباب تستدعي خالف ذلك٤٠الرجال والنساء على نسبة 

وعلى مستوى البلديات، أدى احلكم املتعلق بتحديد احلصص إىل تعزيـز املـساواة               -١٧٦
ومع ذلك، ال تزال املرأة تشكل أقلية على مستوى القيادة العليا املعنية باختاذ القرار              . اجلنسانية

ومن . يف البلديات، وخباصة يف مناصب رؤساء األجهزة املختلفة ومناصب مديري البلديات          
جهة أخرى، تعد نسبة النساء جيدة يف اهليئات الدنيا اليت تدخل يف نطاق تطبيق األحكـام                

  . ديد احلصصاملتعلقة بتح
وحدث تقدم جيد يف جمال حتقيق املساواة يف الشركات اململوكة للدولـة بفـضل                -١٧٧

الربنامج املتعلق بزيادة نسبة النساء يف هذه الشركات الذي ُنفّـذ خـالل فتـرات واليـة                 
أما يف الشركات اليت ال تكون فيها صـالحيات احلكومـة حمـدودة             . احلكومات األخرية 

وزادت نسبة النساء  .  القرار، ال تزال نسبة النساء يف املناصب القيادية متدنيةً         يتعلق باختاذ  فيما
 يف املائـة يف  ١٧فقد كانـت حـوايل   . يف اجملالس التنفيذية للشركات املسجلة يف البورصة    

   .٢٠١١ يف عام ١٨,٧ وبلغت ٢٠١٠ عام
فنسبة النـساء يف    . ويقل متثيل النساء بصورة واضحة يف اجملالس التنفيذية للنقابات          -١٧٨

وتتمتع النساء بأغلبيـة واضـحة يف       . ثلثي هذه اجملالس تقريباً أقل من نسبتهن يف عضويتها        
اجملالس التنفيذية للنقابات ذات األغلبية النسائية يف جماالت الرعاية االجتماعيـة واخلـدمات            

  .  يف العضويةوالرعاية الصحية، بيد أن هذه األغلبية ال تزال غري متناسبة مع نسبة النساء

  الفجوة يف األجور بني اجلنسني    
للتقرير املتعلق باملساواة، ال تزال الفجوة يف األجور بني اجلنسني مسألةً حمورية            اً  وفق  -١٧٩

وتواصل احلكومات مع املنظمات املعنية بسوق العمـل        . يف جمال املساواة يف اجملتمع الفنلندي     
، ٢٠١٥ ويستمر حـىت عـام       ٢٠٠٦بدأته يف عام    تنفيذ برنامج املساواة يف األجور الذي       

، ٢٠٠٦ يف املائة اليت شهدها عام ٢٠ويتمثل هدفه الرئيسي يف تقليص هذه الفجوة من نسبة     
. وقد كان التقدم بطيئاً يف هـذا اجملـال     . ٢٠١٥ يف املائة على أقل تقدير حىت عام         ٥مبعدل  

ويف . حديد التـدابري الالزمـة    لتاً  وستشرع احلكومة يف تنفيذ مشروعي حبوث كبريين توخي       
 يف املائة من دخل الرجال، وقـد        ٨١,٨، كان متوسط الدخل الشهري للنساء       ٢٠١٠ عام

    ).١٣فق رانظر امل (٢٠٠٧يف املائة يف عام  ٨٠,٩بلغت هذه النسبة 
وتزداد الفجوة يف األجور تبعاً لسن املوظف وتبلغ ذروهتا يف أوساط األشخاص الذين   -١٨٠

وينطبـق  .  يف املائة من دخل الرجل     ٧٥,٣ستني، حيث يصبح متوسط دخل املرأة       جتاوزوا ال 
هذا االجتاه التنازيل على كافة القطاعات، لكنه يف مؤسسات الدولة والبلديات أقوى منه يف              
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وتزيد الفجوة يف األجور بصورة واضحة يف أوساط الفئات العمرية اليت يبدأ            . القطاع اخلاص 
وتستقر .  سنة ٢٨متوسط عمر النساء لدى إجناب املولود األول هو         ف. عندها تكوين األسرة  

 يف املائة تقريباً عندما يكون املوظفون يف الفئة العمرية اليت تتراوح ٢٠الفجوة يف األجور بنسبة 
 سنة، لكنها تبدأ يف الزيادة مرة أخرى يف أوساط األشخاص من الفئة العمرية              ٤٩ و ٣٥ بني

 يورو لربنامج املساواة يف     ١٠٠ ٠٠٠ مبلغ سنوي مقداره     وقد خصص . فوق سن اخلمسني  
  . وخصص مبلغ مماثل لتوظيف العاملني يف هذا املشروع. ٢٠١٥-٢٠٠٨األجور للفترة 

نتمني إىل أقليـات، كاألقليـات      وال توجد معلومات دقيقة عن دخل األشخاص امل         -١٨١
ومع ذلك، ميكن تقدير    .  إثين حلظر جتميع إحصاءات متعلقة باألجور على أساس      اً  ثنية، نظر اإل

أوضاع املهاجرين، وذلك على سبيل املثال عن طريق حتليل املعلومات املتعلقة باألشـخاص             
الذين تكون لغاهتم األم غري الفنلندية والسويدية والصامية، فمتوسط دخل األشخاص الـذين       

عـن األشـخاص     يف املائة    ١٧تكون لغتهم األم واحدة من هذه اللغات الثالث يزيد بنسبة           
أما الفجوة يف األجور بني النساء الناطقات بلغة أجنبية والرجال الناطقني بواحـدة             . اآلخرين

كما أن مستوى دخل النساء الناطقات بواحـدة  .  يف املائة٣٨من اللغات احمللية فتبلغ حوايل    
 الاليت تكـون  من دخل النساءاً   يف املائة تقريب   ١٧من اللغات احمللية كلغة أم فهو أعلى بنسبة         

وتبلغ الفجوة يف األجور بني النساء والرجال الناطقني بلغـة أجنبيـة            . لغتهن األم لغة أجنبية   
وتضع التقديرات يف االعتبار األجور والدخل املتأيت من إقامـة          .  يف املائة  ٢٥كلغة أم حوايل    

الـدخل  وال ميكن مقارنة هذه البيانات بصورة مباشرة مبتوسـط          . املشاريع على حد سواء   
  . الشهري للموظفني املستخدم يف برنامج املساواة يف األجور

اً ويتضمن برنامج احلكومة أسلوباً جديداً لتعزيز املساواة يف األجـور، وهـو حتديـد              -١٨٢
االلتزام بتقدمي الدعم عن طريق زيادة اإلعانات املقدمة من الدولة، مثل تـسويات األجـور يف           

نافسية األجور يف الوظائف اليت تكون غالبية العاملني فيها مـن           قطاع البلديات، مما يزيد من ت     
ويعتمد مقدار زيادة اإلعانة على مدى ختصيصها بصورة جيدة لقطاعات تكون غالبية            . النساء

. العاملني فيها من النساء املدربات، وال تكون األجور متناسبة مع مستوى متطلبـات العمـل              
 ختصيص مبالغ مالية لتعـديل      ٢٠٠٧اع البلديات يف عام     تتضمن االتفاقات املربمة مع قط     ومل

األجور، ألن زيادات األجور يف الوظائف اليت تسيطر عليها النساء كانت أكرب إىل حد ما من                
 ١٥٠وخصصت احلكومة مبلغاً سـنوياً مقـداره        . الزيادات اليت حصلت عليها فئات أخرى     

ون غالبية العاملني فيها مـن النـساء يف         مليون يورو لتحسني األجور بالنسبة للوظائف اليت تك       
 قد خصص بعض الزيادات     ٢٠١٠كما أن االتفاق املتعلق بالبلديات املربم عام        . قطاع البلديات 

  . يف األجور للفئات املهنية ذات األجور املتدنية نسبياً اليت تكون غالبية العاملني فيها من النساء
يق املساواة يف األجور يف قطاع البلـديات،        وإىل جانب دعم املبالغ املرصودة لتحق       -١٨٣

سعت احلكومة جاهدةً إىل جسر الفجوة يف األجور عن طريق تنفيذ برنـامج املـساواة يف                
ويعزز الربنامج مجلة أمور منها استخدام نظم أجور منصفة ومشجعة، وزيادة تقييم            . األجور
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زيـادة نـسبة النـساء يف       متطلبات العمل، واحلد من الفوارق اجلنسانية يف سوق العمل، و         
املناصب القيادية، واحلد من انتشار استخدام عقود العمل املؤقت، والتحسني النوعي والكمي            

