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 ٢٣ترحب حكومة فنلندا بالتوصيات املقدمة أثناء استعراض تقريرها الـدوري يف              -١
  .نتائج االستعراض ويسرها تقدمي الردود التالية إلدراجها يف تقرير ٢٠١٢مايو /أيار
الوحدات متثّل  أوالً،  فهي  . ينص الدستور الفنلندي على أن للبلديات وظيفة مزدوجة         -٢

الذايت يقوم عليها احلكم    كوحدات أساسية   ، وتعمل، ثانياً،    اإلدارية اإلقليمية األساسية للبالد   
ق هلـا فـرض     ولدى البلديات الفنلندية تقاليد طويلة يف جمال احلكم الذايت وحي         . للمواطنني
والبلديات هي أساساً وحدات مسؤولة بصورة مستقلة عن تقـدمي اخلـدمات يف    . الضرائب

 والرعاية الصحية والتعليم والسكن وعن اختاذ الترتيبات        ةاالجتماعيالرعاية  قطاعات من قبيل    
وهـي  ماليـاً   البلديات  تدعم  وفضالً عن ذلك، فإن الدولة      . اخلدماتتلك  لتمويل  الالزمة  
  .ددمات وجودهتا يف مجيع أحناء البلة عن ضمان املساواة يف الوصول إىل اخلمسؤول

  مقبولة  -١-٩٠  
يتعلق باالتفاقية الدولية حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا             مافي  -٣

يف ذلـك املنظمـات الـيت متثـل          ااالختياري، يقوم فريق عامل مشترك بني القطاعات، مب       
الداعمة القتراح التصديق على االتفاقية والربوتوكول     الوثائق  اد  األشخاص ذوي اإلعاقة، بإعد   

احلاجة إىل إنشاء نظام رصد وطين يعمل بشكل        باملشار إليهما أعاله، مع إيالء اهتمام خاص        
  . جيد وبفعالية

  مقبولة جزئياً  -٢-٩٠  
ـ       من العناصر الرئيسة    حقوق اإلنسان     -٤ يت ألساس قيمة التعليم يف املناهج األساسية ال

ومقـدمو  وتتحمل مؤسسات التعليم العايل . تقدم إطاراً وطنياً لصياغة املناهج الدراسية احمللية 
العاملني يف مؤسـسات    ) املدرسونمبن فيهم   (تعليم املوظفني   خدمات التعليم املهين مسؤولية     

 مضمون وطبيعـة  مبفردها  وتقرر  باالستقالل الذايت   مؤسسات التعليم العايل    تتمتع  و. األطفال
قنـاة  يتـيح    اوتعرِّف املناهج الدراسية الوطنية األهداف العامة للتعليم املهين، مم        . التعليم فيها 

الالزمـة  وتقع على أرباب العمل املسؤولية األوىل الختاذ الترتيبات         . لتطوير مضمون التعليم  
  .لكي يستكمل املدرسون حتصيلهم العلمي

ت اإلثنية وقد وضعت هياكـل لتخطـيط        مبنع التمييز ضد األقليا   ملتزمة  واحلكومة    -٥
اجمللس االستشاري من األمثلة على ذلك (التدابري ذات الصلة ورصدها على املستوى اإلقليمي  
وهناك خطة لتعزيز العالقات اإلثنيـة  ). للعالقات اإلثنية وجمالسه االستشارية اإلقليمية السبعة  

 املتعلقة حبقوق اإلنسان األساسـية      اجليدة على املستوى احمللي، وتتضمن خطة العمل الوطنية       
  .ذا صلة باملوضوع مشروعاً ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة

ترمي أول سياسة وطنية بشأن الروما إىل حتسني إدماج ومساواة الروما يف خمتلف             و  -٦
 على إدماج املهـاجرين     ٢٠١٥-٢٠١٢ويشجع أول برنامج لإلدماج للفترة      . جماالت احلياة 
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وجيري حالياً إعـداد    . إتاحة فرص العمالة هلم   حلاجة إىل تيسري    يف اجملتمع الفنلندي ويؤكد ا    
  .استراتيجية لسياسة اهلجرة

