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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السابعة والعشرونالدورة 
 2017أيار/مايو  1-12

 تجميع بشأن فنلندا  
 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان   

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

وماااال الاااوارو  ي  قاااارير ه داااال ا ضاهااادال االساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار  م اااع للمضل
واإلجااراتال اصا اا  و مهااا مااا وماااتح ا ماا  ا تةااد   ال ال اال ، وهااو مقااد   ي  اا ي مااوج  

   ق داً باحلد ا ق ى لضدو ال لمالر

نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئاات الدولياة لحقاوق  -ثانياا  
 (2()1)اإلنسان

فنلندا إسااامال مال ا  إم مضوةا   ا ما  ا تةاد  الساام   حلقاوق اإلنساان مناذ قدمت  -2
 ر (3)2012عا  
، وعاااات مناااا  مناهياااا  التضااااذيد فنلناااادا إم الت ااااديح علااااى اال ضاق اااا  2016ي عااااا   -3

الدول ااا  حلمايااا  حقاااوق ل اااع الضمااااا ا اااااجريا وأفاااراو أساااره ، واال ضاق ااا  الدول ااا  حلمايااا  ل اااع 
 ر(4)االختضات القسري ا  خاص ما

،  ااا ضت الل نااا  ا ضن ااا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماع ااا  وال قاف ااا  2014وي عاااا   -4
والل نااا  ا ضن ااا  بالقياااات علاااى التم  ااا  ةاااد ا ااارأ  فنلنااادا علاااى الن ااار ي الت اااديح علاااى اال ضاق ااا  

ا  اااخاص  وي الدول اا  حلماياا  حقاااوق ل ااع الضمااااا ا ااااجريا وأفاااراو أسااره  وا ضاق ااا  حقااوق 
ر وح ات الل نا  ا ضن ا  بااحلقوق االقت ااوي  واالجتماع ا  وال قاف ا  فنلنادا علاى اإلسارا  (5)اإلعاق 

 

 A/HRC/WG.6/27/FIN/2 ا م  ا تةد 

 Distr.: General الجمعية العامة 

17 February 2017 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/WG.6/27/FIN/2 

GE.17-02533 2 

ن الوااااضوص ا  اااال   والق ل اااا ، بواااا  169بالت ااااديح علااااى ا ضاق اااا  من ماااا  الضمااااي الدول اااا  رقاااا  
 ر 1989 لضا 
إلبقااااات فنلناااادا ، أعرباااات الل ناااا  ا ضن اااا  عقااااوق اإلنسااااان عااااا أسااااضاا 2013وي عااااا   -5

مااااا  (7)حتض اهتااااا علااااى الضاااااد الاااادود اصاااااص باااااحلقوق ا دن اااا  والس اساااا  ، وال ساااا ما الضقاااار  
  ر(6)20ما ا او  (1)والضقر   14 ا او 
،  ااا ضت منااا  القياااات علاااى التم  ااا  الضن اااري فنلنااادا علاااى اإلسااارا  2012وي عاااا   -6

بواااا ن الوااااضوص ا  اااال   والق ل اااا ،  169بالت ااااديح علااااى ا ضاق اااا  من ماااا  الضمااااي الدول اااا  رقاااا  
  ر(7)1989 لضا 

 (8)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
رح ت من  القيات على التم    الضن ري بإنوات مؤسس  وطن ا  حلقاوق اإلنساان، وماع  -7

 لك أعربت عا قلقاا  ن التوريع ا تضلح هباذ  ا ؤسسا  ال دادو بوةاوع الضالقا  باا م وناهتاا 
ر وأو ت (9) ، وهي مرك  حقوق اإلنسان، وأما ا  امل الرب اين، ومندوب   حقوق اإلنسانال الم

الل ن  ا ضن   باحلقوق االقت اوي  واالجتماع   وال قاف   ب ن   ضاي فنلنادا   وياد ا ؤسسا  الوطن ا  
ض يا  احلقاوق حلقوق اإلنسان مبا ي ضاي ماا ا اوارو لتنض اذ واليتااا بضضال ا  واساتقالل  ، مباا يوامي  

 ر (10)االقت اوي  واالجتماع   وال قاف   ومحايتاا
وب نما حت ط الل نا  ا ضن ا  بالقياات علاى التم  ا  ةاد ا ارأ  علمااً مبوارو  القاانون الاذي  -8

يستض ض عا ويوان ا  امل ا ضين با قل ال باديوان م اامل مضاين با سااوا  ي ا ضاملا ،  ضارص عاا 
ال حمادو  مضن ا  باالناول باا رأ  وحتق اح ا سااوا  باا امنساا، ولضاد   قلقاا لضد  وجاوو مؤسسا

كضاي  ا وارو ا خ    لآلل ال القاتم ، م ي ويوان ا  امل ا ضاين با سااوا  الاذي يراقاد القاانون 
 ر (11)ا تضلح با ساوا  با الرجاا والنسات وير د امت اله

مراعااة القااانون  مااع اإلنساان  بحقااوق قاةالمتعل الدوليااة االلتزاماات تنفيا  -رابعاا  
  الدولي اإلنساني الساري

 القطاعات بين المشتركة المسائل -ألف 
 (12)المساواة وعدم التمييز -1 

ماا قاانون  2أعربت منا  القياات علاى التم  ا  الضن اري عاا قلقااا ا توا اي  ن ا ااو   -9
 84/2009م افة  التم    اليت  نص على أن هذا القانون ب  غته ا ضدل  مبوجد القاانون رقا  

ينط ح على فضي التم    بس د ا  ي اإلمين ف ما يتضلح بالس ا أو ا متل اال ا نقولا  ا خار  
مال ا تاحاا  لل ماااور ي السااوق الضاماا ، باساات نات مضااامالل القطااا  اصاااص،   ااا أن أو اصااد

 ُضسَّر على أهنا     التم    بسا د ا  اي اإلماين ي ا ضاامالل اصا ا ، وهاو ماا ينتااك أح اا  
ر وأعربت الل ن  ا ضن ا  بااحلقوق (13)اال ضاق   الدول   للقيات على ل ع أ  اا التم    الضن ري

القت اااوي  واالجتماع اا  وال قاف اا  عااا قلقاااا  ن اإلطااار ا ؤسسااي لر ااد  نض ااذ اإلطااار القااانوين ا
و ضاما  الوا او  ال ياا اا مضقاداً و اضد ا ناااا، ر ا  التضاديالل ا قطحاا  علاى اإلطاار القااانوين 
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 للةماي  ما التم  ا  الايت هتادىل إم  وسا ع نطااق احلمايا  لتوامي ل اع أساس التم  ا ر وأو ات
ااا فنلنادا إطارياااا القااانوين وا ؤسساي للةماياا  مااا التم  ا ، و لااك بياامان نضااس  الل نا  باا ن حتسف

 ر (14)ا ستو  ما احلماي  أياً كان أساس التم   
ورحَّ ات الل ناا  ا ضن اا  بالقيااات علااى التم  اا  ةاد ا اارأ  بالتضااديي ا قااطع للقااانون ا تضلااح  -10

و التضاديي الاذي وسَّاع نطااق  ضريام التم  ا  امنساي وامنسااين با ساوا  با الرجاا والنسات، وه
ل ومي التم    القات  علاى أسااس ايويا  امنساان   وا  اار امنسااينر والح ات الل نا  بقلاح أن 
قااانون ا ساااوا  وقااانون م افةاا  التم  اا  ال يااوفران للنسااات ي الوقاات الااراها احلماياا  ال اف اا  مااا 

 ر (15)أو ا تقاطض أ  اا التم    ا تضدو  
وأعرباات الل ناا  ا ضن اا  عقااوق اإلنسااان عااا قلقاااا  ن التوااريع الااراها ا تضلااح مب افةاا   -11

