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                                            اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
      

   *                                                            قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير الدوري السابع لفنلندا    
    

                                  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
ــذكر الفقــرة    -   ١             أن الدولــة    )HRI/CORE/1/Add.59/Rev.2  (                             مــن الوثيقــة األساســية     ٤٣                 ت

  .         َّ                                                                                             الطرف سوَّت مـسألة العالقـة بـني القـانون الـوطين والقـانوين الـدويل باسـتخدام منـوذج ثنـائي                 
ــوذج         إال ــذا النم ــسه إىل أن ه ــت نف ــشري يف الوق ــة الطــرف ت ــر    “                                                                      أن الدول ــادي ُحبكــم األم ُ                 أح       

           ً             لنمــوذج تبعــاً للوضــع        هــذا ا        إطــار                     تفــاق دويل يتحــدد يف     ألي ا                        ، وأن التــصنيف الرمســي  ”        الواقــع
ُ                                                                              ُيرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـصنيف الرمسـي لالتفاقيـة وبروتوكوهلـا                  .                           التراتيب لتـشريع الـدمج    

ــة        ــاج باالتفاقيـ ــا االحتجـ ــرى فيهـ ــاالت جـ ــى حـ ــة علـ ــاء بعـــض األمثلـ ــع إعطـ ــاري، مـ                                                                                                          االختيـ
   .     إليها       اإلحالة   أو
                    قـانون املـساواة    ُ                                                              وُيرجى تقدمي معلومات مستكملة بشأن التعديالت املقترح إدخاهلا يف         -   ٢

                         ً                                                                                وقانون عدم التمييز، شاملةً معلومات عن حظر التمييز املتعـدد األشـكال والتمييـز القـائم علـى                  
          ً                                              ويرجــى أيــضاً تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة   .                                            اهلويــة اجلنــسانية وعلــى التعــبري اجلنــساين

   . )١  ( ) ٩       الفقرة  (                                         لتطوير وتكثيف نظام الرصد يف قانون املساواة 
  

__________ 
   إىل          يوليـه    /     متـوز     ٢٩                                                                                                          أقرها الفريق العامل ملا قبل الـدورة الـسابعة واخلمـسني يف االجتمـاع املعقـود يف الفتـرة مـن                         *  

   .    ٢٠١٣      أغسطس  /  آب  ٢
ــة الطــرف            )١ (   ــسابع للدول ــدوري ال ــر ال ــرات التقري ــام فق ــام إىل أرق ــشري هــذه األرق ــك، ت ــا مل ُيفــد خبــالف ذل      ُ                                                                                                                  م
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                  املساواة بني اجلنسني      تعميم     
                                     يف تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف             ٢٠٠٩                                 أن احلكومة شـرعت يف عـام           ٥٨              تذكر الفقرة     -   ٣

                                                                                                      هياكلـــها اإلداريـــة، وأن جمـــاالت التركيـــز اخلاصـــة يف هـــذا الـــصدد تـــشمل صـــياغة القـــوانني  
  ين      َّ                                                                 واملـسلَّم بـه مـع ذلـك أن اسـتخدام تقييمـات األثـر اجلنـسا                  .                                     وإجراءات إعداد ميزانيـة الدولـة     

ُ                                  ُيرجـى اإلفـادة مبعلومـات عـن          .          ً                                                       يشيع كثرياً حىت اآلن يف أثناء صـياغة القـوانني يف الـوزارات              ال
   .                                                                        التدابري املتخذة جلعل تقييمات األثر اجلنساين ممارسة شائعة يف عملية صياغة القوانني

 ُ                                                    ُ                                           وُيرجى تقدمي معلومـات مـستجدة بـشأن برنـامج املـساواة الـذي اسـُتهل العمـل بـه يف                      -   ٤
ــام  ــرة    (  ١١  ٢٠      ع ــام       )  ٥٢         الفق ــة الطــرف يف ع ــشأته الدول ــذي أن ــسان ال ــوق اإلن                                                                         ، ومركــز حق

    ).  ٦٥       الفقرة  (                              لتعزيز وتعميم املنظور اجلنساين     ٢٠١٢
  

                         الفئات احملرومة من النساء    
  )   ٣٢           ، الفقــرةCEDAW/C/FIN/CO/6  (                                                طلبــت اللجنــة يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة   -   ٥

