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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة 
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٤ -مايو / أيار٢١جنيف، 

 من مرفق   ٥السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة      موجز أعدته املفوضية        
  ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *فنلندا    

 معنية إىل عملية االستعراض     ةجه ١١ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان      . الدوري الشامل 

اقتراحات من جانـب     وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو        . ١٧/١١٩ه  يف قرار 
قرار فيما يتصل بادعاءات     مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو         

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمّددة
وعمالً بقرار جملـس    . ن اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري      التقرير، كما مت قدر اإلمكا    

، ُخصص، عند االقتضاء، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية         ١٦/٢١حقوق اإلنسان   
حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على االمتثال التام ملبـادئ             

وضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت       وُتتاح على املوقع الشبكي للمف    . باريس
وقد روعيت يف إعداد هذا التقريـر دوريـة االسـتعراض           . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   

  .والتطورات اليت حدثت خالل تلك الفترة

__________ 
 .تحدةمل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم امل  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )٢(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  
يني واللجنة االستشارية املعنية باتفاقية جملـس أوروبـا         أوصى كلٌ من جملس الصام      -١

اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية بأن تصدق فنلندا على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة           
  .)٣( بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة١٦٩ رقم
األشخاص ذوي اإلعاقـة   بالتصديق على اتفاقية حقوق ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٢

وتنفيذها تنفيذاً فعاالً مبشاركة كاملة ونشطة من ممثلي املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق             
  .)٤(األشخاص ذوي اإلعاقة

  حلقوق اإلنسان والتدابري السياساتيةالتحتية اإلطار املؤسسي والبنية   -باء  
نية حلقوق اإلنسان، اليت ُيتوقع     رحب املنتدى الفنلندي لإلعاقة بإنشاء املؤسسة الوط        -٣

 رحبت منظمة العفو الدولية بإنشاء املؤسسة الوطنية        بينماو. )٥(٢٠١٢أن تبدأ العمل يف عام      
حلقوق اإلنسان، أعربت عن قلقها ألن هذه املؤسسة قد ال يتاح هلا التمويل الكـايف الـذي      

كمل فنلندا عمليـة إنـشاء      وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تست     . )٦(يكفل فعاليتها الكاملة  
مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وبأن تكفل توفري التمويل الكايف هلا، واستقالليتها، وامتثاهلـا             

 إىل ضرورة تعزيز اخلربة املتخصصة يف       ٤وأشارت الورقة املشتركة    . )٧(الكامل ملبادئ باريس  
  .)٨(جمال اإلعاقة داخل هذه املؤسسة

ىل أن واليات كل من أمني املظامل املعين باألقليـات           إ ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٤
. وجملس مكافحة التمييز تشمل التمييز املرتكز على األصل اإلثين ال املرتكز على امليل اجلنسي             

وأكدت أمينة املظامل املعنية باملساواة أن التمييز القائم على أساس اهلوية اجلنـسانية والتعـبري          
 أمهية  ٢وأكدت الورقة املشتركة    .  ولو مل ُيذكر ذلك صراحة     اجلنساين يقع يف نطاق واليتها    

ختصيص والية صرحية لواحدة أو أكثر من مؤسسات أمناء املظامل لكي تتصرف يف حـاالت              
  .)٩(التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  عاهداتالتعاون مع هيئات امل  -ألف  
  .ال ينطبق  
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
أوصت منظمة العفو الدولية فنلندا بأن تتعاون تعاوناً كامالً مع املكلفني بواليات يف               -٥

إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة بشأن مسألة االحتجاز السري يف سـياق عمليـات              
  .)١٠(ومات املتعلقة هبذا املوضوعمكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك بتزويدهم باملعل

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
وغري متـسقة  فضفاضة  إىل أن التشريعات املتعلقة باملساواة    ٤أشارت الورقة املشتركة      -٦

 بكثري يف حاالت التمييز القائم      ما وأن نطاق التطبيق وسبل االنتصاف القانوين أكثر مشوالً        نوعاً  
وبينت الورقة أن قانون عدم التمييز ينص على        . على األصل اإلثين باملقارنة مع األسس األخرى      

  .)١١( دون إيراد مربر مقبول هلذه التفرقة-معاملة ختتلف باختالف أساس التمييز 
ع اجلديد املتعلـق    والحظت منظمة العفو الدولية أن احلكومة مل تتابع مقترح التشري           -٧

أن تـوفر   علـى   فنلندا  حترص  وأوصت املنظمة بأن    . )١٢(٢٠٠٩بعدم التمييز املقدم يف عام      
 ١وقدمت الورقة املـشتركة     . )١٣(التشريعات احمللية احلماية الفعالة من التمييز جبميع أشكاله       

ز اإلطـار    بأن تعمل فنلندا على حتسني وتعزي      ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )١٤(توصية مماثلة 
  .)١٥(املساواة القائمني على أساس اإلعاقةبالتشريعي املتعلق بعدم التمييز و

وأشارت أمينة املظامل املعنية باملساواة إىل أن التمييز القائم علـى أسـاس احلمـل                 -٨
وأشارت أيضاً إىل أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز         . ة ال يزال يثري القلق    يواإلجازة العائل 

املرأة حثت فنلندا على اختاذ تدابري ملنع الفصل غري القانوين للنساء من العمل يف حاالت               ضد  
 بتعديل قانون ٢٠٠٥وأشارت كذلك إىل مقترح اللجنة الذي قدمته يف عام      . احلمل والوالدة 

عقود العمل حبيث حيظر بشكل حمدد على أصحاب العمل عدم جتديد عقود العمل احملـددة               
  .)١٦(مدهتا بسبب احلمل أو اإلجازة العائليةاملدة أو تقييد 

، الحظت بقلق اللجنة االستشارية املعنية باتفاقية جملـس أوروبـا           ٢٠١٠ويف عام     -٩
العنصرية وكره األجانب يف    بازدياد  اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية التقارير املتعلقة        

. )١٧(ميني والناطقني بالروسية واملهـاجرين سيما ضد مجاعات الروما والصا     ، ال  حديثاً اجملتمع
 عن القلق ألن املواقف اليت تنطوي على العنصرية وكره األجانب           ١وأعربت الورقة املشتركة    

