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أول -معلومات عامة عن فنلندا
ألف -السك كككانال والد،صك ككاةال والصك ككاةال واليك ككلان الج،لك ككاع ال وال،علك ككي والرعايك ككة
مرحلة الطفولة املبكرةال وال،علي وال،دريبال والعلالة
(أ) السكان
عدة السكان
فنلندا هي سابع أكرب بلد يف أورواب من حيث املساحة ( 338 424كم .)2ورغمم حممم فنلنمدا
-1
فإهنا من أقم بلمدان أورواب يف عمدد السمكان (حموا  5,5مليمون نسم ة) .ويزيمد عمدد النسمال قلميال علمى
عدد الرجال .ويف بداية عام  2018كانت الكثافة السكانية يف فنلندا  18شخصا لك كيلومرت مربع.
وجتممرف فنلنممدا ءحصممالاي سممكانية منممذ عممام  1749عنممدما كممان عممدد سممكان البلممد
-2
نس ة .ولكن ازداد عدد السكان الفنلنديني ابطراد منذ ذلك احلني يف بضع سنواي استثنائية .وحمد
أشد اخنفاض يف عدد السكان يف عام اجملاعة وهو  1 868حيث اخنفض عدد السكان أبكثمر ممن 96 000
نس ة .أما أحد عامني شهدا اخنفاض عدد السكان بسبب اهلمرة اجل اعية من فنلندا ءىل السويد
فه ا  1969و .1970ويف هناية عام  2018كان عدد سكان فنلندا  5 517 919نس ة.
410 400

ويف السنواي األخرية ازداد عدد السمكان الفنلنمديني دلمدل سمنوف بلميل حموا  0,5يف املائمة.
-3
وابتممت اهلمممرة الصممافية األجنبيممة تفسمر زلدة نسممبة الن ممو السممكاو يف القممرن احلممادف واللشمرين وتلممز
الزلدة يف عدد سكان فنلندا منذ عام  2007ءىل اهلمرة الصافية أكثر منها ءىل الزلدة يف عدد املواليد.
وسيكون عام  2018هو الثالث على التوا الذف تشهد فيه فنلندا زلدة ملدل الوفياي على
-4
ملمدل املواليمد .وممن املتوقمع أن يسمت ر عمدد املواليمد يف االخنفماض وأن يسمت ر عمدد الوفيماي يف االرتفماع علمى
ال ممرغم م ممن زلدة األع ممار .وم ممن املتوق ممع أن ي م دف ممايف اهلم ممرة ءىل ءدام ممة الن ممو الس ممكاو ح م ع ممام 2035
عندما يبليل عدد سكان فنلندا  5,62ماليني نس ة .ومن املتوقع بلد ذلك أن يبدأ تراجع عدد السكان
ءىل ما دون اللدد احلا حبلول مخسيناي القرن احلادف واللشرين.
وتتوا اهلمرة الداخلية من املناطق الريفية ءىل احلضرية خبطى متسارعة ويتزايد تركمز سمكان
-5
فنلندا يف أكرب املناطق احلضرية .وتوجد يف فنلندا تسع مدن يزيد عدد سمكان كم منهما علمى 100 000
نس ة وهي موطن لنحو  40يف املائة من سكان البلد.
وبلغممت نسممبة اإلعالممة السممكانية يف فنلنممدا  60,8يف هنايممة عممام  .2018وتشممري هممذه النسممبة ءىل
-6
عدد األشخاص الذين ترتاوح أع مارهم بمني  15عامما أو أقم و 65عامما أو أكثمر لكم  100شمخ يف
سن الل ( 64-15عاما).
ووفقم مما للتم يم ممع اإلحصم ممائي للبلم ممدلي بلغم ممت نسم ممبة اإلعالم ممة السم ممكانية  55,7يف البلم م دلي
-7
احلض مرية و 72,1يف البل ممدلي ش ممبه احلض مرية و 79يف البل ممدلي الريفي ممة .وق ممد ابي تص ممني البل ممدلي
علممى أسمماس احلممدود البلديممة تكتنفممه بلممض املشمماك بسممبب زلدة مسمماحة أراضممي البلممدلي .وقممد أدي
ع لياي دمج البلدلي ءىل وضع أ مبحت فيمه بلمض املنماطق داخم نفمد البلديمة ذاي طمابع حضمرف
ومناطق أخر ذاي طابع ريفي.
ويتم مميت اسم ممتخدام ال بيم مماجلي اجلغرافيم ممة بشم ممك مسم ممتق عم ممن حم ممدود البلم ممدلي حتديم ممد املنم مماطق
-8
وتصممنيفها بشممك أكثممر دقممة .وقممد وضممع ملهممد البيلممة الفنلنممدف ابلتلمماون مممع قسممم اجلغرافيمما يف جاملممة
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أول ممو تص ممنيفا جدي ممدا لل نم مماطق اس ممتنادا ءىل البي مماجلي اجلغرافيم م ة .وكانم ممت نس ممبة اإلعال ممة الس ممكانية الم م
حددي ابستخدام هذا التصني  55,6يف املناطق احلضرية و 77,1يف املناطق الريفية.
وتتوطن نسبة  70,3يف املائة ممن سمكان فنلنمدا املنماطق احلضمرية ونسمبة  28,4يف املائمة املنماطق
-9
الريفية .ويستبلد من هذه األرقام األشمخاص المذين لميد هلم م مسمكن ببمت (أف املقي مون بصمفة دائ مة
يف مرافق الرعاية) .وفي ا يلي توزع أكثر تفصيال لنسبة اإلعالة السكانية يف عام :2018
•

املنطقة احلضرية الداخلية

50,7

•

املنطقة احلضرية اخلارجية

58,6

•

املناطق شبه احلضرية

•

املناطق الريفية القريبة من املناطق احلضرية

•

املراكز احمللية يف املناطق الريفية

•

املناطق الريفية الوسطى

•

املناطق الريفية القليلة السكان

64,1
70,3

75,7

79,3
84,1

 -10وقممد تراجل ممت نس ممبة اإلعال ممة الس ممكانية يف فنلن ممدا يف الس ممنواي األخ ممرية .وكان ممت نس ممبة اإلعال ممة
للبلد أبك له  60,1يف عام  2017ممع اختالفماي شاسملة في ما بمني املنماطق .ويف منطقمة أوسمي ا تت تمع
املدن ا لثال الكرب يف البلد بنسبة ءعالمة سمكانية أفضم تبلميل  51,1يف حمني أن املنماطق ذاي الكثافمة
السمكانية املنخفضمة لممديها تركيبمة ع ريمة أقم فائمدة بكثمري مممن املنماطق احلضمرية يف البلممد .ونسمبة اإلعالممة
السمكانية يف منطقمة سمافو اجلنوبيممة همي األضمل ءذ تبلميل  .72,8ومممن املتوقمع أن تسمت ر نسمبة اإلعالممة
السكانية يف التدهور يف مجيع أحنمال المبالد ممع تقمدم السمكان يف الل مر .وممن الناحيمة النسمبية سميكون
لشيخوخة السكان أتثري أقو على املناطق احلضرية.
 -11ونظمرا ألن املمواطنني األجانممب ال يشمكلون سمو  5يف املائممة ممن السم كان ( 257 572شخصمما
يف عم ممام  )2018يت تم ممع سم ممكان فنلنم ممدا بتمم مماند كبم ممري .ويشم ممك املواطنم ممون اإلسم ممتونيون والم ممروس أكم ممرب
جم وعتني من املواطنني األجانب.
 -12وفنلنممدا بلممد ثنممائي اللغ ممة ولغتمماه الوطنيتممان ومما الفنلندي ممة والسممويدية .ويشممك الفنلنممديون الن مماطقون
ابللغة السويدية حموا  5يف املائمة ممن السمكان .ويلمزم دسمتور فنلنمدا ( )1999/731السملطاي اللاممة أبن تلم
االحتياجمماي الثقافيممة واجملت ليممة لسممكان فنلنممدا النمماطقني ابلفنلنديممة والنمماطقني ابلسممويدية علممى قممدم املسمماواة.
ولك شخ احلق يف استخدام لغته اخلا ة الفنلندية أو السويدية أمام احملاكم وغريها من السلطاي.
اجلدول
عدة السكان حبسب اللغة
1

الفنلندية
السويدية
الصامية
اللغاي األخر :
الروسية
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الفرتة

2018-2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4 869 362

4 868 751

4 865 628

4 857 795

4 848 761

4 835 778

290 910

290 747

290 161

289 540

289 052

288 400

1 930

1 949

1 957

1 969

1 992

1 995

66 379

69 614

72 436

75 444

77 177

79 225
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2013

2014

اإلستونية
14 825
13 170
اللربية
16 721
15 789
الصومالية
16 732
15 570
اإلنكليزية
10 731
10 075
الكردية
8 103
7 281
الفارسية
10 110
9 496
الصينية
8 754
8 214
األلبانية
7 532
6 991
الفييتنامية
8 038
7 513
التايلندية
6 766
6 441
الرتكية
6 583
6 022
اإلسبانية
6 059
5 902
األملانية
4 459
4 060
البولندية
69 084
63 229
أخر
5 471 753 5 451 270
اجمللوع
املصدر :ءحصالاي فنلندا الرتكيبة السكانية.
42 936

46 195

2015

2016

2017

2018

48 087

49 241

49 590

49 691

16 713

21 783

26 467

29 462

17 871

19 059

20 007

20 944

17 784

18 758

19 626

20 713

11 271

12 226

13 327

14 054

8 745

10 882

12 090

13 017

10 722

11 334

11 825

12 407

9 233

9 791

10 391

10 990

8 273

9 248

9 872

10 440

8 582

9 047

9 403

9 763

7 082

7 403

7 739

8 127

7 025

7 449

7 770

8 099

6 168

6 256

6 183

6 317

4 794

5 081

5 274

5 441

74 776

80 991

86 584

93 056

5 487 308

5 503 297

5 513 130

5 517 919

 -13وكانممت االنت ممالاي الدينيممة للسممكان يف عممام  2018علممى النحممو التمما  :اإلجنيليممة اللوثريممة  70يف
املائممة واألرثوذكسممية  1يف املائممة ودلجلي أخممر  12يف املائممة يف حممني ال تنت ممي نسممبة  27يف املائممة مممن
السكان ءىل أف طائفة دينية.
 -14وال جت ممع فنلن ممدا بي مماجلي ءحص ممائية ع ممن االنت ممال ءىل أي ممة فل ممة ءثني ممة .ودوج ممب الئح ممة االحت مماد
األورويب  679/2016الصادرة عن الربملان األورويب واجمللد (الالئحة اللامة حل اية البياجلي) ال يشمار
ءليها يف هذه الوثيقة ابلرمز ُ GDPRيظر من حيث املبدأ ملاجلة البياجلي الشخصية ال تكش عن
األ م م اللرقم ممي أو اإلثم مما .ويف الوقم ممت احلاضم ممر جت م ممع هيلم ممة ءحصم ممالاي فنلنم ممدا ءحصم ممالاي عم ممن لغم ممة
األشخاص وبلد املولد وكذلك عن جنسيتهم وأ لهم.

الشعب الصام
 -15الصاميون هم الشلب األ ملي الوحيمد لفنلنمدا .وتشمري املللومماي الم مجلهما برملمان الصماميني
ءىل أن ع ممدد الص مماميني يف فنلن ممدا بل مميل  10 463شخص مما يف ع ممام  .2015وتس ممكن نس ممبة  33,44يف املائ ممة
فق ممن م ممن الص مماميني يف فنلن ممدا يف امل مموطن األ مملي للش مملب الص ممامي (بل ممدلي ءينونتيكي ممو وأوتس مميوكي
وءجلرف فضال عن منطقة رابطة مالكي الرنة يف البالنمد يف بلديمة سمودانكيال) وتسمكن نسمبة 60,47
يف املائة منهم يف أماكن أخر يف فنلندا والبقية يف اخلارج.
 -16وتكف م امل ممادة  )3(17م ممن دس ممتور فنلن ممدا للص مماميني كش مملب أ م لي احل ممق يف احملافظ ممة عل ممى
لغممتهم وثقم افتهم وتطويرومما .وتممن املممادة  )4(121مممن دسممتور فنلنممدا علممى تعتممع الصمماميني يف منطقممتهم
األ مملية ابحلك ممم ال ممذائ يف املس ممائ املتص مملة ابللغ ممة والثقافممة عل ممى النح ممو املنص مموص علي ممه يف الق ممانونت.
وتش الثقافة الصامية اللغة الصامية والرتا الثقايف والرتا احلريف وأشكال التلبري الثقايف ووسائ
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الليش التقليدية للصاميني مث تربية الرنة و يد األمساك واحلرف اليدوية والبحث عن الطلام والصيد
ءىل جانب األشكال احلديثة ملزاولة هذه األنشطة .وين قانون اللغة الصامية ( )2003/1086على حق
الصاميني يف استخدام اللغة الصامية أمام السلطاي.
 -17وسنت فنلندا قانون اإلسكولت ( )1995/253لتلزيمز الظمروف املليشمية للصماميني اإلسمكولت
وس ممب مليش ممتهم يف منم مماطقهم فض ممال ع ممن احلفم مماس عل ممى ثقاف ممة طائفم ممة اإلس ممكولت .وحم مددي منطقم ممة
اإلسممكولت يف القممانون الممذف يلممرتف أيضمما جب ليممة قممر اإلسممكولت كهيلممة ءداريممة قدميممة تممدير ش م ون
طائفة اإلسكولت.
 -18وتوجم ممد ثم ممال لغم مماي م ممامية مسم ممتل لة يف فنلنم ممدا :الصم ممامية الشم م الية والصم ممامية اإلجلريم ممة
والص ممامية اإلس ممكولت واألخ ممرياتن عل ممى وج ممه اخلص مموص ملرض ممتان لالن ممدبر .وتش ممري اللغ ممة الص ممامية
دوجب قانون اللغة الصمامية ءىل اللغماي الصمامية المثال جمت لمة .ويف هنايمة عمام  2018أعلمن 1 995
شخصا يف فنلندا يف نظام املللوماي السكانية أن اللغة الصامية هي لغتهم األ لية .وعنت املادة  7ممن
قم ممانون اللغم ممة الصم ممامية الشم مملب الصم ممامي احلم ممق يف ءعم ممالن اللغم ممة الصم ممامية كلغم ممتهم األ م مملية يف السم ممم
السكاو .ودا أن هذا احلق مل ميارس من قب مجيمع النماطقني ابللغمة الصمامية فمإن عمدد النماطقني ابللغمة
الصم ممامية املشم ممار ءليم ممه يف اإلحصم ممالاي الرمسيم ممة ال يلم ممرب دائ م مما عم ممن عم ممددهم الفللم ممي .وال يسم م ت نظم ممام
املللومماي السمكانية ابإلعمالن ءال عمن لغمة أ ملية واحممدة وغالبما مما يللمن الصماميون أن اللغمة الفنلنديممة
هممي لغم تهم األم علممى الممرغم مممن أن لممديهم لغتممني أ ممليتني أو ح م ثممال لغمماي أ مملية .وعممالوة علممى
ذلك يتكلم عدد كبري من الناطقني ابلصامية لغة أخر أيضا.
 -19والربملان الصامي هو دثابة حكومة الشلب الصامي املستقلة املنشأة دوجب قانون (هو قانون
الربملان الصامي  .)974/1995ويل الربملان الصامي يف الفرع اإلدارف لوزارة اللدل ولكن دلزل عمن
السلطاي احلكومية املركزيمة .ويلهمد ءىل الربملمان الصمامي القيمام ابلواجبماي احملمددة لمه يف دسمتور فنلنمدا
أف احلك ممم ال ممذائ يف املس ممائ املتص مملة بلغ ممة الش مملب الص ممامي وثقافت ممه و اي ممة ع لي مماي حف ممي وتط مموير
الثقافة األ لية للصاميني.
 -20وتلمزم املممادة  9ممن القممانون املتللمق ابلربملممان الصممامي السملطاي ابلتفمماوض ممع الربملممان الصممامي
في ا خي مجيع التدابري البليدة املد وامله ة ال قمد تم ثر بشمك مباشمر وعمدد علمى وضمع الصماميني
كشلب أ لي وال تتللق بك من التخطمين اجملت لميو وءدارة أراضمي الدولمة واملنماطق احمل يمة ومنماطق
احلياة الربية واستغالهلا وأتجريها والتنازل عنهماو والتنقيمب عمن الرواسمب امللدنيمة والمذهب واسمتغالهلا يف
املناطق الربية واملائية التابلمة للدولمةو والتلمديالي التشمريلية أو اإلداريمة يف احلمرف الم امت فما الثقافمة
الص مماميةو واالرتق ممال بت ممدريد اللغ ممة الص ممامية واس ممتخدامها يف امل ممدارس فض ممال ع ممن االرتق ممال ابخل ممدماي
االجت اعيممة والصممحيةو وأف مسممائ أخممر ت م ثر يف اللغممة والثقافممة الصممامية أو وضممع الصمماميني كشمملب
أ لي يف موطنهم األ لي.
 -21ويل برملان الصاميني كقناة لت وي ثقافة الصاميني ورابطاهتم وأنشم طة الشمبا ،واسمتخدام
اللغمة الصمامية يف التللميم يف مرحلممة الطفولمة املبكمرة ويف تقمد الرعايممة واخلمدماي الصمحية واالجت اعيممة.
وابإلضممافة ءىل ذلممك يلممد الربملممان الصممامي ممواد تللي يممة ابللغممة الصممامية اصم هلمما اعت مماداي ماليممة
سنوية يف امليزانية.
 -22وخيصم م لل لي مماي الربمل ممان الص ممامي اعت مماداي مالي ممة م ممن امليزاني ممة .ويف ع ممام  2019بلغم م ت
التحممويالي احلكوميممة التقديريممة اللامممة املخصصممة للحفمماس علممى االسممتقاللية اللغويممة والثقافيممة للشمملب
الصامي  3 787 000يورو.
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 -23وجتيز املادة  10من قانون التلليم األساسي ( )1998/628استخدام اللغة الصامية يف التمدريد
يف مرحلة التلليم األساسي .وتسمتخدم اللغمة الصمامية ابعتبارهما اللغمة األساسمية لتمدريد التالميمذ المذين
يليشون يف موطن الصاميني ويتقنون اللغة الصامية .وتدرس اللغة الصمامية أيضما ك مادة يف مقمرر تاللغمة
واألد ،األ ممليانت م ممع ت ممدريد اللغ ممة الفنلندي ممة أو الس ممويدية ءىل جان ممب الص ممامية وفق مما مل ممنهج مكي م
ليناسمب النمماطقني ابللغممة الصممامية .وميكممن أيضمما تممدريد اللغممة الصممامية كلغممة أجنبيممة ءممما يف ءطممار مممنهج
اللغمة للسممنواي السممت األوىل مممن التللميم األساسممي أو املنمماهج األقصمر ممدة للسممنواي مممن السممابلة ءىل
التاسلة من التلليم األساسي أو يف التلليم الثانوف اللام .وجيوز أيضا استخدام اللغة الصامية للتدريد
يف نظام تدريد اللغة ابلغ ر أو يف نظام التلليم بلغتني .وتنطبق األحكمام التشمريلية علمى مجيمع اللغماي
الصامية الثال على حد سوال .وتتقيمد البلمدلي يف مموطن الصماميني ابملقمرراي الوطنيمة وخطمن توزيمع
الدروس يف تدريد اللغة الصامية ويف التدريد ابللغة الصامية .وخارج موطن الصاميني ال يقدم التلليم
ابللغة الصامية ويكون تمدريد اللغمة الصمامية تك يليما للتللميم األساسمي فمال تكمون فيمه اللغمة الصمامية
مادة أساسية وُيص فيه املدرسون على حتويالي تقديرية من احلكومة لتقد درسني أسبوعيا مدة ك
منه ا ساعة واحدة.
 -24ويف البلدلي الواقلة يف موطن الصاميني أمكن تنفيذ التلليم وتطويره بفض الت ويم اخلماص
املخصم هلممذه البلممدلي .وقممد يشممك الت ويم املخص م ملرتبمماي امللل ممني الناشمملة عممن التللمميم ابللغممة
الصامية أو تدريد اللغة الصامية ما يصم ءىل  100يف املائمة ممن املرتبماي .ويتزايمد عم دد التالميمذ وعمدد
سمماعاي ت ممدريد اللغ ممة الص ممامية أو الت ممدريد ابللغ ممة الص ممامية يف مرحل ممة التلل مميم األساس ممي ال ممذف تقدم ممه
البلدلي يف موطن الصاميني يف حني اخنفض عدد التالميذ المذين يتلل مون اللغمة الصمامية يف املمدارس
الثانوية اللامة وانتهى تلليم اللغة الصامية .وشهد اللقد األول من القرن احلادف واللشرين تزايمدا طفيفما
يف أعممداد التالميممذ النمماطقني ابلصممامية اإلجلريممة والصممامية الشم الية يف حممني أن احلالممة ابلنسممبة للصممامية
اإلسكولت هشة وعدد التالميذ مل يتغري.

األدليات القومية وغريها من األدليات
 -25يقدر اجمللد االستشارف الوطا لش ون الرومما أن عمدد السمكان احلماليني ممن الرومما يف فنلنمدا
يمرتاوح ممما بممني  10 000و 12 000شممخ  .ويقممدر أن عممددا آخممر مممن الروممما الفنلنممديني يمرتاوح ممما بممني 3 000
و 4 000يليشممون يف السممويد .ويتمموزع السممكان الروممما يف مجيممع أحنممال فنلنممدا ولكممن تمموزعهم اجلغمرايف غممري
متساو .وتقدر الوكالة الوطنية الفنلندية للتلليم أن حوا  4 500شخ من الرومما يليشمون يف جنمو،
فنلندا وحوا  2 500شخ منهم يليشون يف غر ،فنلندا ومناطقها الداخليمة وجنمو ،غرفما وحنمو 1 500
شممخ يليشممون يف شممرقي فنلنممدا وحنممو  1 000شممخ يف أقصممى م ال فنلنممدا .ويتزايممد ابط مراد عممدد
املهمماجرين الروممما الوافممدين ءىل فنلنممدا مممن الممدول األعضممال األخممر يف االحتمماد األورويب ويتزايممد كممذلك
ابطراد عدد الناطقني بلغة الروما بلهمتيها البلغارية والرومانية .ويبليل حاليا عدد مواطا االحتاد األورويب
املنحدرين من أ الروما حنو  500شخ يف فنلندا.
 -26ويف هناية عام  2018كان يقيم يف فنلندا  79 225شخصا لغتهم األم هي الروسية .وقمد ازداد
عممدد أف مراد األقليممة الروسممية التقليديممة يف فنلنممدا يف اللقممد املاضممي نتيمممة قممدوم عممدد كبممري مممن املهمماجرين
اجلدد ويف الوقت احلاضر يشك املتحدثون ابللغة الروسية أكرب جم وعة من املهماجرين النماطقني بلغمة
أجنبية يف فنلندا .ومن حيث ا لتوزع اجلغرايف يرتكمز السمكان النماطقون ابلروسمية يف أكمرب البلمدلي أمما
يف البلممدلي األ ممغر حم مما فيلمميش أكممرب عممدد مممن النمماطقني ابللغممة الروسممية يف البلممدلي القريبممة مممن
احلدود الروسية.
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 -27وما فتئ عدد الناطقني ابللغة اإلستونية يف فنلندا يشهد تزايدا كبريا فهمم يشمكلون حاليما بو
أكممرب جم وعممة مممن النمماطقني بلغممة أجنبيممة .ويف هنايممة عممام  2018كممان يقمميم يف فنلنممدا  49 691شخص مما
لغ ممتهم األم ه ممي اإلس ممتونية .وق ممد ب ممدأي هم ممرة اإلس ممتونيني ءىل فنلن ممدا يف تس ممليناي الق ممرن اللشم رين (يف
عممام  1990كممان  1 394شخصمما مممن النمماطقني ابإلسممتونية يقي ممون يف فنلنممدا) وتسممارعت وتممرية اهلمممرة
بلد انض ام ءستونيا ءىل االحتاد األورويب يف عام  .2004وغالبية اإلستونيني يف فنلندا هم من الل ال املهاجرين.
 -28ويق مميم يف فنلن ممدا م مما ب ممني  700و 800ش ممخ م ممن التت ممار ذوف األ م الرتك ممي ال ت مزال اللغ ممة
األ ملية ألكثمر ممن نصمفهم همي الترتيمة .ويتحمد التتمار الفنلنمديون اللغمة الترتيمة امليشمارية كلغمتهم األم
وهي هلمة غربية من اللغة الترتية ال هي واحدة من اللغاي الرتكية .ويف عام  2015كان  184شخصا
قد أعلنوا يف السمالي السكانية أن اللغة الترتية هي لغتهم األ لية .وتقيم غالبية التتار الذين يسكنون
فنلندا يف منطقة هلسنكي.
 -29وتضم اجملت لاي اليهودية يف هلسنكي وتوركو حوا  100شخ يتحدثون اللغة الييدية
منهم يلتربوهنا لغتهم األ لية .ويبليل عدد الناطقني ابللغمة اللربيمة  150شخصما يف حمني يسمتخدم 200
شخ آخرين على األق اللغة اللربية بو فها لغتهم األم الثانية .وال توجد يف فنلندا ءحصالاي رمسية
عن الناطقني ابللغة الييدية واللربيمة .واللغمة الييديمة كلغمة منطوقمة علمى وشمك االنمدبر يف فنلنمدا غمري
أن الرتا الثقايف ابللغة الييدية سيبقى مه ا للهوية اليهودية أيضا يف املستقب وسمتظ اللغمة موضموعا
للدراسة واالهت ام .وتشك اللغة الفنلندية اللغة الرئيسية للسكان اليهود يف فنلندا واللغة األ لية أيضا
لغ ممالبيتهم .وق ممد أع ممادي االض ممطراابي ال م ش ممهدهتا أورواب الش ممرقية يف تس ممليناي الق ممرن اللش مرين اللغ ممة
الروسية ءىل اجلالية اليهودية يف فنلندا رغم أن اللغة الروسية وحدها هي اللغة األم ألقلية غرية .وال يفتأ
يهمود فنلنممدا يممزدادون غممث مممن حيممث التنمموع الثقممايف وتلممرب الطائفممة اليهوديممة يف البلممد عممن التنمموع الثقممايف
األوسع لل مت ع الفنلندف.
20

 -30ويل مميش يف فنلن ممدا حن ممو  5 000ش ممخ مم ممن الن مماطقني ابللغ ممة الكاريلي ممة .وهن مماك حنم ممو
ش ممخ آخ ممر يلرف ممون أنفس ممهم أبهن ممم م ممن الن مماطقني ابللغ ممة الكاريلي ممة وك ممال اجمل مموعتني تفه ممم ه ممذه اللغ ممة
وتتح ممد ف مما ءىل ح ممد م مما عل ممى األق م  .وم ممع ذل ممك ال توج ممد ءحص ممالاي ش مماملة ع ممن الن مماطقني ابللغ ممة
الكاريلية يف فنلندا .وبداية من عام  2011أ بت خيار اللغة الكاريليمة متاحما ممن بمني اللغماي األ ملية
يف نظ ممام املللوم مماي الس ممكانية ال ممذف يس ممتخدمه مرك ممز تس مممي الس ممكان .ويف ع ممام  2015أعل ممن 152
شخصا أن اللغة الكاريلية هي لغتهم األ لية.
20 000

 -31ويكف القانون دوجمب الفقمرة  3ممن املمادة  17ممن دسمتور فنلنمدا حقموق األشمخاص المذين
يستخدمون لغة اإلشارة واألشخاص احملتاجني ءىل مساعدة تتللمق ابلرتمجمة الشمفوية أو الرتمجمة التحريريمة
بسبب اإلعاقة .ويشك مستخدمو لغة اإلشارة أقلية لغوية وثقافية يف فنلنمدا .ويو مي بمرجلمج السياسمة
اللغوية للغاي اإلشارة الوطنية يف فنلندا أبن تلزز الدولة وضع لغاي األقلياي دا فيها لغماي اإلشمارة
علممى الصممليد األورويب وذلممك مممثال يف امليثمماق األورويب للغمماي اإلقلي يممة أو لغمماي األقليمماي ويف وبئممق
أخر تتناول اللغاي .ولد فنلندا لغتان وطنيتان لإلشارة :لغة اإلشارة الفنلندية ولغة اإلشارة الفنلندية -
السويدية .األوىل هي اللغة األ لية حلوا  5 000-4 000شخ من الصم أو ذوف اإلعاقة الس لية.
وابختصممار يسممتخدم لغممة اإلشممارة الفنلنديممة حموا  14 000شممخ دممن فمميهم ذوو اإلعاقممة السم لية.
وقدر عدد مستخدمي لغة اإلشارة الفنلندية  -السويدية بنحمو  300شمخ نصمفهم ممن الصمم .وممع
ذلممك كشممفت دراسممة أجريممت يف الفممرتة  2015-2014أن عممدد الصممم الممذين يسممتخدمون لغممة اإلشممارة
الفنلندية السويدية يبليل حنو  90شخصا ملظ هم من املتقدمني جدا يف الل ر .والواقع أن لغة اإلشمارة
الفنلندية السويدية ملرضة بشدة لالندبر.
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معدل املواليد ومعدل الوفيات
 -32بليل عدد األطفال املولودين يف عام  2018يف فنلندا  47 577طفال .وقد اخنفض ملدل املواليد
لللام الثامن على التوا  .فنق دقدار  2 744والدة عن عام  2017أو بنسبة  5,5يف املائة وهو أعلى
اخنفاض سنوف نسمبيا منمذ أوائم سمبليناي القمرن اللشمرين .وءىل جانمب اخنفماض ملمدل املواليمد اسمت ر اخنفماض
ملدل اخلصوبة يف عام  .2018فب لدل اخلصوبة السائد يف عام  2018تلد املرأة ما متوسطه  1,41طفال.
 -33وتويف ما جم وعه  54 527شخصا يف عام  2018وهو أعلى رقم منمذ عمام  .1944وكمان اللمام
القياسممي السممابق مممن حيممث عممدد الوفيمماي يف فممرتة ممما بلممد أربلينمماي القممرن اللش مرين هممو عممام 2016
حيث كان عدد الوفياي أق دقدار  604وفياي عن عام .2018
 -34وتبليل نسبة سكان فنلندا الذين تتماوز أع مارهم  65سمنة  22يف املائمة والمذين تقم أع مارهم
عن  15سنة  16يف املائة .وكان عدد األشخاص الذين تق أع ارهم عن  15سنة وتزيد على  65سنة
من ك  100شخ يف سن الل ( 64-15عاما)  61شخصا يف مجيع أحنال البلد يف عام .2018

األسر
 -35يف هناية عام  2018بليل عدد األسر يف فنلندا  1 469 000أسرة .وما انفك عدد األسر يرتفع
بثب مماي ح م ع ممام  2016مث تراج ممع يف ع ممامي  2017و .2018وك ممان متوس ممن حم ممم األس ممرة  2,7ف ممردا يف
عام  2018وكانت نسمبة  73يف املائمة ممن السمكان أفمرادا يف أسمرة .وبلميل عمدد األسمر الوحيمدة الوالمد 186 180
أسرة يف عام  :2018منها  152 888أسرة تتأل من أم وأطفال و 33 292أسرة تتأل من أ ،وأطفال.

اهلجرة
 -36تس ممتند سياس ممة اهلم ممرة يف فنلن ممدا وم مما يص ممال م ممن تش مريلاي ذاي مملة ابهلم ممرة ءىل السياس ممة
املشممرتكة لالحتمماد األورويب ال م ت ممنظم اهلمممرة واللمممول وءىل الصممكوك الدولي ممة واألهممداف ال م ح ممددهتا
احلكومة.
 -37ومع اخنفاض ملمدل املواليمد علمى ممد عمدة سمنواي متتاليمة وارتفماع ملمدل تقمدم السمكان يف
الل ممر أدركممت فنلنممدا احلاجممة ءىل الل الممة األجنبيممة .والل الممة األجنبيممة مطلوبممة لتلزيممز الن ممو االقتصممادف
والل الة يف البلد .وهتدف حكومة رئيسة الوزرال ساجل ممارين (الم اضمطللت دهامهما اعتبمارا ممن كمانون
األول/ديس رب  )2019ءىل زلدة هممرة الل المة الوافمدة وكمذلك هممرة الل مال املمومسيني والطمال ،ءليهما.
وس ممنت حكوم ممة رئ مميد ال مموزرال جوه مما س مميبيال ( )2019-2015ع ممددا م ممن التل ممديالي التش مريلية ف ممدف
تشميع همرة املتخصصني والطال ،بوسائ متنوعة.
 -38وتزايدي أعداد الل م ال والطمال ،املهماجرين ءىل فنلنمدا علمى ممد عمدة سمنواي متتاليمة .ففمي
عام  2018طلب ما جم وعه  6 281شخصا أول تصريت ءقامة هلمم بغمرض الدراسمة ( 5 646متقمدما يف
ع ممام  .)2017ومنح ممت تص مماريت ءقام ممة أوىل بغ ممرض الدراس ممة ءىل  5 202متق ممدم يف ع ممام 5 194( 2018
متقدما يف عام  .)2017وبليل عدد طلباي احلصول على تصريت ءقامة أول املقدمة يف عام  2018بغرض
الل  10 805طلباي ( 8 650طلبا يف عام  .)2017ومنت تصريت ءقامة بغرض الل ءىل  7 687متقدما
( 6 751متق م ممدما يف ع م ممام  .)2017وءض م ممافة ءىل ذل م ممك منح م ممت ش م ممهاداي الل م م امل م ممومسي ءىل 6 916
شخصا .ويف ك عام عنت دائرة اهلمرة الفنلندية اجلنسية الفنلندية حلوا  10 000شخ .
 -39ويشك املستفيدون من احل اية الدولية نسبة ضليلة ءىل حد ما من املهاجرين ءىل فنلندا .ففي
ع ممام  2018تلق ممت دائ ممرة اهلم ممرة الفنلندي ممة  4 548طل ممب جل ممول ك ممان نص ممفها تقريب مما عب ممارة ع ممن طلب مماي
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الحقمة .وعلممى الممرغم مممن االخنفمماض امللحمموس يف أعممداد مقممدمي الطلبمماي يف السممنواي األخممرية ال يمزال
نظام اللمول الفنلندف يلاو من اإلجهاد بسبب عدد مقدمي الطلباي املرتفع جدا يف عام  .2015ويف
السنواي األخرية سنت تلديالي تشريلية للتلمي إبجرالاي اللمول وقصري مدة ملاجلة الطلباي.
 -40وفي مما يتللممق بطممرد األشممخاص الممذين ممدر ق مرار بممرفض دخمموهلم أو ق مرار برتحمميلهم وا مملت
فنلندا ءجرال مفاوضاي ثنائية ممع البلمدان الرئيسمية ممن أجم ءنشمال نظم م إلعمادة أشمخاص ءىل أوطماهنم.
ودوجب تلدي أدخ على قمانون األجانمب ( )2004/301مت تسمريع ءجمرالاي طمرد األشمخاص المذين
ارتكب موا ج مرائم أو ال ممذين يش ممكلون هتدي ممدا للنظ ممام الل ممام والس ممالمة اللام ممة .وع مدل أيض مما ق ممانون اجلنس ممية
( )2003/359لكي يتسث جتريد األشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطرية ملينة من اجلنسية الفنلندية.
اجلدول
املواطنون األجانب
2

بلد املواطنة
ءستونيا
روسيا
اللراق
الصني
السويد
اتيلند
الصومال
أفغانستان
سورل
فيتنام
اهلند
تركيا
امل لكة املتحدة
أوكرانيا
بولندا
أملانيا
بلدان أخر
اجمللوع

الفرتة

2017

2018-2017

التغري ري ريريأساسري ري ري س ري ري ري س
يف املائة نوي،سالنسبةساملئويسة

2018

التغ ري ريريأساس ري ري س ري ري س
يف املائة نوي،سالنسبةساملئويسة

51 539

20,7

0,1

51 456

20,0

0,2-

29 183

11,7

5,8-

28 747

11,2

1,5-

11 729

4,7

19,5

13 078

5,1

11,5

8 742

3,5

3,1

9 230

3,6

5,6

8 018

3,2

0٫3-

7 996

3,1

0٫3-

7 533

3,0

0,6

7 632

3,0

1,3

6 677

2,7

4,9-

6 448

2,5

3,4-

5 792

2,3

9,4

6 198

2,4

7,0

5 290

2,1

57,7

6 016

2,3

13,7

5 603

2,2

6,7

5 941

2,3

6,0

5 159

2,1

2,9

5 730

2,2

11,1

4 660

1,9

0,1

4 794

1,9

2,9

4 518

1,8

1,0-

4 619

1,8

2,2

4 033

1,6

7,2

4 593

1,8

13,9

4 284

1,7

2,2

4 410

1,7

2,9

4 014

1,6

3,3-

4 102

1,6

2,2

82 678

33,1

3,2

86 582

33,6

4,7

249 452

100

2,4

257 572

100

3,3

املصدر :ءحصالاي فنلندا الرتكيبة السكانية.