                                                                       ً                                احلــصول علــى معلومــات عــن حالــة املــرأة املنتميــة إىل جمموعــات األقليــات اإلثنيــة، شــاملةً          
                                                                                                         معلومــات عــن إمكانيــة حــصوهلا علــى التعلــيم والعمــل والرعايــة الــصحية، وعــن أثــر التــدابري     
  ا                                                                                                   املتخــذة والنتــائج احملــرزة لتعزيــز حــصوهلا علــى هــذه اخلــدمات، واالجتاهــات القائمــة يف هــذ    

   .ُ                      ُيرجى تقدمي هذه البيانات  .                     اخلصوص على مدار الزمن
 ُ                                                                                          وُيرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن التــدابري احملــددة الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف     -   ٦

                                                          ّ                                           لــضمان املــساواة اجلنــسانية لنــساء الرومــا واملهــاجرات واملــرأة الــصامّية والنــساء ذوات اإلعاقــة 
   .                 املشمولة باالتفاقية                                الالئي يعانني التمييز يف مجيع اجملاالت 

  
                العنف ضد املرأة    

                                                                                     من التقرير إىل أنه جرى اعتمـاد خطـة عمـل وطنيـة معنيـة باحلـد مـن                      ٦٩             تشري الفقرة     -   ٧
                                                   يرجى تقدمي معلومات مـستكملة عـن تنفيـذ التـدابري       .     ٢٠١٥-    ٢٠١٠                        العنف ضد املرأة للفترة   

   .       ذه اخلطة                                                    الستة والستني اليت ترد يف اخلطة وتفسري عدم ختصيص ميزانية هل
ّ                                                                  ويرجى تقدمي معلومات عّما أجنزته الدولة الطرف يف وضع وتنفيذ خطة العمل املعنيـة                -   ٨                     

ُ                                        مبكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية للفتيـات يف فنلنـدا الـيت ُشـرع فيهـا يف عـام                                                                                ٢٠٠٩     ،  
         يف عـام                                                                     ُ                       ويف وضع وتنفيذ خطة العمل ملكافحة العنف التأدييب يف األسر املهـاجرة، الـيت قُـدمت                 

    ).  ٨٢    و  ٨٠         الفقرتان    (    ٢٠١٠
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                                                      ّ        ً       ً                      وقد أشري إىل أن املعهد الوطين للصحة والرعاية االجتماعية ينفّذ مـشروعاً جتريبيـاً مـن                  -   ٩
               يرجــى تقــدمي     ).   ٧٤         الفقــرة  (                                                                    أجــل احلــد مــن العنــف اخلطــري يف العالقــات ودعــم الــضحايا        

          تقـــدمي           ً       ويرجـــى أيـــضاً  .     ٢٠١٢                           ُ                                         معلومـــات بـــشأن التقيـــيم الـــذي أُجـــري للمـــشروع يف عـــام   
                             ُ                                                                      إحــصاءات عــن عــدد النــساء الالئــي قُــتلن يف الــسنوات الــثالث املاضــية علــى يــد أزواجهــن أو  

   .                                 أزواجهن السابقني أو عشرائهن احلميمني
                          مــن القــانون اجلنــائي   ٢٠                                         ، أنــه جــرى إدخــال تعــديل يف الفــصل    ٧٨                  وجــاء يف الفقــرة   -    ١٠

ــه يف بــاب االغتــصاب مجيــع األعمــال الــيت     )    ٢٠١١ /   ٤٩٥ (                        تكــون للجــاين فيهــا     ُ                                                       ، أُدرجــت في
   ّ     وسـلّمت    .                                                                               عالقات جنسية مع الضحية ويكـون قـد جـرى ارتكاهبـا باسـتغالل ضـعف الـضحية          

ّ                                                                                        الفقرة بأن التعديل تعّرض لالنتقاد لتركيزه على نية اجلـاين ولـيس علـى عـدم تـوافر الرضـا مـن                                            
ّ                                                     يرجى تقدمي معلومات مفّصلة عن نتائج دراسة املمارسـات العقابيـة يف قـضايا        .             جانب الضحية                        

          ً                                                                          ويرجــى أيــضاً تقــدمي معلومــات عــن آخــر مــستجدات تنقــيح التــشريعات املتعلقــة    .          االغتــصاب
ُ                                         باالغتصاب من خـالل القـانون الـذي ُعـرض علـى الربملـان يف عـام                       ً             ، مـشفوعةً ببيانـات       ٢٠١٢                             