  .)١٨(آخذة يف التزايد وأصبحت أكثر حدة وقبوالً، ال سيما على شبكة اإلنترنت
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ة ضد أفراد األقليات اشتد وقالت اللجنة االستشارية إن تزايد العنصرية واللغة التمييزي  -١٠
ودعت اللجنة االستشارية احلكومة إىل مكافحة تصاعد لغـة         . بشكل خاص على اإلنترنت   

  .)١٩(العنصرية أو كره األجانب وتزايد التحريض على الكراهية العنصرية على شبكة اإلنترنت
راض ، يف إطار متابعة التوصية املقدمة خالل االسـتع        ١والحظت الورقة املشتركة      -١١

الدوري الشامل واملتعلقة بالقضاء على التمييز، أن أطفال األقليات اللغوية واإلثنية املختلفـة             
ويتعرض أفراد الرومـا للتمييـز      . األطفال ذوي اإلعاقة هم األشد تعرضاً للتمييز املباشر        أو

ودها  بأن تعزز فنلندا جه    ١وأوصت الورقة املشتركة    . املباشر واملستمر يف كثري من األحيان     
ملكافحة مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك التمييز ضـد األطفـال ذوي اإلعاقـة وأطفـال          

  .)٢٠(، وأطفال األقليات اإلثنيةاملهاجرين والالجئني
والحظت اللجنة االستشارية استمرار ورود تقارير تدَّعي وقوع حاالت متييز ضـد              -١٢

وكذلك استمرار مواجهتهم لصعوبات سيما يف سياق احلصول على السكن،      أفراد الروما، ال  
  .)٢١(يف احلصول على فرص العمل الرمسي

 أن األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعانون من التمييـز          ٤والحظت الورقة املشتركة      -١٣
وأشارت إىل أن الضحايا    . القائم على أساس إعاقاهتم يفتقرون إىل الضمانات القانونية الفعالة        

التعليم يفتقرون إىل السبل الفعالة للرصد أو توقيع اجلـزاءات          يف جماالت أخرى غري العمل و     
  .)٢٢(االنتصاف أو
والحظت رابطة مانرهامي لرعاية الطفولة تفاوتاً يف تقدمي اخلدمات لقطاعات سكانية             -١٤

  .)٢٣(خمتلفة وفيما بني بلديات خمتلفة
ستعراض الـدوري   ويف إطار اإلشارة إىل التوصيات اليت قُدمت إىل فنلندا خالل اال            -١٥

الشامل بشأن توفري احلماية املتساوية لألشخاص بغض النظر عن امليـل اجلنـسي واهلويـة               
 إىل أن فنلندا فشلت     ٢اجلنسانية، وهي التوصيات اليت حظيت بقبول فنلندا، أشارت الورقة          

إىل حد كبري يف اعتماد استراتيجيات شاملة بشأن محاية حقوق اإلنسان املكفولة للمثليـات              
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني، وهـو            

يتناىف مع تلك التوصيات، وأشارت كذلك إىل أن اإلجراءات احملددة املتخـذة يف هـذا                ما
وقالت منظمة العفو الدولية إن مغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات          . )٢٤(الصدد حمدودة 
وأشارت إىل أن التـشريعات     . ون للتمييز من جانب السلطات وأفراد اجملتمع      اجلنسني يتعرض 

ورأت أمينـة   . )٢٥(تنص صراحة على اهلوية اجلنسانية والتعبري اجلنساين كأساس للتمييـز          ال
املظامل املعنية باملساواة أن عدم إيراد أي إشارة حمددة يف قانون املساواة إىل قابليته للتطبيـق                

نسانية يعترب وجهاً مهماً من أوجه القصور يف توفري احلماية القانونيـة مـن      على األقليات اجل  
وقالت إن أفراد األقليات اجلنسانية يواجهون مشاكل متنوعة يف احلصول علـى            . )٢٦(التمييز

املساواة، وأشارت إىل ورود معلومات تدعي وقوع حاالت متييز يف جماالت سوق العمـل              
والحظت الورقـة   . )٢٧(ذلك يف إطار عملية تغيري نوع اجلنس      والتعليم وتقدمي اخلدمات، وك   
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 أن املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحـاملي            ٢املشتركة  
صفات اجلنسني يتعرضون للتمييز يف جمال احلصول على اخلدمات، ومنها خدمات الرعايـة             

  .)٢٨(االجتماعية والصحية، وكذلك يف جمال العمل
وأشارت أمينة املظامل املعنية باملساواة إىل أن مغايري اهلوية اجلنسانية حيرمون مـن               -١٦

احلق يف السالمة البدنية ويف اخلصوصية واحلياة واألسرية، إذ إن القانون ذا الصلة ينص على               
والحظت . )٢٩(عدم جواز االعتراف باهلوية اجلنسانية قانوناً إال إذا كان الشخص املعين عقيماً   

منظمة العفو الدولية أن القواعد القانونية اليت تنظم االعتراف بتغيري نوع اجلنس يف الوثـائق               
 أن هذا الشرط    ٢وترى الورقة املشتركة    . )٣٠(الرمسية ال تزال تشترط أن يكون األفراد عقماء       

لـى  وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تعمل فنلندا ع       . )٣١(شكل من أشكال التعقيم القسري    
توفري احلماية الفعالة من التمييز ملغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنـسني وتعـديل           

  .)٣٢(التشريعات إللغاء شرط العقم
 إىل دراسات ُتشري إىل حاالت لتسلط األقران يف املدارس ٢وأحالت الورقة املشتركة   -١٧

 إىل أن   ٢الورقـة املـشتركة     وأشارت  . )٣٣(بسبب امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية للطالب     
القانون اجلنائي ُعدل مؤخراً إلدراج التحيز ضد امليل اجلنسي كأساس لتـشديد العقوبـة يف          

وعلى غرار ذلك، مت بشكل حمدد جترمي أعمال التحـريض علـى كراهيـة              . اجلرائم العادية 
 مل ُتدرج يف هـذه      غري أن مسألة اهلوية اجلنسانية    . األقليات اجلنسية أو التشهري هبا أو إهانتها      

 إىل عدم القيام مبتابعة منهجيـة لكيفيـة تعامـل           ٢وأشارت الورقة املشتركة    . اإلصالحات
احملققني مع جرائم الكراهية ذات الصلة بامليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية أو التعبري اجلنساين،              

ـ . وكيفية اختاذ احملاكم لقرارات يف هذا الشأن      ادئ توجيهيـة  عالوة على ذلك، ال توجد مب
إرشادات بشأن الطريقة اليت ينبغي للشرطة أو احملققني أو احملاكم أن تتعامل هبا مع جرائم                أو