  .١٥-٩٠يتعلق خبدمات الصحة العقلية، انظر الرد حتت البند  مافي  -٧

  مقبولة  -٣-٩٠  
يشترط التشريع الفنلندي احلايل بشأن عدم التمييز أن يكون إنتاج ومـضمون اإلذاعـة                -٨

التواصل االجتمـاعي  يتعلق بوسائل  مافي ماأ. مها من وسائل اإلعالم، غري متييزي وغري ،والتلفزيون
  .ة والتمييزيةغري الالئقاملضامني ملنع ومكافحة تفتأ تتخذ  ماتدابري فإن هناك واإلنترنت، 

 تـدابري   ٢٠١٥-٢٠١٢تتضمن خطة العمل للحد من العنف ضد املرأة للفتـرة           و  -٩
وسُتستخدم نتائج البحوث إللقـاء     . بحوثالد تدريبية وإجراء     إنتاج موا  ، مثالً ،منهاعديدة  

أهداف برنامج احلكومة للمـساواة بـني       ومن  . الضوء على ظاهرة العنف واملواقف املؤثرة     
 وذلك قبل    الذي ينتهك املساواة بني اجلنسني     اإلعالناجلنسني إعادة تقييم احلاجة إىل تنظيم       

  .٢٠١٤هناية عام 

  مقبولة  -٤-٩٠  
التمييز وكره األجانب والالمساواة وتؤكد،     استئصال  ق احلكومة أمهية بالغة على      تعل  -١٠

يف الوقت نفسه، يف سياقات االتصال اجلماهريي، حرية التعبري اليت حيميها الدستور، وأمهيـة       
ومن أفضل طـرق تعزيـز      . املناقشات العامة النشطة والشجاعة اليت جتريها وسائط اإلعالم       

متعددة اجلوانـب وأن    االتصال اجلماهريي   العمل على أن تكون وسائل      التسامح واملساواة   
  .تكفل االستماع إىل الرأي والرأي اآلخر

اإلعالم ذلك أن وسائط    . اإلطار اخلارجي حلرية التعبري    الحيدد التشريع الفنلندي إ    الو  -١١
 بوصـفه   ويقوم جملس وسائط اإلعالم يف فنلندا،     . نفسها مسؤولة عن اإلشراف على املضمون     
أي وتقع املسؤولية اجلنائيـة عـن       . الصحفية اجليدة هيئة ذاتية التنظيم، بتفسري وتعزيز املمارسة       

مـن   اجلرمية أو تلك  بسبب مضمون رسالة مقدمة إىل اجلمهور على عاتق مرتكب          تقع  جرمية  
ا أرتكب  العقوبة على اجلرم إذ   تغليظ  وجيوز  . معه، على النحو الذي يعرفه القانون اجلنائي      يتواطأ  

  .الدين أواإلثين  أوالقومي األصل  أواملولد  أواللون  أو العرق ، مثالً، منهابدافع أمور
تشر الصحافة الفنلندية حتديداً إىل وجود أفعال منتظمة لتوزيع مواد تـنم عـن               ملو  -١٢

 وُتعزى مثل هذه األفعال أساساً إىل أفراد يعربون       . كره اإلسالم  أوالعنصرية وكره األجانب    
  ).دوناتامل(خرى األنترنت اإليف مواقع  أويف مواقع التواصل االجتماعي عن آرائهم 
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  مقبولة  -٥-٩٠  
يشارك ممثلو الروما بنشاط يف أعمال الفريـق        . ٢-٩٠انظر الرد الوارد حتت البند        -١٣

وتقوم كـل وزارة بتنفيـذ      . ومالّربشأن ا العامل املعين بإدارة ورصد تنفيذ السياسة الوطنية        
  . تدابري املخطط هلا يف قطاعها ضمن حدود ميزانيتهاال

  مقبولة  -٦-٩٠  
ومـا إىل   لّربشأن ا ترمي السياسة الوطنية    . ٢-٩٠البند  حتت  انظر التعليقات الواردة      -١٤