   .                                                                 إحصائية عن معدالت املقاضاة واإلدانة يف احملاكمات املتعلقة بقضايا االغتصاب
                                                                ، جييز قانون التـصاحل يف القـضايا اجلنائيـة وبعـض القـضايا            ٨٩                        وحسبما أشري يف الفقرة     -    ١١

                                                                    الوســاطة يف جــرائم متــصلة بارتكــاب العنــف يف العالقــات احلميمــة،   )     ٢٠٠٥ /    ١٠١٥ (         املدنيـة  
     ً                ووفقـاً للتعليمـات      .                                                    ً                                  مع استثناء العنـف اجلنـسي الـذي ال جيـوز أن تكـون قـضاياه حمـالً للتـصاحل                   

          اجلـــرائم  “                          ً            ينبغـــي اللجـــوء إىل التـــصاحل أوالً يف   ،     ٢٠٠٧                                            الـــصادرة مـــن املـــدعي العـــام يف عـــام 
                                                                            يرجى تقدمي معلومات تفصيلية عن اجلـرائم الـيت جيـوز فيهـا التـصاحل،                 .  ”     ََ              املرتكََبة ضد املشتكي  

ّ                          مـشفوعة ببيانـات إحـصائية تكـون معـّدة باالنكليزيـة                                                     البيانـات املقدمـة مـن قبـل كانـت معــدة       (                              
    ).              بالفنلندية فقط

                    ً                                                     أنــه جيــري النظــر حاليــاً يف وضــع توصــيات بــشأن توحيــد نوعيــة      ٩٨                 وتــذكر الفقــرة   -    ١٢
ــرة    ــذكر الفق ــشبكة للمالجــئ        ٩٧                                 املالجــئ، كمــا ت ــوذج ل ــذ مــشروع لوضــع من ــدأ تنفي ــه ب                                                                   أن

                                                                                                العنــاوين الــسرية يــستفيد منــها األشــخاص الــذين تعرضــوا لعنــف جــسيم أو يكونــون             ذات
ّ             مهــددين بــالتعّرض لــه          وتــشري  .                                        ات مــستكملة بــشأن هــاتني املبــادرتني                          يرجــى تقــدمي معلومــ    .             

                                ً                                                                       املعلومات املعروضة على اللجنة أيضاً إىل أن املالجئ ال تكفـي علـى وجـه العمـوم أو أهنـا غـري                     
                                                                                 ّ                     موزعة بالتساوي من الناحية اجلغرافية أو ال تقدم اخلدمات للنساء ذوات اإلعاقة أو تعـاين قلّـة                  

                                                   ة عن برنامج األمـن الـداخلي وعـن التـدابري                                      يرجى تقدمي معلومات مستكمل     .                التمويل احلكومي 
   .                                                   اليت يشملها الربنامج من أجل معاجلة أوجه القصور املذكورة
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                                                                                      ويرجــى تقــدمي معلومــات تفــصيلية عــن اخلــدمات األخــرى املتاحــة يف الدولــة الطــرف    -    ١٣
                                                                                              للنساء ضحايا العنف اجلنسي، من قبيل مراكز مواجهة أزمـة االغتـصاب، وخـدمات االتـصال                

   .                                                          املتاحة على مدار الساعة، ومراكز االستقبال دون مواعيد مسبقة      باهلاتف
  

                                 االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء    
ــد الفقــرة    -    ١٤ ــيم احلكــم        ١١٠                 تفي ــة تقي ــة رأت أمهي ــة الــشؤون القانوني ــر أن جلن                                                                              مــن التقري

               أن يوفر بـه                                                                                   اجلنائي املتعلق باستغالل ضحايا االجتار باجلنس، من أجل حتديد املدى الذي ميكن             
ــهاء           ــد انت ــك بع ــل يف عمــل ذل ــة تأم ــأن اللجن ــضاً ب ــرة أي ــد الفق ــضحايا، وتفي ــة إضــافية لل                                       ً                                                                         محاي

   .                                       يرجى تقدمي معلومات مستكملة عن هذا املوضوع  .     ٢٠١١                         االنتخابات الربملانية يف عام 
                            ّ         ً                               ، أشري إىل أن وزارة الداخلية عّينـت فريقـاً توجيهيـا لوضـع توصـيات         ١١٦           ويف الفقرة    -    ١٥