عن التشجيع على التوزيع العادل لإلجازات األسرية         خلطط املساواة يف أماكن العمل، فضالً     
  .بني األبوين

ستخدمة على هـذا    وتشكل خطط املساواة يف أماكن العمل إحدى األدوات امل          - ١٨٤
ووفقاً لدراسة أُجريت هبـذا الـشأن،       . الصعيد لتقليص الفجوة يف األجور بني اجلنسني      

 يف املائة من أماكن العمل اليت أُجربت على وضع خطة لتحقيق املـساواة قـد                ٦٢  فإن
 يف املائة من أماكن العمل      ٦٠كانت لديها خطة يف السابق تتعلق هبذه املسألة، كما أن           

ولقد زاد عدد اخلطط مـن هـذا        . راسات استقصائية تتعلق مبسألة األجور    قد أجرت د  
وُتحث أماكن العمل على . القبيل، بيد أهنا حباجة إىل حتسينها من حيث الشمول والنوعية

وضع خطط لتحقيق املساواة وإجراء دراسات استقصائية لألجور، كما يوعز إليها بأن             
  .تنفذ هذه املسألة

   املدة أو بدوام جزئي أو بصفة مؤقتةالعمل بعقود حمددة    
حدد التقرير املتعلق باملساواة هدفاً جيعل من العمل بعقود مؤقتة أو بدوام جزئـي يف         -١٨٥

املستقبل قائماً على اختيار املوظف، مع احلد مما ينطوي عليه هذا الضرب من التوظيف مـن                
العقود املؤقتة، اليت كـثرياً     وشهد العقد األول من القرن احلادي والعشرين تراجع         . مساوئ

وزادت عقود التوظيـف املؤقـت   . ٢٠١٠متنح للنساء، بيد أهنا عاودت االزدياد يف عام         ما
واستمر السعي إىل حتسني شروط عقود      . بالنسبة للنساء يف سن اإلجناب على وجه اخلصوص       

ـ      . العمل عن طريق إصدار تشريعات هبذا الشأن       الل وزادت نسبة التوظيف بدوام جزئي خ
السنوات األخرية بني الرجال والنساء على حد سواء، وتستأثر قطاعات الدولة والبلـديات             

، بلغت نسبة مـن     ٢٠٠٩ففي عام   . بالنصيب األكرب نسبياً من عقود التوظيف بدوام جزئي       
وبـالنظر إىل   .  يف املائة من الرجال    ٨ يف املائة من النساء و     ١٨يعملون هبذا النوع من العقود      

 األقـلَّ منـذ     ٢٠٠٩ذي يعتري سوق العمل، كان عدد العمال املؤقتني يف عام           الضعف ال 
 شخص، وكان   ٣١٠ ٠٠٠ويف العام نفسه، بلغ جمموع املوظفني بعقود مؤقتة         . ١٩٩٧ عام

 سنة وما يزيد قليالً على مخس األشخاص        ٢٩ و ٢٥ثلث النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني       
وهناك أسلوب عمل جديد    . نة يعملون بعقود مؤقتة    س ٣٤ و ٣٠الذين تتراوح أعمارهم بني     

غري أن حجم هذا النوع من التوظيف آخذ يف التراجع،    . عن طريق وكاالت التوظيف املؤقت    
، ويشكل هذا العـدد     ٢٠٠٩ شخص يف عام     ٢٣ ٠٠٠وقد بلغ عدد املنخرطني فيه حوايل       

  .  يف املائة تقريباً من جمموع املوظفني١ نسبة
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  كومية اخلاضعة للتفاوض اجلماعيعقود العمل احل    
يعد مكتب االستخدام احلكومي، الذي يعمل بالتعاون مع وزارة املالية، املسؤولَ عن     -١٨٦

ويشارك املكتب  . االتفاقات اجلماعية ورصدها لفائدة احلكومة بوصفها اجلهة صاحبة العمل        
 العمل بـشأن    بصورة منتظمة يف اجتماعات مائدة مستديرة مشتركة تعقدها منظمات سوق         

ويف إطار هذه االجتماعات، متكنت منظمات سوق العمل بصورة مـشتركة مـن         . املساواة
وشـارك املكتـب يف     . تعزيز املساواة يف سوق العمل الفنلندية منذ تسعينيات القرن املنصرم         
، وذلـك   ٢٠٠٩-٢٠٠٥تنفيذ الربنامج اإلطاري لالحتاد األورويب املتعلق باملساواة للفتـرة          

  .ضواً يف املركز األورويب ألصحاب العمل واملؤسسات املقدمة للخدمات العامةبصفته ع
وتتعاون األطراف املتفاوضة الرئيسية يف قطاع الدولة من أجل النهوض باملساواة يف              -١٨٧

أماكن العمل التابعة للدولة يف املفاوضات ويف إطار األفرقة العاملة املستقلة املعنية باملـساواة              
وخالل فترة التفاوض . ، وتشترك يف تعيينها األطراف املعنية بكل فترة تفاوضيةعلى حد سواء 

الراهنة، تتوىل النقابات الرئيسية واحتادات أصحاب العمل رصد وتقييم تنفيذ التدابري الراميـة         
إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف الوكاالت التابعة للدولة، وجتمع اإلحـصاءات املتعلقـة               

وتقّيم . رز يف جمال املساواة وترصد برنامج املساواة يف األجور يف القطاع احلكومي           بالتقدم احمل 
األطراف ما يترتب على االتفاقات اجلماعية من نتائج تتعلق باجلوانب اجلنـسانية بالنـسبة              

تعزيز املـساواة  اً  وجرى أيض . للموظفني العموميني واملوظفني على املستويني املركزي واحمللي      
 عن طريق ختصيص مبالغ مستقلة يف إطار االتفاقات اجلماعية بغرض حتقيق املساواة يف األجور

واألجور املتساوية، وكذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لتحسني املساواة يف األجور بـني              
املساواة اجلنسانية والتوفيق   اً  وروعيت أيض . اجلنسني بفضل الزيادات األخرى اليت اُتفق عليها      

ت األسرية واملهنية لدى التفاوض بشأن إدخال تعديالت على أحكام االتفاقات           بني املسؤوليا 
  . املتعلقة باإلجازات األسرية

  التطور الوظيفي للمرأة     
حِظيَّ التطور الوظيفي للمرأة يف إدارة الدولة باهتمام خاص يف إطار السياسة املتعلقة               -١٨٨

ادي والعشرين حدوث زيادة ملحوظة يف      وشهد العقد األول من القرن احل     . بتحقيق املساواة 
وكان هذا التقدم سريعاً على وجه اخلـصوص منـذ          . نسبة النساء املديرات يف إدارة الدولة     

، أنشئ فريق عامل لتعزيز التطور الوظيفي للمرأة يف قطاعات          ٢٠٠٨ويف عام   . ٢٠٠٥ عام
 لتعزيز املسار الوظيفي    وتضمن التقرير الذي أعده هذا الفريق العامل مقترحات عملية        . الدولة

السيد املدير، احرص على تشجيع املرأة على الوصـول إىل         "للمرأة، كما أصدر كتيباً بعنوان      
، وسيوىل االهتمام يف املستقبل ملرحلة دخول املـرأة إىل سـوق العمـل، إذ تـشري       !"القمة

للنـساء وحتـسن    الدراسات إىل األمهية احلامسة هلذه املرحلة بالنسبة لتطور املسار الوظيفي           
  . أجورهن الحقاً
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  اخنراط املرأة يف جمال إقامة املشاريع     
أُدرجت يف كل من الربامج احلكومية والتقرير املتعلق باملساواة مسألة زيادة اخنـراط         -١٨٩

وحتظى املرأة بنسبة عالية يف هذا اجملال حيث حتتل املرتبة الثالثة           . املرأة يف جمال إقامة املشاريع    
ما متارس الشركات اململوكة لنساء نـشاطها يف        اً  وغالب.  بلدان االحتاد األورويب   على نطاق 

ووفقاً للنساء صاحبات مشاريع األعمـال التجاريـة، مثـة          . جمايل اخلدمات والبيع بالتجزئة   
وحتصل النساء على دعم يف جمال إقامة املشاريع يـشمل          . مشكلة تتعلق باإلجازات األسرية   

   . املشاريع التجاريةاحلصول على قروض لبدء

  أوضاع املهاجرين وغريهم من أفراد فئات األقليات يف احلياة العملية    
يف إطار التقرير املتعلق باملساواة، التزمت احلكومة بالسعي إىل التأثري يف السلوكيات              -١٩٠