تدابري داعمة خمتلفة تقدم مزيداً من خـدمات التوظيـف          عن طريق اختاذ    الروما  عمالة  تعزيز  
بفـضل  وستتحسن مواقف أرباب العمل     . تعليم الكبار مج  براللروما بشكل انفرادي وزيادة     

  . ٢٠١٢يف خريف عام تنظيم محلة إعالمية تدابري منها 

  مقبولة  -٧-٩٠  
عـن  تدعم الدولة البلديات    . ٢-٩٠البند  حتت   والتعليقات الواردة    ٢انظر الفقرة     -١٥

ن مشاريع التدريب ، وغريها مواملشورة يف وضع اخلطط اخلاصة باملساواةتقدمي التوجيه طريق 
  .واإلعالم والتنمية

  مقبولة   -٨-٩٠  
 أفراد األقليات اجلنسية واجلنـسانية مـن        ، مثالً ،حيمي التشريع املتعلق بعدم التمييز      -١٦

وتقـوم كليـة    . لتحسني احلماية من التمييز على أسس خمتلفة      يوضع  وهذا التشريع   . التمييز
ة املشبوه فيها املرتكبة ضد األقليات اجلنـسية        الشرطة الوطنية بدراسة سنوية جلرائم الكراهي     

  .واجلنسانية واملعروفة لدى الشرطة
، ٢٠١٥-٢٠١٢ يف إطار برنامج املساواة بني اجلنسني اجلديد للحكومة للفترة           ،تموت  -١٧

إضافة أحكام تعزز املساواة وحتمي أفراد األقليات اجلنسانية من التمييز، إىل قانون املساواة بـني   
. ويتم عند صياغة السياسات املتعلقة باملساواة، مراعاة وضع األقليات اجلنسانية         . الرجلاملرأة و 

ـ وسُيعيَّن فريق عامل للنظر يف احلاجة إىل تعديل القانون املتعلق بـاالعتراف القـانوين                نس جب
  . وستناقَش إمكانية احلاجة إىل تعديل قانون األسرة. املتحولني جنسياً

  مقبولة   -٩-٩٠  
ضد املرأة، يقوم فريـق     املمارس  يتعلق خبطة العمل الرامية إىل احلد من العنف          مافي  -١٨

ويف احلميمة العالقات إطار عامل شامل لقطاعات اخلدمة املدنية بتنسيق وتعزيز منع العنف يف 
وتقوم كل وزارة بتنفيذ التدابري املخطط هلا يف قطاعها ضمن حدود         . األسرة بشكل عام  إطار  

التدابري ُنفذت  تلك   أن   ٢٠١١ و ٢٠١٠ يتبني من بيانات الرصد للفترة بني عامي      و. ميزانيتها
  . املوضوعةوفقاً للخطةهذين العامني خالل 
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  مقبولة   -١٠-٩٠  
  .٩-٩٠انظر الرد حتت البند   -١٩

  مقبولة   -١١-٩٠  
تتضمن مهام الفريق العامل أموراً منها      . ١٠-٩٠ و ٩-٩٠انظر الردود حتت البندين       -٢٠

 الضوء على احتياجات اُألَسر، واألطفال والشباب وخمتلف اجملموعـات املستـضعفة            تسليط
  . العالقات احلميمة وداخل األسرةإطار منع العنف يف على للعمل 
الوقوع من جديد ضـحية     خماطر  للحد من   ) MARAK(يتم حالياً تنفيذ مشروع     و  -٢١

بصورة غري مباشرة علـى وضـع   ويؤثر املشروع .  بني غري األزواجللعنف يف إطار الشراكة   
أن فنلندا هلا خطة عمل وطنية أيضاً للحد مـن العقـاب البـدين               اومب. أطفال األسرة أيضاً  

  .حاجة إىل وضع خطة عمل وطنية حمددة ملكافحة العنف املرتيل اللألطفال، ف

  مقبولة   -١٢-٩٠  
  . ٩-٩٠انظر الرد حتت البند   -٢٢

  مقبولة   -١٣-٩٠  
االعتـداءات  بـشأن   يتضمن القانون اجلنائي أحكاماً     . ٩-٩٠البند  انظر الرد حتت      -٢٣