(ب) الد،صاة
الدخل القوم اإلمجايل
 -41يف ع ممام  2018بلم مميل الن مماتج احمللم ممي اإلمج مما لفنلنم ممدا حم موا  233,6مليم ممار ي ممورو وبلم مميل التغم ممري
السنوف يف احلمم  2,3يف املائة .وبليل نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجا  42 504يورو.
GE.20-10404
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وبل مميل املل ممدل الض مري أف نس ممبة الض مرائب وامل ممدفوعاي الش ممبيهة ابلض مريبة ءىل الن مماتج احملل ممي
حوا  42,4يف املائة يف عام  2018وال يتوقع حدو أف تغيري كبري يف املستقب املنظور.

-42
اإلمجا

 -43وك ممان متوس ممن ال ممدخ اخلاض ممع للض مريبة ل ش ممخاص الطبيلي ممني  29 540ي ممورو لك م
دخ يف عام  34 227 :2017يورو للرجال و 25 061يورو للنسال.

مماحب

مؤشر أسعار الس،هالك
 -44يبني م شر أسلار االسمتهالك تطمور أسملار املنتمماي واخلمدماي الم تشمرتيها األسمر املليشمية
يف فنلندا .ويستخدم م شر أسلار االستهالك ك قياس عام للتضخم.
 -45وُيس م ممب م ش م ممر أس م مملار االس م ممتهالك حبس م مما ،أس م مملار س م مملع تلف م ممة ابالق م مرتان م م ممع حص م م
اسممتهالكها .وُيسممب امل شممر بطريقممة ملادلممة م شممر أسمملار السممبريس حيممث تمرتبن حصم االسممتهالك
املستخدمة كأوزان بفرتة األساس.
اجلدول
مؤشر أسعار الس،هالك حبسب جملوعات السلع واخلدمات
3

الفرتة

2016-2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

100,0

103,4

106,3

107,9

109,0

108,8

109,2

110,0

111,2

1

100,0

106,3

111,8

117,7

117,9

115,7

114,4

113,3

115,5

2

100,0

100,8

107,9

110,3

114,6

116,0

117,2

120,7

128,2

3

100,0

101,2

103,9

102,6

102,2

102,8

102,1

100,9

99,7

4

100,0

106,3

108,1

108,5

109,8

110,7

111,3

112,8

114,5

5

100,0

102,3

103,9

105,4

106,0

105,7

105,3

105,1

104,2

6

100,0

100,7

101,1

102,9

106,0

109,3

116,8

118,8

120,2

7

100,0

103,9

108,6

110,0

109,2

107,1

106,9

109,7

110,6

8

100,0

98,0

91,7

85,6

86,8

83,1

83,8

82,4

80,3

9

100,0

99,7

100,2

100,8

101,5

100,2

99,6

98,9

98,9

10

100,0

103,2

105,0

107,9

114,2

113,1

115,7

117,6

119,3

11

100,0

102,5

106,4

111,1

113,8

115,5

117,5

119,7

122,5

12

100,0

103,6

107,8

108,1

110,7

111,0

110,7

111,0

110,3

املصدر :ءحصالاي فنلندا م شر أسلار االستهالك رسوم بيانية.
 = 0م شممر أسمملار االسممتهالك  = 01األغذيممة واملشممروابي غممري الكحوليممة  = 02املشممروابي الكحوليممة والتبمميل
 = 03املالب م ممد واألحذي م ممة  = 04الس م ممكن وامل م ممال والكه م مرابل والغ م مماز وأن م مواع الوق م ممود األخ م ممر  = 05املفروش م مماي
واملل م ممداي املنزلي م ممة والص م مميانة الروتيني م ممة لل ن م ممزل  = 06الص م ممحة  = 07النق م م  = 08االتص م مماالي  = 09الرتفي م ممه
والثقافة  = 10التلليم  = 11املطاعم والفنادق  = 12السلع واخلدماي املتنوعة.

 -46وتستخدم الدول األعضمال يف االحتماد األورويب أيضما ابإلضمافة ءىل امل شمراي الوطنيمة ألسملار
االسممتهالك م ش مرا موحممدا ألسمملار االسممتهالك .والغممرض الرئيسممي مممن اسممتخدامه هممو مقارنممة التضممخم
في ا بني بلدان االحتاد األورويب .ويسمتخدم املصمرف املركمزف األورويب يف سياسمته النقديمة امل شمر املوحمد
ألس مملار االس ممتهالك ك قي مماس للتض ممخم .ويسرتش ممد حس مما ،امل ش ممر املوح ممد ألس مملار االس ممتهالك بل موائت
االحتاد األورويب.
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ةيون احلكومة املركزية
 -47دوجب دستور فنلندا ال جيوز حت ديون احلكومة املركزية ءال دوافقة الربملان .وجيب أن تبمني
املوافقممة احلممد األقصممى للممديون اجلديممدة أو املسممتو اإلمجمما لممديون احلكومممة املركزيممة .وقممد أذن الربملممان
للحكومممة بتح م الممديون ش مريطة أال تتممماوز القي ممة االمسيممة لممديون احلكومممة املركزيممة  125مليممار يممورو
ح ءشلار آخر وأال تزيد قي ة الدين القصري األج يف وقت االقرتاض على  18مليار يورو.
 -48وقمد أذن الربملممان للحكومممة ابحلصممول علممى قممروض قصمرية األجم عنممد الضممرورة لغممرض ضم ان
ت مموفر الس مميولة املالي ممة للحكوم ممة املركزي ممة وك ممذلك إلب مرام عق ممود مش ممتقة حبس ممب تق ممديرها ألغ مراض ءدارة
املخاطر املتللقة إبدارة ديون احلكومة املركزية.
اجلدول
تطور ةيون احلكومة املركزية الفنلندية
4

الفرتة

2018-2010

السنة

مليون يورو

النس م م ممبة امللوي م م ممة م م م ممن
الناتج احمللي اإلمجا

2010

75 152

40,2

2011

79 661

40,5

2012

83 910

42,0

2013

89 738

44,1

2014

95 129

46,3

2015

99 807

47,6

2016

102 352

47,4

2017

105 773

47,2

2018

104 973

45,0

*2019

44,5

*2020

43,8

املصدر[ veronmaksajat.fi :رابطة دافلي الضرائب الفنلندية] ديون احلكومة املركزية.
*

توقلاي.

الد،صاة غري الرمس
 -49تك ممافت فنلن ممدا االقتص مماد غ ممري الرمس ممي ع ممن طري ممق اإلج مرالاي السياس مماتية والتش مريلاي املتللق ممة
دكافحممة االقتصمماد الرمممادف واجلرميممة االقتصممادية واملتللقممة كممذلك أبمممن الل الممة والض م ان االجت مماعي
وسوق الل بوجه عام .ويلد أدال سموق الل م و وليتمه همدفني مه مني .وتت تمع التشمريلاي الفنلنديمة
املتللقمة ابلل م واخلمدماي االجت اعيمة بنطماق تطبيمق واسمع ولمذلك ال توجمد تءجمرالاي رمسيمةت عممددة
في ا يتللق ابالقتصاد غري الرمسي.
 -50وجيم ممرف يف ءطم ممار تلم مماون ثالثم ممي ءعم ممداد تشم مريلاي متللقم ممة ابلل م م واخلم ممدماي االجت اعيم ممة
وسياساي متللقة بتطوير احلياة الل لية .وتشك املساواة بني املوظفني وتلزيز املشاركة يف احلياة الل لية
وجهم م م الن ظم م ممر الرئيسم م مميتني في م م مما يتللم م ممق أبدال سم م مموق الل م م م يف مجيم م ممع ع ليم م مماي م م ممياغة التشم م مريلاي
والس ياس مماي .وع ممة عنص ممر أساس ممي آخ ممر يف تلزي ممز ءدم مماج أش ممخاص أق م حظ مما يف احلي مماة الل لي ممة وه ممو
حتسني اخلدماي اللامة.
GE.20-10404
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 -51ويض ن دستور فنلندا للم يع دا يف ذلك اجلهاي الفاعلة يف االقتصاد غري الرمسي احلمق يف
حرية تكوين اجل لياي واحلق يف التفاوض اجل اعي.
 -52وال غث عمن ءجمرالاي تلزيمز القمدراي اإلشمرافية للسملطاي وحتسمني أدواهتما املتللقمة ابإلشمراف علمى
االمتثال للوائت ال تنظم احلياة الل لية من أج مكافحة االقتصاد غري الرمسي واالقتصاد الرمادف.
 -53واملنممرب األورويب ملكافحممة الل م غممري املللممن هممو هيلممة علممى مسممتو االحتمماد األورويب أ ممدري
ممحائ وق ممائع وطني ممة بش ممأن السياس مماي واإلج مرالاي ال م تتخ ممذها ال ممدول األعض ممال ألج م التص ممدف
للل غري املللن .ولالطمالع علمى مللومماي عمن اإلجمرالاي الم اامذهتا فنلنمدا يرجمى االطمالع علمى
حيفة الوقائع املرفقة بشأن الل غري املللن  -فنلندا (أيلول/سبت رب ( )2017املرفق األول).
-54

وال تتوفر ءحصالاي موثوقة عن االقتصاد غري الرمسي أو الل

غري املللن.

 -55ويف فنلندا يرتبن االقتصاد الرمادف والل م غمري املللمن عمادة بمم تأجمور املظمروفت (أف ءبمالل
السلطاي أقم مم ن الل المة احلقيقيمة) يف قطماعي البنمال والضميافة .وممن امللمروف أيضما أن الل المة اخلفيمة
موجودة يف ناعة الرتفيه والقطاع اللقارف .ويتملى االقتصاد الرمادف والل غري املللن بشك خاص
يف قطماع جتديممد املنمازل الممذف تتمواله م سسمماي مغرية أو أشممخاص يل لمون حلسممافم اخلماص .ورغممم أن
ع م األش ممخاص غ ممري احل ممائزين للوبئ ممق الالزم ممة (دون تص مريت ع م ) ال ميث م مش ممكلة يف فنلن ممدا فق ممد
اعرتف ابخنفاض األجور ك شكلة تصادف املهاجرين ال سي ا يف قطاعي البنال وخدماي املطاعم.
 -56واألجور غري املللنة أكثر شيوعا يف قطاع البنال ( 7,1يف املائة من جم وع الرواتب) ويف القطاع
اللقارف ( 6,7يف املائة) .وكثريا ما يذكر قطاع الضيافة وقطاع الصناعاي التحويلية وكذلك قطاع الرتفيه
ض ن القطاعاي ال يتزايد فيها الل غري املللن.
 -57وال تتوفر ءحصالاي عن توزع الل غري املللن حبسمب حممم ماحب الل م  .ويف ملظمم احلماالي
يمرتبن الل م غممري املللممن ابمل سسمماي الصممغرية واملتوسممطة احلمممم .ويف امل سسمماي الكبممرية تمرتبن املشمماك
أكثر ابلرتتيباي ال تتخذ بقصد التهر ،من ضريبة الدخ على االستحقاقاي املدفوعة لل وظفني.

الفقر وتوزع الدخل
 -58تغممري هيكم األسممرة املليشممية يف فنلنممدا يف اللقممدين املاضمميني .فقممد ازداد شمميوع األسممر املليشممية
الم تتممأل مممن شممخ واحممد أو شخصممني بين مما اخنفضممت نسممبة األسممر ذاي األطفممال .وكممان شممك
األسممر املليشممية األكثممر شمميوعا يف عممام  2017هممو األسممرة ال م تتممأل مممن شممخ واحممد وال م كانممت
نسممبتها  43يف املائممة مممن مجيممع األسممر املليشممية .وكممان األزواج الممذين لمميد لممديهم أطفممال يش ممكلون 30
يف املائممة مممن األسممر املليشممية وكانممت نسممبة األسممر املليشممية ذاي الوالممد الواحممد أو الوالممدين ال م لممديها
أطف ممال  21,2يف املائ ممة .وتش م فل ممة تأس ممر أخ ممر ت م ممثال األس ممر املليش ممية املتل ممددة األجي ممال واألس ممر
املليشية ال تتأل من والدين وأبنال ابلغني.
 -59وتباينت نسبة السكان ذوف الدخ املنخفض والدخ املنخفض ابست رار بنحو  12يف املائمة
يف السنواي األخرية .وشهد مستو الدخ اللام حتسنا ضليفا يف نفد الفمرتة وابلتما مل ُيمد تغمري
يذكر يف عتبة الدخ املنخفض ال هي ببتة ابلنسبة ءىل متوسن الدخ .
 -60وتقم نسممبة تلممرض األسممر ذاي األطفممال خلطممر الفقممر عممن نسممبة تلممرض مجيممع السممكان لممذلك
اخلطر .وبلغت نسبة التلرض خلطر الفقر ابلنسبة ل شخاص الذين يليشون يف (ينت ون ءىل) أسر ذاي
أطف ممال حن ممو  9يف املائ ممة يف الس ممنواي األخ ممرية .وال ي مزال ال ممدخ امل ممنخفض ميث م مش ممكلة كب ممرية ل س ممر
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الوحيدة الوالد .ومع ذلك يق الفقر النس يف فنلندا مقارنة دا هو عليه يف ملظم الدول األعضمال يف
االحتاد األورويب.
 35و64

 -61وتسممم أعلممى مسممتولي الممدخ يف ممفوف األزواج الممذين تمرتاوح أع ممارهم ممما بممني
س ممنة بين مما تس ممم أدا مس ممتولي ال ممدخ يف ممفوف الش ممبا ،والل مزا ،ال ممذين ه ممم يف س ممن التقاع ممد
والوالدين ا لوحيدين .ويفتقمد األشمخاص المذين يليشمون دفمردهم املمزال االسمتهالكية املشمرتكة الم يت تمع
فا األزواج وال تنشأ عن التشارك يف تكالي السكن وغريها .وعالوة على ذلك يتأثر مستو دخ
الوالدين الوحيدين ألن دخ كاسب قوي واحد جيب أن ينفق على أكثر من شخ واحد.
 -62والفقر يف فنلندا غالبا ما يكون متموارب عمرب األجيمال وقمد ازداد الفقمر شميوعا يف مفوف األسمر
ذاي األطفممال بلممد الكسمماد الممذف شممهدته تسممليناي القممرن اللشمرين .وتشممري اإلحصممالاي ءىل زلدة شمميوع
الفقر لد األسر ذاي األطفال املنحمدرة ممن أ مول مهماجرة ابملقارنمة ممع أسمر عاممة السمكان الم لمديها
أطفال .وازداد الفقر أيضا يف فوف األسر الوحيدة الوالد منذ تسليناي القمرن اللشمرين .وممن بمني مجيمع
األسر املليشمية تمدفع املسماعدة االجت اعيمة يف أغلمب األحيمان ءىل األمهماي الوحيمداي .ويف عمام 2017
حص حنو  30يف املائة من األسر ال ترعاها أمهاي عازابي على مسماعداي اجت اعيمة مقارنمة بنسمبة 8,5
يف املائممة جل يممع السممكان .واملسممناي هممن األشممد تلرضمما خلطممر الفقممر الممدائم .ومممن املم رجت أن تلمميش النسممال
ذواي اإلعاقة يف فقر .وتبليل نسمبة تلمرض املمرأة ذاي اإلعاقمة خلطمر الفقمر حنمو  25,5يف املائمة يف حمني أن
نسبة تلرض الرج ذف اإلعاقة للفقر هي  23,9يف املائة .أما النسال والرجال من غري ذوف اإلعاقة فتبليل
نسبة تلرضهم خلطر الفقر  14,3يف املائة و 13,7يف املائة على التوا .
 -63ويشمميع اسممتخدام ملام م جيمما ك شممر علممى الفممروق يف الممدخ ال م تسممتخدم لو م مجلممة
أمممور منهمما تمموزع ال ممدخ واأل ممول .فكل مما ارتفل ممت قي ممة م شممر جي مما كل مما ازداد التفمماوي يف ت مموزع
الدخ  .وأعلى قي ة ممكنة مللام جيا هي  .100ويف هذه احلالة ُيص متلقي أعلمى دخم علمى كم
ال ممدخ  .أم مما أدا قي ممة مللام م جي مما فه ممي ممفر وذل ممك عن ممدما يك ممون دخ م مجي ممع متلقي ممي ال ممدخ
متساول .ويف اجلدول أدجله جت يع مللمامالي جيما في ما يتللمق بمبلض امل شمراي االقتصمادية الرئيسمية يف
الفرتة .2017-2012
اجلدول
معامالت جيين لكدخل عوامكل اإلن،كاا والكدخل اإلمجكايل والكدخل امل،كا ال ومسكاواة أثكر ال،اكويالت
احلالية على الفروق الدخل الفرتة 2017-2012
5

ملام جيا (يف املائة)
دخ عوام
السنة اإلنتاج

الدخ اإلمجا

مساواة أثر التحويالي اجلارية على الفروق يف الدخ

التح م ممويالي احلالي م ممة التحويالي احلالية
األثر املشرتك
املدفوعة
الدخ النقدف املتاح الواردة

49,7 2012

31,5

26,9

36,8

14,5

46,0

50,7 2013

31,9

27,2

37,2

14,6

46,3

51,1 2014

31,8

27,0

37,7

15,0

47,1

51,9 2015

32,3

27,3

37,8

15,4

47,4

52,0 2016

32,3

27,2

37,9

15,8

47,7

52,3 2017

32,7

27,7

37,4

15,4

47,0

املصدر :ءحصالاي فنلندا ءمجا اإلحصالاي املتللقة بتوزع الدخ
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(ا) الصاة
اخلدمات الصاية
 -64تت ثم م األهم ممداف الرئيسم ممية مم ممن السياسم ممة الصم ممحية يف فنلنم ممدا يف تلزيم ممز الصم ممحة والوقايم ممة مم ممن
األمراض .وتقع مس ولية السياسة االجت اعية والصحية وما يتص فا من ياغة التشريلاي على عاتق
وزارة الش ون االجت اعية والصحة .وتش املشماريع الصمحية الرئيسمية احلاليمة ء مالح هيكم اخلمدماي
يف خ ممدماي الرف مماه االجت مماعي والرعاي ممة الص ممحية واخلط ممة اإلاائي ممة الوطني ممة للرف مماه االجت مماعي والرعاي ممة
الصحية (برجلمج كاست).
 -65وُيق لك فرد يف فنلندا احلصول على اخلدماي الصحية واالجت اعية املناسبة .ويشك نظام
الرفمماه االجت مماعي والرعايم ة الصممحية يف البلممدلي الممذف ينفمذ بممدعم مممن احلكومممة املركزيممة أسمماس نظممام
الرفاه االجت اعي والرعاية الصحية .ويف فنلندا ُيق لطال اللمول البالغني احلصول على اللالج الط
اللاج م واألساسممي يف حممني ُيممق لطممال اللمممول القا مرين احلصممول علممى نفممد الرعايممة الصممحية ال م
يت تع فا سكان البلدية .وال يقدم اخلدماي القطاع اللام فقمن بم تقمدمها أيضما امل سسماي اخلا مة.
ولد فنلندا أيضا عدد كبري من منظ اي اجملت ع املمدو الم تقمدم خمدماهتا يف جممال الرفماه االجت ماعي
والرعاية الصحية جماجل ودقاب مادف.
 -66وتنقسممم اخلممدماي الصممحية ءىل الرعايممة الصممحية األساسممية والرعايممة الطبيممة املتخصصممة .وتقممدم
خدماي الرعاية الصحية األساسية املراكز الصحية البلدية بين ا تقدم الرعاية الطبية املتخصصة أساسا
املستشممفياي .وتقممع مسم ولية تمموفري الرعايممة الصممحية الوقائيممة وكممذلك الرعايممة الطبيممة لل مموظفني حيث مما
أمكن على عاتق احب الل  .ويف الوقت نفسه تك خدماي الرعاية الصحية اخلا ة خدماي
الرعاية الصحية املقدمة يف البلدلي .وميكن للبلدلي أن تشرتف أيضا خدماي من القطاع اخلاص.
 -67وممن السمملطاي الرئيسممية األخممر يف قطمماع الصمحة امللهممد الفنلنممدف للصممحة والرفمماه املسم ول
عمن البحممث والتطمموير يف جمممال اخلمدماي الصممحية فضممال عممن اخلمدماي املهنيممة األخممر يف هممذا اجملممالو
واهليلمة الوطنيمة املشمرفة علمى خمدماي الرفماه االجت ماعي والرعايمة الصمحية ) (Valviraالم توجمه ع ليممة
ء ممدار الرتاخممي يف جم ممال الرفمماه االجت مماعي والرعاي ممة الصممحية وتشممرف عليه مما وترعاهمماو وهيلممة تنظ مميم
األدوية الفنلندية ) (Fimeaاملس ولة عن ء دار تراخي تسويق األدوية وعن اإلشمراف علمى ع ليماي
التسويق وكذلك عمن البحمث والتطموير يف قطماع األدويمة وء مدار املللومماي الدوائيمة .وابإلضمافة ءىل مما
تقممدم ذكممره تتمموىل اهليلمماي اإلداريممة اإلقلي يممة التابلممة للدولممة اإلش مراف اإلقلي ممي علممى الرعايممة الصممحية
وتوجيه املهنيني اللاملني يف جمال الرعاية الصحية واإلشراف عليهم.

وفيات الرضع ووفيات األمومة وم،وسط العلر امل،ودع
 -68يشري ملدل وفيماي الرضمع ءىل عمدد وفيماي األطفمال المذين ال تتمماوز أع مارهم سمنة واحمدة
ويلرب عنه بمرقم لكم  1 000مولمود حمي .ويف عمام  2018تمويف يف فنلنمدا  101طفمال تقم أع مارهم عمن
سنة .وكان ملدل وفياي الرضع  2.1وفاة لك  1 000مولود حي.
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اجلدول
وفيات األمومة ومعدل وفيات األمومة
6

الفرتة

2017-2013

السنة

ملدل وفياي األمومة لك  100 000مولود حي

وفياي األمومة

2017

7,9

4

2016

5,7

3

2015

3,6

2

2014

5,2

3

2013

1,7

1

املصدر :ءحصالاي فنلندا أسبا ،الوفاة.

 -69ويف عام  2018كان طول الل ر املتوقع  81,6سنة للطف املولود يف فنلندا .وبليل طمول الل مر
املتوقع  78,9سنة للذكور و 84,3سمنة لمإلجل  .وقمد ازداد طمول الل مر املتوقمع لكم ممن الرجمال والنسمال
زلدة طفيفة يف تلك السنة.
 -70وتشممري ءحصممالاي أسممبا ،الوفمماة ءىل وفمماة ممما جم وعممه  53 670شخصمما يف عممام  .2017ويقم
هذا الرقم بنسبة  0,5يف املائة عنمه يف اللمام السمابق .ويمنلكد ارتفماع طمول الل مر املتوقمع يف تغمري التموزع
الل رف للوفياي :فقد ازداد ملدل وفياي األشخاص الذين تزيد أع ارهم على  80سنة ولكنه ابلكاد
تغمري ابلنسمبة ل شممخاص دون سمن الث مانني .وانلكممد ارتفماع ملمدل وفيمماي املسمنني يف أسمبا ،الوفمماة
أساسمما يف شممك زلدة عممدد الوفيمماي النامجممة عممن اخلممرف وأم مراض جهمماز الممدورة الدمويممة .وقممد كانممت
األخرية أيضا السبب الرئيسي يف الوفاة حيث تسببت يف نسبة  36يف املائة من مجيع الوفياي.

(ة) اليلان الج،لاع
 -71يتأل الض ان االجت اعي من االستحقاقاي على أساس اإلقامة والل  .ومجيع األشمخاص
املقي ممني بص ممفة اعتيادي ممة يف فنلن ممدا مش م ولون ابلض م ان التقاع ممدف واخل ممدماي الص ممحية واالجت اعي ممة
واستحقاقاي التأمني الصحي واستحقاقاي الوالدين واالستحقاقاي األسرية .وُيق أيضا ل شخاص
الممذين يصمملون ءىل فنلنممدا بغممرض الل م احلصممول علممى االسممتحقاقاي علممى أسمماس اإلقامممة .وقطاعمماي
الضم ان االجت مماعي علممى أسمماس الل الممة فقممن هممي نظممام امللاشمماي التقاعديممة املتصمملة ابلممدخ ونظممام
التأمني على الل ال من احلواد واألمراض املهنية.
 -72ووزارة الش ون االجت اعية والصمحة همي املسم ولة عمن تشمريلاي الضم ان االجت ماعي والتطمور
اللام للض ان االجت اعي .وتشارك عمدة منظ ماي كمذلك يف تنفيمذ الضم ان االجت ماعي .وممن مميمزاي
النظممام الفنلنممدف أن ءدارة نظممام امللاشمماي التقاعديممة املتصمملة ابلممدخ ونظممام التممأمني علممى الل ممال م ممن
احلواد واألمراض املهنية مناطة بشركاي أتمني خا ة.
 -73وتقمدم م سسممة التممأمني االجت مماعي الفنلنديمة ( )Kelaاسممتحقاقاي الضم ان االجت مماعي علممى
أساس اإلقامة واستحقاقاي البطالة يف ءطار األمن االقتصادف األساسي .وهمذه امل سسمة هيلمة مسمتقلة
دوجممب الق ممانون الل ممام واضممع إلش مراف الربمل ممان .وتقممدم ممناديق البطال ممة اسممتحقاقاي البطال ممة املتص مملة
ابلممدخ  .واللضمموية يف هممذه الصممناديق طوعيممة لل مموظفني واللمماملني حلسممافم اخلمماص .وتصممدر القمراراي
املتللقة ابلض ان االجت اعي كتابة وجيوز ل شخاص غري الراضني عن قرار ادر يف حقهم الطلن فيه.
 -74واملساعدة االجت اعية هي املالذ األخري للحصول على املساعدة املالية املقدمة يف ءطار الرفماه
االجت م مماعي .وه م ممي تت م ممأل م م ممن املس م مماعدة االجت اعي م ممة األساس م ممية واملس م مماعدة االجت اعي م ممة التك يلي م ممة
GE.20-10404
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واملس مماعدة االجت اعي ممة الوقائي ممة .وتق ممدم م سس ممة الت ممأمني االجت مماعي الفنلندي ممة بش ممك مس ممتق من ممذ
عممام  2017املسمماعدة االجت اعيممة األساسممية .وتقممدم البلممدلي واحلكومممة املركزيممة علممى قممدم املسمماواة
الت وي م م ال م ممالزم لل س م مماعدة االجت اعي م ممة األساس م ممية .والبل م ممدلي مس م م ولة أيض م مما ع م ممن تق م ممد املس م مماعدة
االجت اعية التك يلية والوقائية.
 -75واحلكومممة املركزيممة هم ي امل ممول الرئيسممي للض م ان االجت مماعي فهممي عممول مجيممع االسممتحقاقاي
األسم مرية واس ممتحقاقاي الس ممكن واسم ممتحقاقاي اإلعاق ممة .واحلكوم ممة املركزي ممة مسم م ولة أيض مما ع ممن عويم م
ءعماجلي سموق الل م ابالشمرتاك ممع البلمدلي وتسمماهم يف عويم ءعانمة البطالمة املتصملة ابلمدخ وءعانممة
البطالم م ة األساسم ممية .وتسم مماهم احلكومم ممة املركزيم ممة يف عوي م م اخلم ممدماي الصم ممحية واالجت اعيم ممة عم ممن طريم ممق
التحويالي احلكومية التقديرية ءىل البلمدلي .وفي ما يتللمق ابمللاشماي التقاعديمة عمول احلكوممة املركزيمة
امللاشاي التقاعدية الوطنية وتشارك يف عوي ملاشاي األشخاص اللاملني حلسافم اخلم اص واملمزارعني
الل مماملني حلس ممافم اخل مماص والبح ممارة .وع ممالوة عل ممى ذل ممك تس مماهم احلكوم ممة املركزي ممة يف عوي م الت ممأمني
الصحي الوطا في ا يتللق ابلتأمني الط .
 -76وتكل البلدلي بت وي اخلدماي الصحية واالجت اعية من الرسوم ال تفرض على الل الل
فضال عن الضرائب.
 -77وميم ول أراب ،الل م واملوظفم ون واللمماملون حلسممافم اخلمماص الض م ان االجت مماعي ابملسمماوة يف
عويم ءعانممة البطالممة املتصمملة ابلممدخ وءعانممة البطالممة األساسممية وامللاشمماي التقاعديممة املتصمملة ابلممدخ
والتأمني الصحي الوطا والتأمني من احلواد  .وجي ع هذا الت وي يف شك أقساط أتمني.

(ه) إصال احلكومة اإلدليلية وإصال اخلدمات الصاية والج،لاعية
 -78وفقا لمربجلمج حكوممة رئيسمة الموزرال سماجل ممارين ستشمرع احلكوممة يف ءعمادة هيكلمة اخلم دماي
الص ممحية واالجت اعي ممة بغي ممة نق م املس م ولية ع ممن تنظ مميم ه ممذه اخل ممدماي ءىل  18مقاطل ممة .وم ممن املق ممرر أن
يكون القطاع اللام هو مقدم اخلدماي الرئيسي يف املقاطلاي على أن يقدم القطاع اخلاص وقطاعاي
بلثممة اخلممدماي التك يليممة .وتت ث م األهممداف الرئيسممية مممن ء ممالح اخلممدماي الصممحية واالجت اعيممة يف
احل ممد م ممن أوج ممه ع ممدم املس مماواة يف الص ممحة والرف مماه وض م ان اخل ممدماي الص ممحية واالجت اعي ممة املتس مماوية
واجلي ممدة للم ي ممع وحتس ممني ت موافر اخل ممدماي وءمكاني ممة احلص ممول عليه مما وض م ان ت موافر الل ال ممة امل مماهرة
والتصدف للتحدلي ال تطرحها التغرياي يف اجملت ع واحلد من زلدة التكالي .
 -79ويشممري ب مرجلمج حكومممة رئيسممة المموزرال سمماجل مممارين أيضمما ءىل ضممرورة ء ممالح نظممام الض م ان
االجت مماعي .وسممريكز ء ممالح نظممام الض م ان االجت مماعي علممى ض م ان اللدالممة االجت اعيممة و ايممة أمممن
الدخ ل شخاص امللرضني ملخاطر اجت اعية .ويلزم أساسا جل النظام أكثر اعت ادية و وال وأسه
فه ا .وستشك جلنة برملانية بقصد التحضري لإل الح استنادا ءىل مللومماي حبثيمة .وسمتنمز األع م ال
التحضريية أفقيا على نطاق واسع ابالستفادة من خرباي قطاعاي ش .