التم    القات  على أساس ا  ي امنسي وايوي  امنسان   ال يتس  بالوموار وأعربات الل نا  عاا 
 ااي امنسااي وايوياا  امنسااان  ر قلقاااا أيياااً بواا ن التقااارير ا تضلقاا  ب فضاااا التم  اا  القااات  علااى ا 

وأو اات باا ن  ضاا د فنلناادا جاووهااا ي جماااا م افةاا  التم  اا  القااات  علااى أساااس ا  ااي امنسااي 
وايويااا  امنساااان  ، والقياااات عل اااه، بطااارق منااااا إجااارات إ اااالع  واااريضي  اااامي يياااما احلمايااا  

 ر  (16)ا تساوي  ما التم    القات  على ل ع ا سس
ا مااا  ا تةاااد  للطب ااا  والضلااا  وال قاف ااا  )ال ونسااا و( أن خطااا  الضماااي والح ااات من مااا   -12

 ض اس أها  التادابم الايت ا اذهتا احل وما   2015-2012ا تضلق  با ساوا  باا امنساا للضاط  
ما أجاي حتق اح ا سااوا  باا الرجااا والنساات وم افةا  التم  ا  امنسااينر وأ اارل إم أن خطا  

نساااا ح س اساااا  ا ساااااوا  بااااا امنسااااا، وهااااي  تيااااما  اااادابم مم ااااع الضمااااي هااااي مب اباااا   ااااك لت
الاااودارالر و ر  اااا  خطاااا  الضمااااي هااااذ  إم برنااااامب احل وماااا  و قريرهااااا ا وا بواااا ن ا ساااااوا  بااااا 

قارر   وامي إوماا  ن م  أيياً إم أن التدابم ا ر وأ ارل ا 2010امنسا، الذي أُعد ي عا  
أن  ضااد م  ان اهتااا  ي مواارو  التوااريع، و توقااع مااا ل ااع الااودارالعمل ااال  ق اا   ا ماار امنساااين 

ا قطحاا  انطالقاااً مااا ا ن ااور امنساااين وأن   اانفم إح اااتاهتا وب اناهتااا ا خاار  ا تضلقاا  بالناااس 
 ر (17)عسد نو  امنس

وف مااا يت اااي بالتو اا ال ا قدمااا  ي امولااا  ال ان اا  لالساااتضرال الاادوري الواااامي بوااا ن  -13
، أعرباات مضوةاا   ا ماا  ا تةااد  لوااؤون الالجدااا (18)ل التم  اا  والضن ااري  وكاار  ا جاناادحاااال

عااا أسااضاا السااتمرار التم  ااا  والضن ااري  وكاار  ا جانااد ي فنلنااادار وأ ااارل ا ضوةاا   إم ديااااو  
و ام  التضل قاال وادااوالل الضن ااري  وال ارها  لمجاناد ماا جانااد ا فاراو والس اسا ا، ودياااو  

دو االعتااااداتال علااااى مراكاااا  اسااااتق اا الالجدااااا وعلااااى ملتمسااااي الل ااااوت، وانتوااااار ووريااااال عاااا
الووار  اليت  قو  هبا لاع  ا ماا ا هل ا  ا ساما  جناوو أووياار وأ اارل أييااً إم وجاوو إطاار 

 ر (19)قانوين   افة  الضن ري ، ول ا ين غي  ض ي   نض ذ 

 (20)ة وحقوق اإلنسانالتنمية والبيئة واألعمال التجاري -2 
أو اااات الل ناااا  ا ضن اااا  باااااحلقوق االقت اااااوي  واالجتماع اااا  وال قاف اااا  باااا ن  ضاااا د فنلناااادا  -14

ي ا اتااا  ماااا الناااا ب  0.7جاووهاااا الرام ااا  إم حتق اااح ايااادىل الااادود ا تم اااي ي   ااا ص نسااا   
 ر(21)القومي اإللاد للمساعد  اإلمنات   الرمس  
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 لسياسيةالحقوق المدنية وا -باء 
 (22)حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه -1 

أعرباات الل ناا  ا ضن اا  باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماع اا  وال قاف اا  عااا قلقاااا  نااه، ر اا   -15
اعتماو خط  الضمي الوطن ا  ا تضلقا  باحلاد ماا الضنام ا ماارس علاى ا ارأ ، ال يا اا مضادا الضنام 

 ر (23)جد ما ي ضي ما خدمال الدع  الرام   إم محاي  اليةاياا ن د مر ضضاً، وال يو 
وأعرباات الل ناا  ا ضن اا  بالقيااات علااى التم  اا  ةااد ا اارأ  عااا قلقاااا  ن القااانون امناااتي  -16
ي اا يضرفىل اال ت اص عسد ورجا  عنام امااين، وال يادر  عاد  موافقا  الياة   ي  ام    ال

القانون امناتي ال ي اا يضرفىل التضسم ي استخدا  السلط  الاذي التضريم؛ و ن مورو   ضديي 
يااؤوي إم اممااا  ب نااه اعتاادات جنسااي وال يواا ي ا ت اااباً، وهااو مااا يط ااد عل ااه، ماا اًل، أح ااا  

ؤسساا   ةااد ا  ااخاص ا ستيااضضا، متساااهل  علااى ا فضاااا الاايت ير   اااا امنااا  ي ا وسااا  ا 
 17.5و ن مضدالل اإلوان  ي حاالل اال ت اص أقاي نسا  اً ) س ما النسات  وال اإلعاق ؛ ال

ي ا اتاا (ر ووعاات الل ناا   49.5ي ا اتاا ( مااا مضاادالل اإلواناا  ي جاارات  أخاار ، كاالعتاادات )
فنلنااادا إم مراجضااا  التواااريع ا تضلاااح باال ت ااااص ع اااش ُداااذىل مناااه أي ناااص يواااط  أن ي اااون 

ادياااد، وع اااش يياااع عاااد  موافقااا  الياااة   ي  ااام   االعتااادات امنساااي ارُ  اااد باااالقو  أو بالت
ا تضلقاااا   2-1مااااا القااااانون امناااااتي،  ااااا ا اااااو   20 ضااااديي ماااااو ا مااااا ال اااااص  التضرياااام؛ وإم

ا تيااامن  ا ح اااا  ا تضلقااا  باالعتااادات امنساااي، ك ماااا يوااامي  ضريااام  1-5باال ت ااااص وا ااااو  
طاةاااي الااايت  نطاااوي علاااى التضسااام ي اال ت ااااص أييااااً ا فضااااا امنسااا    ااام القاتمااا  علاااى ال

اساااتخدا  السااالط ، كماااا ي حااااالل اال ت ااااص ا ر   ااا  ةاااد النساااات ا ق ماااال ي مؤسساااال 
مغلق ، مع  ضديي ام اتال ا وقض  على هذ  ا فضاا ما الغرام  إم احلد ا وىن لضقوب  السا ا،  

 اااا   ااادابم حمااادو  للتةق اااح كماااا كاااان الوااا ن ي ا اةاااي بالنسااا    ااار  ا هاااذ  ا فضااااا؛ وإم ا
بال امااي مااع ماار  ا اال ت اااص ومقاةاااهت  ومضاااق تا  بغ اا  دياااو  مضاادالل اإلواناا  ي حاااالل 

 ر (25)ر وقدمت الل ن  ا ضن   عقوق اإلنسان  و  ال ممامل (24)اال ت اص
ناًت ي وأ ااارل الل ناا  ا ضن اا  بالقيااات علااى التم  اا  ةااد ا اارأ  إم أن فنلناادا   ااي اساات  -17