لفعليـة  اجملتمعية جلعلها أكثر إجيابية جتاه أفراد خمتلف فئات األقليات، وبتحسني اإلمكانيات ا           
ويتطلب هذا األمر كذلك حتديد املشكالت اخلاصة والتدخل الفعلـي ملواجهـة            . لتوظيفهم

  . التمييز يف احلياة العملية
 يف املائة تقريباً من األشخاص ذوي اإلعاقة الـذين          ٦٠ومتكنت فنلندا من توظيف       -١٩١

 بدور رئيسي يف    واضطلع القطاع العام  . بلغوا سن العمل، وهي نسبة دون املتوسط األورويب       
ويؤدي تكييف ظروف العمل وتعزيز تدابري الدعم القائمة        . توظيف الشباب ذوي اإلعاقات   

  . دوراً حمورياً يف تذليل العقبات املتعلقة حبصول هؤالء األشخاص على العمل
واستناداً . وال تتوفر معلومات دقيقة عن نسبة نساء الروما يف التعليم واحلياة العملية             -١٩٢
الدراسات اليت أُجريت هبذا الشأن، ميكن القول بأن معدل البطالة يف أوسـاطهن أعلـى             إىل  
 إىل أن العقبات اليت     ٢٠٠٨وتشري دراسة أُجريت يف عام      . هو عليه بالنسبة لسائر السكان     مما

حتول دون توظيف نساء الروما تكمن يف تدين املستوى التعليمي، واالفتقـار إىل التـدريب               
وجرى تعزيز توظيف   . خلربة العملية، فضالً عن الصور النمطية السلبية والتمييز       املهين، وقلة ا  

الروما بعدة وسائل منها مشاريع التوظيف اليت حققت جناحاً نسبياً يف هذا اجملـال، لكـن                
وميكـن  . التحدي املطروح يكمن يف أن التوظيف يكون بعقود حمددة املدة أو قصرية األجل            

لروما عن طريق تعزيز مشاركتهن يف برامج تؤهلهن للحصول         حتسني وضع وتوظيف نساء ا    
  . على شهادات

ويبلغ معدل البطالة يف أوساط األشخاص املنحدرين من أسر مهاجرة حوايل أربعـة              -١٩٣
ويؤدي تدين املستوى التعليمي للنساء الالجئـات إىل مفاقمـة   . أضعاف معدهلا بني السكان 

نظرة أصحاب العمل والزبائن لطريقـة لـبس        كما أصبحت   . مشكلة حصوهلن على العمل   
دون توظيف  اً  ومثة عقبات حتول أيض   . النساء، ال سيما املسلمات، تطرح عقبةً أمام توظيفهن       

  . املهاجرات تكمن يف قواعد السلوك اخلاصة بفئات األقليات
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  التوظيف    
ـ   ٦٨ حيث بلغت النسبة     ٢٠٠٩استمر ارتفاع معدل التوظيف حىت عام         -١٩٤ ة  يف املائ

وال خيتلف معدل التوظيف بصورة كبرية بني النساء والرجال،         .  يف املائة للرجال   ٦٩للنساء و 
 ١٠، كان الفرق    ٢٠٠٨ففي عام   . غري أن هناك اختالفات كبرية بني خمتلف الفئات العمرية        
 يف املائة بالنسبة    ١٥ سنة و  ٢٩ و ٢٥يف املائة بالنسبة لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني         

ويعود السبب يف هذا الفـرق إىل أن        .  سنة ٣٤ و ٣٠ص الذين تتراوح أعمارهم بني      لألشخا
كما أن مستوى البطالة يف أوساط األمهات       . النساء غالباً ما يبقني يف املنازل لرعاية األطفال       

وكـان  . الوحيدات أعلى بكثري مقارنة بالنساء األخريات، ويكون مستواهن التعليمي متدنياً         
 سنة، يف حني كانت     ٥٤ و ٢٥اء أعلى من الرجال بالنسبة للفئة العمرية بني         معدل بطالة النس  

 يف املائـة    ٤٠ويعمل  .  سنة ٥٥البطالة يف أوساط الرجال أكرب بالنسبة لألشخاص فوق سن          
 يف املائة من الرجال يف القطاع العام، وتبلغ نسبة النساء ثلث العـاملني يف               ١٤من النساء و  

بصورة أكرب من الرجال يف وضع تدابري سياسات التوظيف الرامية          وتشارك النساء   . البلديات
   .إىل حتسني التوظيف واحلد من البطالة

  الضمان االجتماعي    

   معاش الضمان    
يشمل املعاش القانوين يف فنلندا املعاشات التقاعدية املرتبطـة بالرواتـب واملعاشـات         -١٩٥
طة بالرواتب هو احملافظة إىل حد معقول لـدى         والغرض من املعاشات التقاعدية املرتب    . الوطنية

أما املعـاش الـوطين     . التقاعد على مستوى الدخل الذي حققه الشخص خالل حياته العملية         
فالغرض منه هو ضمان احلد األدىن من املستوى املعيشي الالئق بالنسبة للمتقاعدين الذين تكون              

ر مدة اخلدمة أو تدين مستوى الرواتـب        معاشاهتم التقاعدية املرتبطة بالرواتب قليلة بسبب قص      
اليت كانوا يتقاضوهنا، أو املتقاعدين غري املؤهلني أصالً للحصول على معاشات تقاعدية مرتبطة             

   .فيتكون راتب التقاعد إمجاالً من املعاش التقاعدي املرتبط بالراتب واملعاش الوطين. بالرواتب
تحقاقاً جديداً هو معـاش الـضمان       ، اعتمدت فنلندا اس   ٢٠١١مارس  / آذار ١ويف    -١٩٦

ويدفع معاش الضمان   . الذي يرمي إىل زيادة املعاشات األصغر لكي تصل إىل مستوى معقول          
وعليه، يؤمن هـذا    . إىل الشخص الذي يكون إمجايل راتبه التقاعدي أقل من معاش الضمان          

 املعاش مستوى دخل معقول لألشخاص الذين حيصلون على معاش وطـين فقـط، أو ملـن               
ويتقاضى معاش الضمان أيضاً    . حيصلون على معاش وطين باإلضافة إىل معاش تقاعدي زهيد        

املهاجرون القليل معاُشهم التقاعدي، بسبب املدة القصرية اليت عاشوها يف فنلنـدا أو تـدين               
األجور اليت كانوا حيصلون عليها، إىل درجة قد تضطرهم إىل طلب احلصول علـى دعـم                

 يورو يف الشهر ُتعدل تبعـاً لـتغري         ٦٨٧,٧٤ اإلمجالية ملعاش الضمان     وتبلغ القيمة . للدخل
  . مؤشر املعاشات الوطين
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ومن املؤهلني للحصول على معاش الضمان، األشخاص فوق سن الثانية والـستني              -١٩٧
الذين حيصلون على معاش شيخوخة، وكذلك األشخاص فوق سن السادسة عشرة الـذين             

 للمهاجر احلصول على هذا املعـاش إذا كـان مـن ذوي       وحيق. حيصلون على معاش إعاقة   
وتتوقف قيمة معاش الضمان    . اإلعاقة، وفقاً ملفهوم قانون املعاشات، أو بلغ اخلامسة والستني        

وعمومـاً،  . على قيمة املعاش القانوين الذي يتقاضاه الشخص يف فنلندا أو من أي بلد آخر             
دا لفترة ال تقل عن ثالث سنوات بعد سـن          ُيشترط عادة أن يكون املستفيد قد عاش يف فنلن        

ويؤدي معاش الضمان إىل حتسني املستوى املعيشي للنساء ذوات الـدخل           . السادسة عشرة 
 يف املائة مـن     ٦٥وتشري التقديرات إىل أن النساء يشكلن نسبة        . املتدين على وجه اخلصوص   

  . املستفيدين من معاش الضمان

  سريةالتوفيق بني العمل واملسؤوليات األ    
يشكل التوفيق بني املسؤوليات األسرية واملهنية جزءاً من سياسة املساواة منذ أمـد               -١٩٨
ومن األهداف األساسية املنشودة توزيع اإلجازات األسرية بـصورة متـساوية بـني             . بعيد

وجرى عدة مرات زيادة التعويضات اليت تدفع ألصحاب العمل لتغطيـة تكـاليف            . األبوين
ويف الوقت الراهن، متت تسوية غالبية التكاليف اليت تكبدها أصحاب العمل           . إجازات األبوة 