(و) ال،علي والرعاية

مرحلة الطفولة املبكرةال وال،علي وال،دريب

 -80يقصمد ابلتللمميم والرعايممة يف مرحلممة الطفولمة املبكممرة كيممان منهمممي موجمه حنممو حتقيممق األهممداف
يتمأل مممن التنشمملة والتللمميم والرعايممة مممع تركيممز خماص علممى الرتبيممة .وتت ثم أهممداف التللمميم والرعايممة يف
مرحلة الطفولة املبكرة يف دعم او األطفال واائهم وتلل هم وتلزيمز رفماههم .وُيمق لكم طفم يف فنلنمدا
احلص ممول عل ممى  20س مماعة يف األس ممبوع م ممن التلل مميم والرعاي ممة يف مرحل ممة الطفول ممة املبك ممرة .ويق ممدم التلل مميم
والرعاي ممة يف مرحل ممة الطفول ممة املبك ممرة عل ممى أس مماس التف ممرل الت ممام ءذا ك ممان وال ممدا الطف م أو األو مميال علي ممه
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يل لون بدوام كام أو يدرسون أو يل لون كرواد أع مال أو يم دون ع لهم م بمدوام كامم  .ويقمدم التللميم
والرعاية للطف يف مرحلة الطفولة املبكرة على أساس دوام كامم ءذا كمان ذلمك ضمرورل لن مال الطفم أو
الحتياجاته من الدعم أو لظروف أسرته أو ءذا كمان ذلمك خيمدم مصماط الطفم الفضملى .وجيمرف حاليما
تلدي قانون الرعاية والتلليم يف مرحلة الطفولمة املبكمرة ( )2018/540ملمنت مجيمع األطفمال حقما شخصميا
يف التللميم والرعايمة يف مرحلمة الطفولمة املبكمرة دون أف قيمود .وممن املقمرر أن يمدخ القمانون امللمدل حيمز
النفاذ يف  1آ/،أغسطد .2020
 -81واحلممق يف التللمميم والتممدريب حممق أساسم ي وءع الممه مكفممول دوجممب احلممق املنصمموص عليممه يف
الق ممانون يف التلل مميم األساس ممي اجمل مماو ودوج ممب احل ممق يف التلل مميم اإللزام ممي .وتكف م الس مملطاي اللام ممة
للم يع فر ة متساوية يف تلقي اخلدماي التللي ية األخر ك وفق قدراته واحتياجاتم ه اخلا مة فضمال
عن ءاتحة فر ة اائه الذائ دون أن عنله الصلوابي االقتصادية من ذلك.
 -82وجيب على األطفال يف فنلندا االلتحاق بسنة واحدة من التلليم قب االبتدائي أو أف نشاط
آخر ُيقق أهداف التلليم قب االبتدائي وذلك يف السنة ال تسبق بدل التلليم اإللزاممي .واهلمدف ممن
التلل مميم قب م االبت ممدائي كم ممزل م ممن التلل مميم يف مرحل ممة الطفول ممة املبك ممرة ه ممو حتس ممني ق ممدرة األطف ممال عل ممى
التللم .ويبدأ التلليم اإللزامي يف السنة ال يبليل فيهما الطفم سمن السمابلة وينتهمي بلمد اسمتك ال ممنهج
التللمميم األساسممي أو بل ممد مممرور عش ممر سممنواي عل ممى بممدل التللمميم اإللزام ممي .وعممادة م مما يسممتك التلل مميم
األساسي أف املدرسة الشاملة يف غضون تسع سنواي .ويدعم التللميم األساسمي امو التالميمذ كمأجلس
وأفراد يف اجملت ع ويزودهم ابمللرفة واملهاراي الالزمة يف احلياة ويلزز أيضا التحضر واملساواة يف اجملت مع
وجيللهم قادرين على تلبية الشروط املسبقة املطلوبة لل شاركة يف التلليم.
 -83وبلد ءعام التلليم اإللزامي ميكن للتالميذ االنتقال ءىل التلليم الثانوف سوال التلليم املهما أو
الثانوف اللام .وخيتتم هذا األخري ابمتحان الشهادة الثانوية .وُيص طال ،التلليم الثانوف املها اللا
علممى م ه م بنمموف مهمما أو م ه م مهمما ءضممايف أو م ه م مهمما متخص م  .ويقممدم التللمميم ممما بلممد
الثمانوف يف اجلاملماي ويف جاملماي الللموم التطبيقيمة .وجتمرف اجلاملماي أيضما حبموب وتموفر التللميم القمائم
على البحث يف حني تتمه جاملاي الللوم التطبيقيمة ع ليما حنمو تلبيمة متطلبماي عمامل الل م  .ويهمدف
برجلمج احلكومة للام  2019ءىل ض ان حصول ك شخ يك التلليم األساسي علمى م هم بنموف
عممال .ويتحقممق ذلممك عممن طريممق رفممع احلممد األدا لسمن تممرك املدرسممة ءىل  18سممنة وءدخممال جم وعممة مممن
خيمماراي الدراسممة والممدعم ءىل التللمميم اإللزامممي حبيممث ميكممن ءدراجهمما يف نطمماق املم هالي الثانويممة اللليمما.
وال ميكن عديد التلليم اإللزامي ما مل تليل رسوم التلليم الثانوف اللا  .وتتطلب القراراي املتللقة بت ديد
التلليم اإللزامي تلدي التشريع احلا .
 -84ويف عممام  2017تنممافد حنممو  72يف املائممة مممن الفنلنممديني الممذين تبلمميل أع ممارهم  15عاممما علممى
األقم مممن أجم احلصممول علممى م هم ممما بلممد األساسممي يف نظممام التللمميم الثممانوف اللمما أو نظممام التللمميم
الثانوف املها أو يف جاملة أو جاملة للللوم التطبيقية .ومن بني مجيع السكان الذين تبليل أع ارهم 15
سنة على األق حصم حنمو  40يف املائمة ممنهم علمى م هم بنموف عمال وحصم حنمو  31يف املائمة ممنهم
على م ه جاملي.
 -85ويف الل ممام الدراس ممي  2018-2017انقط ممع ع ممن الدراس ممة م مما جم وع ممه  510م ممن تالمي ممذ التلل مميم
األساسي يف فنلندا .فالتالميذ الذين الفوا عامما عمن االلتحماق ابلتللميم اإللزاممي يف الفصم الدراسمي لفمرتة
الربيممع بلمميل عممددهم  64تل يممذا أمم ا التالميممذ الممذين جتمماوز سممنهم سممن التللمميم اإللزامممي وتركموا املدرسممة دون
احلص ممول عل ممى ش ممهادة التلل مميم األساس ممي فك ممان ع ممددهم  436تل ي ممذا .وبلغ ممت نس ممبة البن مماي  37يف املائ ممة
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ممن مجيممع املتسمربني مممن التللمميم األساسممي حيممث مل تلتحممق  33بنتمما ابلتللمميم اإللزامممي وتركممت  157بنتمما
املدرسة دون احلصول على شهادة التلليم األساسي.
 -86ويف التلليم اجلاملي تسربت نسبة  5,1يف املائة من الطال ،من التلليم دون أن يلتحقوا أبف
تلل مميم ج مماملي آخ ممر يف الل ممام الدراس ممي  .2017-2016ويف الل ممام الدراس ممي  2017-2016بل مميل ملم ممدل
تسر ،طال ،التلليم الثانوف اللمام  3,1يف املائمة وملمدل تسمر ،طمال ،التللميم الثمانوف املهما  7,4يف
املائة وملدل تسر ،طمال ،جاملماي الللموم التطبيقيمة  7,3يف املائمة وطمال ،اجلاملماي  5,9يف املائمة
(درجتا البكالوريوس واملاجستري).
 -87واسممتنادا ءىل ءحصممائياي عممام  2016كممان متوسممن حمممم جم وعم ة التممدريد يف السممنواي مممن
األوىل ءىل السادسة من التلليم األساسمي  19,4تل يمذا لكم جم وعمة .ويشم همذا المرقم فصمول التللميم
ما قب االبتدائي والفصول املتلددة الصفوف .وابستبلاد هذه الفصمول يكمون متوسمن حممم اجمل وعمة 20,1
تل يممذا .ويممزداد متوسممن حمممم جم وعممة التممدريد ابط مراد مممن السممنواي الممدنيا ءىل اللليمما وتكممون أ ممغر
اجمل وع مماي حم مما يف الس ممنة األوىل ( 19,0تل ي ممذا لك م جم وع ممة) وأك ممرب اجمل وع مماي حم مما يف الس ممنة
السادسة ( 20,9تل يذا لك جم وعة).
 -88وظ متوسن حمم جم وعاي التدريد دون تغيري ءىل حد مما منمذ عمام  2010رغمم أن أحممام
اجمل وعمماي ازدادي يف السممنتني األوىل والثانيممة ويف التللمميم قبم االبتممدائي وتقلصممت يف السممنواي مممن الثالثممة
ءىل السادسممة .وابملقارنممة مممع عممام  2013زاد حمممم جم وعممة التممدريد يف السممنواي مممن األوىل ءىل السادسممة
دتوسن  0,4تل يذا ولكنه اخنفض يف السنواي من السابلة ءىل التاسلة دتوسن  0,6تل يذا.
 -89ووضمملت أحكممام قانونيممة تتللممق ابلتوظيم يف جمممال التللمميم والرعايممة يف مرحلممة الطفولممة املبكممرة
تشرتط أن تكون نسبة املموظفني ءىل األطفمال دون سمن الثالثمة يف الرعايمة النهاريمة  4:1ونسمبة املموظفني
ءىل األطفممال يف سممن الثالثممة وممما فمموق  .8:1وال جيمموز أن يكممون لممد األسممر ال م تقممدم الرعايممة النهاريممة
أكثممر مممن أربلممة أطفممال يف حالممة الرعايممة بممدوام كام م ابإلضممافة ءىل طف م واحممد ءممما يف مرحلممة ممما قب م
التلليم االبتدائي أو يف السنواي األوىل من التلليم اإللزامي.
-90

ويقار ،ملدل اإلملام ابلقرالة والكتابة يف فنلندا نسبة  100يف املائة.

(ز) العلالة
 -91يتوا م يف الوقممت ال مراهن تزايممد عممدد سممكان فنلنممدا الممذين هممم يف سممن الل م (مممن ع ممر
ءىل  74سم ممنة) وءن كانم ممت هيلم ممة اإلحصم ممال الفنلنديم ممة تتوقم ممع أن يصم ممري عم ممددهم يف اخنفم مماض ابتم ممدال مم ممن
عممام  .2020وهممذا يلمما أن نسممبة متزايممدة مممن السممكان الفنلنممديني سممتتأل يف املسممتقب مممن الشممبا ،أو
املس ممنني الل مماطلني ع ممن الل م  .وم ممن املتوق ممع أن تش ممهد نس ممبة م من تزي ممد أع ممارهم عل ممى  74س ممنة ال ممزلدة
األكرب بين ا تق نسبة من ترتاوح أع ارهم ما بني  15و 64سنة.
15

 -92ويف آ /،أغسم ممطد  2019كم ممان عم ممدد األشم ممخاص اللم مماملني يف فنلنم ممدا  2 598 000شخصم مما
(فامش خطأ  )34 000 ±وهو ما يزيد دقدار  32 000شخ عن اللام السابق .وكمان عمدد الرجمال
اللاملني أكرب دقدار  5 000وعدد النسال اللامالي أكرب دقدار  27 000مقارنة دما كماجل عليمه يف شمهر
آ /،أغسممطد  .2018واتل م اجتاهمماي الل الممة مممن قطمماع ءىل آخممر :فقممد اخنفممض عممدد الل مماملني يف
اإلنتاج األو والصناعاي التحويلية بين ا حدثت زلدة يف قطاع البنال والصناعاي اخلدمية.
 15و64

 -93وكممان ملممدل الل الممة أف نسممبة األشممخاص اللمماملني الممذين ت مرتاوح أع ممارهم ممما بممني
عاما  73,5يف املائة يف آ/،أغسطد مقارنة بم  72,6يف املائة يف اللام السمابق .واخنفمض ملمدل ع المة
18
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الرجممال الممذين ت مرتاوح أع ممارهم ممما ب ممني  15و 64سممنة بنسممبة  0,2نقط ممة ملويممة ع مما ك ممان عليممه يف الل ممام
السابق ليص ءىل  74,2يف املائة يف حني ارتفع ملدل ع الة النسال الالئ هن يف نفد الفلة الل ريمة
بنسبة نقطتني ملويتني ليص ءىل  72,8يف املائة.
 -94ووفق مما ملسم م ت الق ممو اللاملم ممة الم ممذف أجرت ممه هيلم ممة ءحصم ممالاي فنلن ممدا كم ممان  170 000شم ممخ
عمماطلني عممن الل م يف آ/،أغسممطد ( 2019فممامش خطممأ  )18 000 ±أف أق م بم م  17 000شممخ
مقارنة ابللام السابق .وبليل عدد اللاطلني ممن الرجمال  94 000رجم وعمدد اللماطالي  76 000اممرأة.
وقد اخنفضت البطالة اخنفاضا حادا يف اللمامني املاضميني .واخنفمض أيضما عمدد اللماطلني عمن الل م منمذ ممدة
طويلة .ومع ذلك يلد ملدل البطالة يف فنلندا مرتفلا ءىل حد ما ابملقارنة مع البلدان األوروبية األخر .
 -95وبلميل ملممدل البطالممة يف آ/،أغسممطد  6,1يف املائممة أف أقم بنسممبة  0,6نقطممة ملويممة مممما كممان
عليه يف اللام السابق .وبليل ملدل البطالة بني الرجال نسبة  6,5يف املائة أف أق بنسبة  0,2نقطة ملوية
مممما كممان عليممه يف اللممام السممابق بين مما اخنفممض ملممدل البطالممة بممني النسممال بنسممبة  1,6نقطممة ملويممة ليصم
ءىل  5,7يف املائة.
 -96وبلميل عمدد الشمبا ،يف فنلنممدا المذين تمرتاوح أع ممارهم مما بمني  15و 24سممنة  612 000يف آ/،
أغسطد .وكان عدد اللاملني منهم  275 000شا ،وعدد اللاطلني منهم  45 000شا .،وبذلك بلميل
ع ممدد الش ممبا ،م ممن الق ممو اللامل ممة أف الل مماملني والل مماطلني ع ممن الل م  320 000ش مما .،وبل مميل مل ممدل
البطالممة يف ممفوف بممني الشممبا ،الممذين تمرتاوح أع ممارهم ممما بممني  15و 24سممنة أف نسممبة اللمماطلني عممن
الل م يف القمموة اللاملممة أبك لهمما  14يف املائممة يف آ/،أغسممطد أف أعلممى بنسممبة  0,4نقطممة ملويممة مممما
كممان عليممه قبم عممام .وبلمميل االجتمماه يف ملممدل البطالممة بممني الشممبا 17 ،يف املائممة .وبلغممت نسممبة الشممبا،
اللماطلني عمن الل م المذين تمرتاوح أع مارهم بمني  15و 24عامما  7,3يف املائمة ممن جم موع السمكان الممذين
هم يف هذه الفلة الل رية.
 -97والل الة امل قتة هي ما يفسر ارتفاع ملدل الل الة الكلية يف فنلندا ابملقارنة مع متوسن االحتاد
األورويب أما الل الة لبلض الوقت فهي أق شيوعا يف فنلندا ابملقارنة مع متوسن االحتاد األورويب.
 -98ويش ري مقياس احلياة الل لية الذف تستخدمه وزارة الش ون االقتصادية والل الة ءىل أن حنو
يف املائممة مممن األج مرال منتسممبون ءىل أحممد ممناديق البطالممة .وقممد زادي هممذه النسممبة يف اللقممد األول مممن
القرن احلادف واللشمرين .غمري أن األممن املما يف حالمة البطالمة ال يلمت د أكثمر فمأكثر ءال ابالنتسما،
ءىل أحد ناديق البطالة مع التخلي عمن اللضموية يف نقابمة ع اليمة .وقمد اخنفمض ملمدل تنقمب األجمرال
اخنفاضمما ملتممدال يف اللقممد األول مممن القممرن احلممادف واللش مرين .ومممن بممني األج مرال اجمليبممني علممى مقيمماس
احليماة املهنيمة (أوللممك المذين يل لممون عشمر سمماعاي علمى األقم يف األسمبوع) كانممت نسمبة  73يف املائممة
مم ممنهم أعضم ممال يف نقابم ممة ع اليم ممة يف عم ممام  .2017ومم ممع ذلم ممك تفيم ممد التقم ممارير الم م طلبم ممت وزارة الشم م ون
االقتصممادية والل الممة وضمملها ابخنفمماض ملممدل التنق مب يف ممفوف أوللممك امل ثلممة مصمماحلهم مممن  65يف
املائة يف عام  2013ءىل  59يف املائة يف عام .2017
90

 -99ويق متوسن دخ املرأة عن متوسن دخ الرج بنسبة  16يف املائة .ففمي عمام  2018كمان
دخ املرأة يف سموق الل م أبك لهما يسماوف يف املتوسمن  84يف املائمة ممن دخم الرجم  .واتلم فمموة
ال ممدخ ب ممني امل مرأة والرج م م ممن قط مماع ءىل آخ ممر :فف ممي وظ ممائ احلكوم ممة املركزي ممة يص م دخ م امل مرأة يف
املتوسن ءىل  88يف املائة من دخ الرج بين ا يص ءىل  87يف املائة من دخ الرج يف قطاع احلكم
احمللي وءىل  86يف املائة يف القطاع اخلاص.
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 -100واتس ت ع لية سد فموة الدخ بني املرأة والرج ابلبنل .وقد ضاقت الفموة بسرعة نسبيا
ح أواخر عانيناي القرن اللشرين مث تباطمأ ملمدل ضميقها منمذ ذلمك احلمني .وبلمد أواخمر الث انينماي
ظلت فموة الدخ ببتة لبلض الوقت عند حوا  20يف املائة .ومنذ عمام  2006عنمدما كانمت بمرامج
املساواة يف األجور سارية ضاقت الفموة بنحو أربع نقاط ملوية.
 -101وتل املرأة والرج يف قطاعاي تلفة ويف وظائ تلفة .وتقم األجمور يف القطاعماي الم
يغلمب أن تل م فيهمما النسمال عممن األجممور يف القطاعمماي الم يغلممب أن يل م فيهما الممذكور .فكممان أجممر
املرأة األجرية يف قطاع احلكم احمللي وقطاع اخلدماي اخلا ة أدا يف املتوسن من أجر الرج اللام يف
الصممناعة التحويلي ممة واحلكوم ممة املركزي ممة .وتش ممك النس ممال حنممو  80يف املائ ممة م ممن الل مماملني يف قط مماع احلك ممم
احمللي ويفسر تطور دخلهن ءىل حد بليد متوسن دخ املرأة يف سوق الل أبك له .وقمد كمان تطمور
أج ممور الرج ممال أفض م م ممن تط ممور أج ممور النس ممال فيص م متوس ممن أج ممر الرج م ءىل ذروت ممه يف س ممن أ ممغر
ابملقارنة مع أجر املرأة .ويتباطأ تطور دخ املرأة نتيممة ممثال لإلجمازاي األسمرية األطمول ممن ءجمازاي
الرج م  .وازدادي أيض مما الل ال ممة امل قت ممة وغ ممري املتفرغ ممة وملظ ممم وظ ممائ ه ممذا الن مموع م ممن الل ال ممة تش ممغله
لنسممال .وجتممدر اإلشممارة ءىل أن التللمميم ال يفسممر ارتفمماع دخ م الرج م يف فنلنم دا .فمماملرأة أكثممر تللي مما مممن
الرج ولكن متوسن دخ املرأة أق من متوسن دخ الرج بغض النظر عن مستو التلليم.

ابء -اهليكل الدس،وري والسياس والقانوين للدولة
(أ) اجللهورية الدس،ورية
 -102فنلنممدا مجهوريممة دسممتورية ونظممام احلكممم فيهمما دميقراطممي عثيلممي .وكانممت فنلنممدا جممزلا مممن مملكممة
السممويد مممن أوائم القممرن الرابممع عشممر حم عممام  1809عنممدما انضم ت فنلنممدا ءىل اإلمرباطوريممة الروسممية
لتصبت دوقية فنلندا الكرب جب ليتها التشمريلية الم تضمم السملطاي األربمع .ويف عمام  1906أ مبحت
فنلن ممدا أول بل ممد أورويب يق ممر ح ممق امل مرأة يف االنتخ مما ،وأنش ممئ برملم ان م ممن غرف ممة واح ممدة .وأعلن ممت فنلن ممدا
استقالهلا يف عام .1917
 -103وانضم ت فنلنممدا ءىل االحتمماد األورويب يف  1كممانون الثاو/ينمماير  .1995وتت ثم القمميم األساسممية
لالحتمماد األورويب يف الدميقراطيممة وحقمموق اإلنسممان وسمميادة القممانون وهممي املبمماد الم يقمموم عليهمما أيضمما
اجملت ع الفنلندف .وقد حولت الدول األعضمال يف االحتماد األورويب االختصماص ممن اهليلماي الوطنيمة ءىل
هيلاي االحتاد األورويب وتوائم هذه الدول سياساهتا يف تل جماالي التكام األورويب وكذلك في ا
يتص ببلدان بلثة وابملنظ اي الدولية .وأ بت ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األوريب ملزما قانوجل يف
كانون األول/ديس رب  .2009وتتقيد فنلندا قانونيا وسياسيا ابلتزاماهتا ومس ولياهتا املتللقة ابللضوية يف
االحتاد األورويب على حنو مما تتطلبمه ملاهمداي االحتماد األورويب وميثم اق احلقموق األساسمية وتشمريلاي
االحتاد األورويب الثانوية والسوابق القضائية حملك ة اللدل التابلة لالحتاد األورويب.
 -104ويق مموم دس ممتور فنلن ممدا عل ممى س مميادة الق ممانون وفص م الس مملطاي ءىل الف ممروع التش مريلية والتنفيذي ممة
والقضائية املستقلة.
 -105ودوجب دستور فنلندا ميارس رئيد اجل هورية واحلكومة الحياي احلكم .وينتخب الربملان
رئميد المموزرال ويلينممه رئمميد اجل هوريممة الممذف يلممني أيضما المموزرال اىخمرين بنممال علممى اقممرتاح رئمميد المموزرال.
وجيب أن يكون الوزرال مواطنني فنلنديني مشهودا هلم ابألمانة والكفالة.
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(ب) رئيس اجللهورية
 -106يوجه رئيد اجل هورية سياسة فنلندا اخلارجية ابلتلاون ممع احلكوممة ويقمرر عالقماي فنلنمدا ممع
الدول األجنبية واألنشطة يف ءطار املنظ اي واملفاوضماي الدوليمة .ورئميد اجل هوريمة همو القائمد األعلمى
لقواي الدفاع يف فنلندا .وُيدد دستور فنلندا واجباي رئيد اجل هورية و الحياته.
 -107وينتخممب رئمميد اجل هوريممة ابالق مرتاع الشممل املباشممر .وجيممب أن يكممون ال مرئيد مواطنمما فنلنممدل
مولودا يف البلد .وينتخمب المرئيد لواليمة ممدهتا سمت سمنواي وال جيموز انتخما ،نفمد الشمخ رئيسما
ألكثر من واليتني متتاليتني .وجيموز تسم ية املرشمحني للر سمة ممن قبم األحمزا ،السياسمية املسمملة الم
حصلت على مقلد واحد على األق يف الربملان يف آخر انتخاابي برملانيمة مت ءجراههما .ك ما جيموز أيضما
تسم ية املرشمحني ممن قبم مجليماي المدوائر االنتخابيمة الم ينشملها مما ال يقم عمن  20 000شمخ هلمم
حق التصويت .وينتخب املرشت الذف ُيص على أكثر من نص األ واي املدىل فا يف االنتخاابي
األوىل رئيس مما للدول ممة .ف ممإن مل ُيص م أف مرش ممت عل ممى ه ممذه األغلبي ممة جت مر انتخ مماابي بني ممة يف غض ممون
أسبوعني بني املرشمحني اللمذين حصمال علمى أغلمب األ مواي .ويف االنتخماابي الثانيمة ينتخمب املرشمت
الممذف ُيص م علممى أكممرب عممدد مممن األ مواي رئيسمما .ويف حالممة التلممادل حت مدد نتيمممة االنتخمماابي عممن
طريق القرعة.

(ا) الربملان
 -108دوجممب دس ممتور فنلنممدا تس ممند ممالحياي الدول ممة يف فنلنممدا ءىل الش مملب الممذف ميثل ممه الربمل ممان.
ولد فنلندا برملان من غرفة واحدة يتأل من  200عضو .وميمارس الربملمان السملطة التشمريلية ويبمت يف
الش ون املالية للدولة .وجيب أن حتص احلكومة على ثقة الربملان.
 -109وتت ثم أهممم مهممام الربملم ان يف سممن التشمريلاي .وميكممن للربملممان أن يسممن التشمريلاي بنممال علممى
اقرتاح من احلكومة أو طلب من أحد أعضائه أو دبادرة من املواطنني.
 -110وجت مر االنتخ مماابي الربملاني ممة ك م أرب ممع س ممنواي ويقس مم البل ممد ءىل دوائ ممر انتخابي ممة .ويش ممرتط أن
يكممون أح ممد أعض ممال الربملممان م ممن ج ممزر آالنم د .ويت تممع املواطن ممون الفنلن ممديون الممذين تبل مميل أع ممارهم  18س ممنة
فأكثر حبق التصويت .ويقوم النظام االنتخايب لفنلندا على مباد االستقامة والسرية والتناسب .وجيمب أن
يصوي مجيع النماخبني شخصميا وأن يمدىل ابأل مواي أممام السملطاي االنتخابيمة .وجي مع النظمام االنتخمايب
الفنلندف بني التصويت ل فراد والتصويت ل حزا ،ابستخدام نفد الرقم للتصويت حلز ،وملرشت.
 -111وأس ممفري انتخ مماابي ع ممام  2019ع ممن عثي م عاني ممة أح مزا ،سياس ممية ومجلي ممة واح ممدة م ممن مجلي مماي
المدوائر انتخابيمة يف الربملمان .وشمكلت احلكومممة ممن مخسمة ممن همذه األحمزا .،ولمد فنلنمدا أيضما أحمزا،
سياسية أخمر أ مغر غمري ممثلمة يف الربملمان .وجيموز أيضما تسم ية مرشمحني ملقاعمد الربملمان ممن قبم مجليماي
الدوائر االنتخابية ال ينشلها ما ال يق عن  100شخ هلم حق التصويت يف المدائرة االنتخابيمة امللنيمة.
وشكلت النسال نسبة  42يف املائة من املرشحني ونسبة  47يف املائة من أعضال الربملان املنتخبني.
 -112وبلغت نسبة املشاركة يف انتخاابي عام  2019الربملانية  72,1يف املائة .ويف عام  2017بلغت
نسبة املشاركة يف االنتخاابي البلدية على مستو البلد أبك له  58,9يف املائة .وال تمزال نسمبة املشماركة
يف االنتخ مماابي اللام ممة يف فنلن ممدا من ممذ ف ممرتة طويل ممة أق م م ممن متوس ممن نس ممبة املش مماركة يف بل ممدان منظ ممة
التل مماون والتن ي ممة يف املي ممدان االقتص ممادف .وم ممن الواض ممت أن نس ممبة املش مماركة يف االنتخ مماابي تلت ممد عل ممى
الوضممع االجت مماعي  -االقتصممادف والسممن حيممث يقم احت ممال أن يصمموي الشممبا ،واألشممخاص ذوف
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الوضع االجت اعي  -االقتصادف األدا وأن يشاركوا يف أنشطة األحزا ،السياسية .ومن الواضت أيضا
أن املهاجرين أق عثيال بني املرشحني واملس ولني املنتخبني على السوال.

(ة) احلكومة
 -113تت ممأل احلكوم ممة حالي مما م ممن  12وزارة .وك م وزارة مس م ولة ع ممن ءع ممداد املس ممائ ال م ت ممدخ يف
نطمماق اختص مماص احلكومممة يف الف ممرع امللهممود ب ممه ءليهمما وع ممن أدال احلكومممة مهامه مما علممى النح ممو املالئ ممم.
ويرتأس اجللساي اللامة ال تلقدها احلكومة رئيد الوزرال الذف يرتأس أيضا اللمان الوزارية النظامية.
 -114ومكتب رئيد الوزرال هو دثابة وزارة يرأسها رئيد الوزرال .ومكتب رئيد الوزرال مس ول عمن
مراقبة تنفيذ الربجلمج السياسي للحكومة ويساعد أيضما رئميد الموزرال يف اإلدارة اللاممة ملهمام احلكوممة.
وميك من مكتممب رئمميد ال مموزرال رئمميد المموزرال واحلكوم ممة مممن الل م بفلاليممة بغ ممض النظممر عممن الظ ممروف.
وتش مهام الوزارة تنسيق سياسة االحتاد األورويب املتللقة بفنلندا وسياسة امللكية ال تنتهمها الدولة
فضال عن توجيه الشركاي امل لوكة للدولة التابلة ملكتب رئيد الوزرال .والوزارة مسم ولة أيضما عمن تموفري
خممدماي االتصمماالي احلكوميممة وتنسمميق أنشممطة االتصمماالي داخم ءدارة الدولممة ك مما أهنمما مسم ولة عممن
التوعيممة أبوضمماع احلكومممة وعممن التأهممب واخلممدماي األمنيممة ءىل جانممب تنسمميق ع ليمماي ءدارة احل مواد
وحاالي الطوار  .ويف اىونمة األخمرية أنيطمت دكتمب رئميد الموزرال مسم ولية تنسميق أهمداف البحمو
القطاعية ال جتريها الدولة دع ا الااذ القراراي.

(ه) الس،ف،اء
 -115دوج ممب امل ممادة  53م ممن دس ممتور فنلن ممدا يتخ ممذ ق مرار تنظ مميم اس ممتفتال استش ممارف دوج ممب ق ممانون
يتضم ن أيضمما أحكاممما بشممأن توقيممت االسممتفتال واخليمماراي ال م تقممدم ءىل النمماخبني .وقممد أجممري فنلنممدا
اسم ممتفتالين وطنيم ممني أحم ممدوا يف عم ممام  1931بشم ممأن ءلغم ممال قم ممانون احلظم م ر والثم مماو يف عم ممام  1994بشم ممأن
انض ام فنلندا ءىل االحتاد األورويب.

(و) مباةرة املواطنني
 -116جيوز ألف مواطن فنلندف له حق التصويت أن يطرح مبادرة مواطنني .والشروط الرمسيمة ملبمادرة
املواطنني منصوص عليها يف قانون مبادراي املواطنني ( .)2012/12وقد تتأل املبادرة من مشروع قانون
أو اقمرتاح للشممروع يف ممياغة القممانون .وقممد تتللممق أيضمما بتلممدي أو ءلغممال قممانون قممائم .وينظممر الربملممان يف
مب ممادرة امل مواطنني ءذا أي مدها م مما ال يق م ع ممن  50 000م مواطن يف غض ممون س ممتة أش ممهر .وجي مموز للربمل ممان أن
يلت ممد املبممادرة أو يلممدهلا أو يرفضممها وفقمما لتقممديره اخلمماص .وال مينممع رفممض الربملممان مبممادرة ممما مممن طممرح
مبادرة جديدة بشأن املوضوع نفسه .وميكن طرح مبادراي املواطنني ودع ها عن طريق خدمة اإلنرتنت
اجملانيم ممة  kansalaisaloite.fiالم م توفرهم مما وزارة اللم ممدل .واهلم ممدف مم ممن مبم ممادرة املم مواطنني هم ممو دعم ممم وتلزيم ممز
املشاركة املدنية وتلزيز اجملت ع املدو فتتيت للفلاي السكانية املشاركة الفلالة يف تن ية اجملت ع والتأثري فيها.

(ز) الوضع اخلاص جلزر آلند
 -117جزر أالند منطقة من فنلندا مستقلة ومنزوعة السالح وجلطقة ابللغة السويدية.
 -118وقد نزع سالح جزر أوالند يف عمام  1856وأ مبحت عايمدة يف عمام  .1921ودما أن مقاطلمة آالنمد
منطقممة مس ممتقلة ذاتيمما وخاض مملة للحكممم الس مميادف الفنلن ممدف فممإن فنلن ممدا تضم ن اس ممت رار وضممع ج ممزر آالن ممد.
ويستند وضع جزر آالند املنزوعة السالح واحملايدة ءىل أحكام مكرسة يف اللديد من الصكوك الدولية.
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 -119وعندما أعلنت مجهورية فنلندا استقالهلا يف عام  1917ملتدة يف ذلك حبق الشلو ،يف تقرير
مصريها اعتمد سمكان جمزر آالنمد بمنفد املبمدأ لل طالبمة إبعمادة انضم ام جمزر آالنمد ءىل بلمدها األ ملي
الس ممابق وهم ممو السم ممويد .غم ممري أن فنلن ممدا مل تكم ممن مسم ممتلدة لقبم ممول مطال ممب سم ممكان آالنم ممد االنضم م ام ءىل
السويد وأبدي رغبتها بمدال ممن ذلمك يف ممنت آالنمد قمدرا ممن احلكمم المذائ المداخلي .ونتيممة لمذلك
س ممن برمل ممان فنلن ممدا يف ع ممام  1920ق ممانون احلك ممم ال ممذائ ( .)1991/1144غ ممري أن س ممكان آالن ممد مل يقبل موا
ابلقممانون وأحيلممت مسممألة جممزر آالنممد نظ مرا لطبيلتهمما الدوليممة ءىل عصممبة األمممم املنشممأة حممديثا ألج م
حلها .ويف عام  1921اامذ جملم د عصمبة األممم قمرارا بشمأن حم وسمن ميمنت فنلنمدا السميادة علمى جمزر
آالنممد .غممري أن القمرار ألممزم فنلنممدا أبن تتلهممد لسممكان جممزر آالنممد ابحلفمماس علممى ثقممافتهم الناطقممة ابللغممة
السويدية وعلى اللغة السويدية فضال عن األعراف احمللية واحلكم الذائ الواسع.
 -120وخيممول احلكممم الممذائ املضم ون دوليمما سممكان آالنممد احلممق يف سممن التشمريلاي املتللقممة ابملسممائ
الداخلي ممة يف املقاطل ممة وممارس ممة الص ممالحياي املتللق ممة ابمليزاني ممة .واهليل ممة التش مريلية جل ممزر آالن ممد ه ممي برمل ممان
آالنممد الممذف ينتخممب أعضمماهه الثالثممون يف انتخمماابي عامممة .ويلممني برملممان آالنممد حكومممة آالنممد وهممي
اهليلة التنفيذية لل قاطلة.
 -121وينظم احلكم الذائ لل قاطلة قانون احلكم الذائ جلزر آالنمد المذف ال جيموز أن يلدلمه برملمان
فنلنممدا ءال دوافق ممة برمل ممان آالن ممد ووفقمما إلج مرالاي س ممن التش مريلاي الدسممتورية .وبلب ممارة أخ ممر جي ممب أن
يوافق الطرفان على أف تغيري يف تقسيم السلطاي بني املقاطلة والدولمة .والقمانون احلما املتللمق ابحلكمم
الذائ ىالند هو بلث قانون يتم سنه وقد بدأ تنفيذه يف  1كانون الثاو/يناير .1993
 -122ويلم ممدد قم ممانون احلكم ممم الم ممذائ ىالنم ممد القطاعم مماي الم م تت تم ممع فيهم مما مقاطلم ممة آالنم ممد بسم مملطاي
تشمريلية .وأهممم هممذه القطاعمماي التللمميم والثقافممة واحلفمماس علممى آبر ممما قبم التمماريخ والرعايممة الصممحية
والرعايم ممة الطبيم ممة وءدمم مماج املهم مماجرين وا ملسم ممائ البيليم ممة وتلزيم ممز احليم مماة التماريم ممة واالقتصم ممادية والنقم م
ال ممداخلي واإلدارة البلدي ممة وخ ممدماي الشم م رطة وخ ممدماي الربي ممد واإلذاعم ممة والتلفزي ممون .وفي مما يتصم م
دسائ الت ييز تتوزع السلطاي التشريلية بني الدولة واملقاطلة.
 -123وتطبق تشريلاي الدولة يف جزر آالند مثل ما تطبمق يف سمائر منماطق فنلنمدا يف القطاعماي الم
ال تت تع املقاطلة بسلطة تشريلية فيها .وتش هذه القطاعاي اخلدماي الدبلوماسية وحق اإلقامة يف
البلم ممد وطائفم ممة واسم مملة نسم ممبيا مم ممن القم ممانون املم ممدو والقم ممانون اجلنم ممائي واحملم مماكم واجل م ممارك والضم مرائب
احلكومية .وح يتسث أيضا تلزيز مصماط جمزر آالنمد يف املسمائ الم تفتقمر فيهما املقاطلمة ءىل السملطة
التشريلية تنتخب مقاطلة آالند عضو الربملان الذف ميثلها يف برملان فنلندا.
 -124وتقع مسائ السياسة اخلارجية ض ن اختصاص الدولة وابلتا ال ُيمق ىالنمد ممثال أن توقمع
علممى ملاهممداي دوليممة .غممري أن هممذا ال يلمما أن املقاطلممة ال عممارس أف أتثممري يف الش م ون الدوليممة .فلنممدما
تتض م ن ملاهممدة دوليممة ممما توقلهمما دولممة فنلنممدا حك مما يتلممارض مممع قممانون احلكممم الممذائ ىالنممد أو يتللممق
دسألة تدخ يف اختصاص املقاطلة ال ميكن ءنفاذ هذا احلكم يف آالند دون موافقة برملان آالند.
 -125ودوج ممب ق ممانون احلك ممم ال ممذائ ىالن ممد تك ممون اللغ ممة الرمسي ممة لل قاطل ممة ه ممي الس ممويدية فق ممن.
وال يطبق قانون فنلندا املتللق ابللغاي ( )2003/432يف آالند .غري أن قانون احلكم الذائ ىالند ين
علم ممى حم ممق املم مواطنني الفنلنم ممديني يف اسم ممتخدام اللغم ممة الفنلنديم ممة أمم ممام احملم مماكم ومم ممع املسم م ولني احلكم مموميني
اىخرين يف آالند يف املسائ ال تلنيهم.