ا نطقاا ،  ن الاادوا اداااور  قااد جر ماات الطلااد علااى ال غاااتر وأو اات الل ناا  باا ن  تخااذ فنلناادا 
 ر (26)خطوال حنو  رمي الطلد على ال غات و دابم لرو  هذا الطلد

 (27)الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -2 

سان  علاى اعتمااو  250مبارور  2016فنلندا احتضلت ي عا   أ ارل ال ونس و إم أن -18
 1999أوا قااانون حلرياا  ا ضلومااالر وقالاات إن القااانون ا تضلااح بضلن اا  ا نوااط  احل وم اا  لضااا  

أرسى م دأ الضالن  ، ح ش ينص علاى إ احا  الومااتح الرمس ا  لضاما  اممااور، ماا مل يُانص  اراحً  
الىل  لااكر ويرسااي القااانون أيياااً عمل اا   تاا    ي  ااخص ي هااذا القااانون أو ي  اام  علااى خاا

الو ااوا إم أي ساا ي ي حااود  ساالط  مااا الساالطالر ويلاا   القااانون الساالط  باا ن  قااد  الوم قاا  
ا طلوب  ي خالا أس وعا ما  لقي الطلادر فاإ ا ُمنضات الوم قا ، ملاود  قاد  الطلاد االعاطال 

 ر (28)أما  احمل م  اإلواري 
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الل ناا  ا ضن اا  بالقيااات علااى التم  اا  ةااد ا اارأ  بضنلناادا الر ضااا  النساا   ا دوياا  وأ اااول  -19
ي ا اتا (، وباا مم لاي الدولا  ي  47ي ا ات (، وي احل وم  ) 43لتم  ي ا رأ  ي بر ان الدول  )

م ال ر وأعرباات الل نا  عااا قلقاااا لياضم    ااي النسااات ال ااا(29)ي ا اتاا ( 62الرب اان ا ورو  )
ر و ا ضت الل نا  فنلنادا علاى (30)ي الرب ان ال امي وي ه داال ا اا  القارار الس اساي ا خار 

أن  يااما أن ي ااون    ااي ا اارأ  ي ا نا ااد الق اوياا  بالقطااا  اصاااص مضاارباً عااا التنااو  ال امااي 
سااات للساا ان، و اا ضتاا أيياااً علااى أن   ضااي    ااي نسااات الضدااال احملروماا ، كااذوال اإلعاقاا  ون

 ر (31)ا قل ال اإلمن   ونسات الروما وا ااجرال، ي احل ا  الس اس   واحل ا  الضام 

 (32)حظر جميع أشكال الرق -3 

ف مااا يتضلااح بالتو اا ال ا قدماا  ي امولاا  ال ان اا  لالسااتضرال الاادوري الوااامي، وا تضلقاا   -20
احلماياا  وا ساااعد  يااا، وبتنض ااذ بياامان االعااطاىل بالنسااات ةااةايا اال ااار هبااذ  ال ااض  و ااوفم 

اإلجاراتال القاتما  الاايت  ادع  ا ضاايم ا ضااطىل هباا وول ااً ي م افةاا  اال اار با  اخاص و قاادمي 
التااادريد الاااالد   جاااا   إنضاااا  القاااانون ي جمااااا حتدياااد ةاااةايا اال اااار ومحاااايتا  علاااى النةاااو 

سااا ما ةاااةايا اال اااار،  علاااى ا ااارأ ، ال الساال  ، وبتض يااا  امااااوو الرام ااا  إم مناااع الضنااام ا ماااارس
، أ اااارل (33)بتااوفم مااا ي ضاااي مااا احلماياا  وا سااااعد ، وءا اا  وور اإليااوات والتموياااي وا ااو ضا

مضوة    ؤون الالجداا إم أن احل وما  أعادل خطا  عماي وطن ا    افةا  اال اار بال وار ماا 
باصطااا  وبالضدياااد ماااا مقطحاهتاااا،  ر ورحَّ ااات ا ضوةااا  2017-2016ا قااارر أن  ُنضاااذ ي الضاااط  

مناا الطك   على التدريد والتوع   والتضاون الدودر وأ ارل ا ضوة   أيياً إم أن فنلندا عد لت 
 واااريضاهتا لتقويااا  ن امااااا الاااوطين ا تضلاااح مبسااااعد  الياااةايا ولتوةااا   ه  لاااه، مماااا يضااا د محايااا  

وي ر وأ اارل كاذلك إم أن فنلنادا حادول اليةايا وي ضي يا  حقاوق اإلنساان وا ضاملا  ا تساا
 ر (34)فط   ضاي لليةايا ووةضت قواعد أك ر  رامً  بو ن حتديد اليةايا

وأةااااافت مضوةاااا    ااااؤون الالجدااااا، نقاااااًل عااااا من مااااال ادتمااااع ا اااادين، أن بضااااض  -21
قل اال، ةةايا اال ار خيوون التماس ا ساعد  ماا السالطالر و كارل أم نا  ا  اامل ا ضن ا  با 

ا قااااد  إم الرب ااااان أن  2014ب ااااضتاا ا قاااارر الااااوطين ا ضااااين مبساااا ل  اال ااااار، ي  قريرهااااا لضااااا  
ملتمسااي الل ااوت ي فنلناادا الااذيا  اااروا ةااةايا لال ااار ي ووا أخاار  يواجاااون وةااضاً  ااض اًر 
وأ ااااارل إم أن اكتواااااىل عالمااااال  اااادا علااااى اال ااااار ال  ااااؤوي بالياااارور  إم عمل اااا  حتديااااد 

 ر (35)لية   أو إحالتاا إم الن ا  الوطين  ساعد  ةةايا اال ارل
وأعرباات الل ناا  ا ضن اا  بالقيااات علااى التم  اا  ةااد ا اارأ  عااا قلقاااا  ن  ضاااريم اال ااار  -22

والقواو  ال   اا  م واةة  وقد  ؤوي إم اصط  ي حتديد ةةايا اال ار وماا يقاطن باذلك ماا 
ت الل ن  ب ن  راجع فنلندا  وريضاا ا تضلح باال ار بال ور وب ن  قد  ف وال ي احلماي ر وأو 

 ضااااريم واةاااة  لال اااار والقاااواو  ليااامان التةدياااد السااال   للياااةايا و  وياااده  بسااا ي احلمايااا  
 ر (36)وا ساعد  ال اف  

وأعرباات الل ناا  ا ضن اا  عقااوق اإلنسااان عااا قلقاااا بواا ن أوجااه الق ااور الاايت  وااوص  -23
ديااد النسااات ةااةايا اال ااار ي فنلناادار وأو اات الل ناا  باا ن  وا ااي فنلناادا جاووهااا عمل اا  حت

الرام   إم م افة  اال ار بال ور وب ن  ن ر ي  ضديي قوان ناا ليمان حتديد ةةايا اال اار 
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ساا ما ةااةايا االعتاادات واالسااتغالا امنساا ا، مااا أجااي  ااوفم ا ساااعد  واحلماياا   بال واار، ال
 ر (37)ياا ناس تا 

وأعرباات الل ناا  ا ضن اا  بالقيااات علااى التم  اا  ةااد ا اارأ  عااا قلقاااا  ن ةااةايا اال ااار  -24
واالسااتغالا ي ال غااات قااد يااطوون عااا إبااال  الساالطال عااا هااذا االسااتغالا خوفاااً مااا الطح ااي 

رل مبوجد قانون ا جاند ي الدول  الطرىلر وأو ت الل ن  با ن  اري فنلنادا  ق  مااً صطار  ضا
 ر (38)ةةايا اال ار للطح ي مبوجد قانون ا جاند، وب ن  ضدا القانون عسد االقتيات