  .)٣٤(الكراهية أو األفعال اإلجرامية األخرى ضد امليل اجلنسي

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن  -باء  
غري أهنـا   . م التعذيب  ُيجرّ ٢٠٠٩رحبت منظمة العفو الدولية بسريان قانون يف عام           -١٨

  .)٣٥(أعربت عن قلقها ألن هذا القانون يتضمن أحكاماً تتعلق بالتقادم فيما خيص جرمية التعذيب
والحظت منظمة العفو الدولية مشكالت مهمة فيما يتعلق باالحتجـاز اإلداري             - ١٩

ن ورغم إعـال  . للمهاجرين غري الشرعيني وملتمسي اللجوء، مبن فيهم من ُرفضت طلباهتم         
فنلندا التزامها بإهناء احتجاز القاصرين غري املصحوبني بذويهم وبوضع بدائل لالحتجـاز            
اإلداري، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها لعدم إيالء االعتبار الواجب ملبدأ الضرورة             

وأشـارت إىل أن املرفـق      . والتناسب يف كل قرار باحتجاز شخص أو استمرار احتجازه        
 يف املائة ٥٠ومن مث، فإن حنو . حتجاز املهاجرين عادة ما يكون مكتظاً     الوحيد املخصص ال  

من مجيع احملتجزين ألغراض تتعلق باهلجرة يكونون يف أي وقت من األوقات ُمحتجزين يف              
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مرافق الشرطة، حيث ُيقيد اتصاهلم بالعامل اخلارجي وُيحتجز الرجال والنساء واألطفال يف            
للجوء احملتجزين نساء حوامل، وأشخاص ُمصابون حباالت ومن بني ملتمسي ا. مكان واحد

طبية خطرية، وأشخاص ُيعانون من أمراض نفسية أو صدمات نفسية ذات صلة بالتعذيب             
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن حتد فنلندا . أو إساءة املعاملة، ونساء تعّرضن لعنف شديد

غراض اهلجرة فحسب، وبأن ُتنـهي  من اللجوء إىل احتجاز ملتمسي اللجوء واملهاجرين أل    
احتجاز مجيع األطفال ألغراض اهلجرة فحسب وُتنهي استخدام مرافق الشرطة ألغـراض            

  .)٣٦(احتجاز املهاجرين
وأحالت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة إىل              -٢٠

لقة، وتوقعت أن تواصل فنلندا جهودهـا       معلومات تشري إىل اكتظاظ عدد من السجون املغ       
  .)٣٧(ملكافحة اكتظاظ السجون

وأعربت اللجنة األوروبية عن قلقها لعدم اختاذ أي إجراء بشأن احتجاز احملبوسـني               -٢١
احتياطياً يف مرافق الشرطة، والضمانات القانونية لعدم إساءة معاملة احملتجزين لدى الشرطة،            

يف مرافق السجون، واإلطار القانوين الـذي       " اجة يف أكياس  قضاء احل "والقضاء على ممارسة    
وحثت اللجنة فنلندا على تعزيز . قسراً ينظم إيداع السجناء املستشفيات النفسية وعالجهم هبا

  .)٣٨(جهودها من أجل حتسني الوضع يف ضوء توصياهتا
 املقدمة  والحظت منظمة العفو الدولية بعض اخلطوات اإلجيابية فيما خيص التوصيات           -٢٢

 سريان خطة عمل وطنية للحد مـن  ٢٠١٠وبدأ يف عام . إىل فنلندا بشأن العنف ضد النساء 
ومع ذلك، أعربت املنظمة عن قلقها إزاء االفتقـار إىل البنيـة التحتيـة              . العنف ضد النساء  

املؤسسية، حيث مل تنشئ احلكومة بعد وحدة رفيعة املستوى ُمزودة مبا يكفي من العـاملني               
وأوصت املنظمة بأن ختصص فنلندا     . يل لتنسيق التدابري املتعلقة مبنع العنف ضد النساء       والتمو

وفيما يتصل بالتوصـيات    . )٣٩(اعتمادات مالية كافية لضمان تنفيذ خطة العمل تنفيذاً فعاالً        
 إىل أن القـانون     ١املتعلقة بالعنف املرتيل ضد النساء واألطفال، أشارت الورقة املـشتركة           

  .)٤٠(حلايل واجلزاءات املدرجة به ال يكفالن منع العنف ضد األطفال يف إطار األسرةاجلنائي ا
وقالت منظمة مساواة الرجال يف فنلندا إن السلطات ال تأخذ شكاوى الرجال مـن      -٢٣

وأشارت إىل أن العنف ضد الرجال ينبغي أن ُيؤخذ مأخذ اجلـد            . العنف املرتيل مأخذ اجلدّ   
  . )٤١(ئل حقوق اإلنسانوأن يعترب مسألة من مسا

فمـثالً،  . وقالت منظمة العفو الدولية إن التشريع املتعلق باجلرائم اجلنسية غري كاف            -٢٤
يزال االغتصاب ُيصّنف وفقاً لدرجة العنف الذي استخدمه اجلاين أو هدد باسـتخدامه،              ال
ل العنف اجلنسي،   حتقق السلطات تلقائياً يف بعض أفعا      وال. وفقاً لالنتهاك اجلنسي يف ذاته     ال

  .)٤٢(تفعل إال إذا طلبت الضحية ذلك وإمنا ال
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، يف سياق اإلشارة إىل ارتكاب عنف تقليـدي باسـم           ١ودعت الورقة املشتركة      -٢٥
الشرف يف بعض األقليات الثقافية القومية وجمتمعات املهاجرين، إىل تدريب رجال الـشرطة             

عنف املرتكب ضد الفتيات والـسيدات      واألخصائيني االجتماعيني على سبل التعرف على ال      
  .)٤٣(بدافع الشرف، وكيفية مساعدة الضحايا

 إىل نتائج دراسة استقصائية بّينت أن أبـرز األسـباب           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٦
ودعت الورقة  . الرئيسية الختاذ تدابري محاية األطفال هو تعاطي اآلباء أو األطفال للمخدرات          

يني يف خدمات الرعاية االجتماعية والرعاية الصحية ويف املدارس على  إىل ضرورة تدريب املهن   
  . )٤٤(كيفية حتديد العنف املرتيل وتعاطي املخدرات يف األسر ذات األطفال وكيفية التدخل