GE.20-10404

23

HRI/CORE/FIN/2020

 -126وميث م دول ممة فنلن ممدا يف آالن ممد ح مماكم يلين ممه رئ مميد اجل هوري ممة بل ممد موافق ممة رئ مميد برمل ممان آالن ممد.
ويت ث أهم واجباي احلاكم يف احلفاس على عالقاي طيبة بني املقاطلة والدولمة عمن طريمق تلزيمز احلموار
الفلال والتفاع البنا ل بني هيلاي احلكم الذائ احمللية وأعلى ممثلي الدولة مرتبة دختل الوسائ .
 -127وم ممن عنا ممر ض م ان احلف مماس عل ممى اللغ ممة الس ممويدية والل مماداي احمللي ممة امل ن مموح لس ممكان آالن ممد
دوجب قمرار عصمبة األممم يف عمام  1921حمق اإلقاممة امللت مد يف آالنمد .وميمنت حمق اإلقاممة عنمد الموالدة
لكم مممن كممان أحممد والديممه علممى األق م لممه حممق اإلقامممة .وميكممن ل شممخاص الممذين انتقل موا ءىل املقاطلممة
وأقاموا فيها مخد سنواي على األق والذين يتقنون اللغة السويدية بدرجة مناسبة أن ُيصلوا على حق
اإلقامة بلد تقد طلب .وال جيوز منت همذا احلمق ءال لل مواطنني الفنلنمديني .وحمق اإلقاممة شمرط للت تمع
ابحلق يف التصمويت واحلمق يف الرتشمت يف انتخماابي برملمان آالنمد واحلمق يف اممتالك وحيمازة اللقماراي يف
املقاطلة واحلق يف ممارسة مهنة فيها.
 -128وأ ممبحت آالنممد مث م فنلنممدا عض موا يف االحتمماد األورويب منممذ عممام  .1995ومممع ذلممك تلتممرب
آالنممد تءقلي مما بلثممات ال ينطبممق عليممه توجيممه االحتمماد األورويب بشممأن موالمممة مجيممع الضمرائب غممري املباشممرة.
وابلتمما فممإن آالنممد جممزل مممن االحتمماد اجل ركممي لالحتمماد األورويب ولكنهمما لمميد جممزلا مممن االحتمماد الض مري
لالحتاد األورويب .وقد أمكن ذلمك بفضم بروتوكمول مرفمق ابمللاهمدة املتللقمة ابنضم ام فنلنمدا ءىل االحتماد
األورويب وهو جزل من القانون األساسي لالحتاد األورويب .فيموز ىالند دوجب الربوتوكول أن تقيد
مممثال علممى أسمماس غممري عييممزف احلممق يف حيممازة اللقمماراي يف املقاطلممة دون احلصممول علممى حممق اإلقامممة.
وجي مموز ىالن ممد أيض مما أن تقي ممد احل ممق يف ءقام ممة جت ممارة يف املقاطل ممة واحل ممق يف ممارس ممة مهن ممة م ممن امله ممن دون
احلصول على حق اإلقامة .وي كد الربوتوكول كذلك مركز آالند دوجب القانون الدو .
 -129وأ بحت آالند عضوا يف جملد بلدان الش ال األورويب يف عام .1970
 -130وتتأل آالند من حنو  6 757جزيرة تبليل مساحة الواحدة  0,25هكتار أو أكثر .وحنو  60من
هذه اجلزر مأهولة .وأكربها جزيرة فاستا آالند (اجلزيرة الرئيسية) ال تبليل مساحتها حنو  70يف املائة من
مساحة أرض املقاطلة أبك لهما .وال تتمماوز املسمافاي يف اجلزيمرة الرئيسمية  50كيلمومرتا ممن الشم ال ءىل
اجلنو ،و 45كيلومرتا من الشرق ءىل الغر( ،انظر املرفق األول خريطة آالند).
 -131وتبلم مميل املسم مماحة الكليم ممة لل قاطلم ممة  13 324كيلم ممومرتا مربلم مما ومسم مماحة املنم مماطق املائيم ممة
كيلومرتا مربلا ومساحة األراضي اليابسة  1 553كيلومرتا مربلا.
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 -132وتتأل األراضي اليابسة من  60يف املائة من الغاابي و 9يف املائة من األراضي املزروعة
يف املائة من املراعي و 27يف املائة من أراض أخر .

و3

و14 870

 -133ويف هناية عام  2018كان عمدد سمكان آالنمد  29 789نسم ة ممنهم  14 919اممرأة
رج ممال .وك ممان ع ممدد س ممكان ماريه ممامن وه ممي املدين ممة الوحي ممدة يف املقاطل ممة  11 743نس م ة .وبل مميل ع ممدد
سممكان األرلف  15 973نس م ة وعممدد سم كان األرخبي م  2 073نس م ة .وبلغممت الكثافممة السممكانية 19
شخصا يف الكيلومرت املربع.
اجلدول
عدة سكان آلند حبسب العلر
7

الل ر

يف املائة

عام

2018

من الوالدة ح  14سنة

من  15ءىل  64سنة

 65فأكثر

16,6

61,2

22,2
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 -134وتق نسبة سكان آالند الذين نشأوا خارج اإلقليم عن  37يف املائة .وانتقم حنمو  19يف املائمة
من سكان آالند ممن فنلنمدا القاريمة وحنمو  9يف املائمة ممنهم ممن السمويد .وبنمال علمى ذلمك فمإن املقاطلمة
هي موطن ألشخاص ولدوا يف  105بلدان تلفة .وعث السويدية اللغة األ لية حلوا  87يف املائة من
سكان املقاطلة يف حني أن اللغة الفنلندية هي اللغة األ لية لنسبة  5يف املائة من سكاهنا وأن لغاي
أخر تشك اللغة األ لية لنحو  8يف املائة من سكاهنا.
 -135ويف عام  2017بليل متوسن الل ر املتوقع يف آالند  83,5عاما .وبليل هذا املتوسن  85,9عاما
للنسال و 81,2عاما للرجال.
 -136ويف عام  2018كانت نسبة  3,5يف املائة من سمكان آالنمد عماطلني عمن الل م  .وبلميل ملمدل
الل الة اإلمجا  80,2يف املائمة يف عمام  .2017وبلميل همذا امللمدل  80,9يف املائمة للنسمال و 79,5يف املائمة
للرجال.
 -137وبلمميل النمماتج احمللممي اإلمجمما ىالنممد ابألسمملار احلاليممة حنممو  1,3مليممار يممورو يف عممام  2016أف
حنو  43 800يورو للفرد الواحد .ويف عام  2016كان قطاع الشحن مصدر حنو  20يف املائة من النماتج
احمللي اإلمجا ىالند وكان يل به أكثر من  6يف املائة من الل المة يف آالنمد يف حمني شمكلت مجيمع
أنشطة السياحة حنو  19يف املائة من الناتج احمللي اإلمجا يف عام .2016

( ) احلك الذايت البلدي
 -138تت تممع البلممدلي وفقمما لدسممتور فنلنممدا ابسممتقاللية شممديدة جلشمملة عممن احلكممم الممذائ لسممكان
البلدلي .واستقاللية البلدلي الفنلندية واحدة من األوسع نطاقما يف اللمامل .وقمد أنفمذي فنلنمدا امليثماق
األورويب للحك ممم ال ممذائ احملل ممي الص ممادر ع ممن جمل ممد أورواب يف ع ممام  .1991وهل ممذا امليث مماق مكان ممة قوي ممة يف
فنلندا ويستند ءليه لدعم احلكم احمللي .ويبلميل ءمجما عمدد البلمدلي يف فنلنمدا  310بلمدلي منهما 107
بلدلي تصن نفسها مدجل و 203بلدلي تصن نفسها لدلي .وين أحمد القموانني علمى األسماس
اللممام للحكممم احمللممي وكممذلك علممى الواجبمماي وااللتزاممماي املسممندة ءىل البلممدلي .ويشم احلكممم الممذائ
للبلم ممدلي القطم مماع اللم ممام وحريم ممة التنظم مميم وعم ممدم تم ممدخ احلكومم ممة املركزيم ممة يف اام مماذ القم مراراي املتللقم ممة
ابلبلدلي ومبدأ املوارد املالية الكافية ال تض ن تنفيذ الواجباي القانونية للبلدلي.
 -139وميارس اجمللمد احمللمي سملطة ااماذ القمرار يف البلديمة ويقمرر األهمداف الطويلمة األجم ألنشمطة
البلدية وش وهنا املالية يف االسرتاتيمية البلدية ال يلدها اجمللد .وينتخب أعضال اجمللد احمللمي ونموافم
يف انتخ مماابي بلدي ممة ت منظم ك م أرب ممع س ممنواي .وُي ممق لس ممكان البل ممدلي وملس ممتخدمي اخل ممدماي البلدي ممة
املشاركة يف أنشطة البلدلي والتأثري فيها .وينبغي لل ملد احمللي ءاتحة فرص متنوعة وفلالة لل شاركة.
وُيممق لسممكان البلممدلي وللشممركاي وامل سسمماي الم يوجممد مقرهمما يف البلديممة أن تقممدم مبممادراي بشممأن
املسائ املتللقة أبنشطة البلدية .وقد أد ء الح قانون احلكمم احمللمي يف عمام  2015ءىل حتويم جممالد
املسنني وجمالد اإلعاقة وجمالد الشبا ،ءىل هيلاي ءلزامية جديدة لل شاركة املدنية.
 -140ويف اللمادة تضمطلع كم بلديمة دسم ولية تنظميم خمدماي الرعايمة االجت اعيمة والصمحية لسمكاهنا.
وتلتزم البلدلي بتوفري التللميم األساسمي جل يمع سمكاهنا المذين همم يف سمن التللميم اإللزاممي .وابإلضمافة ءىل
ذلك تضطلع البلمدلي ابملسم ولية عمن اخلمدماي التللي يمة والثقافيمة الواسملة النطماق واخلمدماي الرلضمية
وخدماي التدريب الرلضي واهلياك األساسية لل ناطق اخلضرال والطرق وخدماي اإلطفال واإلنقاذ.
 -141ويكف دستور فنلندا للبلدلي احلق يف فرض الضرائب .وأتئ اإليمراداي الضمريبية ممن ضمريبة
الممدخ ال م جيمموز للبلممدلي أن حتممدد نسممبتها حبسممب تقممديرها فضممال عممن ض مريبة الشممركاي والض مريبة
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اللقاريممة .ويف عممام  2018شممكلت اإلي مراداي الض مريبية حنممو  58يف املائممة مممن مجيممع اإلي مراداي .وحتص م
البلدلي على ءيمراداي تشمغيلية ممن األنشمطة الم ميارسمها األشمخاص فمردل وابلتلماون ممع آخمرين وممن
خالل الشركاي البلدية .وتتلقى البلدلي أيضا حتويالي من احلكومة املركزية ءىل احلكومة احمللية وممن
عنا ر هذه التحويالي خطة لل ساواة الغاية منها دعم تنظيم اخلدماي يف مناطق البلد ال قد يكمون
فيهم مما الطلم ممب علم ممى اخلم ممدماي أعلم ممى مم ممن منم مماطق أخم ممر بسم ممبب الرتكيبم ممة الدميغرافيم ممة أو ملم ممدل انتشم ممار
األمم مراض مم ممثال .وتشم ممك حتم ممويالي احلكومم ممة املركزيم ممة يف املتوسم ممن  22يف املائم ممة مم ممن قاعم ممدة ءيم مراداي
البل ممدلي .وابإلض ممافة ءىل قاع ممدة ءي مراداي متين ممة تت ت ممع البل ممدلي حبري ممة االق مرتاض م ممن األس مواق املالي ممة
لت وي م اسممتث اراهتا ويكممون عليهمما أن ت موازن بممني مواردهمما املاليممة علممى النحممو املنصمموص عليممه يف قممانون
احلكم احمللي (.)2015/410
 -142ويف الس ممنواي األخ ممرية ازدادي أوي ممة البل ممدلي في مما يتللم ق بتلزي ممز ممحة الس ممكان ورف مماههم
واحلفي على احليوية الدميغرافية واالقتصادية والتنفيذية وتلزيزها.

(ط) موطن الصاميني
 -143حتدد املادة  4من القانون املتللق ابلربملان الصامي املنطقمة األ ملية للشملب الصمامي أف مموطن
الصمماميني الم تشم منمماطق بلممدلي ءينونتيكيممو وءجلرف وأوتسمميوكي فضممال عممن منطقممة رابطممة مممالكي
الرن ممة يف البالن ممد يف س ممودانكيال .وتكف م الفق ممرة  4م ممن امل ممادة  121م ممن دس ممتور فنلن ممدا عت ممع الص مماميني يف
منطقتهم األ لية ابحلكم الذائ يف املسائ املتصلة ابللغة والثقافة على النحو املنصوص عليه يف القانون.
 -144وُيدد قانون ءسكولت بدقة منطقمة اإلسمكولت علمى النحمو املبمني ابلتفصمي يف املمادة  2ممن
الق ممانون .وللص مماميني اإلس ممكولت حق مموق ملين ممة يف منطق ممة ءس ممكولت تتلل ممق د ارس ممة احل ممرف التقليدي ممة
والثقافة الصامية ابمللث األوسع.

(ي) اهليئات واجملالس
اهليئة الس،شارية للعالدات اإلثنية
 -145سم ممتلني احلكومم ممة اهليلم ممة االستشم ممارية لللالقم مماي اإلثنيم ممة للفم ممرتة السم ممابلة مم ممن  2020ءىل
وم ممدهتا أرب ممع س ممنواي يف ربي ممع ه ممذا الل ممام .وتل م م اهليل ممة برعاي ممة وزارة الل ممدل .وه ممي حتم ماور امله مماجرين
واألقلياي اإلثنية والثقافية والدينية والسلطاي اللامة واألحزا ،السياسية ومنظ اي اجملت ع املدو .ومن
خالل التلاون واملناقشة يت ث اهلمدف يف بنمال الثقمة واالنفتماح يف فنلنمدا .وتضمم اهليلمة خمربال يف اهلممرة
علمى الصمليد الموطا واحمللممي وعلمى مليد املنمماطق يتنوعمون بمني مموظفني ع مموميني وممثلمني عمن اجملت ممع
املدو .وتشك شمبكة ممن اخلمربال يف جممال اهلممرة واالنمدماج واملسماواة تشممع احلموار بمني تلم فلماي
السممكان .وءىل جانممب اهليلممة االستشممارية الوطنيممة هنمماك سممبع هيلمماي استشممارية لللالقمماي اإلثنيممة علممى
مستو املناطق.
2024

اهليئة الس،شارية لشؤون اللغات
 -146ي ممن املرس مموم احلك ممومي املتلل ممق بتنفي ممذ ق ممانون اللغ ممة ( )2004/433عل ممى أحك ممام بش ممأن اهليل ممة
االستشممارية لشم ون اللغمماي وهممي هيلممة خمربال تل م ابلتلمماون مممع وزارة اللممدل وعثم فلمماي تلفممة مممن
اجملت ممع .وهممي أيضمما هيلممة مكلفممة بر ممد تنفيممذ قممانون اللغممة والتش مريلاي ذاي الصمملة وتطبيقممه وبتهيلممة
الظممروف اللغويممة .وتلينهمما احلكومممة ملممدة أربممع سممنواي يف املممرة الواحممدة .وعتممد الفممرتة احلاليم ة لواليممة اهليلممة
من  1نيسان/أبري  2016ءىل  31آذار/مارس .2020
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 -147وفي ا يلي مهام اهليلة:
•

تنظ مميم مش مماوراي س ممنوية يف ش م ون اللغ مماي لتلزي ممز احل موار ب ممني احلكوم ممة واجمل وع مماي
اللغويةو

•

مسمماعدة وزارة اللممدل علممى ءعممداد تقريممر احلكومممة عممن تطبيممق التشمريلاي اللغويممة ال م
تقدم ءىل الربملانو

•

ر د اإل الحاي ال ت ثر يف الظروف اللغوية وءع ال احلقوق اللغوية.

هيئة املساواة وعدم ال،لييز
 -148هيلمة املسمماواة وعمدم الت ييممز هيلمة مسممتقلة وقائ ممة بمذاهتا تتلمماون ممع مكتممب أممني املظممامل امللمما
بل ممدم الت يي ممز وتق ممدم ال ممدعم ألم ممني املظ ممامل ال ممذف ي مرأس اهليل ممة أيض مما ويت مموىل اط ممين أنش ممطتها .وتلينه مما
احلكومة ملدة ثال سنواي يف املرة الواحدة .وبدأي أول هيلة لل سماواة وعمدم الت ييمز أنشمطتها يف 15
تشرين األول/أكتوبر  .2016ومن بني أعضال اهليلة جهاي فاعلة يف اجملت ع املدو وسلطاي ت دف دورا
عورل يف منع الت ييز.
 -149وتت ثم م مهم ممام اهليلم ممة يف تلزيم ممز املسم مماواة وعم ممدم الت ييم ممز ع ومم مما والل م م قنم مماة للحم موار وتبم ممادل
املللوممماي بممني اجلهمماي الفاعلممة والسمملطاي ال م ت م دف دورا عممورل يف منممع الت ييممز والنظممر يف املسممائ
املتصملة بلمدم الت ييمز واملسماواة .وهتمدف أنشمطة اهليلممة ءىل تلزيمز قمدراي أممني املظمامل امللما بلمدم الت ييممز
مممن خممالل حتسممني تبممادل املللوممماي والنظممر يف قضممال السمماعة املرتبطم ة ابملسمماواة وعممدم الت ييممز .وعك من
اهليلممة اجله مماي الفاعل ممة يف اجملت ممع امل ممدو ال م ت م دف دورا ع ممورل يف من ممع الت ييممز م ممن ع ممرض مالحظاهت مما
واسمتنتاجاهتا .وتشم مسم ولياي اهليلمة الت ييممز ألف سممبب ممن أسممبا ،الت ييممز املمذكورة يف قممانون عممدم
الت يي ممز ( . )2014/1325ويق ممع الت يي ممز عل ممى أس مماس اجل ممند واهلوي ممة اجلنس ممانية ض م ن اختص مماص جمل ممد
املساواة بني اجلنسني.

جملس املساواة بني اجلنسني
 -150جملد املساواة بني اجلنسني جلنمة برملانيمة تلينهما احلكوممة لفمرتة واليمة الربملمان .ولل ملمد مفة
استشارية يف احلكومة املركزية .وتلني األحزا ،السياسية امل ثلة يف الربملان أعضال اجمللد يف حني تلني
منظ مماي اجملت ممع امل ممدو أعض ممال اجملل ممد االستش مماريني .ويتل مماون اجملل ممد م ممع وزارة الش م ون االجت اعي ممة
والصحة ويتكون فريق ع له من أمني(ة) عام(ة) وموظ (ة) اطين وأمني(ة) ءدارة.
 -151ويصممول اجمللممد مبممادراي ومقرتحمماي ويقممدم بيمماجلي لوضممع تش مريلاي وتممدابري أخممر ت م ثر يف
املساواة بني اجلنسني .ويتلاون مع السلطاي ومنظ اي اجملت ع املدو وهيلاي أخر ويشمع البحو
املتللق ممة ابملس مماواة ب ممني اجلنس ممني واس ممتخدام النت ممائج ذاي الص مملة وير ممد التط مموراي يف املس ممائ املرتبطم ة
ابملساواة بني اجلنسني يف الساحة الدولية.

اجمللس الس،شاري الوطين لشؤون الروما
 -152يتلاون اجمللد االستشارف الوطا لش ون الروما مع وزارة الش ون االجت اعية والصحة .وتلني
احلكومة اجمللد الذف أنشمئ يف عمام  1956ملمدة ثمال سمنواي يف املمرة الواحمدة .ويتمأل اجمللمد ممن
رئمميد(ة) وجلئ ممب(ة) لل مرئيد(ة) و 16عض موا آخ ممرين عل ممى األكثممر .ودوج ممب الفق ممرة  3م ممن امل ممادة  3م ممن
املرسوم املتللق ابجمللد االستشارف الموطا لشم ون الرومما واجملمالد االستشمارية اإلقلي يمة لشم ون الرومما
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ميث السكان الروما ءما رئيد(ة) اجمللد أو جلئبه(ما) .وميث نص أعضال اجمللد أيضا السكان الرومما
وترشحهم أهم منظ اي الروما يف البلد واجملالد االستشارية اإلقلي ية لش ون الروما .أما أعضال اجمللد
اىخرون في ثلون على األق وزارة الش ون االجت اعية والصحة ووزارة التلليم والثقافة ووزارة الداخلية
ووزارة االقتصم مماد والل الم ممة ووزارة اخلارجيم ممة ووزارة البيلم ممة .وجيم مموز أيضم مما ترشم مميت عضم ممو مم ممن قبم م رابطم ممة
الس مملطاي احمللي ممة واإلق لي ي ممة الفنلندي ممة ووكال ممة التلل مميم الوطني ممة الفنلندي ممة .وير ممد اجملل ممد تط ممور املش مماركة
االجت اعيممة والظممروف املليشممية للروممما مممن أج م تلزيممز املسمماواة ويقممدم بيمماجلي ءىل السمملطاي خبصمموص
ش ون الروما.
 -153وفي ا يلي مهام اجمللد االستشارف الوطا لش ون الروما:
•

حتسممني الوضممع االجت مماعي واالقتصممادف وتلزيممز ثقافممة السممكان الروممما وع ممالتهم عممن
طريق اااذ املبادراي وتقد املقرتحايو
على القضال على الت ييزو

•

الل

•

تلزيز لغة الروما وثقافتهمو

•

دعم أنشطة اجملالد االستشارية اإلقلي ية لش ون الروماو

•

املشاركة يف التلاون بني بلدان الش ال األورويب وغريه من أشمكال التلماون المدو ممن
أج تلزيز حقوق الروما وحتسني ظروفهم.

اجمللس الس،شاري لسياسات اجمل،لع املدين
 -154يف  9ش ممباط/فرباير  2017عين ممت احلكوم ممة جملس مما استش ممارل جدي ممدا يل ممث بسياس مماي اجملت ممع
املم ممدو للفم ممرتة  .2021-2017ويلهم ممد ءىل اجمللم ممد ده م ممة توثي م ممق التلم مماون والتفاع م م بم ممني اجملت م ممع امل م ممدو
والسلطاي اللامة .وهذه هي فرتة ع اجمللد الثالثة.
 -155ويتممأل اجمللممد مممن رئمميد(ة) وجلئممب(ة) رئمميد(ة) وممما ال يزيممد عم ن  19عضموا .ولك م عضممو
جلئب(ة) شخصي(ة) ابستثنال الرئيد(ة) وجلئب(ة) الرئيد(ة) .ويضم اجمللد ممثلني عن اجملت ع املدو
واألوساط البحثية والموزاراي والبلمدلي .والموزاراي امل ثلمة يف اجمللمد همي وزارة اخلارجيمة ووزارة اللمدل
ووزارة التلليم والثقافمة ووزارة الداخليمة ووزارة الشم ون االجت اعيمة والصمحة ووزارة الشم ون االقتصمادية
والل ال ممة ووزارة املالي ممة ووزارة البيل ممة .وميثم م اجملت ممع امل ممدو يف اجملل ممد أه ممم م مما يف البل ممد م ممن منظ مماي
الرلضممة والت ممارين الرلضممية ومنظ مماي الطفولممة والشممبا ،واملنظ مماي التللي يممة والثقافيممة ومنظ مماي
الص م ممحة والرف م مماه االجت م مماعي واملنظ م مماي البيلي م ممة واجملت لي م ممة ومنظ م مماي حق م مموق اإلنس م ممان واملس م مماواة
ومنظ مماي األقليمماي واملهمماجرين ومنظ مماي املقمماولني وك م منهمما يرشممت عض موا واحممدا .ويضممم اجمللممد
أيض مما مم ممثال ألنش ممطة املش مماركة املدني ممة والبح ممو املتللق ممة ابجملت ممع امل ممدو والرابط ممة الفنلندي ممة للس مملطاي
احمللية واإلقلي ية.
 -156وفي ا يلي مهام اجمللد االستشارف لسياساي اجملت ع املدو:
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•

تدعيم التلاون والتفاع بني اجملت ع املدو والسلطايو

•

ر د التغرياي يف بيلة ع اجملت ع املمدو وكمذلك التطموراي الدوليمة والتطموراي الم
حتد يف االحتاد األورويب ذاي الصلةو
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•

ءعممداد املبممادراي واملقرتحمماي وكممذلك اإلدالل ببيمماجلي لتطمموير اجملمماالي ذاي األويممة
ابلنسبة لسياساي اجملت ع املدو اللامةو

•

تقييم اسرتاتيمياي منظ اي اجملت ع املدو وءجرالاي التشاور املدو للوزارايو

•

تقي مميم اتس مماق الق مراراي ال م تتخ ممذها الس مملطة اللام ممة بش ممأن منظ م اي اجملت م ع امل ممدو
وءمكانية التنب فا وءعداد مبادراي لالرتقال فاو

•

البدل يف ءعداد دراساي ومشاريع للبحث والتطوير وتلزيز أنشطة البحث واالسمتفادة
من الدراساي املتصلة ابجملت ع املدو ونشر املللوماي عن نتائمها.

اجمللس الس،شاري حلقوق األشخاص ذوي اإلعادة
 -157واجب مماي اجملل ممد االستش ممارف حلق مموق األش ممخاص ذوف اإلعاق ممة ي ممن عليه مما مرس مموم (املرس مموم
احلك ممومي  2016/908املتلل ممق ابجمللم ممد االستش ممارف حلق مموق األشم ممخاص ذوف اإلعاق ممة) يكلم م اجمللم ممد
دقتضمماه بتلزيم ز وتنسم يق التنفي ممذ علممى الصممليد المموطا التفاقي ممة األمممم املتحممدة حلقمموق األش ممخاص ذوف
اإلعاقة ومراعاة حقوق األشخاص ذوف اإلعاقة يف مجيع جوانب الل احلكومي وبوضع برجلمج ع
لفرتة واليته ُيدد األهداف الوطنية لتنفيذ االتفاقية والتدابري ال تلزز تنفيذها وتدابري املتابلة وبتليم ني
ممث من بني أعضال اجمللد ل شخاص ذوف اإلعاقة لل شاركة يف أنشطة جهة االتصال املشار ءليهما
يف املممادة  33مممن االتفاقيممة .واجمللممد هممو اىليممة الوطنيممة للتنسمميق املنصمموص عليهمما يف املممادة  )1(33مممن
اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوف اإلعاقة.
 -158ويتأل اجمللد االستشارف من وزاراي وأشخاص ذوف ءعاقة ومجيمع أقمارفم ومنظ ماي سموق
الل وبلدلي وعافظاي ومن ممثلني عن األوساط البحثية .ويتأل اجمللد االستشارف من رئيد(ة)
وجلئب(ة) رئيد(ة) و 16عضوا .ولديه أممني(ة) عمام(ة) ومنسمق(ة) .وحتمدد احلكوممة ممدة واليمة اجمللمد
االستشارف يف سنة واحدة يف املرة الواحدة.

جلنة مكافاة العنف ضد املرأة والعنف العائل
 -159في ما يتللمق فيلمة التنسميق املشمار ءليهما يف اتفاقيمة جملمد أورواب للوقايمة ممن اللنم ضمد النسممال
واللن املنز ومكافحته ا (اتفاقية اسمطنبول) يرجمى الرجموع ءىل الفقمرة  220املتصملة بلمنمة مكافحمة
اللن ضد املرأة واللن اللائلي.

(ك) منظلات اجمل،لع املدين
 -160يصون دستور فنلندا حريمة تكموين اجل ليماي .ويمن قمانون اجل ليماي علمى األحكمام املتللقمة
د ارسة حرية تكوين اجل لياي ( .)1989/503وميكن أتسيد مجلية لتحقيق غرض غري رحبي مشمرتك.
وال جيوز أن يكون الغمرض ممن ذلمك الفما للقمانون أو للسملوك السمليم .ك ما ال جيموز أن يكمون الغمرض
م ممن اجل ليم اي غ ممري الرحبي ممة حتقي ممق ال مربت أو أف منفل ممة مالي ممة مباش ممرة أخ ممر وال جي مموز أيض مما أن تك ممون
أنش ممطتها مالي ممة يف املق ممام األول .وتش م اجل لي مماي غ ممري الرحبي ممة ابملل ممث املقص ممود يف ق ممانون اجل لي مماي
األحم مزا ،السياسم ممية ومنظ م مماي سم مموق الل م م ونم موادف أللم مما ،القم ممو ونم موادف الرتفيم ممه واملنظ م مماي
االجت اعية والصحية واخلريية.
 -161ويض ممم س ممم اجل لي مماي ال ممذف يتله مده املكت ممب الفنلن ممدف لل مربالاي والتس مممي حن ممو
مجلية .وجيوز للم لياي أن تسم نفسها ك ا جيوز هلا أن تل م دون تسممي  .وعنمدما تمدرج مجليمة مما
106 000
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يف سمم اجل ليماي تصمبت شخصما اعتبمارل مسمتقال وتكتسمب األهليمة القانونيمة .وممع أن التسممي غممري
ءلزامممي فإنممه قممد يكممون شممرطا للحصممول علممى الت ويم اللممام علممى سممبي املثممال .وتشم القطاعمماي الم
تنتشر فيها اجل لياي يف فنلندا الرلضة والت ارين الرلضية والرفاه االجت اعي والصحة والتلليم والثقافة.
 -162وميك ممن أتس مميد مجليم ممة مس ممملة مم ممن قبم م ثالثم ممة أش ممخاص طبيليم ممني عل ممى األقم م يبلغ ممون مم ممن
الل ممر  15سممنة أو أكثممر و/أو شممركاي ذاي أهليممة قانونيممة .وجيممب أن يكممون للم ليممة املسممملة ميثمماق
يتض ن قواعد اجل لية .وجيب أن يكون املوقلون على امليثاق أعضال مصوتني يف اجل لية.
 -163وُيظر قانون اجل لياي ءنشال مجلياي ألغراض عسكرية .وءضافة ءىل ذلمك علمى أف مجليمة
يتللق نشاطها ابستخدام األسلحة النارية أن حتص على ءذن.
 -164وتنطبم ممق حريم ممة تكم مموين اجل ليم مماي يف فنلنم ممدا أيضم مما علم ممى األشم ممخاص الطبيليم ممني واالعتبم مماريني
األجان ممب .وميك ممن ل جان ممب أن ي سس موا مجلي مماي يف فنلن ممدا وأن ينض م وا ءليه مما وأن يل لم وا أعض ممال يف
اللمنة التنفيذية وأشخا ا مأذوجل هلم يف التوقيع ابسم هذه اجل لياي.
 -165وجيب أن تكون رئيسة اجل لية أو رئيسها مقي ا بصفة اعتيادية يف فنلنمدا مما مل يوافمق املكتمب
الفنلندف للربالاي والتسمي على عدم التقيد فذا الشرط .وءضافة ءىل ذلك ال جيوز أن يكون أعضال
اجل لي ممة ال م يك ممون ه ممدفها األس مماس الت ممأثري يف ش م ون الدول ممة م ممن غ ممري امل مواطنني الفنلن ممديني واألجان ممب
املق ي ممني يف فنلنممدا واجل ليمماي الم يكممون أعضمماهها أو أعضمماهها املباشممرون أو غممري املباشمرين م مواطنني
فنلن ممديني أو أجان ممب مقي م ممني يف فنلن ممدا .وجيم ممب أن عس ممك اللمنم ممة التنفيذي ممة للم ليم ممة قائ ممة أبعضم ممال
اجل لية يسم فيها اسم ك عضو وع ءقامته.
 -166وجيوز دوجب دعمو يرفلهما وكيم نيابمة أو جملمد الشمرطة الوطنيمة الفنلنمدف أو أحمد أعضمال
اجل لية ءعالن ح أف مجلية ءن كانمت اجل ليمة ام ابلقمانون أو امل ارسماي اجليمدة أو الغمرض احملمدد
هلا يف قواعدها ءخالال جسي ا .وجيوز هليلة التسمي أن أتمر إبلغال تسمي مجلية ءن انقضت عشرون
سنة على األق على تقد آخر ءشلار ءىل سمم اجل ليماي وال يوجمد سمبب آخمر يمدعو ءىل افمرتاض
أن أنشطة اجل لية ستست ر.
 -167وجيمموز مممنت مجليممة غممري رحبيممة ممفة م سسم ة منفلم ة عامم ة عنممدما تل م كليمما ومممن أجم الصمماط
اللممام فقممن ابمللممث املممادف أو الروحممي أو التللي ممي أو االجت مماعي وال توجمه أنشممطتها ءىل جم وعممة دون
غريهمما مممن النمماس وال جيمما املنخرطممون فيهمما منفلم ة ماليممة مممن اخن مراطهم .وتلفممى األنشممطة التماريممة ال م
تضطلع فا مجلية هلا مفة املنفلمة اللاممة ممن ضمريبة المدخ في ما يتللمق ابللنا مر املم ذكورة يف املمادة 23
من قانون ضريبة المدخ ( .)1992/1535وءضمافة ءىل ذلمك قمد تكمون الشمركة ذاي املنفلمة اللاممة الم
تضطلع أبنشمطة واسملة وببتم ة ودائ مة تلمود ابلفائمدة علمى اجملت مع عنمد تقيي هما ككم م هلمة للحصمول
على ءعفمالاي ضمريبية وامتيمازاي ضمريبية علمى النحمو املنصموص عليمه يف قمانون االمتيماز الضمري لمبلض
امل سساي غري الرحبية ( .)1976/680وجيوز أن تكون اجل لية غري الرحبية أيضا م سسة منفلة عامة.