وأعربت من  مناهي  التضذيد عاا قلقااا  ن ةاةايا اال اار ي فنلنادا ال د الون ي  -25
ل اااع ا ح اااان علاااى احلمايااا  ال اف ااا  واالعاااطاىلر وأعربااات الل نااا  عاااا قلقااااا أييااااً  ن حتدياااد 

ا ت ر هب  لغرل االستغالا امنسي، والدع  ا قد  ي ، يقطناان باإجراتال جنات ا ، ا  خاص 
ر وأو ااات الل نااا  بااا ن (39)و ن فاااط  التضااااي ال ُ ااان  إال للماااواطنا وا ق ماااا ي الدولااا  الطااارىل

 ط ااااح فنلناااادا التوااااريضال الدول اااا  واحملل اااا  ا تضلقاااا  مب افةاااا  اال ااااار بال واااار، وباااا ن  يااااع إطاااااراً 
ت اااماًل ومتسااقاً   افةتااه، وباا ن  تخااذ  اادابم فضالاا   نااع اال ااار بال واار والقيااات عل ااه، وباا ن م

 ياااع موااارو  م ااااو   وج ا ااا  ي هاااذا ال ااادو، و قاااد  التااادريد ا تخ اااص للم لضاااا بإنضاااا  
القااانون و ااو ضي اي اار  و اامه  مااا ا سااؤولا احل ااوم ا الااذيا يتضاااملون مااع ةااةايا اال ااار، 

 ر (40) جماا حتديد اليةايا والتةق ح ي احلاالل ومقاةا  امنا  ومضاق تا و لك ي

 الحق في الخصوصية والحياة األسرية -4 
أعربااات الل نااا  ا ضن ااا  بالقياااات علاااى التم  ااا  ةاااد ا ااارأ  عاااا قلقااااا  ن ن اااا  التملاااك  -26

بااا ممتل ااال الااراها، الااذي يواا ع ا دوا  علااى إباارا  عقااوو دوا  موااروط   اانص علااى الض ااي 
الا وجا، قاد يااؤمر سال اً علااى الوةاع االقت اااوي للمارأ  بضاد الطااالقر وأو ات الل ناا  با ن  ض ااد 

 ر (41)فنلندا وراس  ن ا  ال وا  الذي يو ع الض ي با ا متل ال
وأعربت الل ن  نضساا عا قلقاا أيياً  ن احلقوق ي ا ضاا  و ام  ماا االساتةقاقال  -27

ياااًل عااا القاادر  علااى كسااد الااردق ي ا سااتق ي، ال  ضااد جاا تاً مااا ممتل ااال ا تضلقاا  بالضمااي، ف
ال وج   عند ا طال   باحلقوق ال وج  ، مما قد يؤوي إم إةضاىل ا رأ  بضد االنض اا أو الطالقر 
وأو ت الل ن  ب ن  ن ر فنلندا ي  نق    ضريم ممتل ال ال وج   ع ش  وامي احلقاوق ال وج ا  

و م  لك ما االساتةقاقال ا تضلقا  بالضماي، فيااًل عاا اإلياراوال الايت  تةقاح  احلح ي ا ضا 
 ر  (42)بضد ال وا 

وأعربت الل ن  نضساا عا قلقاا كاذلك  ن مسا ل  الضنام ا نا د ال  ؤخاذ ي االعت اار  -28
عند ا ا  قرار بو ن حيان  ا طضاا بضد الطالقر وأو ات الل نا  با ن   ضاي فنلنادا أن ي اون 

 ر (43)ضنم ا ن د عاماًل يؤخذ ي االعت ار ب ور  منا    ي قرارال حيان  ا طضااال

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 
 (44)الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -1 

ا جاور أحاطت الل ن  ا ضن   بالقيات على التم    ةد ا رأ  علمااً بربناامب ا سااوا  ي  -29
، وإم 2015ي ا اتا  علاوا عاا   15الذي يادىل إم  قل ص ف او  ا جاور باا امنساا إم 
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ر والح ااات الل نااا  (45) ض يااا  إجااارات  ق اااي ا جاااور ي سااا اق خطااا  حتق اااح ا سااااوا  ي ا جاااور
س ي ا ضن   باحلقوق االقت اوي  واالجتماع   وال قاف   بقلح استمرار الض ي القات  على نو  امن

ا اااااا وقطاعااااال الضمااااي، وهااااو الساااا د الرت سااااي السااااتمرار الض ااااو  ي ا جااااور بااااا امنسااااار 
وأو ت الل ن  ب ن  قيي فنلندا على الض و  ا ستمر  ي ا جور با امنسا عا طريح عاال  

ر وأو ااات الل نااا  أييااااً بااا ن (46)الض اااي الرأساااي وا فقاااي ال  ااام باااا امنساااا ي ساااوق الضماااي
لنادا جاووهااا لتنض اذ م اادأ ا جار ا تساااوي لقاات الضمااي ا تسااوي الق ماا ، بطارق مناااا  يااعم فن

ر وقاادمت الل ناا  ا ضن اا  عقااوق اإلنسااان  و اا ال (47)موا اال   طااوير برنااامب ا ساااوا  ي ا جااور
 ر (48)ممامل 
ل طالا  وأ ارل الل ن  ا ضن ا  بااحلقوق االقت ااوي  واالجتماع ا  وال قاف ا  إم أن مضادا ا -30

بااا الواا اص ال ياا اا مر ضضاااً إم حااد ك اام، ر اا  اعتماااو  ل اا  ةاامانال حقااوق الواا اص وخطاا  
 ر  (49) نض ذهار وأعربت الل ن  عا قلقاا لت ايد مضدا ال طال  الطويل  ا جي ي فنلندا

 الحق في مستوى معيشي الئق -2 
ا ماا ا سااعد  االجتماع ا  أعربت الل ن  نضساا عا قلقاا لضد  كضاي  ا ساتويال الادن  -31

ا ساسااا   ومساااتةقال ا ااارل والوااا خوخ ر وأو ااات بااا ن   ضاااي فنلنااادا أن ي اااون احلاااد ا وىن 
 ر (50)لالستةقاقال االجتماع   كاف اً لتغط   الت ال م الضضل   للمض و 

 (51)الحق في الصحة -3 

او حااالل االكتدااص، الح ت الل ن  ا ضن   بالقيات على التم  ا  ةاد ا ارأ  بقلاح ادويا -32
واةااااطراص ا كااااي، ومضاااااقر  مااااواو اإلومااااان، وا ماااارال  ال ال اااال  بااااال ةوا، واالنتةااااار ي 
 ااضوىل النسااات والضت ااال ي فنلناادار وأو اات الل ناا  باا ن  ضااال فنلناادا الوةااع ال ااةي والنضسااي 
، ا تاااادهور لااااد  الوااااابال والضت ااااال وباااا ن  نااااع و ضااااال إسااااات  اسااااتضماا ال ةااااوا وا خاااادرال

ساا ما ي وساااتط  و  قاا ضاا، وال باإلةاااف  إم االنتةااار، بطاارق مناااا محااالل لتوع اا  ا راهقااال
 ر (52)اإلعال 
وأعربت الل ن  نضساا عا القلح بو ن إل ا  مغايري ايوي  امنسان   بإم اال عقماا  أو  -33

عطاىل القااانوين اصيااو  لضمل اا   ضقاا   ل ااي يُضااطىل قانوناااً هبااويتا  مبوجااد القااانون ا تضلااح باااال
ر وأو اات الل ناا  باا ن  سااار  فنلناادا إم  ضااديي  لااك 2002جباانس مغااايري ايوياا  امنساا   لضااا  