كما جرى تعديل نظام اإلجازات األسرية لكي ُيراعي تنوع األسر،          . بسبب هذه اإلجازات  
كما ُمنح  . مثل األسر املتبنية وحالة أحد الوالدين الذي ال يعيش مع الطفل حتت سقف واحد             

وكانـت  . شخاص الذين يعيشون يف إطار معاشرة مـسجلة       احلق يف اإلجازات األسرية لأل    
احللول اليت تقدم فيما يتعلق بالتوفيق بني احلياة األسرية والعملية تقتصر على الوالدين اللذين              

ومثة وعي متزايد باحلاجة إىل حلول تتـسم        . يعوالن أطفاالً صغار السن أو يف سن املدرسة       
فعلى سبيل املثال، هنـاك عـدد       . بالنسبة لفئات أخرى  باملرونة من أجل التوفيق بني اجملالني       

  . متزايد من األشخاص يف سن العمل يقدمون الرعاية آلبائهم إىل جانب مسؤولياهتم الوظيفية
ويف واقع األمر، تواجه املرأة صعوبات أكثر من الرجل يف التوفيق بني احلياة األسرية                -١٩٩

. ة التوزيع غري املتوازن للمـسؤوليات األسـرية       وهلذا السبب، ُبذلت جهوٌد ملعاجل    . والعملية
 جرى مبوجبه زيـادة الفتـرة       ٢٠١٠وجرى تعديل للدستور دخل حيز النفاذ يف بداية عام          

إىل ستة أسابيع، وزادت االستفادة من هذه اإلجازة بنـسبة          " شهر األب "القصوى ملا ُيسمى    
ة األبوة وشهر األب حال والدة  يف املائة يف السنة، حيث يستفيد اآلباء من إجاز        ١٠جتاوزت  

 يف  ٩٣وبالرغم من التطورات اإلجيابية، استخدمت األمهـات        . الطفل على وجه اخلصوص   
وال يزال كثري من اآلباء يشعرون بوجـود نظـرة          . ٢٠٠٩املائة من هذه اإلجازات يف عام       

  .سلبية جتاه االستفادة من اإلجازات األسرية
واستفادت . د األدىن للبدل اليومي الذي ُيدفع لآلباء      ، ُرفع احل  ٢٠٠٩ويف بداية عام      -٢٠٠

من هذا التعديل على وجه اخلصوص النساء الاليت ال حيصلن على بدل معيشة يـومي علـى       
ويف بداية العام نفسه جرت زيادة بدل الرعاية املرتلية للطفـل           . أساس الراتب، مثل الطالبات   
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، جرت زيادة بدل الرعاية    ٢٠١٠ بداية عام    ويف. وبدل الرعاية النهارية اخلاصة يف احلضانات     
اجلزئية املقدم لآلباء الذين يعملون بدوام جزئي بسبب رعاية طفل، وذلك لتعويضهم بصورة             

وسيكون احلـد األدىن إلعانـة      . أفضل عن خسارة الدخل الناجتة عن تقليل ساعات العمل        
املعاشات األساسي اعتبـاراً مـن      األبوة، وإعانة الطفل، وبدل الرعاية املرتلية مرتبطاً مبؤشر         

    .وتصب معظم التعديالت يف مصلحة األسر اليت لديها أطفال صغار. ٢٠١١مارس /آذار
 ٢٠١١مـارس   /وتضمن تقرير الفريق العامل املعين بإجازات األبوة الصادر يف آذار           -٢٠١

دة االستفادة من   حتليالً ملسألة إجراء إصالح أمشل لنظام إجازة األبوة، وتشجيع اآلباء على زيا           
. عن حتسني التعويض عن التكاليف اليت يتكبدها أصحاب العمـل           اإلجازات األسرية، فضالً  

وقدم الفريق العامل مقترحات لزيادة حصة األب وتوزيع املسؤوليات األسرية بصورة أكثـر             
وحلل الفريق العامل سبالً بديلة لتعويض أصحاب العمل عن تكـاليف إجـازات             . إنصافاً
والغرض من هذه املقترحات هو تعزيز وضع املرأة يف سوق العمل ودعـم تطورهـا               . ةاألبو

وهتدف احلكومة إىل زيادة اإلجازات املخصصة لآلباء وجعـل اسـتفادهتم مـن             . الوظيفي
إجازات األبوة أكثر مرونة، والتمكني من توفري الرعاية املرتلية لألطفال عن طريـق تقـدمي               

  . ة لفترة أطول مما هو عليه يف الوقت الراهنالدعم املتمثل يف بدل األبو

  ١٢املادة     

  النهوض باألوضاع الصحية    

  املسكرات التدخني و    
.  يف املائة من السكان البالغني يدخنون بـشكل يـومي          ٢٠، كان   ٢٠١٠يف عام     -٢٠٢
وهنـاك  .  يف املائة من الرجال يدخنون بـشكل يـومي  ٢٣ يف املائة من النساء و  ١٦ وكان
 ١٥وبالنسبة للفئة العمرية من الذكور بني سن        . يف املائة من الفنلنديني تدخن أحياناً      ٦ نسبة
وكانـت  .  يف املائة يدخنون أحياناً    ٦ يف املائة يدخنون بشكل يومي و      ١٧ عاماً، كان    ٢٤و

ويف العام  .  يف املائة  ٨ يف املائة و   ١٨النسبة املقابلة يف أوساط النساء من الفئة العمرية نفسها          
 ٦٤ و ١٥ يف املائة من النساء الفنلنديات الاليت تتراوح أعمارهن بني           ٧٩ه، كانت نسبة    نفس

.  يف املائـة   ٧١عاماً غري مدخنات، يف حني بلغت النسبة لذات الفئة العمرية من الرجـال              
وبقيت نسبة التدخني يف أوساط النساء على حاهلا منذ منتصف مثانينيات القرن املنصرم، بيد              

 يف املائة من النساء يف الفئـة العمريـة   ١وهناك نسبة . خالل السنوات األخريةأهنا تراجعت  
  .  عاماً يستخدمن السعوط أحيانا٢٤ً و١٥ بني

ووفقاً لدراسة أجراها املعهد الوطين للصحة والرفاه، تضاعف استهالك الكحـول             -٢٠٣
 األربعـني   ست مرات يف أوساط النساء وبلغ ضعفي ما كان عليه يف أوساط الرجال خالل             

، الـذي اسـتند     ) املشروبات الفنلندية  - Suomi juo(وجاء يف الكتاب املعنون     . سنة املاضية 
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الدراسة املتعلقة بعادات تناول املشروبات الكحولية يف البلد، أن اسـتهالك املـشروبات             إىل
اء واخنفضت نسبة النـس   .  يف املائة يف أوساط النساء     ٢٦ يف املائة إىل     ١٢الكحولية زاد من    

 يف املائة خـالل األربعـني سـنة    ١٠ يف املائة إىل  ٤٠الاليت ال يتناولن هذه املشروبات من       
وزادت نسبة النساء   .  عاماً ٦٩ و ٥٠وغالبية هؤالء النساء يف الفئة العمرية بني سن         . املاضية

وحـدثت الزيـادة    .  يف املائة إىل الثلث    ١٠الاليت يتناولن املشروبات الكحولية أسبوعياً من       
. األكرب فيما يتعلق بتناول كميات كبرية من هذه املشروبات، أي تناوهلا مثاين مرات أو أكثر              

 عاماً غالباً   ٤٩ و ٣٠وتناول املشروبات الكحولية يف أوساط األشخاص يف الفئة العمرية بني           
 فهـم   ٢٩ و ١٥ما يكون أسبوعياً أو يف الكثري من األحيان، أما أشخاص الفئة العمرية بني              

ومع ذلك، غالباً ما يتناول األشخاص األصـغر سـناً          .  تناوالً للمشروبات الكحولية   األقل
وقـد ُتعـزى    . ٦٩ و ٥٠ أو   ٤٩ و ٣٠كميات أكرب مقارنة بأشخاص الفئتني العمريتني بني        

زيادة استهالك الكحول يف أوساط النساء خالل العقود األربعة املاضية إىل مجلة أمور منـها               
عـن زيـادة      العالقات الشخصية خارج إطار املرتل واألسرة، فضالً      تعزيز املساواة، وتوسع    

وأدى التغري الذي طـرأ علـى   . حرية التنقل يف أوقات الفراغ وإمكانية احلصول على النقود    
استهالك النساء للكحول إىل تغري يف ثقافة تناول هذه املشروبات فزاد استهالكها يف املنازل              