وختـضع  . وهي جرائم ختتلف عقوبتـها تبعـاً خلطورهتـا        اخلطرية،  ات البسيطة و  واالعتداء
العالقات احلميمة دائماً للمقاضاة العامة، بعد أن       إطار  األطفال ويف   على   االعتداءات البسيطة 

، الذي دخل حيـز النفـاذ       اخلفّيف عن العنف املرتيل     مت تعديل القانون اجلنائي هبدف الكش     
التعديل إىل زيادة عدد احلاالت اليت أصـبحت معروفـة     ذلك  وأدى  . ٢٠١١ابتداًء من عام    

  . يف الّسابقمرتكبيهايتعذّر مالحقة لدى السلطات وإىل مالحقة اجلناة يف حاالت كان 

  مقبولة   -١٤-٩٠  
محاية ومساعدة ضحايا العنف ضد املرأة واالجتار       من األمهية مبكان    احلكومة أن   ترى    -٢٢

برنامج األمن الـداخلي الثالـث      ومن األمثلة يف هذا الصدد أن       . بالبشر على النحو الواجب   
 وتوسيع  خلدمات املقدمة إىل ضحايا هذه اجلرمية     ازيادة عدد   يتوخى   ٢٠١٥-٢٠١١ للفترة
  .نطاقها
 االجتار بالبشر، وإنـشاء نظـام       تنفيذ مشاريع لسن تشريعات بشأن جترمي     وجيري    -٢٥

إىل نية احلكومـة    وتّتجه  . ملساعدة ضحايا االجتار بالبشر، وتوفري الضمان الشخصي اخلاص       
أن تستند إليه احلاجة إىل الدعم  قانون الرعاية االجتماعية اجلاري صياغته حكماً ميكن تضمني  

  .العالقات احلميمة وداخل األسرةإطار بسبب العنف يف 
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تعزيز قدراهتا على حتديـد ضـحايا االجتـار      على  السلطات  ك برامج لتدريب    وهنا  -٢٦
بالبشر، ومساعدة الضحايا وإحالتهم إىل نظام املساعدة، وفقاً خلطة العمل الوطنية املنقحـة             

إحالة األشخاص إىل   يتولّى حراس احلدود، مثالً،     وعملياً  . ملكافحة االجتار بالبشر وتوصياهتا   
  .نظام املساعدة، عند الضرورة

  مقبولة جزئياً  -١٥-٩٠  
يشكل القانون املعمول به إطاراً ممتازاً لتحديد احتياجات األطفال للحصول علـى              -٢٧

ويويل برنامج العمل لتعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية اهتماماً . دعم خاص مبكر وتقدمي الدعم
  .  والكشف عنه مبكراًنع العنف اجلنسيمبخاصاً 
الصحية برناجماً فرعيـاً إلصـالح     للرعاية االجتماعية و    ويتضمن برنامج التنمية الوطين    -٢٨

خـدمات  تنميـة   باخلدمات املقدمة إىل األطفال والشباب واألسر، مع إيالء اهتمام خاص           
مرسوم واحلكومة بصدد صياغة    . لتالميذ والطالب وخدمات الصحة العقلية    الرعاية املقدمة ل  

املقدمة للتالميذ، يراعي اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات       الرعاية  برملاين متسق بشأن خدمات     
حتسني خدمات  إىل  نية احلكومة   تّتجه  و. املؤسساتتلك  التعليم والبلديات اليت تتواجد فيها      

 يف ذلـك خـدمات علمـاء       امب(بينها   مااملقدمة إىل التالميذ والتعاون في    الرعاية االجتماعية   
خطـة تقـضي    برناجمها للخدمات العامة األساسية     إطار  احلكومة يف   وضعت  وقد  ). النفس

أن ينفذ ذلك يف أوائل     املقّرر  ومن  .  خبدمات الرعاية  التالميذتزويد  تخصيص األموال لضمان    ب
  .٢٠١٤ عام
ترتيبات ملواصلة تعليم املـوظفني     عن اختاذ   تقع على أرباب العمل املسؤولية األوىل       و  -٢٩
ومع ذلك، جيوز للعاملني يف جمال التعليم مواصلة        . يف جمايل التعليم والرعاية الصحية    املني  الع