القااانون ع ااش ي ضااي االعااطاىل بايوياا  امنسااان   وون ا ااطا  التق ااد با ف ااار النمط اا  اصا اا  
 ر (53)على التضق  با  ار أو السلوك الذكوري أو ا ن وي، وع ش ال يطالد ا فراو با وافق  

 الحق في التعليم -4 
ي  70أعرباات مناا  القيااات علااى التم  اا  الضن ااري عااا قلقاااا  نااه، ب نمااا يضاا   حنااو  -34

ا اتاا  مااا ا طضاااا الناااطقا باللغااال ال ااام   خااار  مااوطنا ، أساساااً ي منطقاا  هلساان ي وي 
ي  لقي التضل   االبتداتي باللغ  ال ام   إال ي  روفان  مي وأولو، ال يُضطىل عح الوضد ال امي

مااااوطا ال ااااام ار و ضاااارص الل ناااا  عااااا قلقاااااا أيياااااً  ن اصاااادمال االجتماع اااا  وال ااااة    اااام 
م ضول  ب ور  فضل   للوضوص ال ام   بلغاهت ر و و ي الل نا  با ن  ياما فنلنادا ح اوا ل اع 
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علاااى التضلااا   بلغااااهت  الذا  ااا ، بطااارق منااااا ا طضااااا ال اااام ا، ي ل اااع إقلااا   الدولااا ، بالضضاااي 
 ر (54) دريد م يد ما ا درسا على اللغال ال ام  

و الحظ من  القيات على التم    الضن ري اخنضال حاالل  سلط ا قاران ي ا ادارس  -35
بضيي برنامب "ك ضا" وجاوو فنلندا الرام   إم احلد ما التنم ط السلا لواضد الروماا عاا طرياح 

ماااالل التلض يون ااا  الااايت  ساااتادىل الوااا اص و قاااو  علاااى موسااا قى الاااراص، وماااع  لاااك ال  ااا اا احل
الل ن   واضر باالقلح بوا ن اساتمرار  ضارل أطضااا الروماا وا طضااا ا اااجريا لتسالط ا قاران ي 
ا ااادارسر وأو اااات الل ناااا  باااا ن  وا ااااي فنلناااادا  ض يااا  جاووهااااا الرام اااا  إم محاياااا  أطضاااااا الرومااااا 

 ر (55) ااجريا ما  سلط ا قران ي ا دارسوا طضاا ا
ال ااور عاا ودار  التضلا   وال قافا   1777/2009والح ت ال ونس و أن ا رساو  رقا   -36

داادو أسااس وعاا  التضلاا   الت م لااي ا قااد  لمطضاااا  وي ا  ااي ا جنااا أو ال ااامي أو أطضاااا 
أناااه إ ا مل  قاااد  ا ؤسسااا  التضل م ااا  الروماااا ي مااارحليت التضلااا   ا ساساااي وال اااانوير وأ اااارل إم 

التضلااا   باللغااا  ا   للتالم اااذ ا جاناااد أو ال اااام ا أو الروماااا، علاااى النةاااو ا ن اااوص عل اااه ي 
قانون التضل   ا ساسي، ف م ا  وج ه وع  مستقي مبوجد  لك ا رسو  لتقدمي التضل   للتالم ذ 

ناهب الوطن   ا ساس    رحلا  التضلا   ماا ق اي ر وأ ارل ال ونس و أيياً إم أن ا (56)بلغتا  ا  
ي ساااا اق عمل اااا   ااااارك ف اااااا ل ااااع أ ااااةاص  2014االبتااااداتي وا ساسااااي ُجاااادول ي عااااا  

ساا ما مقاادمو التضلاا   ومو ضااو التضلاا  ، كمااا ُ اا ع اعبااات والتالم ااذ علااى ا وااارك ر  ا  االة ، ال
،  قاااو  علاااى ا اااناب ا ساساااي وأ اااارل ال ونسااا و كاااذلك إم أن منااااهب وراسااا   حمل ااا  جدياااد 

 ر (57)2016اددو، سُتط ح  درمل اً ي ا دارس اعت اراً ما  ص/أ سطس 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -دال 
 النساء -1 

رح اات الل ناا  ا ضن اا  بالقيااات علااى التم  اا  ةااد ا اارأ  ءطاا  الضمااي احل وم اا  للمساااوا   -37
وهي اصط  اليت  نسقاا وحد  ا ساوا  با امنسا التابض  ، 2015-2012با امنسا للضط  

لاااودار  الواااؤون االجتماع ااا  وال اااة ، ورح ااات الل نااا  أييااااً بااااماوو الرام ااا  إم  ض يااا  اي اكاااي 
اإلواري  ما أجي  ضما   ا ن اور امنسااين ي احل وما ، بطارق منااا إعاداو ُكت اد لادع  ا نواط  

ا ي الاااودارال الضنلنديااا  و قااادمي عاااد  بااارامب  دري  ااا  وجلساااال الااايت   ااارس ا سااااوا  باااا امنسااا
إعالم اا  للمااو ضا ا اادن ا ي جماااا  ضماا   ا ن ااور امنساااينر وأو اات الل ناا  باا ن  اا وو فنلناادا 
مؤسساهتا وه داهتا القاتم  وامديد ، ا ضن   بالناول با رأ  وحتق ح ا ساوا  با امنسا، با وارو 

 ر (58)   وا ال   ال اف  ال وري  والتقن
وأعربت من  مناهي  التضذيد عا قلقاا النتوار الضنم ا مارس على ا ارأ  ي فنلنادا،  -38

مبااا ي  لااك الضناام ا ناا د وامنسااي، ولاانقص اإلبااال  عااا هااذ  احلاااالل، واالفتقااار إم التمويااي 
اال ت ااااص ال يااا اا  ا خ اااص للت ااادي ياااذ  احلاااااللر وأعربااات الل نااا  عاااا قلقااااا أييااااً  ن

ُي نم عسد ورج  الضنم ال دين ول س عد  ا وافق ، ولضد  كضاي  الادع  ا قاد  للياةايا، مباا 
ي  لااااااك اصاااااادمال ا تخ  اااااا ، ولضااااااد   ااااااوافر عاااااادو كاااااااىل  مااااااا وور إيااااااوات ةااااااةايا الضناااااام 

 ر (59)وأطضايا
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 (60)األطفال -2 
  حتديااد ةااةايا اال ااار، مبااا أو اات مضوةاا    ااؤون الالجدااا باا ن  ضاا د فنلناادا عمل اا -39

فا ا  النساات وا طضاااا، ي إطاار إجارات الل ااوت؛ وبا ن  ضتماد إجااراتال لتةدياد ا  اا  الُضياالى 
لمطضاا ةاةايا اال اار وأطضااا الياةايا؛ وبا ن  ط اح نُاُااب الساا وناو  امانس والتناو  والاناب 

 ر (61)التواركي ي عملاا ا تضلح مب افة  اال ار
اق إ اااااار  مضوةااااا    اااااؤون الالجداااااا إم التو ااااا   ا قدمااااا  ي امولااااا  ال ان ااااا  وي سااااا  -40

لالساااتضرال الااادوري الواااامي، الااايت وعااات إم  ط  اااح  ااادابم بديلااا  الحت ااااد ملتمساااي الل اااوت 
وا ااجريا  م الورع ا، مباا فا ا  ا طضااا و امه  ماا ا  اخاص ا ستياضضا، وإنواات  ل ا  

 2016ن سااااان/أبريي  15ا ضوةاااا   إم أن احل وماااا  قاااادمت ي  ل، أ ااااار (62)لدراساااا  ا مارساااا 
( يتياما  ادبميا باديلا لالحت ااد،  ااا  301/2004مواروعاً لتضاديي قاانون ا جاناد )رقا  