(ل) علنية األنشطة احلكومية
 -168ينظم قانون علنية األنشطة احلكومية ( )1999/621ءعالن الوبئق الرمسية وجم وعاي البياجلي
وطابلها السرف ءضافة ءىل الكش عن الوبئق واإلجرالاي ذاي الصلة .ودقتضى هذا القمانون ُيمق
لك فرد االطالع على الوبئق الرمسية ال أ بحت يف امللك اللام .وجيب أن تكون الوبئق الرمسيمة يف
امللك اللام ما مل ين على خالف ذلك على وجه التحديد .ويقتضي القانون تموخي الللنيمة يف ءعمداد
املسائ ويفرض على السلطاي واجب تلزيز الطابع الللما ألنشمطتها .ويتضم ن القمانون أيضما أحكامما
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بشأن واجب أن تلزز السلطاي ذلك االطالع .ويضاف ءىل ذلك أن األحكام الرئيسة املتللقة ابلسرية
مكرسة يف القانون .وتتض ن قوانني عددة أيضا أحكاما بشأن السرية .وءضمافة ءىل ذلمك يمنظم قمانون
علنية األنشطة احلكومية واجب السلطاي أن تدير املللوماي ءدارة جيدة وممن ضم نها متطلبم اي أممن
البيمماجلي .واعتب ممارا م ممن بداي ممة ع ممام  2020اض ممع ءدارة املللوممماي وأم ممن املللوم مماي م ممن قب م الس مملطاي
للقانون اجلديد املتللق إبدارة املللوماي يف اإلدارة اللامة (.)2019/906
 -169وق م ممد م ممدقت فنلن م ممدا عل م ممى اتفاقي م ممة جمل م ممد أورواب بش م ممأن االط م ممالع عل م ممى الوبئ م ممق الرمسي م ممة
(.)CETS No. 205

(م) خدمات الدميقراطية
 -170تتلهم ممد وزارة اللم ممدل عم ممددا مم ممن خم ممدماي الدميقراطيم ممة علم ممى اإلنرتنم ممت تتم مميت لل م مواطنني وذوف
املصم مملحة املشم مماركة يف ءعم ممداد املسم ممائ واملسم مماوة يف م ممنع القم مراراي .وتتم مميت هم ممذه اخلم ممدماي للسم مملطاي
و انلي القراراي االطالع على آرال املواطنني وذوف املصلحة يف املسائ قيد اإلعداد .وتم وفر خمدماي
الدميقراطيمة علمى املوقمع الشممبكي اجلمامع  demokratia.fiالمذف يتضم ن أيضمما قمدرا كبمريا ممن املللوممماي
األساسية ومصادر امللرفة بشأن املشاركة املدنية والدميقراطية.
 -171أممما  Otakantaa.fiفهممي خدمممة ءلكرتونيممة هتممدف ءىل زلدة فلاليممة احل موار واالخن مراط بممني عامممة
الناس ومنظ اي اجملت ع املدو والسلطاي .وتيسر هذه اخلدمة املشاركة املدنية والو ول ءىل املللوماي
مع زلدة شفافية مول القمراراي و منلها وجتويمدها .واخلمدماي الدميقراطيمة األخمر املتاحمة علمى املوقمع
الشممبكي اجلممامع هممي kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, nuortenideat.fi
.and demokratia.fi

(ن) اإلعالم
حرية ال،عبري

اإلعالم

ُ -172يق لك فرد دوجب دستور فنلندا أن يفصت عن املللوماي واىرال وغريها من اإلفاداي وأن
ينشرها ويتلقاها دون أن مينله أف شخ من ذلمك مسمبقا .ومل يفتمأ يسمتفاض يف همذا املبمدأ األساسم ي
مم ممن خم ممالل التشم مريلاي مثم م القم ممانون املتللم ممق د ارسم ممة حريم ممة التلبم ممري يف وسم ممائن اإلعم ممالم اجل م مماهريف
( )2003/460ءضافة ءىل تو ياي السياسة اللامة ومبادئها التوجيهية.
 -173وفنلنممدا واحممدة مممن الممدول الرائممدة يف اللممامل يف جمممال حريممة التلبممري .فهممي حتتم املرتبممة الثانيممة يف
الرتتيممب اللمماملي حلريممة الصممحافة الممذف وضمملته منظ ممة مراسمملون بممال حممدود .ومممن األسممبا ،ورال ذلممك
ءاتحة الو ول ءىل الوبئق الرمسيمة و ايمة فائقمة لل صمادر وهمدف تموفري الو مول السمريع ءىل اإلنرتنمت
جل يع املواطنني .وال توجد رقابة مسبقة يف فنلندا ب ءن التشمريلاي تصمون حمق كم شمخ يف تلقمي
الرسممائ مممن أف شممخ دون منممع مسممبق .غممري أنممه ميكممن الطلممن يف ممارسممة حريممة التلبممري أبثممر رجلممي
عندما يتبني أن رسالة أعلن عنها تتلارض مع القانون.
 -174وجملد اإلعالم هو جلنمة ذاتيمة التنظميم أنشمأها جلشمرون و محفيون يف جممال االتصمال اجل ماهريف
بغرض تفسري امل ارسماي املهنيمة اجليمدة والمدفاع عمن حريمة الكمالم والنشمر .ويبحمث اجمللمد األسماليب الم
ُيص فا الصحفيون على مللوماهتم .وال ميارس اجمللد والية قانونية أو سلطة عامة .غري أن قراراته تتمابع
وتر د عن كثب .وجيوز ألف شخ ير أن الصحافة أو اإلذاعة أو التلفزيمون انتهمك امل ارسماي املهنيمة
اجليدة أن يوجه انتباه اجمللد ءىل ذلك .وميكن لل ملد أيضا أن ينظر يف الشكاو ال تتللق دواد علمى
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اإلنرتن ممت ءن اعتم مربي املم مواد منشم ممورة يف وسم ممائن ءعم ممالم علم ممى اإلنرتنم ممت .ووقلم ممت غالبيم ممة وسم ممائن اإلعم ممالم
الفنلندية االتفاق األساسي لل ملد الذف ُيق دوجبمه لل ملمد أن يتنماول مباشمرة أف شمكاو هت هما.
ويف ظروف ملينة تنطوف على مباد هامة ميكن لل ملد أيضا أن جيرف حتقيقا مستقال.

 :Yleهيئة اإلذاعة الفنلندية
 -175اضع أنشطة هيلة اإلذاعة الفنلندية لقانون هيلة اإلذاعة الفنلندية ( )1993/1380الذف ُيدد
املب مماد التوجيهي ممة والواجب مماي اخلا ممة ال م ت ديه مما اهليل ممة يف األنش ممطة الربجلجمي ممة للخدم م ة اللام ممة .وم ممن
واجب مماي األنش ممطة الربجلجمي ممة للخدمم ة اللام ممة أن تلام م يف بثه مما امل مواطنني الن مماطقني ابللغ ممة الفنلندي ممة
وابللغة السمويدية علمى قمدم املسماواة وأن تنمتج خمدماي بلغم الصمامي والرومما وبلغمة اإلشمارةو وعنمد
االقتضال بلغاي جم وعاي لغوية أخر يف البلد وأن تدعم التسامت واملساواة يف امللاملة واملساواة
والتنوع الثقايف وتقدم برامج ل قلياي والفلاي اخلا ة وأن تلزز التفاع الثقايف وحتافي على اإلنتاج
املخصم م للتوزيم ممع الم ممدو  .وعم ممول هيلم ممة اإلذاعم ممة الفنلنديم ممة بواسم ممطة ضم مريبة اهليلم ممة الم م يم ممدفلها األفم مراد
والشركاي .ففي عام  2019و عويلها ءىل  519 134 000يورو.
 -176ويلهممد بتمموفري اخلممدماي ابللغممة السممويدية ءىل الكيممان املسم ى تSvenska Yleت .وتYle Sápmiت
هو املنتج الفنلندف الوحيد ل خبار واحملتو احلا وبرامج األطفمال والشمبا ،والمربامج التلبديمة للصماميني
جب ي ممع اللغ مماي الص ممامية ال ممثال  :تالش م اليةت وتس ممكولتت ( )Skoltوتءجلرف مماميت (.)Inari Sámi
وتذيع هيلة اإلذاعة الفنلندية أيضا أخبارا بلغة اإلشارة والروما والروسية واإلنكليزية.

اإلعاانت املالية للصاف
 -177ي ممن املرس مموم احلك ممومي املتلل ممق د ممنت اإلع مماجلي املالي ممة للص ممح ( )2008/389عل ممى أحك ممام
بشأن تلك اإلعماجلي فم دف تشمميع نشمر الصمح واجملمالي اإللكرتونيم ة ابللغماي السمويدية والصمامية
والكرليانيممة ولغممة الروممما وكممذلك بلغممة اإلشممارة .وجيمموز أيضمما مممنت مسمماعدة ماليممة ألج م ءنتمماج خممدماي
ءخبارية ابللغة السويدية وإلنتاج ونشر عتو ابللغة الصامية لصحيفة أو جملة تصدر ابللغة الفنلندية أو
السويدية .ويرمي املرسوم من مث ءىل تلزيز حرية التلبري ءضافة ءىل تنوع االتصاالي وتلمدديتها .وبلغمت
اإلعاجلي املالية املقدمة ءىل الصح  500 000يورو يف عام .2019

(س) احملاك
 -178دوج ممب الفق ممرة  3م ممن امل ممادة  3م ممن دس ممتور فنلن ممدا مي ممارس الس مملطاي القض ممائية ع مماكم عادي ممة
مسمتقلة عل مما أبن احملك م ة اللليمما واحملك ممة اإلداريممة اللليمما ومما أعلممى اهليلمماي القضممائية .وال تنشممأ عمماكم
م قتة .وتنقسمم منظوممة احملماكم الفنلنديمة قسم ني اثنمني :احملماكم اللاممة واحملماكم اإلداريمة .ويك م همذين
القس ني بلض احملاكم املتخصصة.

احملاك احمللية وحماك الس،ئناف واحملكلة العليا
 -179تنظم ممر احمل م مماكم احملليم ممة الفنلندي م ممة يف القضم ممال اجلنائي م ممة والقضم ممال املدني م ممة واملسم ممائ االلت اس م ممية.
وتوج ممد  20عك ممة علي ممة يف فنلن ممدا .وي مرأس احملك ممة احمللي ممة رئ مميد(ة) قض مماةو وللقض مماة اىخ ممرين ممفة
قاض(ة) علي(ة) .ويف بلض احلاالي قد يكون لل حك مة احملليمة أيضما قضماة غمري عرتفمني .وينظمر يف
القضال ويفص فيها ءما يف جلسة عك ة يستدعى ءليها الطرفمان أو يف ءطمار اإلجمرال الكتمايب المذف
يستند فيه القرار ءىل وبئق فقن .أما القضال البسيطة فيمموز لقماض(ة) علمي(ة) متمدر(،ة) وملم وظفي
مكتب مدربني التقرير فيها.
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 -180وميكن أن اضع للوساطة املسائ املدنية وااللت اسية ال ميكن أن تنظمر فيهما احملك مة أيضما.
وقد يتللق النزاع على سبي املثال ابتفاق أو مسألة تمرتبن ابملمريا أو مطالبمة ابلتلمويض عمن أضمرار.
وميكممن أيضمما تسمموية املنازعمماي املتللقممة حبضممانة األطفممال وحقهممم يف تلقممي الممزلراي واإلعالممة عممن طريممق
الوساطة.
 -181وعممة سممب بديلممة أخممر لتسمموية املنازعمماي يف أن مواع عديممدة مممن القضممال .فللممى سممبي املثممال
خيم وض جملممد اخلممدماي االستشممارية لل سممتهلكني وجملممد منازعمماي املسممتهلكني يف املنازعمماي املتللقممة
حب اية املستهلك وهناك ءجرال منفص للوساطة يف املسائ اجلنائية.
اجلدول
القيااي اليت نظرت فيها حماك حمليةال 2018-2006
8

السنة/القضية

القضال الواردة

القضال ال فص فيها

القضال قيد النظر

2006

814 213

805 982

89 882

2007

687 442

687 249

88 887

2008

707 847

693 111

101 941

2009

750 151

731 658

118 765

2010

444 516

443 874

106 436

2011

483 836

476 913

111 871

2012

581 891

550 963

141 719

2013

570 831

570 725

139 764

2014

490 526

499 575

128 838

2015

492 393

484 813

133 784

2016

488 033

485 730

133 884

2017

545 986

521 942

156 013

2018

559 278

582 924

131 158

املصدر:

Ministry of Justice, publication Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2018, Toiminta ja
;2019:8 [Court statistics for 2018, Operations and Administration

الفنلندية فقن].

 hallintoتقريممر متمموفر ابللغممة

 -182وجيمموز للط ممرف غ ممري الراضممي ع ممن احلك ممم والق مرار النهممائي الص ممادر ع ممن عك ممة علي ممة أو حك ممم آخ ممر
ادر عن احملك ة احمللية يف سياق قضية ما أن يلت د تلديله بتقد طلب استلناف ءىل عك ة استلناف.
 -183وهناك مخد عاكم استلناف يف فنلندا :فنلندا الشرقية (يف كووبيو) وهلسينكي وروفانيي ي
وتوركو وفاسا .وملظم القضال ال تنظر فيها عاكم االستلناف هي طلباي السمتلناف قمراراي مادرة
عممن احملمماكم احملليممة .وءضممافة ءىل ذلممك تبممت عمماكم االسممتلناف بصممفتها احملك ممة االبتدائيممة يف قضممال
تتلل ممق ابخليان ممة واخليان ممة اللظ ممى وبل ممض ج مرائم املنا م ب اللام ممة .وه ممي أيض مما مس م ولة ع ممن اإلش مراف
ع وما على ع لياي احملاكم احمللية يف دوائرها القضائية.
 -184ويف ع م ممام  2011اس م ممتحدثت فنلن م ممدا نظ م ممام ءذن ملوا م مملة النظ م ممر ك م ممي ُيم م م عم م م نظ م ممام ف م ممرز
االسمتلنافاي السممابق .ويممن القممانون علمى شممروط احلصممول علممى ءذن ملوا ملة النظممر .والغممرض مممن هممذا
النظام تسريع ءجرالاي احملك ة وحتقيق منفلة اقتصادية منها .ومثل ا يتبمني ممن اجلمدول أدجله ال ينتقم
سو جزل من القضال من عك ة علية ءىل عك ة استلناف:
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اجلدول
القيااي اليت نظرت فيها حماك الس،ئنافال 2018-2012
9

السنة/القضية

القضال الواردة

القضال ال فص فيها

القضال قيد النظر

2012

9 777

10 228

4 538

2013

9 689

9 675

4 552

2014

10 176

9 942

4 792

2015

9 810

9 855

4 747

2016

8 593

9 552

3 787

2017

8 263

8 269

3 780

2018

8 316

8 177

3 922

املصدر:

Ministry of Justice, publication Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2018, Toiminta ja

; hallinto 2019:8 [Court statistics for 2018, Operations and Administrationتقرير متوفر ابللغة
الفنلندية فقن].

 -185واحملك ممة اللليمما هممي اهليلممة القضممائية اللليمما يف القضممال املدنيممة واجلنائيممة وتشممرف علممى تطبيممق
القممانون يف قطاعهمما .وأهممم وظيفممة تضممطلع فمما هممي ءنشممال سموابق قضممائية يف احلمماالي الم ال يم وفر فيهمما
الق ممانون ح ممال واض ممحا .وت م دف الس موابق دور املوجم مه الق ممانوو للفص م يف قض ممال مش ممافة يف املس ممتقب
ويتوخى منها حتقيق االتساق يف تفسري احملاكم األدا درجة للقانون يف مجيع أحنال البلد.
 -186وجيمموز الطل ممن يف ق مراراي ع مماكم االسممتلناف وع مماكم األراضممي ك مما يف بلممض ق ممراراي عك ممة
التأمني واحملك ة التمارية أمام احملك ة اللليا شريطة أن عنت احملك ة اللليا اإلذن ابالستلناف.
 -187ويف القضال الم توجمد سموابق بشمأهنا جيموز اسمتلناف قمرار احملك مة احملليمة أممام احملك مة اللليما
مباشمرة .وحم يف تلممك احلالمة يتلممني علممى احملك مة اللليمما أوال أن عممنت اإلذن ابالسمتلناف .وجيمموز عممادة
اسممتلناف القمراراي الصممادرة عممن عك ممة االسممتلناف بصممفتها احملك ممة االبتدائيممة أمممام احملك ممة اللليمما دون
طلب ءذن ابالستلناف.
 -188وتبت احملك ة اللليا أيضا يف القضال ال تتللمق ابسمتلناف اسمتثنائي .وجيموز لل حك مة اللليما
أن تلغممي الق مراراي النهائيممة لل حمماكم اسممتنادا ءىل األسم با ،املنصمموص عليهمما يف الفص م  31مممن ق ممانون
اإلجمرالاي القضممائية .ويف بلممض القضممال جيمموز لل حك ممة أن تليممد حممق االسممتلناف بلممد انقضممال فممرتة
عددة من الزمن.
 -189وتسدف احملك ة اللليا املشورة لرئيد(ة) اجل هورية يف القضال املتللقة حبق الرئيد(ة) يف منت
اللف ممو ولم وزارة الل ممدل يف قض ممال تس ممليم مطل مموبني .وجي مموز ل مرئيد(ة) اجل هوري ممة أن يتش مماور م ممع احملك ممة
عنمدما يتللمق األمممر دشماريع القموانني الم يقرهما الربملمان وقموانني املقاطلماي الم يلت ممدها برملمان تأالنممدت
قب التصديق عليها .وجيوز لل حك ة اللليا أيضا أن تبمادر ابالتصمال ابحلكوممة بغيمة اقمرتاح سمن قمانون
جديممد أو تلممدي قممانون قممائم .وجيمموز لل حك ممة اللليمما ءضممافة ءىل ذلممك أن تصممدر آرال قانونيممة بشممأن
مشاريع القوانني.
 -190وي م ممن دس م ممتور فنلن م ممدا وق م ممانون احملك م ممة الللي م مما ( )2005/665وق م ممانون اإلج م مرالاي القض م ممائية
( )1734/4على األحكام الرئيسة املتللقة بواجباي احملك ة اللليا.
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اجلدول
القيككااي الككوارةة والقيككااي الككيت فصككل فيهككا والقيككااي ديككد نظككر احملكلككة العليككاال إضككافة إ األذون
ابلس،ئناف امللنوحة والقرارات املنشورة واجللسات الشفوية الفرتة 2018-2007
10

السنة

الواردة

األذون ابالستلناف امل نوحة
الم م فصم م
جنائي
قيد النظر مدو أراضي أتمني
فيها

الق م م م م م مراراي اجللساي
املنشورة الشفوية

2007

2 923

2 848

1 075

74

6

11

66

106

8

2008

2 922

2 876

1 125

65

7

9

69

119

3

2009

2 721

2 629

1 220

80

5

6

55

94

6

2010

2 709

2 499

1 431

63

4

24

71

96

13

2011

2 709

2 854

1 289

77

6

8

57

111

10

2012

2 664

2 640

1 318

48

6

14

73

109

12

2013

2 553

2 582

1 289

46

6

9

73

102

13

2014

2 611

2 617

1 271

56

2

4

60

104

16

2015

2 456

2 378

1 364

54

3

4

40

105

7

2016

2 449

2 563

1 248

75

1

3

60

100

14

2017

2 303

2 428

1 124

47

9

4

77

98

10

2018

2 055

2 395

788

50

2

5

59

92

12

املصدر :احملك ة اللليا ءحصالاي ( 2018-2009نشري يف  30نيسان/أبري .)2019

احملاك اإلةارية واحملكلة اإلةارية العليا
 -191يوجد يف فنلندا ست عاكم ءدارية ءقلي يمة :احملماكم اإلداريمة يف هلسمينكي وهامينلينما وفنلنمدا
الشممرقية وفنلنممدا الش م الية وتوركممو وفاسمما .ويضمماف ءىل ذلممك أن جلممزر أالنممد املسممتقلة عك ممة ءداريممة
مستقلة تس ى احملك ة اإلدارية ألالند.
 -192وعند االستلناف تراجع احملك ة اإلدارية مشروعية قرار السلطة ع االستلناف .فإن مل يرض
املستأن عن قرار احملك ة اإلدارية أمكنه يف ملظم احلاالي االستلناف أمام احملك ة اإلدارية اللليا أو
على األق التقدم بطلب ءىل احملك ة اإلدارية اللليا للحصمول علمى ءذن ابالسمتلناف .ويقمدم حنمو 20 000
استلناف ءىل احملاكم اإلدارية سنولو ويبليل جم وع موظفيها حنو  440شخصا.
 -193وتتللق نسبة  90يف املائة تقريبا من مجيع االستلنافاي وطلباي اإلذن ابالستلناف ال تتلقاها
احملك ممة اإلداريممة اللليمما بق مراراي ممادرة عممن عك ممة ءداريممة ءقلي يممة .واحملك ممة اإلداريممة اللليمما هممي أيضمما
عك ممة االسممتلناف في مما يتللممق بق مراراي احملك ممة التماريممة يف قضممال املنافسممة واملشممرتلي احلكوميممة ويف
القضال املتصلة بتسمي برالاي االخرتاع أو اللالماي التمارية .وأف استلنافاي لقراراي اجللسة اللامة
للحكومة على سبي املثال قراراي جملد الضرائب املركزف جيب أن تقدم مباشرة ءىل احملك ة اإلدارية
اللليا يف حني أن استلناف القمراراي الصمادرة عمن الموزاراي جيمب أن يقم دم يف الوقمت احلاضمر مما عمدا
استثنالاي قليلة ءىل احملك ة اإلدارية اإلقلي ية بو فها احملك ة االبتدائية.
 -194وتتلقممى احملك ممة اإلداري ممة اللليمما ك م ع ممام حنممو  6 000قضممية .وتنقس ممم القضممال امللروضممة عل ممى
احملك ممة ءىل تسممع فلمماي رئيس مة مقس م ة ءىل  35فلممة أخممر مممن القضممال تش م مم ا يزيممد علممى  280رمممز
قضال يف اجمل وع .ويف ملظم احلاالي ال جيوز االستلناف ءال عندما عنت احملك ة اإلداريمة اللليما اإلذن
GE.20-10404
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ابالسممتلناف .ويغطممي اختص مماص احملك ممة اإلداريممة الللي مما جم وعممة ض ممخ ة مممن القضممال ح م مممع ءج مرال
مقارنة على الصليد الدو .

احملاك امل،خصصة
 -195احملاكم املتخصصة يف فنلندا هي احملك ة التمارية وعك ة الل وعك مة التمأمني وعك مة
الل ممزل الللي مما .وتنظ ممر احملك ممة التماري ممة يف قض ممال ق ممانون التم ممارة وق ممانون املنافس ممة وعك ممة الل م م يف
النزاع مماي القانوني ممة الناش مملة ع ممن االتفاق مماي اجل اعي ممة أو اتفاق مماي امل مموظفني امل ممدنيني اجل اعي ممة وعك ممة
التأمني يف قضال ملينة تتللق ابلتأمني االجت اعي وعك ة اللزل اللليما يف هت مة التصمرف غمري املشمروع
يف املنصب ال تكون موجهة ءىل عضمو يف احلكوممة أو مستشمار(ة) عمدل أو أممني(ة) مظمامل برملماو(ة)
أو أح ممد قض مماة احملك ممة الللي مما أو احملك ممة اإلداري ممة الللي مما .وتنظ ممر ه ممذه احملك ممة أيض مما يف ال ممتهم املتللق ممة
ابملس ولية اجلنائية لرئيد(ة) اجل هوريمة .وال جيموز اسمتلناف قمرار عك مة اللمزل اللليما .ويف اتريمخ فنلنمدا
مل تنلقد عك ة اللزل اللليا ءال يف مناسباي قليلة كانت آخرها يف عام .1993

نقابة احملامني
 -196يوجممد يف فنلنممدا نقابممة عممامني مسممتقلة عممن السمملطة احلكوميممة تممدير نفسممها بنفسممها .ويلممرتف
قانون احملاماة ( )1958/496بنقابة احملامني الفنلندية ودركزهاو وهو ين علمى أن نقابمة احملمامني مسمتقلة
يف تنظ مميم ءدارهت مما الداخلي ممة .واس ممتنادا ءىل املل ممايري الم مواردة يف الق ممانون تق ممرر النقاب ممة ابس ممتقاللية قب ممول
اللضموية فيهما وءلغائهما منهما .وتشمرف النقابمة وجملسمها التمأدي علمى أنشمطة احملمامني وجيموز هل ما فممرض
عقوبممة أتديبي ممة تت ث م يف ءلغ ممال اللضمموية أو الغرام ممة النقديممة أو اإلن ممذار أو التمموبيخ عل ممى أف عض ممو يف
النقابة ي ثبت أنه انتهك القانون أو قواعد النقابة أو مدونة قواعد السلوك املها .وجيوز استلناف قراراي
نقابة احملامني واجمللد التأدي يف املسائ التأديبية واملتصلة ابللضوية أمام عك ة استلناف هلسينكي.

املعونة القيائية
 -197تق ممدم امللونم ممة القض ممائية يف فنلنم ممدا عل ممى نفقم ممة الدول ممة كليم مما أو جزئي مما ءىل األشم ممخاص الم ممذين
ُيت مماجون ءىل مس مماعدة اخلم مربال يف الشم م ون القانوني ممة وال ممذين ال يس ممتطيلون حت م م تك ممالي اإلجم مرالاي
بسم ممبب أوضم مماعهم االقتصم ممادية .ويم ممن قم ممانون امللونم ممة القضم ممائية ( )2002/257علم ممى األحكم ممام املتللقم ممة
ابمللونممة القضممائية .وتشم هممذه امللونممة تقم د املشممورة القانونيممة والتممدابري الالزمممة والت ثيم أمممام احملمماكم
اللادية وهيلاي أخر والتنازل عمن بلمض النفقماي املرتبطم ة ابلنظمر يف املسمألة .وتقمدم امللونمة القضمائية
ءىل األشممخاص الممذين ال تتممماوز ءمكمماجلهتم وأ مموهلم املتاحممة املبلمميل احملم دد يف مرسمموم حكممومي .ويصممدر
درسمموم حكممومي األحكممام املتللقممة ابإليمراداي والنفقمماي الم ينبغممي أخممذها يف االعتبممار وأثممر التزاممماي
النفقة على حسا ،اإلمكاجلي املتاحة ومراعاة األ ول وأساس حتديد اخلصم املس وح بمه لل سمتفيد
من امللونة القضائية.
 -198وتنظم دوائر امللونة القضائية احلكومية والو اية اللامة خمدماي امللونمة القضمائية الم تقمدمها
مكاتم ممب امللونم ممة القضم ممائية يف املقاطلم مماي .ويقم ممدم هم ممذه امللونم ممة عم ممامو امللونم ممة القضم ممائية اللامم ممة الم ممذين
تستخدمهم مكاتب امللونة القضائية .غري أنه جيموز يف املسمائ الم سمتنظر فيهما عك مة عاديمة تليمني
عام خاص أيضا يكون قد وافمق علمى أدال همذه امله مة .وال جيموز تليمني سمو عمام أو عمام ممرخ لمه
عاميا خا ا .ويف حالة تليني الشخ الذف يتلقى امللونة القضمائية شخصما مم هال بصمفته عاميما لمه
يل ممني ذل ممك الش ممخ م مما مل تك ممن هن مماك أس ممبا ،خا ممة ت ممدعو ءىل خ ممالف ذل ممك .ويف بل ممض احل مماالي
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احملممددة جيمموز ءحالممة مقم دم طلممب امللونممة القضممائية ءىل عممام خم اص أيضمما يف القضممال الم ال تنظممر فيهمما
عك ة عادية .ويلتزم احملامون ددونة قواعد السلوك املها لل حامني يف أدال واجباهتم.
 -199وألن امللون ممة القض ممائية ع منت عل ممى أس مماس اإلمك مماجلي املت مموفرة ل ممد مق ممدم الطل ممب يف الش ممهر
(وليد على أسماس المدخ ) ف من الصملب تقمدير نسمبة السمكان الفنلنمديني املم هلني للحصمول عليهما.
وت دف ظروف حياة الشخ امللا دورا كبريا يف حتديد مما ءذا كمان مم هال للحصمول عليهما .ففمي حموا 75
يف املائة من القضال ال تلاجلها مكاتب امللونة القضائية تقدم امللونة جماجل دون اخلصم املس وح به.
 -200ويف بلمض احلماالي ُيممق لل شمتبه بمه يف جرميممة احلصمول علممى خمدماي عمام عممام للمدفاع عنممه
علمى نفقممة الدولممة يف مرحلممة التحقيممق السممابق لل حاك ممة ويف الممدعو أمممام احملك ممة .ويوظم عممام عممام
للدفاع بنال على طلمب األشمخاص املشمتبه يف ارتكمافم جمرائم يف ظمروف مشمددة واألشمخاص امللتقلمني
أو احملتممزين الرتكممافم جرميممة .وءضممافة ءىل ذلممك جيمموز لل حك ممة أن توظم دبممادرة منهمما عاميمما عاممما
للدفاع عن األشخاص الذين تق أع ارهم عن  18سنة أو الذين ال يسمتطيلون تمو مه مة المدفاع عمن
أنفسهم .ويف هذه احلاالي يلني عامي الدفاع بغض النظر عن ءمكاجلي الشخ امللا املالية وتدفع
الدولة أتلا ،احملامي .غري أن الشخ املدان ابجلرمية ال كان مشتبها يف ارتكافا يلزم بتلويض الدولة
عن أتلا ،عمامي المدفاع مما مل يكمن الشمخ مم هال للحصمول علمى امللونمة القضمائية بسمبب ءمكاجلتمه
املالية .وُيدد مبليل السداد وفقا للقواعد املتللقة ابمللونة القضائية .وال يلترب أهال للتليني عاميي الدفاع
سو عاميي امللونة القضائية واحملامني واحملامني املرخ هلم.
 -201وجيوز لل حك ة أن تلني ألغراض التحقيق السابق لل حاك ة والدعو أمام احملك ة عاميا
أو س ممند ض ممحية عن م ع ممائلي أو جرمي ممة جنس ممية أو جرمي ممة عن م أخ ممر  .ويس مماعد احمل ممامي الض ممحية يف
الدعو أمام احملك ة بين ا يقدم السند املساعدة النفسية .وجيموز تليمني احملم امي أو السمند بصمرف النظمر
عن ءمكاجلي الضحية وتدفع الدولة أتلابه ومصاريفه.
اجلدول
طالبو املعونة القيائية العامة وم،لقوهاال 2018-2014
11

السنة/الفلة
اجمللوع

قراراي امللونة القضائية ومكاتب امللونة القضائية
قراراي امللونة القضائية واحملامون اخلواص
حاالي رفض امللونة القضائية

2014

2015

2016

2017

2018

70 569

76 837

80 338

71 978

72 082

43 575

45 311

44 926

45 949

45 784

23 354

28 009

31 908

22 468

22 952

3 640

3 517

3 504

3 561

3 346

املصدر :وزارة اللدل امللونة القضائية .2019

ال،عويض عن ال،أخري

الدعاوى القيائية

 -202جيموز أن يكممون لطممرف مممن األطمراف احلممق يف احلصممول علممى تلممويض نقممدف مممن أمموال الدولممة
عن التأخرياي ال ال مربر هلا يف الدعاو القضائية .واهلدف من ذلمك همو التلمويض عمن القلمق وعمدم
اليقني وغريوا من األضرار امل اثلة النامجة عن التأخري.
 -203وجيوز دفع تلويض يف املسائ املدنيمة وااللت اسمية واجلنائيمة الم ال تمزال ملروضمة علمى عك مة
عادية عامة .واحملاكم اللادية اللامة هي احملماكم احملليمة وعماكم االسمتلناف واحملك مة اللليما .وجيمب تقمد
طلب التلويض ءىل احملك ة ال تنظر يف املسألة الرئيسة قب انتهائها من النظر يف املسألة .وُيق لطرف
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يف دع ممو م مما احلص ممول عل ممى تل ممويض ع ممن ط ممول اإلج مرالاي القض ممائية املف ممرط أيض مما يف احمل مماكم اإلداري ممة
وعك ة التأمني وعاكم متخصصة أخر واحملك ة اإلدارية اللليا وجمالد االستلناف.
 -204ويقميم مما ءذا كممان أتخمري قممد شما ،دعممو قضمائية مما ابالسممتناد ءىل طمول املم دة الم تسممتغرقها
الدعو القضائية وكذلك ءىل طبيلة املسألة ونطاقها واإلجرالاي ال ااذهتا السلطاي واحملاكم أثنمال
الم م دعو ومم ممد أويم ممة املسم ممألة ابلنسم ممبة للط ممرف .وي خم ممذ يف احلسم ممبان االجتهم مماد القضم ممائي لل حك م ممة
األوروبية حلقوق اإلنسان.
 -205وتبليل قي ة التلويض  1 500يورو عن ك سنة أتخري فيهما المدعو القضمائية لسمبب تتح م عك مة
عادية أو سلطة ما املس ولية عنه .وميكن رفع املبليل اإلمجا للتلويض ءىل حد أقصى قدره  2 000يورو
ءن كانت املسألة الرئيسة ذاي أوية خا ة ابلنسبة للطرف .واحلد األقصى للتلويض هو  10 000يورو
وميكن جتاوزه ألسبا ،خا ة .وال ُيق لطرف ما احلصول على تلويض نقمدف ءن خفضمت اللقوبمة أو
خففت اللقوبة اإلدارية بسبب طول الدعو القضائية املفرط.