على التعرف علـى    ميكن تدريب املوظفني    ويف هذا السياق،    . تعليمهم بتمويل من احلكومة   
يف إطـار دعـم     وذلـك   ،   نتيجة االعتداء عليهم جنسّياً    األطفالاليت تظهر على    عالمات  ال

  .٢-٩٠البند حتت انظر أيضاً التعليقات الواردة . التالميذ بشكل عاملرعاية ة اخلدمات املقدم

  مقبولة  -١٦-٩٠  
حيدد القرار الذي اختذته احلكومة، من حيث املبدأ، بشأن تنمية املسؤولية االجتماعية              -٣٠

وتتعلـق  .  جمموعة من املواضيع   ١١    لللشركات بصورة شاملة يف خمتلف القطاعات، أهدافاً        
وتشجع احلكومة قطاع األعمـال   .  اجملموعات بتعزيز تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان      إحدى

ويف هذا . التجارية على االلتزام بالتوجيهات الصادرة واحترام حقوق اإلنسان وحقوق العمالة
شـركاء   أوالتجارية الفنلندية يف اخلـارج      تلجأ املشاريع    الأاحلرص على   السياق، من اهلام    
  .يف مصانعهاإىل استخدام األطفال ية الشركات الفنلند
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  مقبولة جزئياً  -١٧-٩٠  
احملاكمة العادلة االنتهاء من املرافعات اجلنائية بالكامل ضمن فترة زمنيـة        من شروط     -٣١

املـوارد بالنـسبة جلميـع املـشتركني يف         من  ولذلك، ينبغي مراعاة االحتياجات     . معقولة
إعادة عن طريق    ، مثالً ،إلجراءات القضائية وذلك  مدة ا مت اختصار   وقد  . اإلجراءات القضائية 

 ،ويـتم حاليـاً  . وإعداد برنامج شامل للحمايـة القانونيـة     القوانني  توجيه املوارد، وتعديل    
تتـوفر   الومـع ذلـك،   . عبء عمل احملاكم  لتقدير   وضع مؤشرات    باالشتراك مع احملاكم،  

جـراءات  اإل وحيصل األطراف يف     .الوضع االقتصادي احلايل  إطار  موارد إضافية نادرة يف      الإ
  .بشكل مفرط على تعويضاملطّولة قضائية ال

  مقبولة  ١٨-٩٠  
بشأن إعادة صياغة قانون اإلجراءات القـضائية       على إعداد اقتراح    احلكومة  تعكف    -٣٢

وسيوسع نطـاق قـانون التعـويض       . اإلدارية وسيحال إىل الربملان خالل الفترة االنتخابية      
  .يشمل اإلجراءات القضائية اإلدارية أيضاًلإلجراءات القضائية ل

ستراتيجية العمالء يف القطاع    وضع الصيغة النهائية ال    ،٢٠١٣ يف ربيع عام     ،سيتمو  -٣٣
بني السلطات والعمالء بشأن مبادئ إنتـاج اخلـدمات   أداة من أدوات احلوار العام بوصفها   

  .وتقييمهاوأدائها التخطيط للخدمات ميادين يف وإشراك العمالء 

  مقبولة  ١٩-٩٠  
ويتـولّى  . نوع اجلنستبعاً لحيظر قانون املساواة بني املرأة والرجل التمييز يف األجور          -٣٤

بوصـفهما هيئـتني    اإلشراف على االمتثال للقـانون،      املعين باملساواة وجملسه     ملأمني املظا 
لسالمة تعىن با ويتم التحقيق يف انتهاكات حقوق العمل من جانب سلطات نزيهة           مستقلتني  

  .هناية املطافوالصحة املهنيتني ومن جانب احملاكم يف 

  مقبولة  ٢٠-٩٠  
 تنفيذ برنامج تساوي    ، باالشتراك مع منظمات أرباب العمل والعمال      ،تواصل احلكومة   -٣٥

 يف  ١٥تتجاوز   الإىل نسبة   املمنوحة لكال اجلنسني    األجور  اليت تفصل بني    األجور لتضييق اهلوة    
 بتعزيز املساواة ودفع أجـور متـساوية        اًزمون قانون وأرباب العمل مل  . ٢٠١٥حبلول عام   املائة  