اإلقام  ا وجا  )بور  مراجض  الورط (، ول و  ال  ت لمطضاار وب نات ا ضوةا   أن هادىل هاذا 
وةااامان إبضااااو ملتمساااي الل اااوت ا رفوةاااا عاااا ال لااادر ا قاااطع هاااو حتساااا كضاااات  إجااارات الل اااوت 

وأ ارل ا ضوة   إم أن هدىل احل وم  ما  ادابم ا راق ا  ا قطحا  هاو حتساا االساتضداو إلوار  
أعااداو أكاارب مااا ملتمسااي الل ااوتر وأ ااارل أيياااً إم أن مواارو  التضااديي يسااتادىل أيياااً احلااد 

  ر(63)ل اصا  ما احت اد ا طضاا وا  خاص  وي االحت اجا
م( باا ن  قا ف  فنلناادا  اا مم التضااديالل  وأو ات من ماا  ا ماا  ا تةاد  للطضولاا  )ال ون ساا -41

ا ختلضاا  لقااانون ا جانااد علااى ا طضاااا، وباا ن  ااود اهتماماااً خا اااً إلعماااا احلااح ي لااع  ااي 
 ام ا  اةوبا  ا سر ، مع مراعا  إورا   رو  الدخي و  ممها على ا طضاا، وال س ما الُق ر

بااذويا ر وأو اات باا ن  سااار  فنلناادا إم إوخاااا التضااديالل التوااريض   اليااروري  بناااًت علااى  لااك 
ااار لااع  اااي ا طضاااا بُ سااره ، وبااا ن  تخااذ ل اااع  اااي با ااا  اإلجااراتال و  سف التق اا  ، وباا ن  ض ف

   ر(64)التدابم الضمل   ممع  ي ا طضاا بُ سره 
إلةاف  إم احطا  استقالل   امامضال الضنلندي ، وهو ماا ي ضلاه ، باال ون س موأو ت  -42

القانون، بإورا  الت ق م ي جماا حقوق اإلنسان ي الادورال التدري  ا  ا قدما  مم اع ا درساا، 
وب ااذا جاااوو ليااامان اكتساااص ا درساااا للماااارال الياااروري  الالدماا  لتقااادمي ا ناااهب الدراسااا   

 ن  ا وو فنلنادا ا  اخاص الضااملا ماع ا طضااا والوا اص باالت ق م ي الوطن  ر وأو ت أييااً با
جماا حقوق الطضي لتم  انا  ماا إعمااا  لاك احلقاوق ي عملاا ر وباإلةااف  إم  لاك، ح ات 

فنلندا على  قدمي التدريد ي جماا حقاوق الطضاي إم ا ساؤولا الضماوم ا وا او ضا  ال ون س م
 ر (65) مي واحملليا دن ا على ال ض ديا اإلقل

وأعربت من  مناهي  التضذيد عا قلقاا بو ن احت اد ا طضاا ماع السا نات ال االغا  -43
ي أماااااكا االحت اااااد، وأو اااات باااا ن  تخااااذ فنلناااادا خطااااوال للض ااااي بااااا ا حاااادا  احملت اااا يا 
  وال ااالغا ي ل ااع أماااكا االحت اااد، مااع مراعااا  م اااحلا  الُضياالى، و لااك وفقاااً لقواعااد ا ماا

ا تةااد  النمو ج اا  الاادن ا إلوار   ااؤون قيااات ا حاادا  )قواعااد ب  ااا( وقواعااد ا ماا  ا تةااد  
   ر(66)بو ن محاي  ا حدا  ا سلوب  حريتا 
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 (67)األشخاص ذوو اإلعاقة -3 
أعربااات الل نااا  ا ضن ااا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماع ااا  وال قاف ااا  عاااا قلقااااا النتواااار  -44

ص  وي اإلعاقاا  ي فنلناادا، ال ساا ما ي جماااا الضمااير وأو اات باا ن  واا ع التم  اا  ةااد ا  ااخا
فنلندا فرص الضمي ا نتب وا ادفو  ا جار ي ساوق الضماي لم اخاص  وي اإلعاقا ، بطارق منااا 
 ط  ح ن ا  ح ص الضمي ا خ    لم خاص  وي اإلعاق  ي القطاعا الضا  واصااص علاى 

نادا ح ار التم  ا  علاى أسااس اإلعاقا  ي قاانون عاد  التم  ا  السواتر وأو ت أيياً ب ن  در  فنل
 ر (68)امديد الذي  ن ر ف ه الدول  ي الوقت الراها

والح ت ال ونس و وةع برنامب بضنوان "التضل   ا ؤهفي للضمي واحل ا  ا ساتقل " هبادىل  -45
ارل إم أن هااذا  قاادمي التضلاا   للطااالص  وي أ ااد اإلعاقااال إلعااداوه  وإعاااو   اا ه ل ا ر وأ اا

الربنااامب يسااتادىل مااا ال  ُتاااع ياا ، بساا د ا اارل أو اإلعاقاا ، فر اا  االلتةاااق بااالتضل   الااذي 
يؤوي إم احل وا على مؤهالل وراسا  ر وأ اارل أييااً إم أن هاذا الربناامب ياادىل إم   وياد 

 ر (69)هؤالت الطالص بالتضل   اصاص واإل راىل عل ا  وفقاً  هدافا  وقدراهت  الوخ   
وأعربااات الل نااا  ا ضن ااا  بالقياااات علاااى التم  اااا  ةاااد ا ااارأ  عاااا قلقااااا بوااا ن ا ح ااااا   -46

القانون ااا  الااايت   ااا   ضقااا   النساااات  وال اإلعاقاااا  الذهن ااا  وعالجااااا بوسااااتي مناااع احلماااي بضااااد 
ر وأو ااات (70)احل اااوا علاااى موافقااا  ممااا لاا القاااانوين ي حالااا  عاااد  قااادرهتا علاااى إبااادات ا وافقااا 

  ا ضن   باحلقوق االقت اوي  واالجتماع   وال قاف   ب ن   ضي فنلندا على حناو  فضلاي احلمايا  الل ن
ال اف اا  لياامانال حقااوق النسااات والضت ااال  وال اإلعاقاا ر و اا ضت الل ناا  الدولاا  علااى وةااع 

 ر (71)منو   لتقدمي الدع  ي س اق عمل   ا ا  القرار ا تضلح عقاا ي ال ة  امنس   واإلجناب  
وأعربااات الل نااا  ا ضن ااا  بالقياااات علاااى التم  ااا  ةاااد ا ااارأ  عاااا قلقااااا  ن النساااات  وال  -47

اإلعاقاا  يضااانا مااا أ اا اا متضاادو  مااا التم  اا ، مناااا التم  اا  ي احل ااوا علااى التضلاا   والضمااي 
تم  ا  والرعاي  ال ة   وا وارك  ي احل اا  الس اسا  ر وأعربات عاا قلقااا أييااً  ن قاانون عاد  ال

أوسع نطاقاً ف ما يت ي بالتم    القات  على ا  ي اإلمين با قارن  مع التم    القات  على اإلعاق  
ف ما يتضلح بالس ا والرعاي  االجتماع   واليمان االجتماعي والرعاي  ال ة   واصدمال الضام  

 ر  (72)ا خر 

 (73)األقليات والشعوب األصلية -4 
   باحلقوق االقت اوي  واالجتماع ا  وال قاف ا  بتنض اذ الس اسا  الوطن ا  رح ت الل ن  ا ضن -48

بواا ن الرومااا، ومااع  لااك أعرباات عااا قلقاااا لضااد  وجااوو  اادابم حماادو  للت اادي للتم  اا  ا سااتمر 
ر وأو ت الل ن  ا ضن ا  عقاوق اإلنساان با ن  تخاذ فنلنادا  ادابم (74)الذي  واجاه أقل ال أخر 