 عن القلق إزاء تعرض األحداث يف مؤسسات الرعايـة          ٣وأعربت الورقة املشتركة      -٢٧
وأشارت إىل أن التـشريعات تـوفر احلمايـة         . )٤٥(اءللعنف اجلنسي وإساءة املعاملة واإليذ    

لألطفال من االستغالل اجلنسي واإليذاء، غري أن تنفيذ التشريعات يف مؤسـسات كفالـة              
وقالت إن عمليات رصد مؤسـسات كفالـة      . األطفال يتسم بالصعوبة بسبب نقص املوارد     

املؤسـسات يفتقـرون إىل   األطفال اخلاصة والبلدية حمدودة، وأن املهنيني العاملني يف هـذه      
  .)٤٦(املعلومات الكافية بشأن االعتداء اجلنسي أو كيفية التدخل يف هذه املؤسسات

ودعت منظمة مساواة الرجال يف فنلندا إىل فرض حظر تام على ختان القاصرين يف                -٢٨
وقالت إن السلطات تدين بشدة ختان الطفالت، ولكنها تسمح . غري حاالت الضرورة الطبية

  .)٤٧(ن األطفال الذي ال لزوم له طبياًخبتا
 إن النساء الاليت يقعن ضحية االجتار ال ُيعترف هبن علـى  ١وقالت الورقة املشتركة    -٢٩

هذا النحو وال ُتقدم هلن احلماية واملساعدة املناسبتان، وإمنا ُيعاملن كشاهدات يف القـضايا               
 حقهن يف املساعدة القانونية، وُيرّحلن      املتعلقة بالدعارة، ومن مث ال ُتقدم هلن معلومات بشأن        

وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تضمن فنلنـدا االعتـراف          . من البلد يف كثري من األحيان     
  .)٤٨(بالنساء ضحايا االجتار بوصفهن ضحايا، وتقدمي احلماية واملساعدة هلن

  إقامة العدل وسيادة القانون  -جيم  
ن اللجوء إىل املصاحلة والوساطة شائٌع يف التعامل        أشارت منظمة العفو الدولية إىل أ       -٣٠

: وقالت إن نتائج الوساطة ال ميكن التنبـؤ هبـا         . مع جرائم العنف املرتيل والعنف ضد املرأة      
فبعض احملققني ُيسقطون التهم عندما ُتحال القضايا للوساطة؛ والبعض اآلخر يأخذون نتائج            

القضايا؛ يف حني ال يسمح آخرون بـأن ُتـؤثر          الوساطة يف االعتبار عند حتديد العقوبة يف        
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تضمن فنلندا عدم        . الوساطة بأي شكل يف العملية القانونية     

  .)٤٩(استخدام الوساطة يف قضايا العنف املرتكب يف إطار الشراكة احلميمة أو العنف املرتيل
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لس أوروبا اإلطارية املتعلقـة حبمايـة       وأشارت اللجنة االستشارية املعنية باتفاقية جم       -٣١
األقليات القومية إىل أنه رغم استمرار اإلبالغ عن حاالت متييز، نادراً ما ُتحال الـشكاوى               

تزال أحكام اإلدانة يف اجلرائم العنـصرية        وال. )٥٠(الفعلية اليت تدعي حدوث متييز إىل احملاكم      
 جهودها من أجل مكافحة العنصرية وكره  وحثت اللجنة االستشارية فنلندا على تعزيز     . نادرة

سيما بالرصد الصارم إلجراءات احملققني والشرطة لضمان سـرعة اكتـشاف            األجانب، ال 
  .)٥١(اجلرائم ذات الدوافع العرقية والتحقيق فيها ومعاقبة اجلناة

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن نسبة حاالت االغتصاب اليت ُيبلّغ عنها أقـل                -٣٢
 يف املائة من احلاالت املُبلغة يصدر       ٢٠ يف املائة من مجيع هذه احلاالت، وأن أقل من           ١٠ من

وأوصت منظمة العفو الدولية فنلندا بأن تيسر حصول ضحايا االغتصاب          . فيها حكم باإلدانة  
على العدالة لضمان اإلبالغ عن مجيع حاالت االغتصاب والتقاضي بشأهنا أمام احملاكم، وبأن             

ة رصد مستقلة لتحليل مجيع التحقيقات املتعلقة باالغتصاب الـيت ُحفظـت قبـل              ُتنشئ آلي 
  .)٥٢(الوصول إىل مرحلة احملاكمة

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
 إىل أن مغايري اهلوية اجلنـسانية يتعرضـون النتـهاك           ٢أشارت الورقة املشتركة      -٣٣

صول على شـهادات جديـدة مـن املـدارس          فهم يتعرضون ملشاكل يف احل    . خصوصيتهم
ويقضي قانون معلومـات الـسكان      . أصحاب العمل بعد تأكيد اهلوية اجلنسانية اجلديدة       أو

 بأن ُيشار إىل تغيري نوع اجلنس يف سجل السكان، وهو ما يثري القلـق  ٢٠١٠املعدل يف عام    
نية وبياناهتم الشخصية من    بالنظر إىل إمكانية احلصول على قائمة بأمساء مغايري اهلوية اجلنسا         

  . )٥٣(سجل السكان
 أن عدداً كبرياً من األطفال ُيودعون يف كل عام حتت           ٣والحظت الورقة املشتركة      -٣٤

وأشارت إىل ضرورة حتسني    . الرعاية البديلة لدى أسر أو مؤسسات حاضنة بعيداً عن أسرهم         
، يف مجلة   ٣وصت الورقة املشتركة    وأ. )٥٤(الرعاية الوقائية من أجل تقليل احلاجة إىل احلضانة       

أمور، بتخصيص مزيد من املوارد حلماية الطفل، من أجل دعم األسر يف وقت مبكر لتجنب               
  .)٥٥(االضطرار إىل وضع األطفال واألحداث يف الرعاية املؤسسية

 إىل أن احلق القانوين يف إجازة والدية ال ُيستوىف علـى            ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٣٥
ل من جانب أُسر املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية            حنو كام 

اآلبـاء  زوجات  والحظت أن أزواج واألمهات البيولوجيات أو       . وحاملي صفات اجلنسني  
البيولوجيني ال حيق هلم احلصول على اإلجازة الوالدية إال إذا سبقت املوافقة على التبين مـن                