(ع) هيئة الةعاء الوطنية
 -206اعتب ممارا م ممن  1تش مرين األول/أكت مموبر  2019ش ممرعت النياب ممة اللام ممة الفنلندي ممة يف ءع ممادة تنظ مميم
أ مبت أعضمال االدعممال دوجبهما جممزلا ممن هيلممة االدعمال الوطنيممة وهمي هيلممة مسمتقلة يف القطمماع اإلدارف
لمموزارة اللممدل .وتتممأل اهليلممة مممن مكتممب املممدعي اللممام الممذف يل م بو ممفه الوحممدة اإلداريممة املركزيممة
ومخممد دوائممر ادعممال هممي :فنلنممدا اجلنوبيممة وفنلنممدا الغربيممة وفنلنممدا الشممرقية وفنلنممدا الش م الية وأالنممد.
وتتوىل دوائر االدعال مس ولية تنظيم أنشطة االدعال التنفيذية يف حني أن مهام الوحدة اإلدارية املركزيمة
تشم توجيممه أع ممال هيلممة االدعممال وأنشممطة االدعممال وتطويرهمما واإلشمراف عليهمما .وتتلهممد هيلممة االدعممال
الوطنية بم  34مكتبا يف مجيع أحنال فنلندا ولديها حنو  550موظفا منهم  400من املمدعني اللمامني .أمما
الم  150الباقون أو حنو ذلك فيل لون يف مهام دعم وخربة ش .
 -207ويتنماول أعضممال االدعمال حموا  80 000قضممية جنائيمة كم عمام .وتممتم املقاضمماة علمى أغلبيممة هممذه
القضم ال يف دائ ممرة االدع ممال امللني ممة .وال ُيق ممق مكت ممب امل ممدعي الل ممام س ممو يف بض ممع عش مراي م ممن القض ممال
اجلنائية سنول وملظم هذه القضال يمدخ دوجمب القمانون ضم ن اختصماص املمدعي اللمام مثم جمرائم
اإلرهما ،واجلمرائم املتللقممة إبسمالة اسمتخدام حريممة التلبمري .ويف كم عمام يلما املممدعون اللمامون يف مكتممب
امل ممدعي اللم ام ءض ممافة ءىل ذل ممك ع ممددا قل مميال م ممن القض ممال اجلنائي ممة ال م تلت ممرب ذاي أوي ممة خا ممة ابلنس ممبة
لل مت م ممع وذل م ممك مم ممثال بس م ممبب شم ممهرة الش م ممخ املش م ممتبه يف ارتكابم ممه اجلرمي م ممة .وأثنم ممال التحقي م ممق الس م ممابق
لل حاك ة يل عضو االدعال ممع هيلمة التحقيمق السمابق لل حاك مة لضم ان التحقيمق يف اجلرميمة املشمتبه
فيها دا يكفي من االستفاضة .واستنادا ءىل األدلة ال ُيص عليها يف التحقيق السابق لل حاك ة ينظمر
عضو االدعال يف التهم ليقرر ما ءذا كان جيب توجيه الته ة أو التنازل عن أف ءجرال آخر.
 -208ودقتضم ممى القم ممانون املتللم ممق فيلم ممة االدعم ممال الوطنيم ممة ( )2019/32يكفم م أعضم ممال االدعم ممال حت يم م
املس ولية اجلنائية يف القضال ال يلاجلوهنا على قدم املساواة وبسرعة وبطريقة اقتصادية حسب االقتضال
بغية توفري احل اية القانونية ل طراف امللنية وخدمة الصاط اللام .وجيب أن يكون عضو االدعال موضوعيا
وأن يو اعتبارا عادال ومتكافلا ألدلة اإلثباي ك ا ألدلة النفي يف اجلرمية املشتبه يف ارتكافا.
 -209ويتخذ أعضال االدعال قراراهتم ابستقاللية اتمة .ويف أف قضية فردية ال ُيمق وال جيموز هلمم تلقمي
التوجيهمماي أو األوامممر مممن أف شممخ  .وعليممه فممإن عضممو االدعممال غممري ملممزم ابألخممذ رال الشممرطة مممثال
في ا يتللق إبدانة املشتبه فميهم .فاملمدعي اللمام نفسمه ال يت تمع بسملطة ءممالل الكيفيمة الم يتنماول فما عضمو
38
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االدعممال قضممية مممن القضممال .غممري أن املممدعي اللممام لديممه سمملطة تممو أمممر أف قضممية شخصمميا وءحالتهمما ءىل
عضو ادعال آخر .ويف عام  2018كان يف فنلندا حوا  7,12عضو ادعال لك  100 000نس ة.

(ف) الشرطة
 -210ل ممد فنلن ممدا منظ ممة ش ممرطة متل ممددة املس ممتولي .وتوج ممه احلكوم ممة ع لي مماي الش ممرطة بواس ممطة
األهداف الواردة يف برجلمج احلكومة وما تلت ده من قراراي .وتقع مس ولية التوجيه والر مد علمى عماتق
وزارة الداخليممة .والشممرطة منظ ممة علممى مسممتويني .ويممدير جملممد الشممرطة الوطنيممة الفنلنممدف التممابع لمموزارة
الداخلية ع لياي الشرطة ويوجهها .وتتبع أقسام الشمرطة والوحمداتن الوطنيتم ان جملمد الشمرطة الوطنيمة
مباشرة من حيث الرتاتب اإلدارف .ويتوىل اجمللد ءدارة أدال وحدئ الشرطة .وينظم ع الشرطة قانون
الشممرطة ( )2011/872وكممذلك التش مريلاي األخممر املتصمملة أبنشممطة الشممرطة مث م قممانون التحقيقمماي
اجلنائية ( )2011/805وقانون التدابري القسرية ( .)2011/806وتنطبق مباد احلوك ة الرشيدة أيضا على
أنشطة الشرطة.
 -211ووحممدات الشممرطة الوطنيممة ومما املكتممب المموطا للتحقيقمماي وكليممة الشممرطة .فأممما املكتممب المموطا
للتحقيقمما ي ف تخص م يف منممع اجلرميممة اخلطممرية واملنظ ممة .وأممما كليممة الشممرطة ف سم ولة عممن جتنيممد أف مراد
الشم ممرطة ألغم مراض التم ممدريب واختيم ممار الطم ممال ،وتنظم مميم الدراسم مماي املتقدمم ممة واحلصم ممول علم ممى الم ممدبلوم
وموا لة التدريب يف ملهد التدريب والبحث والتطوير يف جمال الشرطة .وتتكون الشرطة احمللية من 11
قس ا .وتقدم خدماي الشرطة احمللية يف مراكز الشرطة الرئيسة ومراكز الشرطة ونقاط خدمة الشرطة
ونقمماط اخلدمممة املشممرتكة .وتمرتبن خممدماي الرتخممي الم تقممدمها الشممرطة بل ليمماي الشممرطة األساسممية
واحلفاس على النظام اللمام والسمالمة اللاممة ومنمع اجلرميمة وتلزيمز السمالمة علمى الطمرق .وتتمأل قمواي
الشرطة يف فنلندا من حوا  7 200شرطي.
اجلدول
توزع الشخص  -السنة
12

السنة/الفلة
الرهسال
القادة
املس ولون الكبار
أفراد الشرطة والرتب األخر
الطلبة
احلراس
الكتمبة
الفلاي األخر
اجمللوع

تنظي الشرطة
التغ م م م ممري مقارن م م م ممة
ابلسنة السابقة

2014

2015

2016

2017

2018

53

52

47

44

43

1-

712

705

680

685

703

18

1 891

1 816

1 781

1 732

1 745

13

4 733

4 759

4 703

4 687

4 709

22

166

157

171

182

263

81

364

365

381

376

372

4-

1 308

1 284

1 073

968

952

16-

754

776

894

929

989

60

9 981

9 914

9 729

9 602

9 776

174

املصدر :التقارير السنوية للشرطة .2018-2016
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اجلدول
عدة ضباط الشرطة لكل  100 000شخص
13

السنة

عدد ضباط الشرطة لك  100 000شخ

2014

2015

2016

2017

2018

135,6

134,1

131,2

129,7

130,5

التغ م م م ممري مقارن م م م ممة
ابلسنة السابقة
1

املصدر.PolStat database :

 -212وخيصم اعت مماداي امليزانيممة الفممرع اإلدارفو وءضممافة ءىل الربملممان ورئمميد اجل هوريممة ومكتممب رئمميد
الوزرال توجه االعت اداي أيضما ءىل تلم الموزاراي .ويبمني اجلمدول أدجله األمموال املخصصمة لمبلض اجلهماي
الفاعلة احملوريمة ابلنسمبة إلقاممة اللمدل ممن االعت ماداي املر مودة يف ميزان مي ة  .2017-2010وتتبمع دائمرة الشمرطة
القطاع اإلدارف يف وزارة الداخلية وتتبع اجلهاي الفاعلة األخر القطاع اإلدارف يف وزارة اللدل.
اجلدول
اع،لاةات امليزانية إلدامة العدلال ابليوروال 2019-2011
14

تنفيم م م ممذ األحكم م م ممام التخل م ع ممن الس ممداد وءنف مماذ
احملم م م م مماكم وامللونم م م م ممة
املدفوعاي وءدارة اإلفالس
أعضال االدعال القضائية
القضائية

السم ممنة/
اإلدارة الشرطة
2011

689 108 000

334 596 000

43 875 000

225 524 000

98 806 000

2012

703 465 000

340 629 000

44 571 000

227 205 000

100 197 000

2013

727 077 000

359 745 000

45 947 000

231 853 000

106 487 000

2014

737 045 000

364 636 000

45 806 000

233 962 000

105 062 000

2015

738 832 000

370 905 000

46 050 000

234 342 000

102 634 000

2016

750 316 000

405 091 000

46 992 000

216 826 000

104 238 000

2017

735 235 000

416 803 000

44 758 000

215 729 000

103 383 000

2018

760 991 000

413 409 000

44 205 000

214 709 000

100 522 000

2019

797 965 000

419 249 000

45 761 000

221 199 000

101 690 000

املصدر.Finland’s Budget proposals 2011–2019 :

(ص) اجلرمية
الجتاهات

أنواع اجلرمية

 -213سن قانون اللقوابي الفنلندف ( )1889/39ألول مرة يف عام  .1889ورغم أن أشكال اجلرميمة
تتطور مع مرور الزمن فإن احلمم اإلمجا للمرمية ابلنسبة للسكان ظ على ما هو عليه ءىل حد ما.

ال،دابري القسرية
 -214يف فنلن ممدا جي ممب أن تس ممتند أف ت ممدابري قس مرية تتخم ذها الش ممرطة واجل ممارك وح ممرس احل ممدود ءىل
الق موانني دائ مما .واملقصممود ابلتممدابري القس مرية أمممور منهمما التوقي م واالعتقممال وفممرض حظممر السممفر علممى
سمبي املثمال .وال جيمموز وال جيمب اامماذ التمدابري القسمرية ءال عنمدما تكممون متناسمبة مممع األهمداف املتوخمماة
منها وال يتوفر أف خيار آخر أق اقتحاما .وجيب لد تنفيذ التدابري القسرية جتنب ءبرة االنتباه بمال
موج ممب ك مما جي ممب أن يك ممون الس مملوك متكت م ا يف جوان ممب أخ ممر  .ويب ممني اجل ممدول أدجله م ممد تنفي ممذ
التدابري القسرية يف فنلندا يف الفرتة .2018-2013
40
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اجلدول
اس،خدام ال،دابري القسرية 2018-2013
15

الفلة/السنة

2013

املسائ القسرية
املسائ اجلنائية
اجلرائم ال ينطبق عليها قانون اللقوابي

2017

2018

2014

2015

2016

197 451 197 191 196 748 210 302

195 777

195 137

131 591 128 136 126 437 132 457

131 467

134 743

129 757 125 743 123 145 128 755

130 859

134 232

املصدر.Statistics Finland, Statistics on offences and coercive measures :

جرائ الق،ل
 -215جرائم القت يف فنلندا آخذة يف االخنفاض منذ منتص التسليناي .وقد شوهد أكرب تغمري يف
ع ممدد أع ممال اللن م ال م يتس ممبب فيه مما تل مماطي املش ممروابي الكحولي ممة وال م يرتكبه مما الرج ممال .وغالبي ممة
حاالي القت اخلطأ والقت الل د والتقتي يف فنلندا حتد يف مساكن خا ة .وشكلت النسال  30يف
املائة من ضحال جرائم القت يف الفرتة  .2018-2010ومن خصمائ جرميمة القتم يف فنلنمدا أهنم ا جرميمة
يرتكبها ويذهب ضحيتها رجال ونسمال غمري متلل مني تللي ما جيمدا ومه شمون اجت اعيما وممدمنون علمى
الكح ممول ءدم مماجل ش ممديدا .وظل ممت األوض مماع ك مما ه ممي عل ممى م ممد اللق ممود املاض ممية .وت مرتبن ه ممذه اجل مرائم
ابس ممتهالك الكح ممول ارتباط مما ال يتم مزأ .وبل مميل مل ممدل ج مرائم القت م لك م  100 000نس م ة  .1,7ويش ممري
اجلدول أدجله ءىل عدد جرائم القت (القت اخلطأ والقت الل د والتقتي ) يف الفرتة .2018-2008
اجلدول
عدة جرائ الق،ل 2018-2008
16

الفلة/السنة

عاوالي قت
أفلال نمفذي
اجمللوع

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
363

366

308

306

350

264

327

299

311

348

355

132

114

110

114

89

95

101

96

78

73

85

495

480

418

420

439

359

428

395

389

421

440

املصدر.Statistics Finland, Statistics on offences and coercive measures :

العنف ضد املرأة
 -216يف عم ممام  2018وقلم ممت  9 900امم مرأة ضم ممحية لللنم م اللم ممائلي/اللن يف اللالقم مماي احل ي م ممة
سملتها الشرطة وهو ما يزيد عن اللام السابق بنسبة  1,4يف املائمة .وبلغمت نسمبة النسمال بمني ضمحال
اللن اللائلي وعن اللشمري ممن البمالغني  76,5يف املائمة .ويف اجل لمة كمان  77,6يف املائمة ممن املشمتبه
فيهم رجال .وبلغت نسبة اللن بني املتزوجني أو املتلاشرين  37,5يف املائة من اللن اللائلي واللن
يف اللالق مماي احل ي ممة .ويف ح مماالي اللن م ب ممني املت ممزوجني أو املتلاش مرين أو األزواج الس ممابقني كان ممت
الضحية أنثى يف أكثر من  80يف املائة من احلاالي.
 -217ويف الفم ممرتة  2018-2009مم ممن بم ممني  60 000ضم ممحية لللن م م اللم ممائلي واللن م م يف اللالقم مماي
احل ي م ممة وجم م د أن  8 200شم ممخ وقلم موا ضم ممحال اللنم م مم مرتني علم ممى األقم م خم ممالل سم ممنواي تلفم ممة
وأن  2 000ش ممخ وقل موا ض ممحال اللن م يف ث ممال س ممنواي تلف ممة عل ممى األق م  .وم ممن ب ممني الض ممحال
املتكررين الذين تملرف عليهم خالل سنتني تلفتني على األق كانت نسبة اإلجل  83يف املائة .ومن
بني الضحال املتكررين الذين تملمرف علميهم ثمال ممراي (أو أكثمر) علمى األقم خمالل سمنواي تلفمة
كانت نسبة اإلجل  89يف املائة.
GE.20-10404
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 -218وعالوة على ذلك ورغم اخنفاض أعداد أنواع جرائم القت األخمر ابطمراد علمى ممد اللقمود
املاضممية فممإن مل ممدل قت م اإلجل ال ي مزال مرتفل مما .ويف عممام  2018قتلممت  16ام مرأة علممى يممد ش ممركائهن
احلاليني/الس ممابقني .وهك ممذا ف ممإن مل ممدل قت م اإلجل ه ممو م ممن أعل ممى املل ممدالي يف أورواب مقارن ممة بل ممدد
السكان.
 -219وجال يف دراسة استقصائية عن اللن ضد املمرأة علمى مسمتو االحتماد األورويب أجرهتما وكالمة
االحتاد األورويب للحقوق األساسية يف عام  2015أن النسال اللوائ تتماوز أع ارهن  15عامما تلرضمن
للنم اللشممري يف فنلنممدا الم احتلممت بممذلك املرتبممة الثانيممة يف بلممدان االحتمماد األورويب .ومممن بممني النسممال
الالئم ممي يلشم ممن عالقم ممة عاطفيم ممة تلم ممرض مم مما يقم ممر ،مم ممن ثلم ممثهن لللنم م علم ممى يم ممد شم ممركائهن احلم مماليني أو
السابقني .وتتلرض املرأة لللن يف أغلب األحيان يف اللالقاي املنزلية أو أثنال أدال املهام املهنية.
 -220وأ ممبحت فنلنم دا طرفمما يف اتفاقيممة جملممد أورواب للوقايممة مممن اللنم ضممد النسممال واللنم املنممز
ومكافحته م مما يف آ/،أغسم ممطد  .2015وأنشم مملت هيلم ممة تنسم مميق مشم ممار ءليهم مما يف االتفاقيم ممة وهم ممي جلنم ممة
مكافحممة اللن م ضممد امل مرأة واللن م اللممائلي دوجممب مرسمموم حكممومي ( .)2016/1008ويلممني أعضممال
اللمنة ملدة أربع سنواي .وتتأل هيلة التنسيق من ممثلني عن وزاراي ش منها وزارة اخلارجيمة ووزارة
الل ممدل ووزارة الداخلي ممة ووزارة الش م ون االجت اعي ممة والص ممحة ووزارة الل م واالقتص مماد ووزارة التلل مميم
والثقافة ووزارة املالية ءضافة ءىل ممثلني عن بلض الوكاالي احلكوميمة ووكماالي الدولمة .ويمن املرسموم
على مهام اللمنة .وتش يف مجلة أمور ياغة خطة ع وطنية لتنفيذ االتفاقيمة .واعت مدي خطمة
الل األوىل ال تغطي السنواي من  2018ءىل  2021يف عام .2017

اجلرائ اجلنسية
 -221تغريي التشريلاي الفنلندية املتللقمة ابجلمرائم اجلنسمية تغم ريا كبمريا خمالل اللقمود القليلمة املاضمية.
فقممد جممرم تلممدي س من يف عممام  1994االغتصمما ،الزوجممي .وألغممي شممرط تاخلطممر الوشمميكت مممن عنا ممر
جرمية االغتصا ،يف عام 1999و ويف الوقت احلاضر ال يقيم يف حاالي االغتصا ،سو مد كفاية
اللن املستخدم لكسر ءرادة الضحية .ويف عام  2011عدلت الفقرة  2من املادة املتللقة ابالغتصما،
يف قانون اللقوابي لالرتقال دستو احل اية املموفرة للضمحال اللمزل .واعت مد تلريم جديمد لالغتصما،
يف عام  2014عندما ألغمي الشمك البسمين ممن جرميمة االغتصما ،ممن القمانون وأ مبت كم ءكمراه آخمر
على اجل اع جرمية يلاقب عليها ابعتبارها اغتصااب .غري أن املادة ميغت مياغة تسم ت بفمرض عقوبمة
أكثر تساهال على اجلاو عند وجمود ظمروف ففمة .وجمرم التحمر اجلنسمي أيضما يف عمام  .2014ورفمع
تلدي سن يف عام  2019اللقوبة القصو ال ميكن فرضها على جرائم انتهاك حرمة األطفال اجلنسمية
وانتهمماك حرمممة األطفممال اجلنسممية املشممدد .وأض مميفت ءىل القممانون اجلرميممة اجلديممدة املت ثلممة يف تاغتص مما،
الطف املشددت لتش األفلال ال كان يلاقب عليها سابقا بو مفها اغتصمااب مشمددا وانتهاكما جنسميا
مشددا حلرمة طف .
 -222ويف ربيم ممع عم ممام  2019عينم ممت وزارة اللم ممدل فريقم مما عم ممامال لكم ممي يلم ممد ء م ممالح أحكم ممام قم ممانون
اللقمموابي بشممأن اجل مرائم اجلنس ممية .ويهممدف اإل ممالح ءىل موالمممة التش مريلاي وحتممديثها .واجلوانممب قي ممد
النظر هي تلزيز مكانة الرضا بني عنا ر جرمية االغتصا ،وجل اجل اع مع األطفال واليمافلني جرميمة
يلاقممب عليهمما بو ممفها اغتصممااب .وسمميقيم الفريممق اللامم أيضمما احلاجممة ءىل أف ء ممالح ءضممايف ل حكممام
املتللقة ابجلرائم اجلنسية .ومن املقرر أن يكت تقرير الفريق اللام يف ربيع عام .2020
 -223ويف حممني أن ملظممم اجل مرائم اجلنسممية ال يبل ميل قم ن ءىل الشممرطة فممإن عممدد حمماالي االغتصمما،
املش ممتبه فيه مما ال م أبلغ ممت ف مما الش ممرطة ق ممد زاد يف اللق ممد األول م ممن األلفي ممة اجلدي ممدة .فف ممي ع ممام 2017
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سملت الشمرطة  1 245بمالل اغتصما ،أف زلدة بنحمو  25يف املائمة علمى ممد عقمد ممن المزمن .ويف
قضال االغتصا ،ال ُياكم بشأهنا يلرف اجملرم والضحية أحدوا اىخمر يف اللمادة .وسمدس احلماالي
ال عت املالحقة بشأهنا فقن تتللق دمرم جمهول يف حني كان اجلاو والضحية متزوجني أو يف عالقة
أخر يف ثلث احلاالي .ويف مجيع حاالي االغتصا ،تقريبا ال أبلغت فا الشرطة كان الضحال من
النسال واجلناة من الرجال .ويف عمام  2017كمان حموا نصم الضمحال دون سمن اللشمرين .وكمان حنمو
ثلث عمدد اجلنماة وأقم بقليم ممن نصم عمدد الضمحال يف حالمة سمكر وقمت ارتكما ،اجلرميمة .وتم ذهب
التقممديراي ءىل أن زهممال ربممع عممدد اجلنمماة كممانوا مممن املمواطنني األجانممب .وال ميثم املشممتبه فمميهم يف ج مرائم
االغتصا ،تل فلاي السكان عشوائيا ب أيتون يف املتوسن من فلاي ذاي وضع اجت اعي أدا.
ويف عام  2018بليل عدد حاالي االغتصا ،ال أبلغت فا الشرطة  1 393حالة.
 -224وزاد عدد حاالي انتهاك حرمة األطفال اجلنسية املبليل عنهما ءىل الشمرطة زلدة كبمرية يف اللقمد
املاضم ممي .ولم مموحي ارتفم مماع شم ممديد يف عم ممدد هم ممذه اجلم مرائم يف الفم ممرتة  .2013-2011ويك م ممن سم ممبب هم ممذا
املسممتمد يف بلضممه علممى األقم يف االنتهاكمماي داخم األسممرة أو غريهمما مممن االنتهاكمماي املتكممررة الم
تكممون قممد ارتكبممت قبم سممنواي ومل يبلميل عنهمما ءال اىن .واخنفممض عممدد حمماالي انتهمماك حرمممة األطفممال
اجلنس ممية ءىل ح ممد م مما بض ممع س ممنواي من ممذ ع ممام  2013مث ع مماد لريتف ممع م ممرة أخ ممر يف ع ممام  .2018غ ممري أن
اإلحصالاي املتللقة فذه اجلرمية ال تشري ابلضرورة ءىل ارتفاع حاالي اجلرمية ابعتبارها ظاهرة ب تشري
أكثر ءىل الرقابة املكثفة ال عارسها السلطاي وءىل زلدة خطر الكش عنها وهو ما تشري ءليه أيضما
الدراسمماي املتللقممة ابلضممحال .وتم ثر اجلمرائم املتكممررة علم ى ءحصممالاي اجلرميممة أتثمريا كبمريا .وتممدرك فنلنممدا
تزاي ممد الف ممرص ال م تتيحه مما ش ممبكة اإلنرتن ممت بش ممك كب ممري النته مماك حرم ممة األطف ممال والي ممافلني اجلنس ممية
ويساورها القلق بوجه خاص ءزال ظاهرة االستدراج.

اجلرائ بدافع الكراهية
 -225تر ممد فنلنممدا اجلمرائم بممدافع الكراهيممة الم أبلغم ت فمما الشممرطة منممذ أكثممر مممن  20عاممما .وجت ممع
اإلحصالاي املتللقة فذه اجلرائم على أساس التقارير الوطنية عن اجلرائم ال تبليل ءىل الشرطة.
 -226ويف السنواي األخرية كثفت الشرطة أنشطتها لكش اجلرائم بمدافع الكراهيمة ومنلهما .ووفقما
لل باد التوجيهية ال وضلها جملد الشرطة الوطنية الفنلندف ينبغي للشمرطة عنمد تلقيهما تقريمرا عمن
جرمي ممة م مما أن تس ممتخدم تص ممني اجل مرائم ب ممدافع الكراهي ممة كل مما وج ممد س ممبب ي ممدعو ءىل االش ممتباه يف أن
القضممية تنطمموف علممى جوانممب مممن هممذه اجلممرائم .ويف عممام  2017اسممتخدمت الشممرطة التصممني يف 39
يف املائة من مجيع اجلرائم بدافع الكراهية ال أبلغت فا الشرطة يف حمني بلغمت النسمبة  23يف املائمة يف
ع ممام  .2016وم ممن األس ممبا ،الرئيس مة لل ممزلدة يف مل ممدل التص ممني االرتق ممال ابلت ممدريب اخل مماص املق ممدم ءىل
الشرطة بشأن اجلرائم بدافع الكراهية.
 -227وأنشم م ممئ فريم م ممق وطم م مما للتحقيم م ممق يف خطم م مما ،الكراهيم م ممة يف ءدارة شم م ممرطة هلسم م ممنكي يف بدايم م ممة
عام  2017وك ل ابلتحقيق يف خطا ،الكراهية على اإلنرتنت الذف يلاقب عليه القانون .فالزلدة يف
عدد اجلرائم بدافع الكراهية املبليل عنها يف عام  2017تفسر ءىل حد بليد التقارير ال قدمها هذا الفريق
وال كانت فيها اجلرائم امللنية هي ءبرة الفتنة اإلثنية أو التشهري أو التهديد.
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أحكام السجن
 -228بلميل  20 008عمدد األحكممام ابلسممن الصممادرة يف عمام  2018أف بم زلدة قمدرها  4,4يف املائممة
مقارنة ابللام املاضي .وتوق يف عام  2018اخنفاض عمدد األحكمام ابلسممن منمذ عمام  .2004وبلغمت
نسبة عقوابي احلبد  28يف املائة من األحكام ابلسمن واللقوابي مع وق التنفيذ  64يف املائة.
اجلدول
م،وسط مدة احلبس الح،ياط وعقوبة احلبس
17

السنة

متوسن مدة احلبد االحتياطي (أشهر)

متوسم م ممن مم م ممدة عقوبم م ممة احلم م ممبد ال م م م
يقضيها السمنال املفرج عنهم (أشهر)

2009

3,5

8,7

2010

3,6

8,7

2011

3,5

9,0

2012

3,4

9,3

2013

3,5

10,0

2014

3,8

10,5

2015

3,6

10,6

2016

3,6

11,1

2017

3,7

11,3

2018

3,5

11,0

املصدر.Criminal Sanctions Agency :
 -229واخنفض عدد السمنال يف فنلندا أبكثر من الثلث منذ سبليناي القرن املاضي .وخالل الفمرتة
نفسها عزز نظام اجلزالاي اجلنائية أبشكال جديدة من اجلزالاي مث عقوبة الر د.
اجلدول
م،وسط عدة السجناء يوميا
18

متوسن عدد السمنال يوميا
السمنال الذين مل السم م م م مممنال رهم م م م ممن الس مممنال السم م م م م م مممنال األمم م م م م م مماكن املتاحم م م م م م ممة يف
السنة اجمل وع النسال يدفلوا غراماي احلبد االحتياطي األجانب املفرج عنهم السمون (مجيع السمون)
2009

3 492

246

83

569

370

7 246

3 298

2010

3 291

246

57

599

394

6 506

3 113

2011

3 262

234

53

598

444

6 358

3 092

2012

3 236

224

49

626

470

6 073

3 089

2013

3 175

242

48

578

464

5 851

3 089

2014

3 097

239

52

619

483

5 700

3 083

2015

3 086

231

52

597

477

5 573

3 007

2016

3 120

229

57

585

537

5 531

2 959

2017

3 035

230

55

597

540

5 576

2 922

2018

2 910

218

59

547

482

5 531

2 975

املصدر.Statistical Yearbook 2018 of the Criminal Sanctions Agency :
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 -230والوفيم مماي يف السم مممون غم ممري شم ممائلة ءىل حم ممد مم مما يف فنلنم ممدا وقم ممد ظم م عم ممددها ببتم مما جم ممدا يف
السنواي القليلة املنصرمة.
اجلدول
الوفيات

19

السجون

سبب الوفاة/السنة

االنتحار
أسبا ،أخر

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

1

2

0

1

املصدر.Criminal Sanctions Agency :

عقوبة اإلعدام
 -231ألغت فنلنمدا عقوبمة اإلعمدام يف عمام  .1972ويف زممن السملم نفمذي عقوبمة اإلعمدام آخمر ممرة
يف فنلندا يف القرن التاسع عشر.

صفة ضاية جرمية
ُ -232يق لضحال اجلرائم احلصول على تلويض عن األضرار ال تلحقهم ممن جرائهما .وقمد يشم
هذا الضمرر اإل مابة الشخصمية أو الضمرر املمادف أو اخلسمارة املاليمة البحتمة .وجيموز األممر بم دفع التلمويض
املسممتحق في مما خيم الممدعاو اجلنائيممة عنممدما يممتم توحيممد الممدعويني .ويممنظم قممانون املسم ولية عممن الضممرر
( )1974/412أوامر دفع التلويض عن الضمرر فيم مر الطمرف المذف يتسمبب يف الضمرر بمدفع التلمويض.
وقد تكون األضرار ال تلحق بشخ طبيلي أو مريا قابلة للتلويض بنول من الدولة دوجب قانون
التلمويض عمن األضمرار اجلنائيمة ( .)2005/1204ويف همذه احلالمة خيصمم ممن التلمويض التلمويض املممدفوع
ابلفلم للطممرف الممذف حلقممه الضممرر .وال يسممتحق دفممع أف فوائممد علممى التلممويض املممدفوع دقتضممى قممانون
التلويض عن األضرار اجلنائية .وال جت ع فنلندا ءحصالاي عن مبليل التلويض عن األضمرار الم يمدفلها
من يتسببون يف الضرر.
 -233مركز ضحية اجلرمية أف الطرف املتضرر يف الدعاو اجلنائية قوف يف فنلندا مقارنة بغريها من
دول اللامل .وجيوز مطالبة اجلاو يف املقام األول ابلتلويض الذف يدفع للضحية عن جرميته يف حقهما
ك مما جي مموز مطالب ممة خزي ن ممة الدول ممة أو ش ممركة أتم ممني أو م سس ممة الض م ان االجت مماعي الفنلندي ممة ()Kela
بدفله  .والتلويض املدفوع على أساس قانون التلويض عن األضرار اجلنائية مرتفع ءىل حد مما مقارنمة دما
هو عليه يف ابقي دول اللامل .ويقمدم ءىل ضمحال اجلمرائم أيضما كثمري ممن اخلمدماي االستشمارية وخمدماي
التوجيه والمدعم الم تتحسمن ابسمت رار .ويسملى يف مياغة التشمريلاي اجلنائيمة أيضما أكثمر فمأكثر ءىل
أخذ فة ضحية اجلرمية بلني االعتبار.

(ق) ال،جنيد العام
 -234يض ن التمنيد اللام أمن فنلندا اللسكرف .وملا مل تكن فنلندا عضوا يف أف حتال عسكرف
فإهنا مستلدة للدفاع عن أراضيها ملت دة على مواردها الذاتية .ويولد التمنيد اللام موارد كافية للميش
والبحرية والقواي اجلوية للل بفلالية يف أوقاي احلر ،واألزماي.
 -235ومجيم ممع الرجم ممال الفنلنم ممديني الم ممذين تم مرتاوح أع م ممارهم مم مما بم ممني  18و 60سم ممنة ملزمم ممون ابخلدمم ممة
اللسممكرية .وجيم وز للنسممال التقممدم بطلممب للخدمممة اللسممكرية الطوعيممة .وجيممب علممى مجيممع الرجممال ءممما أن
ي دوا اخلدمة اللسكرية أو اخلدمة غري اللسكرية .وعلى ك رج احلضمور عنمد اسمتدعائه للتلبلمة اللاممة
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يف السنة ال يبليل فيها  18عاما .وُيدد املكان والزمان اللذان يتلني فيه ا على اجملندين أدال اخلدممة
أثنممال التلبلممة اللامممة ك مما حتممدد ليمماقتهم للخدمممة .فممإن مل يكممن اجملنممد الئقم ا للخدمممة أعفممي مممن اخلدمممة
اللس ممكرية يف وق ممت الس مملم .وق ممد خي ممدم اجملن ممد يف وق ممت الح ممق ءن ك ممان لدي ممه س ممبب وجي ممه ي ممربر أتجي م
خدمتمه .وجيموز للنسمال أن يتقمدمن بطلمب للخدممة اللسمكرية الطوعيمة إبرسمال طلمب ءىل أحمد املكاتمب
اإلقلي ية لقواي الدفاع.
 -236وتسم م ممت ر اخلدمم م ممة اللسم م ممكرية  165أو  255أو  347يومم م مما .وتسم م ممت ر اخلدمم م ممة غم م ممري اللسم م ممكرية
حاليمما  347يوممما .وبلممد أن يك م اجملنممدون خممدمتهم اللسممكرية يصممبحون جنممود احتيمماط .وميكممن أمممر
جنود االحتياط ابحلضور إلعادة تدريبهم وابلدفاع عن فنلندا ابلسالح عند االقتضال.

اثنيا -اإلطار العام حللاية حقوق اإلنسان وتعزيزها
جي  -دبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 -237يرجى االطالع على املرفق الثالث.