ر وقادمت منا  القياات علاى التم  ا  (75)،  وامي حتساا التواريضالد الروماا نع التم  ا  ةافضال  
 ر (76)الضن ري  و  ال ممامل 

والح ااات الل نااا  ا ضن ااا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماع ااا  وال قاف ااا ، بقلاااح، أن  ناااو   -49
 خذ ي التقلص، وأن بضياا ُمضرل صطر االندمارر وح ت الل نا  فنلنادا علاى  اللغال ال ام  

ةمان التنض ذ الضضاا للربنامب الوطين إلح ات اللغال ال ام  ، بطرق منااا   ا ص ماوارو كاف ا  
 ر  (77)ودياو  عدو ا درسا
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والح ااااااااات منااااااااا  القياااااااااات علاااااااااى التم  ااااااااا  الضن اااااااااري أن فنلنااااااااادا أنوااااااااا ل ي  ص/  -50
فريقااً عاااماًل لتنقا   قاانون الرب ااان ال اامي، وماع  لااك أعربات عاا قلقاااا  ن  2012 أ ساطس

الرب اااان ال اااامي يتمتاااع بسااالط  حمااادوو  للغايااا  ي ا اااا  القااارارال ا تضلقااا  با سااااتي  ال ال ااال  
باالساااتقالا الاااذاا ال قااااي للواااضوص ال اااام  ، مباااا ي  لاااك احلقاااوق ا تضلقااا  با راةاااي وا اااوارو 

ر وأعربااات الل نااا  ا ضن ااا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماع ااا  وال قاف ااا  عاااا أساااضاا (78)دم ا ساااتخ
لطوا عمل   االعطاىل عقوق الوضوص ال ام   ي استخدا  أراة اا واحملاف   على ُسُ ي ع واا 

 اي التقل دي  ي موطناار وأو ت الل ن  ب ن  تخذ فنلندا التادابم التواريض   واإلواريا  الياروري  ل
  ضي على حنو  كامي وفضاا حقوق الوضوص ال ام   ي  لك أرةاا والت ارىل عريا  ي مرواهتاا 

ر وأو اات الل ناا  ا ضن اا  عقااوق اإلنسااان باا ن  ضاا د فنلناادا إعماااا حقااوق (79)ومواروهااا الط  ض اا 
ا  ال ام ا، عا طريح  ض ي  سلطال ا ؤسسال ا م ل  لل ام ا، م ي الرب اان ال اامي، ي ا ا

 ر  (80)القرارال
وأعربت الل ن  ا ضن   بااحلقوق االقت ااوي  واالجتماع ا  وال قاف ا  عاا قلقااا لضاد  ا اا   -51

 ااادابم كاف ااا  للت ااادي لآلماااار السااال    لتغااام ا نااااو علاااى الواااضوص ال اااام   وليااامان أال  اااؤمر 
نواط   ا مماً سال  اً ا نوط  اليت  قاو  هباا ال  اناال اصا ا  ي قطاع ا  ا ار و ام  لاك ماا ا 

علااى  تااع هااذ  الوااضوص عقوقاااا االقت اااوي  واالجتماع اا  وال قاف اا ر وأو اات الل ناا  باا ن  تخااذ 
فنلناااادا التاااادابم ا ناساااا   للت اااادي لآلمااااار الساااال    لتغاااام ا ناااااو علااااى أراةااااي الوااااضوص ا  اااال   

 ر (81)ومواروها

 (82)لياا المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخ -5 
الح اات مضوةاا    ااؤون الالجدااا أن ال ياااو   اام ا توقضاا  ي عاادو ملتمسااي الل ااوت ي  -52

كااااااانون   8أو  باحل وماااااا  إم ا ااااااا  سلساااااال  مااااااا اإلجااااااراتال التق  دياااااا ر فضااااااي  2015عااااااا  
نقطااا ، هتااادىل علاااى ا جاااي الق ااام إم  80،  ااادرل خطااا  عماااي ماااا 2015ا وا/ويسااامرب 

مسي الل وت" إم ال لادر و لات أها  النقاا ، الايت أول إم  ضاديالل "وقم التدفح ا نضلت  لت
، إلغااات "احلماياا  اإلنسااان  " بو ااضاا فداا  محاياا  وطن اا ، 2016للتوااريضال  ال ال اال  ي عااا  

وفرل ق وو على لع  ي ا سار، و ق  اد ا سااعد  القانون ا  ا قدما   لتمساي الل اوتر وأ اارل 
ضاااا ي القاااارارال ستوااااد  غااامال، منااااا فاااارل ق اااوو علاااى الطضااااون ا ضوةااا   إم أن عمل ااا  الط

ا قدم  إم احمل ما  الضل اا، وفارل ق اوو علاى  قادمي مضلوماال إةااف   إم احمل ما ، و قلا ص فاط  
الطضااار وأعرباات ا ضوةاا   عااا أسااضاا  ن بضااض التضااديالل، وإن  لاات ي نطاااق احلااد ا وىن 

   ر(83)اهن  ي فنلندالليمانال،  ق د ا مارسال ام د  الر 
وأعربااااات منااااا  القياااااات علاااااى التم  ااااا  الضن اااااري عاااااا قلقااااااا لت اياااااد ا وااااااعر ا ناهيااااا   -53

ر وأعرباات الل ناا  ا ضن اا  بااحلقوق االقت اااوي  واالجتماع اا  وال قاف اا  عااا (84)للماااجريا ي فنلناادا
ل ااااال، م ااااي قلقاااااا السااااتمرار التم  اااا  ةااااد ا  ااااخاص  وي ا  ااااوا ا ااااااجر  وةااااد أفااااراو ا ق

النااااطقا بالروسااا   والروماااا وال اااومال ا، وءا ااا   ي جمااااالل الضماااي والتضلااا   والرعايااا  ال اااة   
والساااا ار وأو اااات الل ناااا  باااا ن    اااام فنلناااادا جاووهااااا  نااااع وم افةاااا  التم  اااا  ا سااااتمر ةااااد 

 ر (85)ا  خاص  وي ا  وا ا ااجر 
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بوااا ن إجااارات الل اااوت الساااريع ا قااارر  وأعرباات الل نااا  ا ضن ااا  عقاااوق اإلنساااان عاااا قلقاااا -54
مبوجااد قااانون ا جانااد، والااذي ياانص علااى إطااار دمااين ةاا ح للغاياا  ال يساام  بدراساا  طل ااال 
الل وت بدق  وال  لتمسي الل وت بإعداو طل اهت  علاى النةاو السال  ر وأعربات الل نا  عاا قلقااا 

 لقااااتي ي وقااام الطح اااير  أييااااً  ن الطضاااون ا قدمااا  مبوجاااد اإلجااارات الساااريع لااا س ياااا  ااا مم
وأو ت الل ن  ب ن  يما فنلندا أن د ي ل ع ا  اخاص احملتااجا إم احلمايا  علاى مضاملا  
مالتمااا  وعاولااا  ي ل اااع إجاااراتال الل اااوت، وأن ي اااون للطضاااون ا قدمااا  مبوجاااد إجااارات الل اااوت 

 ر (86)السريع   مم ي وقم الطح ي
نسااان اإلعااراص عااا قلقاااا  ن مركاا  احت اااد متساااال، وكااررل الل ناا  ا ضن اا  عقااوق اإل -55

وهاااو وحاااد  االحت ااااد الوح اااد   لتمساااي الل اااوت وا اااااجريا  ااام الوااارع ا ي فنلنااادا،  اااديد 
االكت اا،، و ن ال  ام ماا ملتمساي الل اوت وا اااجريا  ام الوارع ا، مباا فا ا  ا طضااا  ام 