تناولن املشروبات الكحولية أكثر مما مضى، فهن األكثر ومع أن النساء ي. على وجه اخلصوص
ثين عشر شـهراً الـسابقة للدراسـة        فخالل فترة اإل  .  هلذه املشروبات  معاناةً من تناول الغري   

االستقصائية، ذكر نصف النساء تقريباً أهنن أُصنب بالذعر من أشخاص كانوا يف حالة سكر              
  . ملوقفيف الشوارع، يف حني تعرض ربع الرجال هلذا ا

  الصحة العقلية وتعاطي العقاقري املخدرة يف أوساط الشباب     
، الذي دخل حيز النفـاذ يف بدايـة         )٤١٧/٢٠٠٧(ينص قانون رعاية الطفل       - ٢٠٤
، على إلزام البلديات بتنظيم خدمات األخـصائيني النفـسيني املدرسـيني            ٢٠٠٨  عام

ويلزم القـانون   . قة برعاية الطفل  واملرشدين املدرسيني كجزء من األنشطة الوقائية املتعل      
سلطات البلديات بالتعاون فيما بينها من أجل توفري الدعم املبكر والنـهوض برعايـة              

  . األطفال والشباب
والغرض من املرسوم الصادر عن احلكومة بشأن املراكز الصحية للطفولة واألمومة،             -٢٠٥

ال طب األسنان لألطفال والـشباب      والرعاية الطبية للطالب، وكذلك الرعاية الوقائية يف جم       
، هو تكثيف الكشف املبكر عن أي اختالل يف الصحة العقليـة وتعـاطي              )٣٣٨/٢٠١١(

ويهـدف  . عن تكثيف تدابري الدعم وإحالة األشخاص إىل العـالج          العقاقري املخدرة، فضالً  
بـشأن  ويتضمن أحكامـاً    . إىل تعزيز أساليب احلياة الصحية والصحة العقلية      اً  املرسوم أيض 

التدخل فيما يتعلق بالتغذية وتسلط األقران، ويلزم السلطات بإيالء اهتمام للصحة العقليـة             
  . وتعاطي العقاقري املخدرة بالنسبة آلباء األطفال والشباب
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 ١، الذي دخـل حيـز النفـاذ يف    )١٣٢٦/٢٠١٠(وينص قانون الرعاية الصحية      -٢٠٦
خدمات مراكز الرعايـة الـصحية للطفولـة        ، على إلزام البلديات بتنظيم      ٢٠١١مايو  /أيار

عن خدمات الرعاية الصحية للطالب، وذلك بالتعاون مع جهـات فاعلـة          واألمومة، فضالً 
اً وتشمل التوعية الصحية والفحوص اليت تعزز الصحة العقلية واملهارات احلياتية أيض          . أخرى

لغرض من الفحوص الطبيـة  وا. الشباب غري املشمولني بالرعاية الصحية املدرسية أو الوظيفية       
ويشدد قانون الرعاية الصحية على ضـرورة حـصول         . هو تعزيز الصحة العقلية والتكُيف    

ووفقاً للقانون، ينبغي تقييم حاجة . األطفال والشباب دون إبطاء على خدمات الرعاية العقلية   
 حيـصلوا   األشخاص دون الثالثة والعشرين إىل الرعاية يف غضون ستة أسابيع، كما ينبغي أن            

  . على الرعاية املطلوبة يف غضون ثالثة أشهر
وُبذلت جهوٌد لتحسني رصد الصحة العقلية وتعاطي العقاقري املخدرة يف أوسـاط              -٢٠٧

أما نطاق املسح الصحي املدرسي الذي عادة ما يشمل املدارس االبتدائية والثانويـة     . الشباب
 ليشمل مؤسسات التعلـيم املهـين       ٢٠٠٨والثانوية العليا، فقد جرى توسيعه يف بداية عام         

  . ويتضمن املسح مؤشراً لتحديد اإلصابة باالكتئاب. الثانوية العليا
 املبادئ  ٢٠٠٩وتعرض اخلطة الوطنية للصحة العقلية وتعاطي العقاقري املخدرة لعام            -٢٠٨

اثلة علـى   أما األنشطة املم  . ٢٠١٥التوجيهية لتطوير األعمال املتعلقة هبذا اجملال حبلول عام         
صعيد البلديات فُتنفّذ يف إطار بيئة احلياة اليومية لألطفال والشباب مثل املرتل ومؤسـسات              

  . الرعاية النهارية واملدارس
ويتضمن الربنامج الوطين لتطوير الرعاية االجتماعية والصحية العديد من املـشاريع             -٢٠٩

وتشري نتائج دراسة املتابعة األولية     . الرامية إىل تطوير اخلدمات املقدمة إىل األطفال والشباب       
 إىل أن فئة الشباب املستهدفة قد شهدت حدوث حتسن كـبري    ٢٠٠٨-٢٠٠٧خالل الفترة   

من الناحية اإلحصائية يف جماالت مشلت املزاج العام، وأعراض القلق، ونوعية احلياة، وأعراض             
    .خطر اإلصابة باضطرابات عقلية

 بشأن الصحة العقلية للتالميذ حتدياً بالنسبة لكل مـن          وتشكل التساؤالت املطروحة    -٢١٠
. خدمات الرعاية الصحية املدرسية وخدمات رعاية األطفال يف مؤسسات التعليم األساسـي         
. والغرض من التثقيف الصحي هو تعزيز املعارف اليت تدعم صحة ورفاه الطـالب وأمنـهم         

  . لتاسعويقدم التثقيف الصحي إىل التالميذ اعتباراً من الصف ا
ووفقاً لدراسة استقصائية للصحة املدرسية مشلت تالميذ الصفني الثامن والتاسـع،             -٢١١
 يف املائة تقريباً من التالميذ يف هذه الفئة العمرية أهنم عانوا من حالة اكتئاب حـاد                 ١٣ذكر  
وال تزال الفتيات أكثر تعرضاً من الفتيان لإلصابة        . ٢٠١٠-٢٠٠٤متوسط خالل الفترة     أو
ويكون الفتيان أكثر تعرضاً من الفتيات لإلصابة مبشاكل االضـطرابات          . االت االكتئاب حب

  . العقلية يف فترة الشباب الباكر وينعكس األمر بعد ذلك فُتصاب الفتيات أكثر من الفتيان
وتعاين النساء بصورة متزايدة من االضطرابات املتعلقة بالتغذيـة، بيـد أن هنـاك                -٢١٢

  . على الصعيد اإلقليمي يف معاجلة هذه املشكلةاختالفات كبرية 
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وهناك تزايد يف تعاطي العقاقري املخدرة يف أوساط الفتيات، ويتوقف االجتاه التنازيل              -٢١٣
وقـد تـبني   .  سنة١٦ و١٤لتناول الكحول خالل احلفالت الصاخبة عند الفئة العمرية بني       

ول املشروبات الكحولية يف هذه املناسبات      خالل فترة الدراسة اليت امتدت لثالثني عاماً أن تنا        
  . هو األعلى بني الفتيات يف سن الثامنة عشرة

وتراجع معدل االنتحار يف أوساط الشباب الفنلنديني دون الثامنة عشرة منذ بدايـة               -٢١٤
 يف  ٢٠٠٨-٢٠٠٥ومع ذلك، زادت معدالت االنتحار يف الفترة        . تسعينيات القرن املاضي  

وكان املعدل أعلى بني الفتيات بشكل خاص مقارنة . تيان على حد سواءأوساط الفتيات والف
، ٢٠٠٨ووفقاً لدراسة استقصائية بشأن الضحايا من األطفال ُنشرت عام          . باملعدالت العاملية 

يتعرض الفتيان لعنف أكرب نسبياً خارج املرتل وبني األصدقاء، يف حني تتعرض الفتيات ملزيد              
  . من العنف يف املنازل

  رعاية التالميذ    
جرى تعديل قانون التعليم األساسي فيما يتعلق بتقدمي الرعاية للطالب ومراعاة سرّية              -٢١٥

ومت يف إطار التعديالت حتسني ظـروف عمـل         ). ٦٤٢/٢٠١٠(البيانات وكيفية معاجلتها    
خدمات الرعاية االجتماعية للطالب اليت هتتم بالشروط األساسية الالزمة لتعلـيم األطفـال             

وترمي أنـشطة   . الشباب، فضالً عن اهتمامها بالرفاه البدين والنفسي واالجتماعي للطالب        و
الرعاية االجتماعية للطالب إىل هتيئة بيئة تعليمية مدرسية آمنة، ومحاية الصحة العقلية، ومنع             