  .عمل مماثل يف القيمة أومتساوية إىل موظفيهم عن نفس العمل وعالوات 

  مقبولة  ٢١-٩٠  
  .١٥-٩٠البند حتت انظر التعليقات الواردة   -٣٦
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  مقبولة غري   ٢٢-٩٠  
فيها الفئـات    ارائح اجملتمع مب  أن تضمن حصول مجيع ش    السلطات العامة   على  جيب    -٣٧

ومع ذلـك، فـإن   . يف جمال حقوق اإلنسانعم، على ثقافة عن طريق شىت تدابري الدّ   ،  املهنية
املدرسني مؤسسات مستقلة تتخذ    برامج لتثقيف   مؤسسات التعليم العايل يف فنلندا اليت تقدم        

ن املستحيل فـرض  ولذلك فإن م. بنفسها قرارات بشأن مضمون وطبيعة التعليم الذي تقدمه 
انظر أيضاً التعليقات الواردة    . أي شرط ذي طبيعة ملزمة على مجيع مؤسسات التعليم العايل         

  .١٥-٩٠ و٢-٩٠البندين حتت 

  مقبولة  ٢٣-٩٠  
اإلعاقـة  للسياسة العامـة املتعلقـة ب     تتعلق التدابري املتخذة يف إطار الربنامج الفنلندي          -٣٨
وخـدمات  العمرانية  ية الصحية وإعادة التأهيل والبيئة       بأمور منها الرعا   ٢٠١٥-٢٠١٠ للفترة
عند وضـع   ) الشامل التصميم(للجميع  مبوضوع تصميم املباين    وتويل احلكومة اهتماماً    . النقل

  . من اللوائح التشريعية وإدارة املعلومات والتعاون مع خمتلف اجلهات الفاعلةاالبناء وغريهقوانني 
كانية مبن نلندي على أن احتياجات خمتلف اجملموعات الس ينص قانون النقل العام الف    و  -٣٩

ويتعني على اجلهـات    .  النقل مراعاهتا عند وضع خطط    اإلعاقة، جيب    فيهم األشخاص ذوو  
اخلدمات املتاحة للركـاب املعـاقني جـسدياً        حتّدد  مثالً، أن   ،  املتعاقدة لتوفري وسائل النقل   

إتاحة فرص متـساوية    يع النقل يف املستقبل     وجيب أن تدعم مشار   . واملعلومات املقدمة بشأهنا  
ألشخاص املعاقني جسدياً والكبار يف السن لكي يتمكنوا من العيش والتكيف مع أوضاعهم             ل

  .بشكل مستقل

  مقبولة  -٢٤-٩٠  
ة وفقاً لقانون األجانب، تبلغ طاقة االستيعاب يف وحدة احتجاز األشخاص املوجود            -٤٠

بـاطّراد  ويـتم   .  شخصاً وهي ليست كافية    ٤٠لسنكي  يف ه يف متساال    يف مركز االستقبال  
احتجاز احملتجزين األجانب يف مرافق الشرطة واحلرس احلدودي على الرغم مـن أن هـذا               

وقد سلمت احلكومة باحلاجة إىل إنشاء وحـدة احتجـاز          . الترتيب جيب أن يكون استثنائياً    
  . املاليةملواردقلة اسبب يتحقق ب ملتوسيع طاقة الوحدة يف متساال لكن ذلك  أو/جديدة و

  غري مقبولة  -٢٥-٩٠  
سياسة فنلندا اخلارجية واألمنية الرامية إىل      من العناصر األساسية يف     إن سياسة التنمية      -٤١

تعزيز االستقرار واألمن والسلم والعدالة والتنمية املستدامة على املستوى الدويل وتعزيز سيادة            
ويستند النهج الفنلندي إزاء قضايا التنمية إىل       . إلنسانالقانون والدميقراطية واحترام حقوق ا    