  .)٥٦(هو ما يستغرق أكثر من ستة أشهر بعد والدة الطفلالطرف الثاين، و
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 إن األزواج من نفس اجلنس الذي يعيشون يف إطار شراكة           ٢وقالت الورقة املشتركة      -٣٦
وأشارت إىل أن النساء املغايرات للهويـة اجلنـسانية         . مسجلة ال ُيسمح هلم بتبين أطفال معاً      

ن البيولوجيني املولودين بعد عملية التغيري القانوين       ميكنهن أن يصبحن والدين قانونيني ألطفاهل      ال
يكـون ذلـك     والكن يعشن يف إطار شراكة مسجلة مع أم الطفل،          إال إذا   للهوية اجلنسانية،   

وأشارت منظمـة مـساواة     . )٥٧(عن طريق التبين الداخلي فقط، أي تبين طفلهن البيولوجي         إال
رة، وأن األزواج املثليني ليست لديهم أي فرصـة         الرجال يف فنلندا إىل أن األمومة البديلة حمظو       

خرين، حيث يـسمح    إلجناب أطفال، األمر الذي يضعهم يف موقف غري متساو مع األزواج اآل           
  . )٥٨(القانون بالتلقيح الصناعي لكل من األزواج املختلفي اجلنس واألزواج من املثليات

  حرية الدين أو املعتقد  -هاء  
 لضريبة الضمري والسالم عن قلقها إزاء الطول الشديد لفتـرة           أعربت اهليئة الدولية    -٣٧

اخلدمة البديلة اليت جيب على املستنكفني ضمريياً أداؤها، ولفترة سجن املستنكفني ضـمريياً             
وأشارت منظمة العفو الدوليـة إىل أن مـدة         . )٥٩(الذين يطلبون أداء اخلدمة البديلة املتاحة     

وقالت إن على   . لعسكرية ال تزال تنطوي على العقاب والتمييز      اخلدمة املدنية البديلة للخدمة ا    
 يوماً على أقصر مدة للخدمـة       ١٨٢املستنكفني ضمريياً أداء خدمة مدنية تزيد مدهتا مبقدار         

، اعتربت منظمة العفو الدولية سبعة من       ٢٠١١سبتمرب  /واعتباراً من أيلول  . العسكرية الشائعة 
وأشـارت  . )٦٠(ضهم أداء اخلدمة العسكرية ُسجناء ضمري     املستنكفني ضمريياً املسجونني لرف   

اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم إىل عدم اإلبالغ عن أي تعديل لقانون اخلدمـة غـري                
. )٦١(العسكرية منذ الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل، ومن مث فإن الوضع مل يـتغري            

وأوصت منظمة العفو الدولية باإلفراج الفوري وغري املشروط عن مجيع سـجناء الـضمري،              
  .)٦٢(وبتقليص مدة اخلدمة املدنية البديلة

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
أشارت رابطة مانرهامي لرعاية الطفولة إىل تزايد معدالت البطالة بـني الـشباب يف                -٣٨
وقالت إن منع االستبعاد االجتماعي للشباب العاطل يـستلزم مـنحهم           . نوات األخرية الس

  .)٦٣(أشكاالً متنوعة من فرص الدعم والتدريب

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
 وأشارت الورقـة  . )٦٤(أشارت رابطة مانرهامي لرعاية الطفولة إىل تفاقم فقر األطفال          -٣٩

، بينت أن فقـر األسـر ذات األطفـال          ٢٠١١ إىل نتائج دراسة أُجريت يف عام        ١املشتركة  
وقالـت الورقـة    . )٦٥(٢٠٠٩ إىل عـام     ١٩٩٠تضاعف ثالثة أضعاف يف الفترة من عـام         

ن الفقر ليس العامل    أ إن االستبعاد االجتماعي لألطفال والشباب آخذ يف التزايد، و         ١ املشتركة
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وأشارت إىل أن دورة االستبعاد االجتماعي ترتبط أيضاً باخنفاض الوقت          . الوحيد املفسر لذلك  
. الذي يقضيه األطفال مع األسرة مما يؤدي إىل سلوك مضطرب لـدى األطفـال والـشباب               

وأشارت أيضاً إىل عدم كفاية املوارد احلالية املخصصة للرعاية الصحية املدرسية الالزمة ملعاجلة             
وأشارت رابطة مانرهامي لرعاية الطفولة إىل أن احلد من فقـر           . )٦٦(اعتالالت األطفال والشباب  

  .)٦٧(السياساتوضع األطفال واستبعادهم اجتماعياً ينبغي أن يكون شاغالً رئيسياً يف عملية 

  احلق يف الصحة  -حاء  
أشارت رابطة مانرهامي لرعاية الطفولة إىل ضرورة محاية األطفال من اآلثار الـسلبية       -٤٠

عاطي الكحول وإدمانه، وإىل حاجة فنلندا إىل تشديد اللوائح املنظمة لذلك واختـاذ       النتشار ت 
  . )٦٨(إجراءات للحد من استهالك الكحول وتغيري عادات الشرب الضارة

 إىل أن املعهد الوطين للصحة والرفاه يعترب تغيري اهلويـة           ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٤١
  .)٦٩(عقلياًاجلنسية اضطراباً 

 بأن األطفال احلاملني لصفات اجلنسني تعرضوا جلراحـة     ٢أفادت الورقة املشتركة    و  -٤٢
  .)٧٠(أو بدنية جسيمةعقلية غري قائمة على أسس طبية، مما قد يسبب هلم مستقبالً مضاعفات 

 وجود تفاوت داخلي كبري يف مستوى ونوعية ما ُيقدم من           ٢والحظت الورقة املشتركة      -٤٣
وية اجلنسانية، ال سيما األطفال املختلفني جنسانياً واملـراهقني املغـايرين           عالج ودعم ملغايري اهل   

وأشارت الورقة إىل ضرورة تقدمي خدمات ذات كفاءة متساوية ونوعية عالية يف            . للهوية اجلنسانية 
  .)٧١(مجيع أحناء البلد، غري أن السلطات احلكومية مل تضطلع باملسؤولية املناسبة عن ضمان ذلك

  ق يف التعليم احل  -طاء  
التعليم إلزامية  أشارت رابطة مانرهامي لرعاية الطفولة إىل أن التشريعات ال تنص على              -٤٤

. األساسي ألطفال ملتمسي اللجوء أو الالجئني الذين ال يعيشون بشكل دائم يف املنطقة احمللية  
اوية يف احلصول   ودعت إىل تعديل القانون ليمنح مجيع األطفال املقيمني يف فنلندا حقوقاً متس           