  . اإلقصاء، وتعزيز رفاه اجملتمع املدرسي، فضالً عن التدخل املبكر ملعاجلة املشكالت
، شرعت وزارة التعليم والثقافة يف اختاذ تـدابري لتطـوير الرعايـة    ٢٠٠٧ عام   ويف  -٢١٦

وُمنحت البلديات واملناطق إعانات من الدولة من أجل تطوير نوعيـة           . االجتماعية للطالب 
وتسعى الوزارة بشكل خاص، عـن      . وهياكل اخلدمات يف جمال الرعاية االجتماعية للطالب      

إىل تعزيز النماذج الوقائية ودعم التعاون بني خمتلـف أفـرع           طريق هذه األنشطة التطويرية،     
  . اإلدارات من أجل تأمني رفاه األطفال والشباب، فضالً عن دعم تنفيذ املناهج يف البلديات

واشترك منظمو التعليم والتدريب يف تطوير مناذج عملية من أجل حتسني اخلـدمات               -٢١٧
  . هم التعاون مع اآلباءومن امل. الصحية الشاملة للتالميذ والطالب

  كبار السن واملصابون باضطرابات الذاكرة    
وتشكل النـساء   . مثة تراجع مستمر يف الفجوة يف العمر املتوقع بني النساء والرجال            -٢١٨

وبالنـسبة  .  يف املائة من زبائن اخلدمات املخصصة هلم       ٧٥غالبية كبار السن، وتبلغ نسبتهن      
 اخلدمات املخصصة لكبار السن أعدداً أكرب من النساء الاليت          جلميع الفئات العمرية، تستقبل   

ومن املهم مـستقبالً إيـالء االهتمـام     . يعانني من أعراض اإلصابة باخلرف مقارنة بالرجال      
  . لالختالفات اجلنسانية فيما يتعلق باألشخاص املصابني باضطرابات الذاكرة
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  الصحة أثناء احلمل    
وتستفيد . ابقة للوالدة الرصد الشامل لصحة ورفاه احلوامل      تتوىل مراكز الرعاية الس     -٢١٩

مجيع النساء يف فنلندا تقريباً من اخلدمات اجملانية يف جمال األمومة اليت يوفرها نظام الرعايـة                
ويستلزم احلصول على   . وهناك قليل من النساء الاليت يستخدمن مرافق الرعاية اخلاصة        . العام

. يارة مركز أمومة أو طبيب قبل األسبوع السادس عشر للحمل         منحة األمومة قيام احلامل بز    
ومهمة مركز األمومة هي ضمان وتعزيز صحة ورفاه املرأة احلامل واجلنني واملولود، وكامل             

وخالل فترة احلمل الذي يسري على حنو طبيعي، تزور         . األسرة اليت تتوقع قدوم مولود جديد     
ري الكشف عليها من قبل طبيب مرتني أو ثالث  مرة وجي١٥ و١٢احلامل مركز األمومة بني 

وحتصل األم على فرصة لفحص الكروموسومات والعيوب اخللقية للجنني أثناء فتـرة            . مرات
 حتديث التوصيات اليت وجهتـها      وجيري حالياً . احلمل، وذلك وفقاً لربنامج الفحص الوطين     

    .ميدان الرعاية الصحية إىل العاملني يف ١٩٩٩اإلدارة الوطنية لصحة األمومة يف عام 
 سنة منذ وقـت طويـل      ٣٠واستقر متوسط عمر اإلجناب لدى النساء يف فنلندا عند            -٢٢٠

وكانت نسبة والدات النساء بعد سـن اخلامـسة        ). ٢٠١٠ سنة حىت عام     ٣٠,١على مدى   (
وكانت واحدة من كـل ثـالث       . ٢٠١٠ يف املائة من جمموع الوالدات يف عام         ١٨والثالثني  
وكانت نـسبة   ). ٢٥مؤشر كتلة اجلسم فوق     (عن مواليدهن تعاين من زيادة الوزن       نساء وض 

النساء املدخنات خالل فترة احلمل عالية على غرار ما كانت عليه يف مثانينيات القرن املنصرم،               
، ذكر ما يزيد قليالً عن ثلث احلوامل املدخنات أهنـن قـد             ٢٠١٠ويف عام   .  يف املائة  ١٥ أي

  .  يف املائة يف بداية تسعينيات القرن املنصرم١١وكانت النسبة املقابلة هي . أقلعن عن التدخني
 ١ ٠٠٠ لكل   ٤,٠ونسبة الوفيات قبل أو بعد الوالدة مباشرة متدنية يف فنلندا إذ تبلغ               -٢٢١
 حيـث  ٢٠١٠وظلت نسبة الوالدات بعمليات قيصرية على ذات املستوى يف عـام      . والدة

  . يع الوالدات يف املائة من مج١٦,٣بلغت 
، إذ بلـغ جممـوع هـذه    ٢٠١٠واستمر اخنفاض حاالت إهناء احلمـل يف عـام          -٢٢٢

 ٨,٨وكـان املعـدل   .  يف املائة عن العام السابق٢ حالة، أي أقل بنسبة      ١٠ ٢٤٢ احلاالت
واخنفض املعدل بنسبة أكـرب   .  عاماً ٤٩ و ١٥ امرأة بني سن     ١ ٠٠٠حاالت إهناء محل لكل     

ويعزى ذلك بصورة رئيـسية     . من العقد األول للقرن احلادي والعشرين     خالل النصف الثاين    
وال يزال املعدل األعلى هلـذه      . إىل تراجع معدالت إهناء احلمل بني النساء دون سن العشرين         

  .  عاما٢٤ً و٢٠احلاالت بني النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني 

  األمراض املنقولة عن طريق اجلنس    
وقد تراجعت معدالت اإلصـابة هبـذا       .  مبرض الكالميديا بني الشباب    تنتشر اإلصابة   -٢٢٣

 إصابة جديدة، أي أقـل مـن   ١٢ ٨٢٥ تسجيل   ٢٠١٠وشهد عام   . ٢٠٠٢املرض منذ عام    
املائة   يف ٥٩وتبلغ نسبة النساء    .  إصابة ١٣ ٣١٧ اليت بلغت    ٢٠٠٩اإلصابات اجلديدة يف عام     
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يف أوساط النساء الاليت تتـراوح أعمـارهن        من جمموع املصابني، وتكتشف غالبية اإلصابات       
 ٦٦( عاماً   ٢٩ و ٢٠، والرجال الذين تتراوح أعمارهم بني       ) يف املائة  ٧٣( عاماً   ٢٤ و ١٥ بني

وكما هو احلال يف السنوات املاضية، كان عدد اإلصابات يف أوسـاط األشـخاص             ). يف املائة 
    ). إصابة٧١٩(نة بالرجال مقار)  إصابة٢ ٤٤٩(دون سن العشرين أكرب بكثري بني النساء 

 مقارنـة بالـسنوات   ٢٠١٠واستمر ازدياد حاالت اإلصابة مبرض السيالن يف عام           -٢٢٤
 ٧٥ حالة إصابة كانت نسبة ٢٥٧ومت تبليغ السجل الوطين لألمراض املعدية حبدوث    . املاضية

ألشخاص يف  يف أوساط ا  )  يف املائة  ٧٩(وحتدث غالبية اإلصابات    . يف املائة منها بني الرجال    
 يف املائة من اإلصـابات يف اخلـارج،         ٤٢وحدثت نسبة   .  عاماً ٣٩ و ١٥الفئة العمرية بني    

  ).  حالة٤٥(وكانت غالبيتها من تايلند 
 حاالت إصابة مبرض الزهري، وهي ذات النـسبة         ٢٠٩، أُبلغ عن    ٢٠١٠ويف عام     -٢٢٥
.  اإلصابات بني الرجـال     يف املائة من   ٦٤وكانت نسبة   . ٢٠٠٩اليت ُسجلت يف عام     اً  تقريب

   . عاما٥٤ً و٢٥بني األشخاص يف الفئة العمرية بني )  يف املائة٦٨(واكُتشفت معظم احلاالت 
 ١٨٨، بلغ عدد اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البـشرية           ٢٠١٠ويف عام     -٢٢٦

ة يف   حاالت عن العام السابق، وهو نفس عدد اإلصابات الذي بلغ الـذرو            ١٠حالة، بزيادة   
.  يف املائة بني النساء    ٣٠ يف املائة من اإلصابات بني الرجال و       ٧٠ومت اكتشاف   . ٢٠٠٦عام  