ةال -اإلطار القانوين حللاية حقوق اإلنسان
(أ) احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان اليت تكفلها ال،شريعات الوطنية
 -238تكفم م الفقم ممرة  2مم ممن املم ممادة  1مم ممن دسم ممتور فنلنم ممدا حرمم ممة الكرامم ممة اإلنسم ممانية .ودوجم ممب نفم ممد
التشمريع يكفم دسممتور فنلنممدا أيضمما حريممة الفممرد وحقوقممه الشخصممية ويلممزز اللدالممة يف اجملت ممع .وتشممارك
فنلندا دقتضى الفقمرة  3ممن املمادة  1مم ن الدسمتور يف التلماون المدو ممن أجم ايمة السمالم وحقموق
اإلنسان وتن ية اجملت ع .وال حتدد همذه الفقمرة مجيمع أشمكال التلماون بم جتيمز لفنلنمدا بمدال ممن ذلمك
املشاركة أيضا يف أشكال أخر من التلاون الدو  .وتشري الفقرة  3أيضما ءىل عضموية فنلنمدا يف االحتماد
األورويب .وت كد الفقرة  3من املادة  2من الدستور سيادة القانون يف فنلندا وتن على وجو ،اسمتناد
ممارسة السلطاي اللامة ءىل قانون وعلى وجو ،التقيد ابلقانون يف مجيع األنشطة اللامة تقيمدا مارما.
ويف فنلنم ممدا ينصم ممب الرتكيم ممز يف سم مميادة القم ممانون علم ممى أولويم ممة التشم م ريلاي ال م م تنطبم ممق م م راحة عل م ممى
التشريلاي املكتوبة .وءضافة ءىل ذلك تفرض املادة  22من دستور فنلندا على السملطاي اللاممة واجبما
عددا همو احمرتام احلقموق واحلمرلي األساسمية وحقموق اإلنسمان .وءىل جانمب احلكوممة ينطبمق الواجمب
املممذكور أيضمما عل ممى ممياغة الق موانني وءقام ممة اللممدل .وع ممال ف ممذا التش مريع عتنممع الس مملطاي اللامممة ع ممن
انتهاك احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان وهي ملزمة ءلزاما بتلزيز ءع ال هذه احلقوق.
 -239وعتث م فنلن ممدا املب مماد اللام ممة حل اي ممة احلق مموق األساس ممية وحق مموق اإلنس ممان  -عامليته مما وع ممدم
قابليتها للتمزئة وترابطهما  -وتطبمق هم ذه املبماد دون عييمز .فالدسمتور يموفر ضم انة للحقموق األساسمية
وحقوق اإلنسان تش اجل يع ءذ ءهنا مكفولة لك فرد يوجد يف األراضي اخلاضلة لوالية فنلندا.
 -240وكثريا ما يتناول ءع ال حقموق اإلنسمان واحلقموق األساسمية بو مفه كيماجل واحمدا علمى الصمليد
ال مموطا وكث مريا م مما تس مماو احل اي ممة القانوني ممة حلق مموق اإلنس ممان عل ممى الص ممليد ال مموطا ابحل اي ممة القانوني ممة
للحقوق األساسية .ويرجع ذلك ءىل التقار ،املوضوعي بني أحكمام احلقموق األساسمية وأحكمام حقموق
اإلنسان املكرسة يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف ءطار ء الح احلقوق األساسمية المذف نفمذ يف
عممام  .1995ويضمماف ءىل ذلممك أن أحكممام حقمموق اإلنسممان يف فنلنممدا ت م ثر أتث مريا تفسممريل علممى تفس ممري
أحكام احلقوق األساسية.
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 -241وفي مما يل ممي احلق مموق املدني ممة والسياس ممية وك ممذلك احلق مموق االقتص ممادية واالجت اعي ممة والثقافي ممة
الواردة يف دستور فنلندا:

املادة

1

الفقرة

2

واملادة  :7حق الفرد يف تقرير مصريه

املادة  :6املساواةو وعدم الت ييزو واملساواة بني األطفال يف امللاملةو والنوع االجت اعي
املادة  :7احلق يف احلياة واحلرية الشخصية والسالمة واألممنو وحظمر عقوبمة اإلعمدام والتلمذيب
وامللاملة بطريقة تنتهك كرامة اإلنسانو وحظر سلب احلرية تلسفا
املادة  :8مبدأ الشرعية يف املسائ اجلنائية (ال جرمية وال عقوبة ءال بن )
املادة  :9حرية التنق وحرية اختيار مكمان اإلقاممةو وحريمة مغمادرة البلمدو وحظمر منمع املمواطنني
من دخول البلد وحظر تسلي همو وحق عدود يف تسليم مواطن أجن وحظر تسلي ه ءىل بلد
قد يتلرض فيه خلطر امللاملة بطريقة تنتهك كرامة اإلنسان
املادة  :10اية احلياة اخلا ة والشرف وحرمة البيتو و اية سرية املراسالي واالتصماالي
اهلاتفية وغريها من االتصاالي اخلصو يةو و اية احلياة األسرية هي أيضا مدرجة
املادة  :11حرية الدين والوجدان
املادة  :12حرية التلبري وءعالن الوبئق والتسميالي الرمسية
املادة  :13حرية التم ع وتكوين اجل ليايو واحلمق يف عقمد االجت اعماي وتنظميم املظماهرايو
وحرية تكوين النقاابي
امل ممادة  :14احلق مموق االنتخابي ممة وحق مموق املش مماركةو وح ممق امل مواطنني يف س ممن الرش ممد الق ممانوو يف
التصويت والرتشت لالنتخاابي واملشاركة يف النشاط اجملت لي
املادة

:15

اية امل تلكاي

املادة  :16احلقوق التللي يةو واحلق يف التلليم والثقافةو وحرية الللم والفنون والتلليم اللا
املادة  :17احلقوق اللغويةو واحلق يف استل ال اللغة الفنلندية أو السويدية أمام احملماكم اللاديمة
وغريها من السلطايو وحق شلب الصمامي ومجاعمة الرومما وغريوما ممن اجل اعماي يف احلفماس
على لغتهم وثقافتهم ويف تطويروا وحقوق األشخاص الذين يستل لون لغة اإلشارة
املادة  :18احلمق يف الل م وحريمة مزاولمة النشماط التممارفو و ايمة القموة اللاملمةو واحل ايمة ممن
الفص غري القانوو من الل
امل ممادة  :19احلق مموق االجت اعي ممةو واحل ممق يف الل مميش والرعاي ممة الض ممروريني حلي مماة كرمي ممةو واحل ممق يف
الكف مماف عن ممد وج ممود مماطر اجت اعي ممة أساس مميةو واحل ممق يف اخل ممدماي الص ممحية واالجت اعي ممة
الكافية وتلزيز حة السكان ودعم مليلي األطفال وواجب السلطاي اللامة القاضي أن
تلزز حق ك فرد يف السكن وءاتحة الفر ة له لرتتيب مسكنه اخلاص
املادة  :20مس ولية ك شخ

عن الطبيلة وتنوعها البيولوجي والبيلة والرتا الوطا

امل ممادة  :21احل اي ممة دوج ممب الق ممانونو واحل ممق يف أن تنظ ممر عك ممة عادي ممة أو س مملطة أخ ممر يف
القضال نظرا مناسباو واحلق يف عاك ة عادلة ويف احلوك ة الرشيدة
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 -242وي ك ممد النظ ممام الفنلن ممدف حل اي ممة احلق مموق األساس ممية عل ممى احل اي ممة الرمسي ممة أو احل اي ممة املتص مملة
ابإلج مرالاي املرعيممة .وال جيمموز تلممدي احلقمموق األساسممية أو االسممتثنال منهمما ءال يف ءطممار ءج مرالاي سممن
التشريلاي الدستورية املنصوص عليها يف املادة  73من دستور فنلندا .ويقضي اإلجرال املذكور أبن يبقى
االقمرتاح التشمريلي مللقمما يف القمرالة الثانيممة أبغلبيممة األ مواي املممدىل فمما حم الممدورة الربملانيممة األوىل الم
تلي االنتخاابي الربملانية مث يلت د املقرتح بلد أن تصدر اللمنة تقاريرها دون ءجمرال تغيمرياي جوهريمة
يف قرالة مفتوحة يف جلسة عامة وذلك بقرار ي يده ثلثا األ واي على األق .
 -243وءضافة ءىل احل اية الرمسية أ بحت شروط التقييد اللامة واخلا ة ال تفرضها جلنمة القمانون
الدسممتورف شممروطا ببتممة للحممد مممن احلقمموق األساسممية .والشممروط اللامممة هممي :سممن التش مريلاي دوجممب
قانونو وحتديد وخصو ية كافيانو واملقبولية ووجود حاجة جمت لية ملحةو وعدم قابليمة احلمق األساسمي
اجلوهرف للتمزئةو والضرورة والتناسب مع األهداف املنشودةو واحل اية القانونية الكافيةو وتوافق التقييمد
مع االلتزامماي الدوليمة .وتتطمابق القيمود ممع شمروط تقييمد حقموق اإلنسمان املنصموص عليهما يف االتفاقيمة
األوروبيممة حلقمموق اإلنسممان واالجتهمماد القضممائي لل حك ممة األوروبيم ة حلقمموق اإلنسممان وتفسمر علممى أهنمما
تتفق مع هذه الشروط قدر اإلمكان.
 -244ويتض ن دستور فنلندا حك ا يتللق ابالستثنالاي امل قتة من احلقوق واحلرلي األساسية الم
تتوافممق مممع التزاممماي فنلنممدا الدوليممة يف جمممال حقمموق اإلنسممان يف ظممروف اسممتثنائية .وهممذه االسممتثنالاي
امل قتة من احلقوق األساسية ال تلترب ضرورية يف حالة وقوع هموم مسلت على فنلندا أو عند حمدو
حاالي طوار أخر على النحو املنصوص عليه يف القانون األمر الذف يشك هتديدا خطريا ل مة
جيوز أن ين عليها قانون أو مرسوم حكومي يصدر بنال على ءذن وارد يف قانون لسمبب خماص ورهنما
بنطاق تطبيق عدد بدقة.

(ب) صكوك حقوق اإلنسان

ال،شريعات الوطنية

 -245يلممزم قبممول الربملممان امللاهممداي وااللتزاممماي الدوليممة األخممر ال م تتض م ن أحكاممما ذاي طممابع
تشريلي أو ذاي أوية أخر أو تتطلب موافقة الربملان دوجب دسمتور فنلنمدا .ويلمزم قبمول الربملمان أيضما
ءبطممال هممذه االلتزاممماي .ول ممذلك خيضممع الت مزام فنلن ممدا ابلصممكوك الدوليممة حلق مموق اإلنسممان دائ مما ملوافق ممة
الربملممان .وفي مما يتللممق ابلصممكوك الدوليممة حلقمموق اإلنسممان تطبممق فنلنممدا اوذجمما مزدوجمما تنق م دقتضمماه
االلتزاماي املست دة من الصكوك الدولية بطريقة منفصلة ءىل القانون الوطا .ويف ملظم احلاالي تنفذ
الصكوك الدولية إبدراجها يف القانون الوطا من خالل حكم شام مموجز يمن علمى أن الصمك جلفمذ
على الصليد الوطا.
 -246وحتدد احلاجة ءىل تلدي التشمريلاي الوطنيمة كمي تتسمق ممع التزامماي جديمدة يف جممال حقموق
اإلنسان قب التصديق على أف ك من كوك حقوق اإلنسان .مث ءن جمرد سمن قمانون شمام جيلم
الصك جزلا من القانون الوطا قد ال يكفي ب قد يستلزم التصديق عليه تلدي قوانني قائ ة أو سن
قوانني جديدة.
 -247ودوج ممب امل ممادة  80م ممن دس ممتور فنلن ممدا اض ممع املب مماد ال م حتك ممم حقم وق األف مراد والتزام مماهتم
للقواننيو وممن مث فمإن مجيمع مكوك حقموق اإلنسمان تمدخ حيمز النفماذ أيضما علمى مسمتو قمانون مما.
ويف التسلس اهلرمي لل لايري تت تع كوك حقوق اإلنسان امللزمة لفنلندا دركز دستورف.
 -248وتشك حقوق اإلنسان املكفولة ابلصكوك الدولية املليار األدا حلقوق الفرد الذف ال جيوز
انتقا ممه عن ممد ممياغة التش مريلاي وك ممذلك الش ممأن ابلنس ممبة ءىل احلكوم ممة أو ءقام ممة الل ممدل لك ممن يب مماح
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جتاوزه .ويف امل ارسة الل لية تتملى احلقموق األساسمية وحقموق اإلنسمان يف الواقمع املل موس يف القواعمد
املدرجة يف القانون وكذلك يف االجتهاداي القضائية وغريها من األنشطة ال تضطلع فا السلطاي اللامة.

(ا) مرادبة الشرعية
جلنة القانون الدس،وري الربملانية
 -249اإلش مراف عل ممى دس ممتورية التش مريلاي املقرتح ممة ه ممو أساسمما ءش مراف مس ممبق تت ممواله جلن ممة الق ممانون
الدسممتورف يف الربملممان .فب وجممب املممادة  74مممن دسممتور فنلنممدا تصممدر جلنممة القممانون الدسممتورف بيمماجلي
تتن مماول فيهم ا دس ممتورية املقرتح مماي التش مريلية واملس ممائ األخ ممر امللروض ممة علم ى نظره مما وك ممذلك عالقته مما
ابمللاهداي الدولية حلقوق اإلنسان .وتتكون جلنة القانون الدستورف من أعضال يف الربملان.

احملاك
 -250يسم ممتند اإلشم مراف الالحم ممق علم ممى االمتثم ممال للحقم مموق األساسم ممية وحقم مموق اإلنسم ممان ءىل التفسم ممري
الدستورف للقانون من طرف احملاكم يف جمال ءقامة اللدل وءىل واجبها القاضي بلدم تطبيق أحكام غري
دستورية .ودقتضى املادة  106من دستور فنلندا عندما يتلارض تطبيق قانون من القوانني يف قضمية مما
توجد قيد نظر عك ة عادية تلارضا واضحا مع الدستور تلطي احملك ة اللادية األولوية للحكم الوارد
يف الدسممتور .ودوجممب املممادة  107مممن الدسممتور عنممدما يتلممارض حكممم وارد يف مرسمموم أو تش مريع آخممر
أدا درجمة ممن قمانون ممع الدسمتور أو ممع قممانون آخمر ال جيموز أن تطبقمه عك مة عاديمة أو أف سمملطة
عامة أخر  .وتنطبق املادة  107من الدستور على مجيع السلطاي وال يلزم أن يكون التلارض واضحا.
وبفض اإلشراف املسبق الذف عارسه جلنة القانون الدستورف جلدرا مما حتتماج فنلنمدا ءىل االعت ماد علمى
اإلشراف الالحق.

أمني املظامل الربملاين
 -251ميممارس أمممني املظممامل الربملمماو الممذف ينتخبممه الربملممان ملممدة أربممع سممنواي املراقبممة لض م ان امتثممال
احملاكم والسلطاي األخر ءضافة ءىل املوظفني الل موميني ومموظفي اهليلماي اللاممة وغمريهم مممن يم دون
واجبمما عاممما القممانون وأدال واجبمماهتم .ويراقممب أمممني املظممامل شممرعية اإلج مرالاي الم تتخم ذها السمملطاي
وذلممك أساسمما مممن خممالل التحقيممق يف الشممكاو الم تممرده .وُيكممم واجبمماي أمممني املظممامل دسممتور فنلنممدا
وقانون أمني املظامل الربملاو ( .)2002/197وتنطبق األحكام املتللقة أبمني املظامل الربملاو أيضا حسمب
االقتضال على جلئب(ة) أمني املظامل .وأنشلت م سسة أمني املظامل الربملاو يف فنلندا عمام  1920وهمي
بذلك بو أقدم م سسة من نوعها يف اللامل.
 -252وجيمموز ألمممني املظممامل دبممادرة منممه أن ينظممر يف قضممال قيممد البحممث .وجيممرف أمممني املظممامل أيضمما
حتقيقاي يف املوقع ابحلضور ءىل املكاتمب وامل سسماي اللاممة .وممن واجبمه اخلماص ءجمرال زلراي تفتميش
منتظ ة ءىل السمون وغريها من امل سساي مث مستشفياي األممراض النفسمية حيمث ميكمن احتمماز
األشممخاص رغ مما عممنهم .ومممن األممماكن األخممر ال م تش م لها الممزلراي وحممداي ق مواي الممدفاع وح ممرس
احلدود.
 -253ويركز أمني املظامل يف ع له على تلزيز احلقوق األساسية وحقوق اإلنسم ان .وءضمافة ءىل ذلمك
يشدد أمني املظامل عندما يقدم عروضا أو يصمدر بيماجلي أو يكتمب مقماالي علمى أويمة همذه احلقموق
يف أدال املهممام اللامممة و ممياغة التش مريلاي .وءىل جانممب اخلممدماي االستشممارية وخدمممة الل ممالل ي م دف
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أمني املظامل دورا فاعال يف ءمداد اجل هور دللوماي عن أنشطته .وأمني املظامل الربملاو ءىل جانب مركز
حقوق اإلنسان ومفوضيته جزل من امل سسة الوطنية الفنلندية حلقوق اإلنسان.
 -254ويف ع م ممام  2014أ م ممبت أم م ممني املظ م ممامل الربمل م مماو اىلي م ممة الوقائي م ممة الوطني م ممة دوج م ممب الربوتوك م ممول
االختيارف التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التلذيب .ويوسع هذا املنصمب نطماق اختصماص أممني املظمامل
ليش تفتيش مجيع األمماكن اخلا مة الم يسملب أو قمد يسملب فيهما النماس حمريتهم .وممن بينهما علمى
سممبي املثممال مرافممق االحتممماز علممى مممل السممفن أو الطممائراي أو عنممدما يتللممق األمممر بممبلض املناسممباي
اللامة .وقد أ بت إبمكان أمني املظامل عند أدائه مهامه بصفته اىلية الوقائية الوطنيمة أن يلت مد علمى
مساعدة اخلربال وأيضا اخلربال الذين اكتسمبوا مهماراهتم ممن التمربمة .وءضمافة ءىل ذلمك يقمع علمى عماتق
أمني املظامل واجب قانوو هو تلزيمز تنفيمذ اتفاقيمة حقموق األشمخاص ذوف اإلعاقمة و ايتمه ور مده ءىل
جانب مركز حقوق اإلنسان ومفوضيته .وأسند ر د حقوق الطف ءىل أحد نوا ،أمني املظامل.
 -255ويقدم أمني املظامل الربملاو تقريرا سنول ءىل الربملان ُيد فيه عمن حالمة ءقاممة اللمدل واإلدارة
اللامة وأدال املهام اللامة وكذلك عن أوجه القصور يف التشريلاي.

مس،شار العدل

احلكومة

 -256يلممد مستشممار اللممدل يف احلكومممة بو كبممار م مراق الشممرعية ءىل جانممب أمممني املظممامل الربملمماو
ويت ثم واجبممه يف مراقبممة شممرعية اإلجمرالاي الرمسيممة الم تتخممذها احلكومممة والمموزاراي ورئمميد اجل هوريممة.
وُيضر مستشار اللدل مجيع اجللساي اللامة ال تلقدها احلكوممة فضمال عمن اجللسماي الر سمية الم
يتخذ فيها رئيد اجل هورية قراراي بشأن املقرتحاي ال تقدمها احلكوممة واملناقشماي احلكوميمة .وممن
الناحيممة الل ليممة تفل م مراقبممة الشممرعية عممن طريممق مراجلممة جممداول أع ممال اللممرض ال م تقممدم سمملفا ءىل
مستشار اللدل .ويت ث الواجب الرئيسي ملستشار اللدل يف تلزيز تطبيق القانون على النحو املنصوص
عليه يف دستور فنلندا.
 -257ويف ع ممام  2018اس ممتحد مستش ممار الل ممدل ع ممالوة عل ممى ذل ممك ءج مرال جدي ممدا ملراقب ممة ممياغة
التشريلاي واالقرتاحاي التشريلية مراقبة مسبقة ولالستلراض األو ملشماريع اقرتاحماي احلكوممة اهلاممة
ابلنسممبة للحقمموق األساسممية وحقمموق اإلنسممان ولتطبيممق سمميادة القممانون .ومممن عنا ممر االسممتلراض األو
التحق مق م ممن ءع ممال احلق مموق األساسممية وحق مموق اإلنسممان عل ممى النحممو ال ممذف تقتضمميه الص ممكوك الدولي ممة
امللزمة لفنلندا .ويف االستلراض األو يوىل اهت ام أيضا لتوخي هامش احلرية الوطنية على حنو مالئم يف
تنفيذ االتفاقياي الدولية.
 -258وجيب على مستشار اللدل تزويد الرئيد واحلكومة والوزاراي دللوماي وبيماجلي عمن املسمائ
القانونيممة كل مما طلممب منممه ذلممك .وتصممدر البيمماجلي ع وممما كتابممة لكنهمما تقممدم أيضم ا شممفاهيا يف بلممض
احلاالي.
 -259ويسلى مستشار اللدل ءىل ض ان امتثال احملاكم القانونية وغريها من السلطاي واألشخاص
أو اهليلاي املكلفة أبدال مهمام عاممة للقمانون ووفائهما اباللتزامماي املوكلمة ءليهما .وخيمول مستشمار اللمدل
ءج مرال ع ليمماي تفتمميش لتلممك السمملطاي وامل سسمماي واملكاتممب وغريهمما مممن الوحممداي ال م تقممع ض م ن
نطاق سلطته الرقابية.
 -260وانطالقما ممن منظمور املصملحة اللاممة يراقمب مستشمار اللمدل أع مال احملمامني لضم ان امتثماهلم
للقم ممانون اخلم مماص ابحملم ممامني ومدونم ممة قواعم ممد السم مملوك املهم مما لل حم ممامني .وميتلم ممك مستشم ممار اللم ممدل حم ممق
االستلناف يف القضال امل تللقة بلقوابي أتديبية مفروضة على احملامني وعاميي املساعدة القانونية اللامة
50

GE.20-10404

HRI/CORE/FIN/2020

واحملممامني املممرخ هلممم .ويممو مستشممار اللممدل خممالل أدال مهممام املراقبممة اهت اممما خا مما ءىل أمممور منهمما
ءع ممال احلممق يف عاك ممة عادلممة فضممال عممن ءع ممال احلقمموق األساسممية وحقمموق اإلنسممان أيضمما يف جوانم ب
أخر يف القضال املتللقة دحامني وعاميي املساعدة القانونية اللامة واحملامني املرخ هلم.
 -261ويراقم ممب مستشم ممار اللم ممدل أيضم مما ءع م ممال احلقم مموق األساسم ممية وحقم مموق اإلنسم ممان يف أدال مجيم ممع
واجباي املستشار .وينطوف هذا الواجب على ملاجلة الشكاو واملالحظاي ال ال ءليها ع لياي
التفتيش وغريها فضال عن املراقبمة املسمبقة للتشمريلاي واإلشمراف علمى أمسمى الوظمائ احلكوميمة وعلمى
احملامني يف مجلة أممور أخمر  .وجيموز ملستشمار اللمدل أيضما النظمر يف مسمألة مما دبمادرة منمه .وابإلضمافة
ءىل النظر يف القضال الفردية يو مستشار اللمدل اهت امما خا ما أيضما لإلشمراف علمى حتقمق الشمروط
األساسية اهليكلية إلع ال احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان.
 -262ويل ممني رئ مميد اجل هوري ممة مستش ممار الل ممدل وجلئ ممب مستش ممار الل ممدل ك مما يل ممني النائ ممب الب ممدي
ملستشار اللدل .ويتوىل جلئب مستشار اللدل وجلئبه البدي تسموية املسمائ الم تلمرض عليه ما بصمورة
مسممتقلة .ويطلممب مممن مستشممار اللممدل بوجممه خمماص ح م املسممائ املتللقممة دراقبممة احلكومممة فضممال عممن
املسائ املبدئية أو ذاي اللواقب البليدة املد .
 -263ويقممدم مستشممار الل ممدل تقري مرا س ممنول للربملممان واحلكومممة ع ممن أنشممطته ومالحظات ممه في مما يتلل ممق
بكيفية التقيد ابلقانون.

(ة) حقوق اإلنسان

احملاك الفنلندية

 -264أ ممبحت اإلش ممارة ءىل احلق مموق األساس ممية وحق مموق اإلنس ممان أكث ممر ش مميوعا بكث ممري يف السم موابق
القض م ممائية وال س م ممي ا من م ممذ انض م م ام فنلن م ممدا ءىل االتفاقي م ممة األوروبي م ممة حلق م مموق اإلنس م ممان يف ع م ممام 1990
واإل م ممالح املتللم ممق ابحلقم مموق األساسم ممية يف عم ممام  1995وبم ممدل نفم مماذ دسم ممتور فنلنم ممدا اجلديم ممد يف  1آذار/
م ممارس  .2000وش ممهد انض م ام فنلن ممدا ءىل االحت مماد األورويب يف ع ممام  1995أيض مما زلدة يف ال مموزن امللط ممى
للحقموق األساسمية وحقمموق اإلنسمان .لكممن الرائمد األ مملي يف همذا الصممدد كمان احملك ممة اإلداريمة اللليمما
ال تلد ءشارهتا ءىل اللهد الدو للحقموق املدنيمة والسياسمية يف عمام  1988األوىل ممن نوعهما يف اتريمخ
القانون الفنلندف .ويف نفد اللام أ دري احملك مة اإلداريمة اللليما أول حكمم علمى اإلطمالق تشمري فيمه
عك ة فنلندية من أعلى درجة ءىل االتفاقية اخلا ة بوضع الالجلني.
 -265وتلا انتهاكاي االلتزامماي املتللقمة حبقموق اإلنسمان علمى مسمتو قمانون ممن القموانني عنمدما
ين مثال على طلب استلناف استثنائي .أف أنمه ءذا وجمدي هيلمة قضمائية أو ءشمرافية ولمة مالحية
اإلشراف على االلتزاماي الدولية املتللقة حبقوق اإلنسان خطأ قضائيا عند النظمر يف ءحمد القضمال
جيمموز لض ممحية االنتهمماك أن تق ممدم ش ممكو بشممأن خط ممأ احملك ممة .وميكممن الي مموم اللث ممور أيضمما عل ممى ءش ممارة
مباشرة ءىل اتفاقياي حقوق اإلنسان واملالحظاي اخلتامية الصادرة عن اللمان يف تللي قراراي احملاكم
األدا درجة.

(ه) ان،هاكات حقوق اإلنسان وسبل الن،صاف القانونية
 -266جي مموز ألف ش ممخ يلت ممرب أن حق مموق اإلنس ممان اخلا ممة ب ممه ق ممد انتهك ممت أن يلم ممأ ءىل عك ممة
قانونيم ممة .وع ليم مما جيم مموز لشم ممخ مم مما أن ُيم ممتج حبقم مموق اإلنسم ممان اخلا م ممة بم ممه يف القضم ممال املدنيم ممة بم ممني
شخص ممني ويف القض ممال اجلنائي ممة أم ممام عك ممة قانوني ممة عام ممة وك ممذلك يف القض ممال اإلداري ممة أم ممام عك ممة
ءداريم ة .فممإذا تبممني أن القمرار الصممادر عممن سمملطة ممما أو يف بلممض احلمماالي أحممد األفلممال الصممادرة عممن
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طممرف خمماص يتلممارض مممع أحكممام حقمموق اإلنسممان يلغممى القمرار أو الفلم  .وميكممن االحتممماج حبقمموق
اإلنسان أمام مجيع احملاكم الفنلندية وش أنواع احملاكم و وال ءىل احملاكم اللليا.
 -267وعنممدما يتس ممبب انتهمماك حق مموق اإلنسممان يف ض ممرر ممما ُي ممق لضممحية االنته مماك احلصممول عل ممى
تلويض عن الضرر وفقا لقانون املس ولية عن الضرر .ولكن كي تنشأ املس ولية عمن التلمويض يشمرتط
عادة أن يكون الضرر قابال لإلثباي وأن يكون جلجتا عن خطمأ أو تقصمري بمدر ممن الطمرف املتسمبب يف
الضرر وأن يكون الطرف الذف تسبب يف الضمرر قمد تصمرف إبومال .أشمكال الضمرر القابم للتلمويض
املنصمموص عليهمما يف قم انون املسم ولية عممن الضممرر عممدودة .وبصممورة تك يليمة ميكممن حتديممد املسم ولية عممن
التلممويض عممن طريممق تفسممري قممانون املس م ولية عممن الضممرر ابالق مرتان مممع قاعممدة مممن قواعممد اتفاقيممة حقمموق
اإلنسان كاملادة  13من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسمان ممثال عنمدما يتبمني أن ءجمرال مما قمد انتهمك
حقوق اإلنسان دون أن يتيت تشريع وطا فر ة حبكم الواقع للتلويض املناسب عن االنتهاك.
 -268ويف فنلندا ي مر بدفع تلويض عن الضرر على أساس مبدأ الرد أف أن التلويض يلوض عن
اخلسارة الكاملة ال حلقت ابلطرف الذف تكبد الضرر .ومن جهة أخر ال جيوز أن يكمون التلمويض
يف فنلندا مفرطا حبيث يستثرف الطرف الذف حلق به الضرر دون وجه حق بلد حصوله على التلويض.
وال تسمتخدم التلويضمماي اللقابيممة يف فنلنممدا .وملمما كانممت حقمموق اإلنسممان يف فنلنممدا مكرسممة يف القممانون
فممإن الضممرر الممذف يسممببه انتهمماك حقمموق اإلنسممان يكممون دائ مما غممري قممانوو وهممو ممما يس م ت ابلتلممويض
الكامم عمن الضمرر الشخصمي وتلم امل تلكماي واخلسمارة ذاي الطمابع املما البحمت .وقمد يتبمني أيضما
أن ءحد اهليلاي اللاممة همي املسم ولة عمن دفمع التلمويض غمري أن متطلبماي أكثمر تشمددا تسمرف علمى
ممارسة السلطة اللامة مقارنة بتلك ال اضع هلا ممارسة السلطة اخلا ة.
 -269وءذا نتج انتهاك حقوق اإلنسمان عمن جرميمة جيموز لضمحية االنتهماك أف الطمرف املتضمرر ممن
اجلرميممة ءبممالل الشممرطة عممن اجلرميممة للتحقيممق فيهمما .وبلممد التحقيممق السممابق لل حاك ممة والنظممر يف الممتهم
تنظر احملك ة احمللية املختصة عادة يف القضية اجلنائية .ويركز نظام اجلزالاي الفنلندف من حيث املبدأ
علممى اجلمماو ال علممى الضممحية .ونظ مرا إلنفمماذ توجيممه االحتمماد األورويب بشممأن حقمموق الضممحال يف فنلنممدا
(التوجيه  29/2012الصادر عن الربملان األورويب واجمللد يف  25تشرين األول/أكتوبر  2012الذف ُيدد
امللايري الدنيا بشأن حقوق ضحال اجلرمية ودع هم و ايتهم) فإن احلقوق املشروعة لضحال اجلرميمة يف
اإلج مرالاي اجلنائي ممة مكفول ممة يف فنلن ممدا وق ممد فرض ممت فنلن ممدا ع ممالوة عل ممى ذل ممك رس مموما ءض ممافية خا ممة
ابل ضحال لت وي خدماي دعم ضحال اجلرمية مث منظ ة دعم الضحال يف فنلندا .ومن امل كن أيضا
التوس ابلوساطة يف القضال اجلنائية دساعدة وسين عايد إلاتحة ملاجلة الضرر اللقلي واملمادف المذف
أحلقته اجلرمية ابلضحية واالتفاق على تدابري لرد الضرر دبادرة من الطرفني.
 -270ويف األنشطة احلكومية كافة يكون املبدأ األساسي هو تفسمري القمانون والفلم علمى حنمو ي يمد
احلقمموق األساسممية وحقمموق اإلنسممان .وتقتضممي سمميادة القممانون مممن ك م هيلممة عامممة أن عتثم للقممانون يف
مجيع أنشطتها .وملا كانت احلقوق األساسمية وحقموق اإلنسمان قمد ترسمخت يف القمانون فمإن أف ءجمرال
ينتهكها مث قرار ءدارف يلترب غمري قمانوو عمادة .وجيموز السملي ءىل تلمدي قمرار ءدارف غمري قمانوو ءمما
عممن طريممق رفممع دعممو ملراجلممة القمرار أو عممن طريممق الطلممن أمممام عك ممة ءداريممة .وتبطم احملك ممة اإلداريممة
واحملك ة اإلدارية اللليا القراراي اإلدارية غري القانونية.
 -271وجيم مموز ألف شم ممخ أن يقم ممدم شم ممكو ءداريم ممة تتللم ممق ابلسم مملوك غم ممري املشم ممروع لسم مملطة مم مما أو
شممخ يل م لممد سمملطة أو كيممان آخممر ي م دف واجبمما ءدارل عاممما أو بلممدم الوفممال ابلت مزام ممما .وتقممدم
الش ممكو ءىل الس مملطة ال م تش ممرف عل ممى األنش ممطة موض مموع الش ممكو  .ويف هناي ممة املط مماف ميك ممن دائ مما
تقد شكو ءىل أحد كبار املشرفني على الشرعية.
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(و) رصد إعلال حقوق اإلنسان
كبار املشرفني على الشرعية
 -272يوجممد يف فنلنممدا مراقبممان للشممرعية وومما أمممني املظممامل الربملمماو ووزيممر اللممدل يف احلكومممة (انظممر
الفقراي  .)262-250ودوجب املادتني  108و 109ممن دسمتور فنلنمدا يقموم املراقبمان يف أدال واجباهت ما
بر م ممد ءع م ممال احلقم مموق األساسم ممية وحقم مموق اإلنسم ممان .ويقم ممدمان أيضم مما تقم ممارير سم ممنوية عم ممن أنشم ممطته ا
ومالحظاهت ا على االمتثال للقانون وحالة ءقامة اللدل وأوجه القصور ال لوحظت يف التشريلاي.