ودعت أيضاً إىل ضرورة بذل عناية خاصة لضمان املعاملة املتـساوية           . على التعليم األساسي  
  .)٧٢(لألطفال الذين ميثلون خلفيات إثنية خمتلفة أو األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

 إدماج حقوق اإلنسان يف القيم اليت ينطوي عليها         ١الحظت الورقة املشتركة    بينما  و  -٤٥
التعليم األساسي ويف مقررات التاريخ والفلسفة، أشارت إىل أن املدرسني ال يتلقون تـدريبياً       

. منهجياً بشأن مسائل حقوق اإلنسان ويفتقرون إىل املهارات املناسبة لتدريس هذه املـسائل            
التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك        البدء يف    فنلندا على    ١وحثت الورقة املشتركة    

ثقيف املتعلق حبقوق الطفل، كجزء إلزامي يف تدريب املدرسني واملهنيني اآلخرين العاملني            الت
  .)٧٣(مع األطفال ومن أجلهم
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 إىل أن قانون التعليم والثقافة الذي يتـضمن القواعـد           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٦
. الً يف مجيع أحنـاء البلـد  األساسية لتنظيم التعليم باللغة الصامية ال ُينفذ يف الواقع تنفيذاً كام 

 يف املائة من    ٦٠وقالت إنه رغم أن موطن الصاميني يشمل أربع بلديات يف مشال فنلندا، فإن              
السكان الصاميني يعيشون بالفعل خارج موطنهم، مما يدعو إىل ضرورة وضع قواعد جديدة             

جنة االستـشارية    رحبت الل  بينماو. )٧٤(لتقدمي التعليم واخلدمات واالتصال باللغات الصامية     
املعنية باتفاقية جملس أوروبا املتعلقة حبماية األقليات القومية بتوفري املـوارد املاليـة الالزمـة               

فنلندا اللجنة  لتدريس مزيد من اللغات الصامية، مبا يف ذلك خارج موطن الصاميني، شجعت             
أجل تعزيز تـدريس  على الدخول يف حوار مع الربملان الصامي للنظر يف اخليارات املتاحة من  

  .)٧٥(اللغات الصامية على حنو شامل يف مجيع أحناء فنلندا
التعليم  إىل أن أطفال الروما كثرياً ما ُينقلون إىل فصول           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٧

  .)٧٦(، وأن نسبة غياهبم عالية، وأن معدل انقطاعهم عن التعليم أعلى من املتوسطاخلاص

  احلقوق الثقافية   -ياء  
 الحظت اللجنة االستشارية املعنية باتفاقية جملس أوروبـا املتعلقـة حبمايـة             بينماو  -٤٨

األقليات القومية أن فنلندا اختذت عدداً من املبادرات لدعم الثقافة الصامية، شجعت فنلنـدا              
على مواصلة التماس املزيد من املوارد لدعم الثقافة الصامية، مع التركيز بشكل خاص علـى               

  .)٧٧(لتمويل املناسب إلحياء مجيع اللغات الصامية الثالثتوفري ا

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
 بالربنامج احلكومي لسياسة اإلعاقة وباملشاركة الفعالـة        ٤نوهت الورقة املشتركة      -٤٩

  .)٧٨(للمنظمات غري احلكومية املعنية باإلعاقة يف وضع هذا الربنامج
دد من حوادث القتل اخلطأ وإساءة املعاملة، مبـا يف          ويف معرض اإلشارة إىل ارتكاب ع       -٥٠

 ٤الورقة املشتركة   ذكرت  ذلك حاالت وفاة يف املؤسسات اليت يقيم هبا األشخاص ذوو اإلعاقة،            
اخلـربة ذات    ن اهليئات اليت تباشر الرقابة القضائية على هذه املؤسسات تفتقر إىل املـوارد أو             أ

وأشارت أيضاً إىل ضعف    . صصة ملراقبة هذه املؤسسات   الصلة، مشريةً إىل عدم وجود هيئة متخ      
عمليات رصد التدابري املتخذة ضد إرادة األطفال، مثل العزل أو التقييد ألغـراض تأديبيـة يف                

هنـا  أوقالت إن التشريعات املتعلقة باستخدام هذه التدابري القسرية قدمية، و         . مؤسسات اإلقامة 
  .)٧٩(ييد استخدامها أو تقليل استخدامها إىل احلد األدىنجتيز استخدام هذه التدابري بدالً من تق

 إىل أنه رغم تعديل قانون منطقة اإلقامة احمللية ليمـنح           ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٥١
األشخاص ذوي اإلعاقة حقوقاً متساوية يف تغيري حمل إقامتهم، فإن الواقع هو أن األشخاص              

ن اليت توفر فيها احلكومـة احملليـة اخلـدمات          ذوي اإلعاقة ُيجربون على العيش يف األماك      
وأفادت الورقة بأن الشقق املتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة حمدودة رغم وجـود            . الضرورية

  .)٨٠(هلمجلعلها مناسبة تشريع ينص على جتديد املباين القدمية 
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 إىل ضرورة إيالء اهتمام خاص الحتياجـات األطفـال          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥٢
وأشارت أيضاً إىل أن األطفال والشباب الذين يـستخدمون         . باب ذوي اإلعاقات الذهنية   والش

لغة اإلشارة يف اتصاالهتم اليومية يشعرون يف كثري من األحيـان باالسـتبعاد ال يف املـدارس                 
  .)٨١(فحسب وإمنا أيضاً داخل األسرة إذا كان الوالدان يفتقران إىل مهارة استخدام لغة اإلشارة

  األقليات والشعوب األصلية  -الم  
أوصى اجمللس الصامي بأن تضع فنلندا، بالتعاون مع الصاميني، خطة عمل وطنيـة               -٥٣

  .)٨٢(لتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
 أنه برغم الضمانات القانونية إلعمال احلق يف استخدام اللغة ١والحظت الورقة املشتركة   -٥٤

قدم هبا أي خدمات    يُُتعامل مع السلطات، ال تزال خدمات اللغة الصامية هامشية وال           الصامية يف ال  
وشجعت اللجنة االستشارية فنلندا على مضاعفة جهودهـا        . )٨٣(صحية أو عالج أو رعاية نفسية     