.  حالة إصابة بفريوس نقص املناعة البشرية يف فنلندا        ٢ ٧٧٨، اكُتشفت   ٢٠١٠وبنهاية عام   
فقد كان عدد اإلصابات املؤكدة يف العقد األول        : وارتفع عدد اإلصابات املؤكدة بالفريوس    

 يف املائة من مجيع اإلصـابات املؤكـدة يف          ٦٠قرن احلادي والعشرين أعلى بأكثر من       من ال 
وُتعزى هذه الزيادة إىل ارتفاع معدالت اإلصابة بالفريوس بسبب العالقات اجلنـسية            . فنلندا

  . بني اجلنسني والعالقات اجلنسية بني املثليني

  ١٣املادة     
  . لتقارير الدورية السابقةفيما يتعلق هبذه املادة، ُيشار إىل ا  -٢٢٧

  ١٤املادة     

  التنمية الريفية    
يشكل اختالل التركيبة اجلنسانية، وخباصة هجرة النساء املتعلمات من املناطق النائية،   -٢٢٨

ويرتبط تعزيـز املـساواة   . أحد العقبات اليت حتول دون حتقيق تنمية إقليمية متوازنة يف فنلندا    
ى املنافسة واجلذب عن طريق توازن التركيبة الـسكانية وتـوفر           اجلنسانية بقدرة األقاليم عل   

  .الوظائف وأنشطة األعمال التجارية واخلدمات
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 مبدأً توجيهياً   ١٥ من   ٢٠١٣-٢٠٠٩ويتألف برنامج السياسة الريفية الشامل للفترة         -٢٢٩
لق الكثري من   ويتع. وتضطلع البلديات بدور هام يف تنفيذ السياسات      . استراتيجياً وتدابري لتنفيذها  

هذه السياسات بأنشطة األفراد بصورة مباشرة، أما التدابري فيكون تأثريها مباشراً أو غري مباشر              
وجيـري  . على األفراد يف ميادين احلياة والعمل والتنقل والدراسة وقضاء أوقات الفراغ والرفاه           

  . منها أحد اجلنسنيتعزيز املساواة عن طريق السعي الدؤوب ملعاجلة أوجه الضعف اليت يعاين 
وبالنظر إىل كثافة هجرة النساء من املناطق الريفية إىل حد يهـدد حيويـة تلـك                  -٢٣٠

. اجملتمعات، أُويل اهتمام خاص لزيادة فرص العمل وإمكانيات إقامة املشاريع بالنسبة للنساء           
واخلـدمات  وروعي تأثري الربنامج العام على اجلوانب اجلنسانية، وخباصة فيما يتعلق بالسكن           
ويف سياق  . وإقامة املشاريع والعمل واملعرفة، وكذلك يف جمال األنشطة املدنية والتنمية احمللية          

فعلى سبيل املثال، يرمـي     . متابعة الربنامج، يوىل اهتمام خاص لتحقيق املساواة بني اجلنسني        
إىل تعزيـز   اً  يـض العديد من التدابري املتخذة قصد تعزيز احلياة الريفية واخلدمات والثقافة، أ          

وتتوفر فرص العمـل    . إمكانية وصول اجلميع إىل اخلدمات وفرص العمل يف قطاع اخلدمات         
  . للنساء بشكل خاص يف جمال خدمات الرفاه واخلدمات الثقافية

وتعترب التدابري الرامية إىل تعزيز األمن لسكان املناطق الريفية مهمةً بالنسبة لـسكان               -٢٣١
وتشكل النـساء   . قوياًاً  ، يرتبط العنف يف فنلندا بنوع اجلنس ارتباط       ومع ذلك . هذه املناطق 

الغالبية العظمى من ضحايا العنف املرتيل، لذا ينبغي وضع ذلك يف االعتبار لـدى ختطـيط                
وتكتسي هذه املسألة أمهية خاصة     . خدمات الوقاية من العنف املرتيل وتقدمي الرعاية للضحايا       

  . يف املناطق القليلة السكان
وتضطلع النساء بالنصيب األكرب من املسؤولية فيما يتعلق مبختلف وظائف الرعاية يف     -٢٣٢

وُيعد توافر وقرب مرافق الرعاية النهارية لألطفال مهماً للغايـة بالنـسبة            . الكثري من األسر  
للنساء الاليت غالباً ما يواجهن حىت اآلن حتديات تتعلق بالتوفيق بـني مـسؤوليات العمـل                

ويعمل نظام نقل عام فعال على دعم النساء العامالت من األسر اليت متتلك سيارة              . ةواألسر
ويؤدي تنظـيم   . واحدة فقط، ويعزز القدرة على التنقل بالنسبة للمرأة على وجه اخلصوص          

اخلدمات يف القرى إىل تعزيز رفاه اجملتمع احمللي ككل، وخباصة بالنسبة لربات البيوت وكبار              
  . إيالء اهتمام ملسألة اإلقصاء لدى تطوير اخلدمات الريفيةاً  أيضومن املهم. السن
وأدى نزوح النساء من الريف أكثر من الرجال إىل حدوث اختالل كبري يف التركيبة                -٢٣٣

وأصبحت العزوبية أكثر شيوعاً يف أوساط الرجال الذين يعيشون         . اجلنسانية يف بعض املناطق   
املتعلقة بالرعاية على حنو يضع يف االعتبار كـال اجلنـسني           وينبغي حتليل املسائل    . يف الريف 

   .وخصائص كل منهما
وسيؤدي تطوير إمكانية العمل عن بعد إىل إضفاء املرونة على احلياة العملية ويزيـد                -٢٣٤

وتكتسي هذه املرونة يف احلياة العملية أمهية خاصـة         . بالتايل من االستمتاع باحلياة والرفاهية    
 األكثر تعرضاً بصورة شاملة لتحديات اجلمع بني واجبات رعايـة األطفـال             بالنسبة للنساء 

  .والعمل املدفوع األجر
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وُتبذل اجلهود لتصحيح اختالل التوزيع اجلنساين يف أماكن العمل عن طريق تنويـع               -٢٣٥
. هيكل قطاع األعمال التجارية وتطوير أفرع اخلدمات، فضالً عن ضمان توافر اخلـدمات            

والغـرض مـن    . اخلدمات األساسية يف فنلندا من املسؤوليات اخلاصة بالبلديات       وُيعد توفري   
التدابري الرامية إىل تطوير املعارف والتعليم هو توجيه اهتمام الشباب مـن اجلنـسني حنـو                

  . الوظائف املتاحة يف املناطق الريفية وما تنطوي عليه من إمكانيات وفائدة

  ١٥املادة     
 ١٥ساوون يف فنلندا حبكم القانون، على حنو ما تنص عليه املادة            الرجال والنساء مت    -٢٣٦

  . وُيشار يف هذا الصدد إىل التقارير الدورية السابقة. من االتفاقية

  ١٦املادة     
 بشأن وضع ٦٤/١٤٥ للتقرير استجابة فنلندا لقرار اجلمعية العامة ١٤يتضمن املرفق     -٢٣٧
  . ر الدورية السابقةأما غري ذلك فُيشار إىل التقاري. الطفلة

  رصد تنفيذ املالحظات اخلتامية، ونشر املعلومات وتعزيز إبراز االتفاقية    

  زيادة الوعي باالتفاقية وباملالحظات اخلتامية للجنة    
توخياً لتعزيز إبراز االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري ونشر املعلومات املتعلقة هبمـا،             -٢٣٨

 بوزارة اخلارجية معلومات بعدة لغات عن االتفاقيـة،         وضعت على صفحات الويب اخلاصة    
والربوتوكول امللحق هبا، والتوصيات العامة اليت نشرهتا اللجنة خالل الفترة املشمولة بالتقرير            

وترمجت وزارة اخلارجية املالحظـات اخلتاميـة       ). ٤١ و ١٤املالحظات اخلتامية، الفقرتان    (
وجرى توزيع هذه املالحظات اخلتامية علـى نطـاق         . للجنة إىل اللغتني الفنلندية والسويدية    

واسع مشل عدة جهات منها مجيع الوزارات، لكي توزعها بدورها على أجهزهتا اإلداريـة،              
وحكومة جزر آالند باللغة السويدية، فضالً عن توزيعها على نطاق واسع على املنظمات غري            