                                                                                               ري الــيت يــتعني اختاذهــا لتطــوير التــشريعات املتعلقــة مبكافحــة االجتــار بالبــشر تتماشــى مــع          بالتــداب
              ّ                                                                               خطة العمل املنقّحة ملكافحة االجتار بالبشر، أوصـى فيهـا بـصياغة تـشريع خـاص بـشأن هيكـل            

                                               يرجى تقدمي أحدث املستجدات بـشأن اإلجـراءات          .                َّ                          املساعدة اليت تقدَّم لضحايا االجتار بالبشر     
   . ً             الً هبذه التوصيات         املتخذة عم

ــة الطــرف،        -    ١٦ ــاء يف الدول ــاظم للبغ ــشريع الن ــشأن الت                                                                                               ويرجــى تقــدمي معلومــات إضــافية ب
َ                                                                   وبــشأن أنــشطة البغــاء الــسرّية الــيت متــاَرس يف صــالونات التــدليك، مبــا يف ذلــك معلومــات عــن            ّ                       

    ).   ١١٣       الفقرة  (                                                  تدابري الدعم املقدمة لألشخاص العاملني يف هذه الصالونات 
  

                                    يف احلياة السياسية ويف احلياة العامة       املشاركة    
                                                                                                      يرجى تقدمي بيانـات عـن عـدد النـساء الالئـي ينـتمني إىل أقليـات إثنيـة والنـساء ذوات                        -    ١٧

                                                                          ُ                   اإلعاقة ممن يشغلن مناصب يف احلكومة احمللية واحلكومة املركزية، مع شرح التدابري اليت ُتتخـذ               
   .                  لزيادة هذه املشاركة

       العمل    
                                      ّ                              ، إىل أن فجوة األجـور بـني اجلنـسني ال تـزال تـشكّل قـضية خطـرية             ٩  ١٧             تشري الفقرة     -    ١٨

                                                               يرجـى تقـدمي معلومـات تفـصيلية عـن النتـائج الـيت حققهـا           .                                   يف جمال املساواة يف الدولة الطـرف     
                                                                                                    برنامج احلكومة الرامي إىل كفالة املساواة يف األجـور والـذي يـستهدف تقليـل فجـوة األجـور                   

  .     ٢٠١٥                                          يف املائـة علـى األقـل حبلـول عـام           ٥               بة تـصل إىل           ، بنس     ٢٠٠٦                     يف املائة يف عام        ٢٠    من  
ــل         ــاب العمـ ــق أربـ ــق حبـ ــيت تطبَّـ ــة الـ ــزاءات املتاحـ ــن اجلـ ــات عـ ــدمي معلومـ ــضاً تقـ ــى أيـ           ً                                       َّ                                                            ويرجـ
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ّ         ُ                                       يكفلــون أجــراً متــساوياً للنــساء والرجــال، أو الــذين توّجــه إلــيهم ُتهــم فــصل النــساء     ال        الــذين                             ً        ً           
   .           ً احلوامل ظلماً

                                                        رات ونـساء الرومـا والنـساء ذوات اإلعاقـة أقـل مـن                                              ويفاد بـأن معـدل البطالـة للمهـاج        -    ١٩
                                   ُ                                يرجى تقدمي معلومات عن اإلجراءات الـيت اُتخـذت لتحـسني حالـة               .     ّ                   معدلّه بني عموم السكان   

                                                                                                    هاتيــك النــسوة وتوضــيح مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف تــدرس التــصديق علــى اتفاقيــة حقــوق  
                               العمــال املهــاجرين وأفــراد                                                                    األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع  

   .     أسرهم
  

       الصحة    
                                                                     ّ                           يرجى تقدمي معلومات عن احلالـة الـصحية لنـساء الرومـا واملهـاجرات واملـرأة الـصامّية                    -    ٢٠

ُ                                                         والنساء ذوات اإلعاقـة، وعـن التـدابري املتخـذة لتـسهيل ُسـُبل حـصوهلن علـى خـدمات الرعايـة                       ُ                                                
   .             الالحقة للوالدة                                                 الصحية، مبا يف ذلك الرعاية السابقة للوالدة والرعاية 

  