أجل تعزيز قدرات مقدمي اخلدمات العامة العاملني يف موطن الصاميني يف جمال اللغة الصامية،               من
  .)٨٤(خالل عمليات التوظيف احملددة اهلدف وبتعزيز التدريب يف جمال اللغاتوذلك من 

وقال اجمللس الصامي، يف إطار اإلشارة إىل هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحـدة               -٥٥
اليت انتقدت فنلندا لعدم حلها مسألة حقوق الصاميني يف األراضي، إن اعتراف فنلندا باملطالب 

وقال اجمللس  .  يف إقرار حقوقهم يف األراضي مل يتحول إىل إجراء ملموس          املشروعة للصاميني 
وأشار اجمللس إىل أن عدم اعتراف      . إن رعي غزال الرنة متاح ألي مواطن يف االحتاد األورويب         

القانون حبق رعاة قطعان غزال الرنة يف األراضي ويف استخراج املوارد ويف املشاريع اإلمنائيـة     
وأشار أيضاً إىل أن فقدان األراضي سيؤدي حتماً        . اطق رعي غزال الرنة   يؤدي إىل تالشي من   

وأشارت اللجنة االستـشارية    . )٨٥(إىل تدمري الثقافة الصامية، وإىل اضمحالهلا يف هناية األمر        
املعنية باتفاقية جملس أوروبا املتعلقة حبماية األقليات القومية إىل عدم حتقق أي تقدم حنو تسوية       

وأوصت باختاذ تدابري إلعادة فتح حوار بّناء مع        . علق حبقوق الصاميني يف األراضي    الرتاع املت 
الربملان الصامي من أجل إجياد حل للغموض القانوين بشأن حقوق الـصاميني يف أراضـي               

سن تشريع يعترف حبق الصاميني : وأوصى اجمللس الصامي فنلندا مبا يلي   . )٨٦( األصلي موطنهم
 تشريع يشترط على الصناعة االستخراجية احلصول على اقتراحلطبيعية؛ ويف األراضي واملوارد ا

موافقة حرة ومسبقة ومستنرية من اجملتمعات الصامية املعنية اليت ترعى غزال الرنة قبل إجراء              
أي أنشطة صناعية يف مناطقهم؛ وتقدمي املساعدة القانونية للمجتمعات الصامية اليت ترعـى             

  .)٨٧(ملتعلقة باحلقوق يف األراضي واملوارد الطبيعيةغزال الرنة يف القضايا ا
وأشار اجمللس الصامي إىل أنه رغم اعتراف الدستور حبق الـصاميني يف االسـتقالل          -٥٦

الثقايف داخل موطنهم كشعب أصلي، ورغم إنشاء الربملان الصامي، يف معظم املناطق، للنظر             
 فإن القرارات ال تزال ُتتخـذ مـن جانـب           يف املسائل املتعلقة باألراضي واملوارد الطبيعية،     

  .)٨٨(السلطات ال من جانب الربملان الصامي أو أية سلطة صامية أخرى
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 /أيار ٢٦وأشار اجمللس الصامي إىل حكم احملكمة اإلدارية العليا يف فنلندا الصادر يف               -٥٧
طلبـات إىل   إضافة أربعة من مقدمي ال    عدم  بإلغاء قرار الربملان الصامي     القاضي   ٢٠١١مايو  

سجل الناخبني، وذلك باستبعاد معيار اللغة وباالعتماد حصرياً على معيار التحديد الـذايت             
ب على أما املعيار املوضوعي اإلضايف الوحيد الذي جي. للهوية لتقرير من هو الشخص الصامي

ليت  أن يتمكنوا من حتديد أحد أسالفهم املدونني يف السجالت ا     مقدمي الطلبات استيفاؤه فهو   
وأشار اجمللس الصامي إىل خطر     ". الالب"ترجع إىل القرن الثامن عشر باعتبارهم من شعب         

وشيك يتمثل يف تسجيل مجاعي ألشخاص فنلنديني يف السجل االنتخايب للربملان الـصامي،             
وأوصـت اللجنـة    . )٨٩(لسيطرة على برملـاهنم اخلـاص     اقد يسفر عن فقدان الصاميني       مما

احلوار املفتوح مع الربملان الصامي بشأن املسائل املتعلقة بتعريف مصطلح          االستشارية مبواصلة   
  .)٩٠(الصامي وشروط االنتماء للشعب الصامي

وشجعت اللجنة االستشارية احلكومة على زيادة جهودها من أجل متكني وتعزيـز              -٥٨
 مراجعـة   ودعت اللجنة االستشارية فنلندا إىل    . وسائط اإلعالم اليت تستخدم لغات األقليات     

 يف املائة من التكاليف، ٤٠نظام الدعم احلايل الذي يتيح دعم املنشورات األسبوعية يف حدود 
وهي نسبة ال تكفي لضمان وجود وسائط اإلعالم اليت تستخدم لغات األقليـات يف نظـام                

ودعـت  . البث اإلذاعي العام، كما تضر هذه النسبة بشكل خاص باألقليات الصغرية العدد           
السلطات إىل تقدمي دعم أكرب لوسائط اإلعالم الناطقـة باللغـات           أيضاً  الستشارية  اللجنة ا 

الصامية، مبا يف ذلك اللغتان الصاميتان األقل استخداماً، وإىل ضـمان االسـتخدام الفعـال        
  .)٩١(لإلعانات املقدمة للصحافة الصادرة باللغات الصامية لدعم لغات األقليات ولتنميتها

 إىل أن حقوق األطفال الناطقني بالسويدية يف لغتهم اخلاصة          ١ املشتركة   وأشارت الورقة   -٥٩
الرعايـة   ال حتظى دائماً باالعتراف يف إطار إجراءات الرعاية الطارئة، وأن الرعاية املفتوحـة أو             

  .)٩٢(النفسية املقدمة لألطفال والشباب ال ُتتاح دائماً لألطفال الناطقني بالسويدية وألفراد أسرهم
 إىل أنه رغم احلماية القانونية املمنوحة للحـق يف          ١أشارت أيضاًَ الورقة املشتركة     و  -٦٠

احملافظة على لغة الروما وثقافتها وتنميتهما، ال يزال وضع لغة الروما يواجه حتديات ويتطلب              
  .)٩٣(اختاذ تدابري فعالة من جانب احلكومة للتصدي هلا

تمعات الروما تشارك يف وضـع الـسياسة       اللجنة االستشارية أن جم    الحظت بينماو  -٦١
  .)٩٤(الوطنية املتعلقة بالروما، أشارت إىل عدم ختصيص أي أموال بعد لتنفيذ املقترح