ف احللقات الدراسية وغريها من     وأُتيحت نصوص املالحظات اخلتامية خالل خمتل     . احلكومية
ووضـعت  . املناسبات اليت ركزت بشكل خاص على حقوق املـرأة وحقـوق اإلنـسان            

   .على املوقع الشبكي اخلاص بوزارة اخلارجيةاً املالحظات اخلتامية أيض
 ٢٠٠٩ويتضمن التقرير املتعلق حبقوق اإلنسان الذي ّمجعته وزارة اخلارجية يف عام              -٢٣٩

كما نظمـت الـوزارة حلقـات       . للقضايا املتصلة بتحقيق مساواة املرأة    اً   أيض تغطيةً شاملةً 
دراسية، يف نطاق اختصاصاهتا، بشأن بعض الشواغل اليت أُثريت يف املالحظـات اخلتاميـة              

وتسلم الوزارة بضرورة توفري املزيد من املعلومات وبذل املساعي من أجـل تعزيـز              . للجنة
ملتعلقة حبقوق اإلنسان اليت صدقت عليها فنلنـدا والتعريـف          التعريف باالتفاقيات الدولية ا   

   .وعمدت وزارات أخرى إىل نشر معلومات عن االتفاقية داخل أجهزهتا اإلدارية. مبحتواها
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وُبذلت جهوٌد يف غاية األمهية من طرف املنظمات غري احلكومية املهتمـة بقـضايا                -٢٤٠
، خالل املهرجان الـصيفي     ٢٠١٠ صيف عام    ويف. املساواة ونشر املعلومات بشأن االتفاقية    

الفنلندي يف بوري، نظم اجمللس االستشاري املعين باملساواة مناسبة إلحياء الذكرى الـثالثني             
العتماد فنلندا شرعة األمم املتحدة حلقوق املرأة، وشارك يف تنظيم تلك املناسبة كـل مـن                

  . النسائية يف الربملانوزارة اخلارجية، واجمللس الوطين لنساء فنلندا، والشبكة

  تنفيذ إعالن وخطة عمل بيجني    
 على فقرات  ١٩٩٠أصبحت برامج احلكومة الفنلندية تشتمل بصورة دائمة منذ عام            -٢٤١

أحد اً  وتشكل مسألة املساواة اجلنسانية أيض    . تتعلق باملساواة اجلنسانية وحتسني أوضاع املرأة     
وأظهر تقييم هذه املواضيع احلاجـة إىل       .  يف فنلندا  املواضيع الشاملة يف برنامج سياسة التنمية     

  .املزيد من التدابري من أجل حتقيق األهداف بصورة فعلية
. ٢٠١٠وأُجنز التقرير احلكومي األول لفنلندا عن حتقيق املساواة بني اجلنسني يف عام          -٢٤٢

. ٢٠٢٠ عـام    ويربز التقرير السياسة املستقبلية للحكومة يف جمال املساواة اجلنسانية حـىت          
ويسلّم التقرير مبا إلعالن وبرنامج عمل بيجني من تأثري كبري يف سياسـة فنلنـدا املتعلقـة                 

ومن أهداف التقرير إيالء اهتمام كـبري خلطـة         . باملساواة واختيار األدوات املناسبة لتنفيذها    
علقـة  عمل بيجني من أجل تسليط الضوء، بصورة أكرب مما سبق يف السياسة املـستقبلية املت              
  . باملساواة، على اجملاالت اجلوهرية اليت مشلتها خطة العمل كالفقر والسياسة االقتصادية

ووجهت املنظمات املهتمة مبسائل املساواة انتقادات مفادها أن إعالن وخطة عمـل             -٢٤٣
يـة  بيجني واالتفاقية مل يرد ذكرمها ال يف الفقرات املتعلقة باملساواة الواردة يف الربامج احلكوم 

  . األخرية للتنمية وال يف الربامج املتعلقة باملساواة

  تعزيز أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية    
يشكل وضع املرأة أحد املواضيع الشاملة يف سياسة التنمية الفنلندية الرامية إىل حتقيـق                -٢٤٤

ورية يف السياسة املتعلقة    وقد كان وضع املرأة ودورها من املواضيع احمل       . األهداف اإلمنائية لأللفية  
وتدعم فنلندا  . باملناخ اليت جيري تنفيذها وتعزيزها عن طريق عدة جهات منها املنظمات الدولية           

وُعيِّنـت سـفرية كـذلك يف وزارة        . مشاركة املرأة يف وفود املفاوضات املتعلقة باملناخ      اً  أيض
  . عميم القضايا املتعلقة باملساواةاخلارجية معنية بالشؤون اجلنسانية واملساواة من أجل تعزيز ت

ويوىل اهتمام متزايد لتأثري رصد وتنفيذ املواضيع الشاملة يف برنامج سياسة التنميـة               -٢٤٥
وتوخياً لتعزيز تعميم هذه املسألة، قُدم الدعم إىل العديد من التدابري واملشاريع الرامية             . اجلديد

وشاركت فنلندا بنشاط يف هيئة     . ويل الالزم ومن اجلوهري توفري التم   . إىل حتسني وضع املرأة   
األمم املتحدة للمرأة، بيد أن مسامهة فنلندا املالية يف اهليئة أكثر تواضعاً من مـسامهة بلـدان             

  . مشال أوروبا األخرى
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 املعنـون   ١٣٢٥ومثة أداة هامة لتعزيز املساواة بني اجلنسني هي قرار جملس األمـن               -٢٤٦
لذي يسعى إىل تعزيز وضع املرأة وقدرهتا علـى اختـاذ القـرار يف              ا" املرأة والسالم واألمن  "

 خطة العمل الوطنيـة     ٢٠٠٩سبتمرب  /واعُتمدت يف أيلول  . األنشطة املتعلقة بإدارة األزمات   
وتتألف اخلطة من ثالثة مواضيع رئيسية يتعلق أوهلا بوضع         . ٢٠١١-٢٠٠٨الفنلندية للفترة   

ويتعلق املوضوع الثاين   . فاوضات السالم وبناء السالم   ومشاركة املرأة يف منع الرتاعات ويف م      
أما املوضوع الثالث فيتعلـق بتحـسني       . بالتدريب وتنفيذ العمليات املتصلة بإدارة األزمات     

وجيري تعزيز أهداف اخلطة على الصعيد الوطين كجزء من الربنامج          . إعمال حقوق اإلنسان  
وجيري تنفيـذ اخلطـة     . فريق للرصد وخيضع تنفيذ اخلطة لرصد منهجي بواسطة       . احلكومي

وختطيط التدابري ذات الصلة بالتعاون مع اجلهات الفاعلة يف مناطق الرتاع، وخباصة مع النساء              
  . والفئات النسائية

. ودعمت فنلندا تعزيز املساواة اجلنسانية يف إطار الكثري من مشاريع التعاون اإلمنائي             -٢٤٧
 حموراً لتركيز أهداف سياسـة    ١٩٩٥ل بيجني لعام    وينبغي أن يكون تنفيذ إعالن وخطة عم      

أنشطة العديد من املنظمات غري احلكومية عن طريـق صـناديق           اً  وتدعم فنلندا أيض  . التنمية
وتشارك فنلندا فعلياً يف أنشطة اجلهات الفاعلة املنخرطة يف تسيري التعـاون            . التعاون اإلمنائي 

واألمم املتحدة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان       اإلمنائي، وخباصة يف إطار االحتاد األورويب       
  .االقتصادي ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا

. ٢٠٠٩يا، مؤمتراً دولياً للقيادة النسائية يف عـام   ريونظمت فنلندا، باالشتراك مع ليب      -٢٤٨
  ".  املناخاملرأة وتغري"و" املرأة والسالم واألمن: "ارينوترتب على ذلك املؤمتر اعتماد القر

  التصديق على اتفاقيات أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان    
تعكف فنلندا على التحضري لعملية التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع               -٢٤٩

  . األشخاص من االختفاء القسري
ويتوىل مسألة التحضري للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فريـق              -٢٥٠

ويشكل التـصديق   . ٢٠١٣ وتنتهي فترة واليته يف هناية عام        ٢٠١١مايو  / أيار عامل ُعيِّن يف  
  . على هذه االتفاقية أحد أهداف برنامج حكومة رئيس الوزراء كاتاينني

وُعرض على الربملان صك التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال              -٢٥١
وتتسق السياسة الفنلندية   . صدق على االتفاقية بعد   املهاجرين وأفراد أسرهم، إال أن فنلندا مل تُ       
  . مع سياسات بلدان االحتاد األوريب األخرى

        