يتفق وفكرة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومفادها أن مجيـع النـاس             احقوق اإلنسان مب  
وتعزز هذه السياسة اإلمنائية اليت تـستند إىل        . يولدون أحراراً متساويني يف الكرامة واحلقوق     
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يف احلياة بـصورة مـستقلة      اختياراهتم  وحق اجلميع يف    قوق اإلنسان   الطابع العاملي حل  القيم،  
وتركز فنلندا على حقوق املرأة والطفل واجملموعات       . ودون متييز وبشكل يقوم على املساواة     

املـصابني  اإلثنية واللغوية والدينية والسكان األصليني واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص          
  .اجلنسانيةواألقليات اجلنسية ووالعدوى بفريوسه اإليدز ب

  مقبولة جزئياً  -٢٦-٩٠  
على مطاراهتا لرحالت نقل أشخاص      أوتسمح فنلندا باستخدام جماهلا اجلوي       الأخرياً،    -٤٢
وكانت حكومة فنلندا ترغب    . القانون اإلنساين الدويل   أوينتهك معاهدات حقوق اإلنسان     حنو  

اجملال اجلوي  القائلة بأن   يف املزاعم   يف التحقيق بأكرب قدر ممكن من الدقة وجبميع الوسائل املتاحة           
  .لنقل أشخاص بصورة غري قانونيةتكون استخدمت مطارات فنلندا قد  أوالفنلندي 

أجرت آخر حتقيـق هلـا يف       قد   و ٢٠٠٥وُتجري فنلندا حتقيقاً يف املزاعم منذ عام          -٤٣
ـ      إىل  لندا  نوطلبت ف . ٢٠١٢-٢٠١١ الفترة دة يف  السلطات املعنية وسفارة الواليـات املتح

 / تشرين الثاين  ٣ونشرت وزارة اخلارجية، يف     .  يف هذا الصدد   معلومات مسهبة  فنلندا تقدمي 
منـذ   وردت وزارة اخلارجية،  . ، مجيع البيانات املتعلقة بالرحالت ذات الصلة      ٢٠١١ نوفمرب

  .ذلك الوقت، على ادعاءات جديدة قدمتها إليها منظمات غري حكومية
مع ونشر مجيع املعلومات املتاحة بشأن رحالت تـسليم         وقامت وزارة اخلارجية جب     -٤٤
بأن القائلة  تدعم املواد املتاحة للوزارة بأي شكل من األشكال املزاعم           ملو. املزعومةهمني  املّت

. السلطات الفنلندية كانت بأي شكل من األشكال طرفاً يف رحالت التسليم غري املـشروع             
نقلـت   اّمبأن طائرة   القائلة   دليل يدعم االدعاءات     أيلنا  جند من خالل الوسائل املتاحة       ملو

. أشخاصاً بصورة غري قانونية دون معرفة السلطات الفنلندية، قد هبطت يف املطارات الفنلندية
سنوات عديدة وأن   قبل  ويف الوقت نفسه، ينبغي التسليم بأن االدعاءات تتعلق برحالت متت           

ل إىل استنتاجات هنائية كاملـة تتعلـق جبميـع          تسمح بالتوص  الاملعلومات احملدودة املتاحة    
  .الرحالت اجلوية

 بعد أن استنفدت مجيع سبل التحقيق وزارة اخلارجية حتقيقاهتا يف املوضوعوقد أهنت   -٤٥
تكشف عن أي شيء يشري إىل نشاط غري قانوين، فإن           ملأن هذه التحقيقات     اومب. املتاحة هلا 

القاضـية  ميكنها قبول التوصية     الاة يف املوضوع وبالتايل     متلك أسساً قانونية للمقاض    الفنلندا  
  ".تقدمي اجلناة إىل العدالةب"

أحالت وزارة اخلارجية أيضاً املعلومات اليت قامت جبمعها خـالل عمليـات            قد  و  -٤٦
. املوضـوع على دراسة هـذا     أمني املظامل حالياً    ويعكف  . التحقيق، إىل أمني املظامل الربملاين    

. ميكن حلكومة فنلندا أن تتصور نتائج هذه الدراسة       ال هو هيئة إشرافية مستقلة و     وأمني املظامل 
  .وستنظر احلكومة يف نتيجة دراسة أمني املظامل هذه

        