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
أشارت منظمة العفو الدولية إىل بواعث قلق إزاء سرعة إجراءات البت يف طلبـات                -٦٢

ملتعجل هلذه اإلجراءات السريعة ال يتيح وقتاً كافياً للنظر الدقيق والحظت أن الطابع ا  . اللجوء
يف كل طلب، مما يزيد من خطر اإلعادة القسرية مللتمسي اللجوء، وهو ما ينتهك مبدأ عدم                
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وعالوة على ذلك، من املمكن أن يتعرض طالبو اللجوء، الـذين ُنظـرت             . اإلعادة القسرية 
، لإلبعاد من فنلندا قبل النظر يف طعنهم يف قرار رفـض            طلباهتم يف إطار اإلجراءات السريعة    

وأوصت منظمة العفو الدولية بأن جتري فنلندا إصالحاً إلجراءات البت يف طلبـات             . طلبهم
اللجوء مبا يضمن عدم طرد أي ملتمس للجوء من البلد ريثما ُيتخذ قرار هنائي بشأن طلـب                 

  .)٩٥(لرفض األويل لطلبات اللجوءاللجوء، مبا يف ذلك اختاذ قرار بشأن الطعن يف ا
وفيما يتعلق مبا قُدم أثناء االستعراض الدوري الـشامل مـن توصـيات مبراجعـة                 -٦٣

 أن احلكومة بـدأت عمليـة       ١اإلجراءات املتعلقة بطلبات اللجوء، ذكرت الورقة املشتركة        
ة، اقُترح أن   ويف سياق هذه املراجع   . ٢٠١٢فرباير  /شباطاملراجعة وتعتزم الفراغ منها بنهاية      

ُيطلب من األشخاص الذين ُمنحوا محاية دولية يف فنلندا أن يثبتوا أن لديهم دخـالً كافيـاً                 
مثل  إىل أن هذا النظام اجلديد سـي       ١ة  وأشارت الورقة املشترك  . لإلنفاق على أفراد أسرهتم   

  .)٩٦(عائقاً أمام معظم الالجئني الذين يسعون إىل مجع مشل األسرة
 إىل أن التعديل الذي أُجري على قانون األجانب، الذي          ١قة املشتركة   وأشارت الور   -٦٤

ويشترط القانون . ، تسبب يف إضعاف حق الطفل يف احلياة األسرية٢٠١٠بدأ سريانه يف عام 
إلصدار تصريح إقامة ألحد أفراد أسرة طالب اللجوء القاصر أن يكون طالب اللجوء قاصراً              

كانون كما أنه اعتباراً من     . لطات، ال يف تاريخ تقدمي الطلب     يف تاريخ القرار املُتخذ من الس     
، لن يكون من املمكن تقدمي طلب يف فنلندا جلمع مشل األسـرة، حيـث          ٢٠١٢يناير  /الثاين

ومن شأن هذا التغيري أن يلزم أفراد       . سيتعني تقدمي هذا الطلب يف البلد األصلي ألفراد األسرة        
 -باهظ التكلفة واحملفوف باملخاطر يف الكثري من األحيان          ال -األسرة يف الواقع ترتيب سفرهم      

وإذا ما حـصلوا يف     . يوجد مقرها يف بلد آخر    كثرياً ما   عدة مرات إىل السفارة الفنلندية اليت       
هناية األمر على تصريح إقامة، فلن تدفع احلكومة تكاليف سفرهم بسبب القـانون اجلديـد               

عالوة على ذلك، يستلزم األمر تقدمي وثائق خمتلفة،        . ٢٠١٢املتعلق باإلدماج الصادر يف عام      
  .)٩٧(طويالً جداًتستغرق معاجلة الطلبات املتعلقة جبمع مشل األسرة وقتاً و

 إىل أنه رغم االعتراف بامليل اجلنسي واهلوية اجلنـسانية      ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٦٥
 إنسانية، فإن السلطات قررت     ضمن أسس منح تصاريح اإلقامة، استناداً إىل أسباب فرعية أو         

يف بعض احلاالت إعادة بعض األشخاص قسراً إىل بلدان يتعرض فيها املثليـات واملثليـون               
ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسني للتمييز واالضطهاد،         

  .)٩٨(أو إىل بلدن حتظر العالقات اجلنسية املثلية

   ومكافحة اإلرهابحقوق اإلنسان  -نون  
، دليالً جديداً علـى     ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول نشرت منظمة العفو الدولية، يف        -٦٦
عدداً كبرياً من الطائرات املستخدمة يف إطار برامج التسليم واالحتجاز السري اليت تنفذها              أن

. ٢٠٠٦ إىل عـام     ٢٠٠١الواليات املتحدة قد هبطت يف فنلندا خالل الفترة مـن عـام             
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منظمة العفو الدولية بأن جتري فنلندا حتقيقاً مستقالً ونزيهـاً وشـامالً وفعـاالً يف      وصتوأ
ادعاءات اشتراك فنلندا يف هذه الربامج، وبأن تضمن مساءلة املسؤولني عن أي انتـهاكات              
حمتملة حلقوق اإلنسان، وبأن تقدم سبل االنتصاف الفعالة ألي ضحايا تعرضوا النتـهاكات             

  .)٩٩(بسبب مشاركة فنلندا يف هذه الربامجحقوق اإلنسان 
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن جهاز االستخبارات األمنية الفنلندية يعمل دون          -٦٧

أي رقابة برملانية، وأن البيانات اجلديدة املتعلقة بالرحالت اجلوية لتسليم السجناء تـشري إىل              
  .)١٠٠(للرقابة املستقلة من الربملانضرورة إخضاع فنلندا مجيع أنشطتها االستخباراتية 

  احلق يف التنمية  -سني  
 ٠,٥٦ تضمنت ختصيص    ٢٠١٢ إىل أن امليزانية احلكومية لعام       ١أشارت الورقة املشتركة      -٦٨

يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل لصناديق التعاون اإلمنائي، وإىل أن هذه الـصناديق، وفقـاً               
وخلصت الورقة إىل أن ذلك يعين أن . ٢٠١٢مستواها يف عام للربنامج احلكومي، سُتجمد عند 

  .)١٠١( لن يتحقق٢٠١٥ يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل حبلول عام ٠,٧هدف ختصيص 
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