اماي وا  اخاص  وو اإلعاقا ، يووعاون مرافاح ا  ةوبا باذويا  أو ا نض الون عاا  وياا  واحلو 
احت اااد الواارط  لضااطال طويلاا ر وأو اات الل ناا  باا ن  سااتخد  فنلناادا بااداتي الحت اااد ملتمسااي 

ر وقاااادمت مناااا  القيااااات علااااى التم  اااا  (87)الل ااااوت وا ااااااجريا  اااام الواااارع ا ماااا  أم ااااا  لااااك
  ر(88)الضن ري  و  ال ممامل 

الالجداااا عاااا قلقااااا  ن ا ساااس الااايت  ااان   اساااتخدا  اإلقامااا  وأعربااات مضوةااا    اااؤون  -56
، و ن اإلقاما  ا وجاا  ماا ا م اا أن ُ ط اح علاى عادو ك ام  ا وجا  ل ست حمادو  علاى حناو  كااىل 

ي أن  سااااتخد  اإلقاماااا  ا وجااااا ، مااااا ملتمسااااي الل ااااوت وال   ااااا التن ااااؤ هبااااار ولااااذلك مااااا احملتماااا
سااتق اا "ا ضتااوع"، هباادىل  اادبم أمااور ملتمسااي الل ااوت ي ك ااديي لالحت اااد، وإمنااا ك ااديي لال ال

خمتلاام مراحااي عمل اا  الل ااوتر و ااا كاناات التضااديالل التوااريض   هتاادىل إم اسااتخدا  بااديي حق قااي 
الحت ااااد ملتمساااي الل اااوت ماااا ا طضااااا  ااام ا  اااةوبا باااذويا  وا نض ااالا عاااا  وياااا ،  ااار  

ناادا ي احت اااد هااؤالت ا طضاااار وأ ااارل ا ضوةاا   ا ضوةاا   أنااه مل يضااد هناااك وا  كااي  سااتمر فنل
 ضاااديالل لقاااانون ا جاناااد  ااانص علاااى أن ا راجضاااال  2016أييااااً إم أن الرب اااان أقااار ي عاااا  

القياااات   الدوريااا  لقااارارال االحت ااااد لاااا   اااون  لقات ااا  بضاااد  لاااك، وإمناااا رهاااا بتقااادمي طلاااد ماااا 
، كةااد أوىن للياامانال اإلجرات اا ، احلااح ي الوااخص احملت اا ر و اار  ا ضوةاا   أن  لتمسااي الل ااوت

ا  وا فوراً أما  سلط  قيات   أو سلط  أخر  مساتقل   راجضا  قارار االحت اادر والوةاع ا م اي هاو 
   ر(89)ساع  ما  دور القرار ا ود 48إم  24أن   ون ا راجض   لقات   وأن  ر  ي خالا 

ن  اوفم حقاوق اإلنساان ا ساسا  ، م اي وأعربت مضوة    ؤون الالجدا عا قلقااا   -57
عقاااااد جلسااااا  اساااااتما  للن ااااار ي ماااااد  قانون ااااا  احت ااااااد  اااااخص، رهاااااا بطلاااااد يقدماااااه هاااااذا 

   ر(90)الوخص

 عديمو الجنسية -6 
الح ااااات مضوةااااا    اااااؤون الالجداااااا أن التواااااريع الضنلنااااادي ا تضلاااااح بامنسااااا   يتسااااا   -58

طرياح ال ناو ، و ان  امنسا   إم ا طضااا بالوموا، ح ش  نع انضادا  امنسا   مبان  امنسا   عاا 
عد ي امنس   ا ولوويا ي فنلندا، و نع انضدا  امنس   بضد فقادان امنسا   الضنلنديا  أو التخلاي 
عناا أو احلرمان مناار وأ اول ا ضوةا   علاى وجاه اص اوص بااإلجرات ا تم اي ي مان  امنسا   

 فنلناادا والااذيا ي ونااون لااوال  لااك عااد ي امنساا  ر ور اا  الضنلندياا   لقات اااً لمطضاااا ا ولااوويا ي
 لااك  وجااد ف ااوال مض ناا  ف مااا يتضلااح بتةديااد عااد ي امنساا  ، وةاامان  تااع عااد ي امنساا   
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باحلقوق ا  ضولا  يا ، و سا  ي ا  اخاص " ام مضلاومي" امنسا  ، أو ال ا   ا وااهب  لاذلك، 
ضوةااا   أييااااً إم أن لاااد  فنلنااادا إجاااراًت ج اااد واالحتضاااا، بال  اناااال واإلح ااااتالر وأ اااارل ا 

ا وات لتةديااد حالاا  ا واطناا    ااا مااا خاللااه التةقااح مااا جنساا   الوااخص أو انضااداماا، ومااع 
 لك ما ا م ا أن يسضر هذا اإلجارات عاا مان  وةاع انضادا  امنسا  ر وب نات ا ضوةا   أن ماا 

واطن  إم إجرات كاماي ا قوماال لتةدياد ا م ا، بناًت على  لك، أن يتطور إجرات حتديد حال  ا 
حال  انضدا  امنسا  ، مماا ياؤوي إم مان  الواخص وةاع انضادا  امنسا  ، وإ ادار   اري  إقاما  

بوااا ن وةاااع ا  اااخاص  1954لاااه، وح اااوله علاااى احلقاااوق ا ن اااوص عل ااااا ي ا ضاق ااا  عاااا  
مضوةاااا    اااااؤون عااااد ي امنساااا  ر وف مااااا يتضلاااااح بتساااا  ي ال  انااااال واالحتضااااا، هباااااا، وجاااادل 

الالجداااا، ي سااا اق عمل ااا  حتدياااد حااااالل انضااادا  امنسااا  ، بضاااض أوجاااه التياااارص ي طريقااا  
 ساااا  ي ا  ااااخاص بو ااااضا  " اااام مضلااااومي امنساااا  "، أو ال اااا   ا واااااهب  لااااذلك، ي ن ااااا  
ا ضلوماااااال السااااا ان   وسااااا ي ا جانااااادر وأ اااااارل ا ضوةااااا   إم أن فنلنااااادا أبااااادل عااااادواً ماااااا 

، هي  حتضظ عا  واحاد يتضلاح با ضاملا  ا ك ار رعايا  لرعاياا 1954 ضاق   عا  التةض ال على ا
ماااا  28و 25( و1)24( و1)12و 8( و2)7بلاادان الواااماا ا ورو ، وحتض اااال علاااى ا اااواو 

اال ضاق  ر وأ ارل ا ضوة   أيياً إم أن عمل   حتديد حاالل انضدا  امنسا   ي فنلنادا كواضت 
 يضاااد ياااا أ  ااا  ي ةاااوت التطاااورال الااايت أعق ااات انياااما  الدولااا  ي أن بضاااض التةض اااال رمباااا مل

 ر (91)، وي ةوت التوريع الراها ا تضلح بامنس  1954إم ا ضاق   عا   1968 عا 
وأو اات مضوةاا    ااؤون الالجدااا باا ن  يااع احل وماا  إجااراًت كامااي ا قومااال لتةديااد  -59

نضاادا  امنساا   للوااخص، وإ اادار   ااري  حاااالل انضاادا  امنساا     ااا ي إطااار  ماان  وةااع ا
؛ وبا ن  ض اد احل وما  الن ار ي 1954إقام  له، و تضه بااحلقوق ا ن اوص عل ااا ي ا ضاق ا  عاا  

هباادىل سااة اا؛ وباا ن  ااوات  بااا التضاااريم ا سااتخدم  عنااد  1954حتض اهتااا علااى ا ضاق اا  عااا  
 ر(92) س  ي جنس   ا  خاص أو انضدا  جنس تا 
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