أمني املظامل املعين بعدم ال،لييز
 -273تلممني احلكوم ممة أم ممني املظ ممامل املل مما بل ممدم الت ييممز لف ممرتة ال تتم مماوز مخ ممد س ممنواي .وميث م أم ممني
املظامل سلطة مستقلة وقائ ة بذاهتا .ويلفى الشخ امللني يف منصب أمني املظامل من أف منصب آخر
ط موال ف ممرتة تليين ممه .وامل م هالي املطلوب ممة م ممن أم ممني املظ ممامل ه ممي حي ممازة درج ممة املاجس ممتري وامللرف ممة اجلي ممدة
ابحلقوق األساسية وحقوق اإلنسان وابختصا اي املنصب والت تع دهاراي قيادية وءدارية مثبتة.
 -274وتت ث مه ة أمني املظامل امللا بلدم الت ييز يف ر د االمتثال لقانون عدم الت ييز على النحو
املنصمموص عليممه يف القممانون املممذكور وبصممفة عامممة يف تلزيممز املسمماواة ودرل الت ييممز .ويل م أمممني املظممامل
أيضما ك قممرر وطمما ملمما ابالجتمار ابلبشممر .ويسمماعد أمممني املظمامل األشممخاص الممذين يتلرضممون للت ييممز يف
التحقيممق يف ش ممكاو الت ييممز ال م يتقممدمون ف مما ويق ممدم املسمماعدة يف اط ممين التممدابري الرامي ممة ءىل تلزي ممز
املساواة ويصدر تو ياي عامة ملنع الت ييز وتلزيز املساواة ويتخذ تدابري من أج التو م ءىل تسموية
القضال ذاي الصلة ابالمتثال لقانون عدم الت ييز .وءىل جانب تلزيز املساواة والتصدف للت ييز يش
اختصمماص أمممني املظممامل أيضمما ر ممد ءع ممال حقمموق امل مواطنني األجانممب وواجبمماي املقممرر المموطا امللمما
اب الجتار ابلبشر ور د ءبلاد املواطنني األجانب عن البلد .ويف أدال هذه الواجباي يصدر أمني املظامل
تقارير ويقدم مبادراي ويمد ببيماجلي ويلمزز نشمر املللومماي والتثقيم والتمدريب ويشمارك يف التلماون
األورويب والدو .
 -275وعالوة على ذلك عة حقوق ملينة منت أمني املظمامل امللما بلمدم الت ييمز ءلهما كمي يتسمث لمه
أدال واجباي أمني املظامل على حنو فلال مث احلق يف احلصمول علمى املللومم اي الالزممة ألدال واجبماي
الر د ال يضطلع فا أمني املظامل يف قمانون عمدم الت ييمز وقمانون األجانمب ممن أف سملطة أو أف كيمان
آخر ي دف واجبا ءدارل عاما على الرغم من أحكام السرية ودون أف مقاب  .وُيمق ألممني املظمامل أيضما
أن ُيص م مممن أف سمملطة أو كيممان آخممر يضممطلع بواجممب ءدارف عممام مممثال مممن ءحممد املممدارس ومممن
موظفيها على أف وقائع ذاي لة أبدال مهام أمني املظامل .وابإلضافة ءىل ذلك جيوز ألمني املظامل أن
جيرف ع لياي تفتيش يف مقر أف سلطة أو جهة أو م سسة تللي ية أو مقدم سلع أو خمدماي عنمدما
يكون هذا التفتميش ضمرورل يف املسمائ الم تمدخ يف اختصماص أممني املظمامل املت ثم يف ر مد االمتثمال
لقممانون عممدم الت ييممز .وخي مول أمممني املظممامل سمملطة فممرض غرامممة مشممروطة إلنفمماذ االمتثممال لاللت مزام إباتحممة
احلصول علمى املللومماي .وعنمد االسمت اع ءىل قضمية تتللمق بتطبيمق قمانون عمدم الت ييمز حتمتفي احملك مة
القانونيم ممة أل مم ممني املظم ممامل امللم مما بلم ممدم الت ييم ممز بفر م ممة االسم ممت اع ءليم ممه مم مما دامم ممت القضم ممية تم ممدخ ضم م ن
اختصاص أمني املظامل.
 -276ويوايف أمني املظامل امللا بلدم الت ييز احلكومة بتقرير سنوف عن أنشطته ويقدم ابإلضافة ءىل
ذلك تقريرا للربملان ك أربع سنواي بشأن حتقيق املساواة .
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أمني املظامل املعين ابملساواة
 -277تت ث م أه ممداف ق ممانون املس مماواة ب ممني امل مرأة والرج م أف ق ممانون املس مماواة ( )1986/609يف من ممع
الت ييمز القممائم علممى أسمماس نم وع اجلمند وتلزيممز املسمماواة بممني املمرأة والرجم وابلتمما حتسممني وضممع املمرأة
وال سمي ا يف احليماة الل ليمة .وعممالوة علمى ذلم ك يت ثم اهلمدف ممن القمانون يف منممع الت ييمز القمائم علممى
أساس اهلوية اجلنسانية أو التلبري اجلنساو .ويندرج ر د االمتثال لقانون املساواة يف عداد املهام املناطة
أبمني املظامل امللا ابملساواة الذف تلينه احلكومة لفرتة ال تتماوز مخد سنواي .وميث أمني املظامل امللا
ابملساواة سلطة مستقلة قائ ة بذاهتا وخاضلة للفرع اإلدارف لوزارة اللدل.
 -278وير د أمني املظامل االمتثال ألشكال احلظر املنصوص عليها يف قانون املساواة ألج مناهضة
الت ييز وااللتزاماي ال ين عليها ذلك القانون بتلزيز املساواة في ا يتللق ابلت ييز القائم على أساس
نوع اجلند أو اهلوية اجلنسانية أو التلبري اجلنساو .وابإلضافة ءىل ذلك يضطلع أمني املظامل عن طريق
املبممادراي وءسممدال املشممورة وتقم د التوجيممه بتلزيممز حتقيممق أهممداف قممانون املسمماواة وتمموفري املللوممماي عممن
التشريلاي املتللقة ابملساواة وتطبيقها ع ليا .وعند مالحظة عدم االمتثمال لاللتزامماي املنصموص عليهما
يف قممانون املسمماواة أو أف خممرق ألحكممام القممانون يسممدف أمممني املظممامل املشممورة ويقممدم التوجيممه للحيلولممة
دون است رار السلوك غري القمانوو أو تكمراره .وابإلضمافة ءىل ذلمك جيموز ألممني املظمامل أن يتخمذ تمدابري
للتو م ءىل تسمموية يف القضممال ال م تنطمموف عل ممى عييممز ابمللممث املقصممود يف قممانون املسمماواة .ويف قض ممال
الت ييز يبدف أمني املظامل رأل بشأن تفسري قانون املساواة .وتلطى اىرال ال يصدرها أمني املظامل على
سبي التو ية.
ُ -279يق ألمني املظامل امللا ابملساواة أف ُيص من السلطاي جماجل على املللوماي الالزمة لر مد
االمتثممال لقممانون املسمماواة ابلممرغم مممن األحكممام املنصمموص عليهمما بشممأن سمرية املسممائ أو الوبئممق .وُيممق
ألمممني املظممامل أيضمما تلقممي املللوممماي الالزمممة لر ممد االمتثممال لقممانون املسمماواة مممن مجيممع األطمراف امللنيممة
مث ر ،الل يف غضون فرتة ملقولة ُيددها أمني املظامل وكذلك احلق يف طلب تقد أف وثيقة يف
حوزت ممه م مما مل يك ممن الش ممخ مت تل مما ابحل ممق يف رف ممض اإلدالل ابلش ممهادة أو تق ممد الوثيق ممة أو م ممتح ال
مس ولية ذلك الرفض دوجب القانون .وعالوة على ذلك ُيق ألمني املظمامل أن جيمرف ع ليماي تفتميش
يف أف مك ممان ع م م أو م سس ممة تللي ي ممة أو منظ ممة عثم م مص مماط س مموق الل م م أو مراف ممق األع ممال
التمارية ملقدم السلع واخلدماي ءذا كان هناك سبب يدعو ءىل االشتباه يف اااذ ءجرالاي تتلارض مع
قانون املساواة أو يف عدم االمتثال لاللتزاماي املتللقة ابملساواة املنصوص عليها يف القانون .وُيق ألمني
املظم امل مممن أج م أدال هممذه الواجبمماي تلق مي مسمماعدة تنفيذيممة مممن سمملطاي أخممر يف ءجنمماز ع ليمماي
التفتيش .وميكن ألمني املظامل أن يسدف املشورة على سبي املثال يف ءعداد خطة لل ساواة.
 -280ويقدم أمني املظامل امللا ابملساواة ءىل احلكومة تقريرا سنول عن األنشطة ابإلضمافة ءىل تقمد
تقرير عن حتقيق املساواة ءىل الربملان ك أربع سنواي.

أمني مظامل الطفل
 -281أمني مظمامل الطفم همو سملطة حكوميمة مركزيمة مسمتقلة وعايمدة تسمتند واليتهما ءىل قمانون أممني
مظامل الطف ( .)2004/1221ويوكم همذا القمانون ءىل أممني املظمامل واجمب ايمة مصماط الطفم وحقوقمه
يف اجملت ع .وال ميلك أمني املظامل السلطة على ش ون فراد األطفال أو األسر وال ميكنه ءلغمال قمراراي
س مملطاي أخ ممر  .ويل م أم ممني املظ ممامل بتل مماون وثي ممق م ممع الس مملطاي اللام ممة األخ ممر واحلكوم مماي احمللي ممة
واجملم ممالد اإلقلي يم ممة والبم مماحثني واملنظ م مماي غم ممري احلكوميم ممة واجل اعم مماي الدينيم م ة والشم ممركاي وغريهم مما مم ممن
األطراف ال هلا دور يف تنفيذ السياساي املتللقة ابلطف وثلة من اخلربال يف جمال حقوق الطف .
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 -282وميث أمني مظامل الطف جنبا ءىل جنب ممع أممني املظمامل الربملماو اهليلمة الوطنيمة املشمرفة علمى
حقوق الطف ال تشرتط جلنة األمم املتحمدة حلقم وق الطفم ءنشمالها .ودوجمب القمانون يضمطلع أممني
مظامل الطف دهام من بينها:
•

ض ان رفاه األطفال والشبا ،و اية حقوقهمو

•

وتلزيز مصاط الطف و

•

وءجرال مشاوراي مع األطفال والشبا ،وءيصال آرائهم ءىل ناع القرارو

•

وتل مميم املللوممماي املتللقممة حبقمموق الطف م علممى السمملطاي واملنظ مماي احلكوميممة ال م
تتلام مع األطفال وكذلك على ع وم اجل هورو

•

وتشميع التلاون بني األطراف ال هلا دور يف تنفيذ السياساي املتللقة ابألطفالو

•

وزلدة االمتثال التفاقية األمم املتحدة حلقوق الطف .

 -283ويوايف أمني مظامل الطف احلكومة الفنلنديمة بتقريمر واحمد كم سمنة ويموايف برملمان فنلنمدا بتقريمر
واحد ك أربع سنواي .ويقدم أمني املظامل أيضا تقريره اخلاص للمنة األمم املتحدة حلقوق الطف بشأن
رفاه األطفال والشبا ،ووضلهم يف ءطار استلراض التقرير الدورف للحكومة .ويتضم ن التقريمر السمنوف
ألمممني املظممامل عرضمما عاممما للل م الممذف يكممون أمممني املظممامل قممد اضممطلع بممه خممالل السممنة وحلالممة حقمموق
الطف والتقدم احملرز يف جمال رفاه األطفال وأف مسائ تشريلية لفت انتباه أمني املظامل ءليها.

أمني املظامل املعين حبلاية البياانت
 -284ميث مكتب أمني املظمامل امللما حب ايمة البيماجلي سملطة مسمتقلة وقائ مة بمذاهتا .وتلمني احلكوممة
أمني املظامل امللا حب اية البياجلي والنائب عنه لفرتة مخد سنواي يف ك مرة.
 -285ويضطلع مكتب أمني املظامل امللا حب اية البياجلي دهام من بينها:
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•

اإلشمراف علممى االمتثممال لتشمريلاي ايممة البيمماجلي والقموانني األخممر املتللقممة دلاجلممة
البياجلي الشخصيةو

•

وءذك ممال ال مموعي بشم ممأن املخ مماطر والقواعم ممد والضم م اجلي وااللتزامم مماي واحلق مموق املتللقم ممة
دلاجلة البياجلي الشخصيةو

•

وءجرال التحقيقاي وع لياي التفتيشو

•

وفرض عقوابي ءدارية على انتهاكاي الالئحة التنظي ية اللامة حل اية البياجليو

•

واإلدالل ببيمماجلي عممن التغي مرياي التشمريلية واإلداريممة الم عممد ايممة حقمموق وحممرلي
األفراد في ا يتللق دلاجلة البياجلي الشخصيةو

•

واإلدالل ببياجلي عن اجلرائم ال تنطوف على ملاجلة البياجلي الشخصيةو

•

واإلشراف على ملاجلة املللوماي املتللقمة حبالمة االئت مان وتقيي ماي اجلمدارة االئت انيمة
للشركايو

•

ودراسم ممة طلبم مماي ء م ممدار األوامم ممر في م مما يتللم ممق حبقم مموق األشم ممخاص امللنيم مني ابلبيم مماجلي
واإلخطاراي املتللقة ابالنتهاكاي األخر املتللقة دلاجلة البياجلي الشخصيةو
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•

واستالم ءعالجلي من موظفي اية البياجليو

•

واستالم تقارير عن انتهاكاي البياجلي الشخصيةو

•

وءعداد قائ ة ابلظروف ال تتطلب ءجرال تقييم األثر على اية البياجليو

•

وتقييم املشاوراي املسبقة بشأن ملاجلة البياجلي الشديدة اخلطورةو

•

واعت اد مدونة قواعد امل ارساي وشروط ملياريةو

•

وتشميع اعت اد الشهاداي واعت اد هيلاي التصديق وءلغال الشهاداي الصادرةو

•

والتلمماون مممع سمملطاي ايممة البيمماجلي األخممر يف االحتمماد األورويب ضم ن نطمماق مبممدأ
املركم ممز اجلم ممامع وءحالم ممة مسم ممائ ءىل اجمللم ممد األورويب حل ايم ممة البيم مماجلي عنم ممدما تقتضم ممي
احلاجة.

أمني مظامل الس،خبارات
 -286بلم ممدما اعت م ممد الربمل م ممان الق م ممانون اجلدي م ممد بشم ممأن الرقاب م ممة عل م ممى مج م ممع املللوم م مماي االس م ممتخباراتية
( )2019/121أنشئ منصب أمني مظامل االستخباراي يف ءطار لته دكتب أمني املظامل امللما حب ايمة
البياجلي ألج مراقبة شرعية األنشمطة االسمتخباراتية .وأممني املظمامل سملطة مسمتقلة قائ مة بمذاهتا وتلينمه
احلكومممة لواليممة مممدهتا مخممد سممنواي يف كم مممرة .وقبم أن تلينممه احلكومممة تتمميت للمنممة الربملانيممة امللنيممة
ابلرقابة على االستخباراي فر ة ءبدال رأيها يف تليينه.
 -287ويضطلع أمني مظامل االستخباراي بصفته مراقبا لشرعية األنشطة االستخباراتية ابملهام التالية:
•

اإلش مراف عل ممى ش ممرعية اس ممتخدام أس مماليب مج ممع املللوم مماي االس ممتخباراتية واملللوم مماي
االستخباراتية فضال عن أنشطة االستخباراي األخر و

•

واإلشراف على ءع ال احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان يف أنشطة االستخبارايو

•

وتلزيم م م ممز حتقيم م م ممق احل ايم م م ممة القانونيم م م ممة وأفضم م م م امل ارسم م م مماي ذاي الصم م م مملة يف أنشم م م ممطة
االستخبارايو

•

ور م ممد وتقيم مميم مم ممد األدال الم مموظيفي للتشم مريلاي يف نطم مماق اختصم مماص أمم ممني املظم ممامل
وتقد مقرتحاي التطوير ال يراها أمني املظامل ضرورية.

 -288وجيممب أن يبل ميل أمممني مظممامل االسممتخباراي دون أتخممري جب يممع الشممكاو املقدمممة ءىل احملمماكم
في مما يتللممق أبسمماليب مجممع املللوممماي االسممتخباراتية فضممال عممن الرتاخممي الم تصممدرها احملمماكم بشممأن
أسمماليب مجممع املللوممماي االسممتخباراتية والق مراراي ال م تتخممذها سمملطاي االسممتخباراي .وُيممق ألم ممني
املظممامل احلصممول مممن السمملطاي وغريهمما مممن الكيمماجلي املنمماط فمما أدال مهممام ءداريممة عامممة علممى املللوممماي
والتق ممارير الالزم ممة ألدال واجبات ممه الرقابي ممة .وجي مموز ألم ممني املظ ممامل أيض مما ءج مرال ع لي مماي تفت مميش يف مق مراي
الس مملطاي اللام ممة واألط مراف األخ ممر ال م تض ممطلع ده ممام اإلدارة اللام ممة بغ ممرض مراقب ممة ش ممرعية أنش ممطة
االسممتخباراي يف املسممائ الم تنممدرج يف عممداد اختصا مماي أمممني املظممامل .ويف سممياق ع ليمماي التفتمميش
هذه ُيق ألمني املظامل الو ول ءىل مجيع األماكن ونظم املللوماي الالزمة إلجمرال املراقبمة .وُيمق ألممني
املظم ممامل احلضم ممور ءىل احملك م ممة واإلدالل بشم ممهادته عنم ممد النظم ممر يف اإلذن ابسم ممتخدام أحم ممد أسم مماليب مجم ممع
املللوماي االستخباراتية ك ا ُيق له الطلن يف قرار احملك ة.
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 -289وجيوز ألف شخ يلتقد أن حقوقه قد انتهكت يف ءطار أنشطة استخباراتية أو أن ءجرالاي
أخممر غممري قانونيممة قممد اا مذي أن يقممدم شممكو ءىل أمممني مظممامل االسممتخباراي يف مسممألة تقممع ض م ن
اختصا ممه .ويتخممذ أمممني املظممامل بنممال علممى شممكو تقممدم ءليممه التممدابري ال م يراهمما ضممرورية في مما يتللممق
بشرعية أنشطة االستخباراي أو ءع ال احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان أو توفري احل اية القانونية.
وُيص على تقرير يلتربه أمني املظامل ضرورل يف القضية.
 -290وميكن ألف شخ مجلمت عنمه مللومماي اسمتخبارية أو يشمتبه يف مجمع مللومماي اسمتخبارية
عنه أن يلت د من أمني املظامل التحقيق يف شرعية األساليب املستخدمة جل ع املللوماي االستخباراتية.
وجيوز ألمني املظامل أن أيمر بتلليم ق أو ءيقماف األسملو ،املتبمع يف مجمع املللومماي االسمتخبارية ءذا اعتمرب
أمني املظامل أن السلطة قد تصرفت بصورة غري قانونية يف ءطار أنشطتها االستخباراتية.
 -291ويوايف أمني مظامل االستخباراي كال من الربملمان وأممني املظمامل الربملماو واحلكوممة بتقريمر سمنوف
عن األنشطة املناطة به وُيي أف نتائج هامة تسفر عنها املراقبة ءىل اللمنة الربملانية لل راقبة.

(ز) اآلليات اإلدليلية حلقوق اإلنسان
جملس أورواب واحملكلة األوروبية حلقوق اإلنسان
 -292انضم م ت فنلنم ممدا ءىل جملم ممد أورواب يف عم ممام  .1989و م ممدقت فنلنم ممدا علم ممى االتفاقيم ممة األوروبيم ممة
حلقم وق اإلنسممان يف عممام  1990وقبلممت يف نفممد الوقممت اختصمماص احملك ممة األوروبيممة حلقمموق اإلنسممان.
ونظرا ءىل الن موذج املمزدوج املمذكور آنفما فمإن التصمديق علمى االتفاقيمة األوروبيمة حلقموق اإلنسمان تطلمب
مممن فنلنممدا تسممن مجلممة مممن التلممديالي التشمريلية وابلتمما فممإن جمممرد اإلنفمماذ الشممام مل يكممن ممكنمما .ويف
سممياق التصممديق اعرتفممت فنلنممدا ابختصمماص اللمنممة امللنيممة حبقمموق اإلنسممان يف ذلممك الوقممت ابلنظممر يف
البالغاي الواردة من األفراد وكذلك ابختصاص احملك ة األوروبية حلقوق اإلنسان .ووقمع اإلنفماذ بسمن
قانون اعت د يف ع لية وضع الدستور أف أبغلبية ثلثي أعضال الربملان .ولكن قبول اختصاص احملك مة
األوروبية حلقوق اإلنسان مل يتطلب تلدي دستور فنلندا.
 -293وطلب أيضا من برملان آالند املوافقة علمى القمانون ممن أجم ءعمام التصمديق عليمه .والنسمختان
األ ممليتان مممن االتفاقيممة األوروبيممة حلقمموق اإلنسممان يف فنلنممدا ومما النسممختان اإلجنليزيممة والفرنسممية .وتممرد
اإلشممارة األوىل ءىل االتفاقيممة األوروبي ممة حلقمموق اإلنس ممان يف الس موابق القضممائية يف حك ممم أ ممدرته عك ممة
االسم ممتلناف يف  12أيلول/سم ممبت رب ( 1990املم ممادة  6مم ممن االتفاقيم ممة األوروبيم ممة حلقم مموق اإلنسم ممان) .وبم ممدأي
احملك ممة الللي مما تلت ممد يف أحكامه مما أيض مما ابالتفاقي ممة األوروبي ممة حلق مموق اإلنس ممان وابألحك ممام الص ممادرة ع ممن
احملك ة األوروبية حلقوق اإلنسان ابعتبارها أحد عنا ر تفسري القانون تفسريا يراعي حقوق اإلنسان.
 -294ويبلمميل جم مموع عممدد األحكممام الصممادرة عممن احملك ممة األوروبيممة حلقمموق اإلنسممان يف قضممال تتللممق
بفنلندا  190حك ا من بينها  141حك ا كان لغري اط الدولة .ويف فنلندا أثري اجتهاداي احملك ة
األوروبيممة حلقمموق اإلنسممان يف عممدد مممن املضممامري مممن بينهمما تفسممري احلقمموق املتللقممة حبريممة التلبممري و ايممة
اخلصو مية فضممال عممن حتقيمق التموازن بممني هممذه احلقموق .وأفضممى اللديممد ممن األحكممام الم خلصممت ءىل
وجود خرق لشرط املهلة الزمنية امللقولة ءىل اعت اد تشريع يتللق ابلتلويض عن اإلجرالاي القانونية ال
تسممتغرق زمنمما أطممول مممما ينبغممي بين مما اعت ممدي احملك ممة اللليمما الفنلنديممة يف القضممال ال م تنطمموف علممى
تطبيق مبدأ عدم جمواز احملاك مة علمى نفمد اجلمرم ممرتني يف اجملمال الضمري هنمما أشمد مرامة يف بلمض
اجلوانب مقارنة ابحملك ة األوروبية حلقوق اإلنسان.
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 -295ويف فنلن ممدا يض ممطلع بر ممد تنفي ممذ األحك ممام الص ممادرة ع ممن احملك ممة األوروبي ممة حلق مموق اإلنس ممان
وتنسميقها وكيم احلكومممة لممد احملك مة األوروبيممة حلقمموق اإلنسممان المذف يمرأس وحممدة عمماكم واتفاقيمماي
حقمموق اإلنسممان لممد وزارة الش م ون اخلارجيممة .وتقمميم المموزاراي القطاعيممة ابلتلمماون مممع وكيم احلكومممة
تدابري تنفيذ األحكام (ابستثنال دفع التلويضاي وتوزيع األحكام) ك ا يضمطلع وكيم احلكوممة إبعمداد
مجيع خطن وتقارير الل .
 -296وح م اىن تلق مت جلنممة وزرال جملممد أورواب ممما جم وعممه  173قضممية كانممت فنلنممدا طرفمما فيهمما
لإلشمراف علممى تنفيممذها .ومممن بممني هممذه القضممال أغلقممت  144قضممية مممع التو م ءىل تسمموية هنائيممة يف
حممني ال تمزال  29قضممية مللقممة .ويف هممذه القضممال اامذي تممدابري تنفيممذ وطنيممة ولكممن مل تسممتك بلممد
التقارير ع ا ااذ من ءجرالاي.

الحتاة األورويب
 -297ءىل جانب دساتري الدول األعضال يف االحتماد األورويب يلمزز ميثماق االحتماد األورويب للحقموق
األساسية بدوره حقوق اإلنسان واحلقموق األساسمية .وعمالوة علمى ذلمك وضملت لموائت لتلزيمز احلقموق
األساسية داخ االحتاد األورويب .ويف حني أن امليثاق يضطلع بدور تك يلي ءىل جانب النظم الوطنيمة
فإن م م مه ال ُي م م م عله م م مما .وتض م م ممطلع احمل م م مماكم الوطني م م مة ابلبم م م ت يف القض م م ممال املتللق م م ممة ابنتهاك م م مماي حق م م مموق
األف مراد األساس ممية .وجي مموز لل فوض ممية األوروبي ممة يف ح مماالي خا ممة ال عتث م فيه مما دول ممة عض ممو لق ممانون
االحت مماد األورويب وتنته ممك حق مموق الف ممرد رف ممع دع ممو عل ممى الدول ممة اللض ممو أم ممام عك ممة الل ممدل التابل ممة
لالحتاد األورويب.

هاء -إطار تعزيز حقوق اإلنسان
(أ) برملان فنلندا
 -298ت ممتلخ الفرض ممية األساس ممية يف تس مماوف مجي ممع حق مموق اإلنس ممان واحلق مموق املدني ممة والسياس ممية
فضممال عممن احلقمموق االقتصممادية واالجت اعيممة والثقافيممة ءىل جانممب مجيممع حقمموق اإلنسممان األخممر مم ن
حي ممث القي م ممة .ومجي ممع حقم مموق اإلنس ممان متسم مماوية يف األوي ممة ومرتابطم ممة .وااللتزام مماي يف ميم ممدان حقم مموق
اإلنسم ممان ملزمم ممة للمهم مماي الم م عم ممارس سم مملطة عامم ممة علم ممى مجيم ممع األ م مملدة أف علم ممى الصم ممليد الم مموطا
واإلقلي ي واحمللي .ودوجب املادة  124من دستور فنلندا ال جيوز تفويض مه ة ءدارية عامة ءىل جهاي
أخر غري السلطاي اللامة ءال دوجب قانون أو دقتضى قانون ءذا لزم ذلك ألدال امله ة على النحو
املناس ممب وءذا مل تك ممن احلق مموق واحل ممرلي األساس ممية وس ممب االنتص مماف القانوني ممة وغريه مما م ممن متطلب مماي
احلك ممم الرش مميد ملرض ممة للخط ممر .ويف ه ممذه احلال ممة يراع ممي الط ممرف ال ممذف فموض ممت ءلي ممه امله ممة أيض مما يف
أنشطته احرتام احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان واالمتثال ءىل التزاماي فنلندا الدولية.
 -299وع ال ابملادة  3من دستور فنلندا ميارس الربملان السلطة التشريلية يف فنلنمدا ويضمطلع أيضما
ابلبت يف ش ون الدولة املالية .ويتلني علمى الربملمان االمتثمال للقمانون يف ممارسمته السملطة التشمريلية .ويف
مجلة أمور أخر يتلني على الربملان أثنال ياغة التشريلاي أن ُيرص على عدم تناقض القوانني مع
الدسممتور وابلتمما عممدم تلارضممها مم ع احلقمموق األساسممية وحقمموق اإلنسممان .ويمموىل االهت ممام ءىل احلقمموق
األساسممية وحقمموق اإلنسممان يف ممياغة التشمريلاي خممالل ع ليمماي مممن قبيم مجممع البيمماجلي وأثنممال نظممر
احلكومة فيها وتنمز هااتن الل ليتان قب اعت اد أف قانون ودخوله حيز النفاذ.
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 -300وامول املممادة  35ممن دسممتور فنلنم دا الربملممان لكم فممرتة انتخابيمة تليممني اللمنمة الكممرب وجلنممة
القانون الدستورف وجلنة الش ون اخلارجية وجلنة املالية وجلنمة مراجلمة احلسماابي وغريهما ممن اللممان
الدائ ة املنصوص عليها يف النظام الداخلي للربملان .وتت ث امله ة الرئيسية للمنة القانون الدستورف يف
ء م دار بي مماجلي بش ممأن مش مماريع الق موانني ال م حت مال ءليه مما للنظ ممر فيه مما وك ممذلك بش ممأن دس ممتورية املس ممائ
األخر ومد أتثريها على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان .وتصول جلنة القانون الدستورف الدستور
والتشريلاي ذاي الصلة الوثيقة به مثم التشمريع املتللمق ابالسمتقالل المذائ إلقلميم آالنمد واالنتخما،
واجلنسية واللغة واألحزا ،السياسية .وجلنة القانون الدستورف هي جلنة برملانية خا ة ودائ ة.
 -301وتتممأل جلنممة القممانون الدسممتورف مممن  17عض موا علممى األق م يلينممون مممن بممني أعضممال الربملممان.
واللمنة مس ولة عن ياغة التشريلاي يف املسائ املتللقة بسن أو تلدي الدستور أو التشريلاي ذاي
الصملة الوثيقممة بممه .وتتنماول تقممارير اللمنممة عممادة اجلوانم ب املتللقممة ابملاللمممة وميكمن أيضمما أن تقممدم تفسمريا
لدسممتور فنلنممدا .وتقممدم اللمنممة بنممال علممى طلممب جلنممة أخممر أو جلسممة عامممة للربملممان آرال تقمميم فيهمما
دستورية مشاريع التشريلاي املطروحة وعالقتها ابالتفاقياي الدولية حلقوق اإلنسان .ويطلب من اللمنة
عممادة ءبممدال رأيهمما بشممأن مشمماريع التش مريلاي ال م تفتقممر ءىل عالقممة جلي مة مممع الدسممتور أو ال م مل يسممبق
للمنة أن أبدي رأيها يف املوضوع الذف تتناوله.
 -302ويف ظ حت جلنة القانون الدستورف مس ولية امتثال التشريلاي للدستور جري اللادة على
أن جتممرف اللمنممة مشمماوراي عنممد ءعممداد رأف ممما علممى سممبي املثممال مممع خمربال يف القممانون الدسممتورف
وكذلك يف فروع القانون األخر من وقت ىخمر وفقما لل ارسمة املتبلمة واسمتنادا ءىل النظمام المداخلي
للربملان .وأجري اللمنة مشاوراي مستفيضة مع ابحثني وأساتذة قانون .وابي مبدأ التشاور مع اخلربال
ال ممذف تتبل ممه جلن ممة الق ممانون ا لدس ممتورف ممارس ممة راس ممخة وش ممائلة وواس مملة النط مماق م ممن حي ممث األش ممخاص
املشمماركني فيهمما حبيممث ميكممن اعتبارهمما حبكممم الواقممع أهممم أدواي اللمنممة يف اإلش مراف املسممبق علممى امتثممال
التش مريلاي للدس ممتور .وجتم رف ع لي ممة التش مماور نفس ممها يف كث ممري م ممن احل مماالي كتاب ممة أف أن ممه يطل ممب م ممن
اخلربال تقد رأيهم كتابة يف املسألة قيد البحث.

(ب) احلكومة احمللية
 -303جيممب تلزيممز حقمموق اإلنسممان أيضمما علممى مسممتو احلكوممماي احملليممة .ويسممتند هممذا االلت مزام ءىل
املمادة  22مممن دسممتور فنلنممدا الم يشم ري فيهمما مصممطلت تالسمملطاي اللامممةت ءىل كم مممن احلكومممة املركزيممة
واحلكوم ممة احمللي ممة .فواج ممب الس مملطاي اللام ممة املت ث م يف ض م ان احلق مموق واحل ممرلي األساس ممية وحق مموق
اإلنسممان امتممداد لنظممام حقمموق اإلنسممان املتض م ن جل مزالاي ك مما يتضممت مممن حقيقممة أن هممذه األحك ممام
تسمماوف ب ممني احلق مموق األساس ممية وحقمموق اإلنس ممان .وم ممع ذل ممك ال توجممد ج مزالاي في مما يتلل ممق بواج ممب
احلكومة احمللية أن تض ن احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان .ءال أن املصماط القانونيمة الم تتحقمق ممن
احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان متقاربة جدا لدرجة أن اإلجرالاي ال تتخذها السلطاي اللامة يف
كثري من احلاالي حتقق كال اهلدفني.

(ا) املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
 -304تتممأل امل سسممة الوطنيممة حلقمموق اإلنسممان يف فنلنممدا مممن مركممز حقمموق اإلنسممان ومفوضمميته ءىل
جانمب أمممني املظممامل الربملمماو .واعت ممدي امل سسممة الوطنيممة حلقمموق اإلنسممان يف فنلنممدا يف الفلممة تألم ت يف
عامي  2014و.2019
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 -305وتض ممطلع امل سس ممة الوطني ممة حلق مموق اإلنس ممان كك م بتلزي ممز و اي ممة ور ممد تنفي ممذ اتفاقي ممة األم ممم
املتحدة حلقوق األشخاص ذوف اإلعاقة بنال على أحد القوانني عاشيا مع املادة  )2(33من االتفاقية.
 -306وتو أنشطة امل سساي الوطنية حلقوق اإلنسان تركيزا ءضافيا ءىل تلزيز حقوق كبار السن من
أج توطيد املنظور التشريلي يف األنشطة و نع القراراي في ا يتللق بكبار السن وكذلك علمى نطماق
أوسع في ا يتللق ابملواق السلوكية.

مركز حقوق اإلنسان
 -307استه مركز حقوق اإلنسان مهامه يف آذار/مارس  .2012وقد حدد املهام املناطة بمه القمانون
املتللق أبمني املظامل الربملماو .ويلمد مركمز حقموق اإلنسمان م سسمة خمربال مسمتقلة وقائ مة بمذاهتا مكلفمة
ده ممة تلزيممز ءع ممال احلقمموق األساسممية وحقمموق اإلنسممان وتوطيممد التلمماون وتبممادل املللوممماي بممني تلم
اجلهاي الفاعلة .وجت ع بينه وبني مكتب أمني املظامل الربملاو روابن ءدارية.
 -308ويضطلع مركز حقوق اإلنسان ابملهام القانونية التالية:
•

تلزيز توفري املللوماي والتدريب والتثقي والبحث يف جمال احلقوق األساسية وحقوق
اإلنسانو

•

وءعداد تقارير عن ءع ال احلقوق األساسية وحقوق اإلنسانو

•

واااذ مبادراي وتقد بياجلي لتلزيز احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان وءع اهلاو

•

واملشماركة يف التلماون األورويب والمدو علمى تلزيمز احلقموق األساسمية وحقموق اإلنسمان
و ايتهاو

•

واالضممطالع بغريهمما مممن املهممام امل اثلممة ذاي الصمملة بتلزيممز احلقمموق األساسممية وحقمموق
اإلنسان وءع اهلاو

•

وتلزيز و اية ور د تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوف اإلعاقة.

 -309وال ينظر املركز يف الشكاو أو احلاالي الفردية األخر .
 -310وير د املركز االمتثال للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف فنلندا وتنفيذ املالحظاي اخلتامية
ال م تلت ممدها هيل مماي ر ممد امللاه ممداي الدولي ممة املتللق ممة بفنلن ممدا وتنفي ممذ األحك ممام وغريه مما م ممن ق مراراي
احملك ة األوروبية حلقوق اإلنسان وهيلاي امللاهداي الدولية األخر .
 -311ويش ممارك املرك ممز يف تل مماون دو واس ممع النط مماق داخ م الش ممبكة األوروبي ممة لل سس مماي الوطني ممة
حلقم مموق اإلنسم ممان والتحم ممال اللم مماملي لل سسم مماي الوطنيم ممة حلقم مموق اإلنسم ممان فضم ممال عم ممن أفرقم ممة الل م م
املواضيلية التابلة هلا.

مفوضية حقوق اإلنسان
 -312لممد مركممز حقمموق اإلنسممان مفوضم ية حلقمموق اإلنسممان تضممم  20ءىل  40عض موا ميثلممون بشممك
عممام اجله مماي الفاعلممة الفنلندي ممة يف جمممال حق مموق اإلنسممان .وتركيب ممة املفوضم ية متنوع ممة مممن حي ممث اخل ممربة
والت ثي م وتتسممم ع ليممة اختيممار األعضممال ابلشممفافية .وتل م املفوضممية كهيلممة تلاونيممة يف جمممال احلقمموق
األساسية وحقوق اإلنسان وتساعد على زلدة تدفق املللوماي بني تل اجلهاي الفاعلة .وهي تلا
أيضا قضال حقوق اإلنسان ذاي األوية البالغة والبليدة األثر .وتطرح املفوضمية ابنتظمام مبمادراي وآرال
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بشممأن قضممال السمماعة يف ميممدان احلقمموق األساسممية وحقمموق اإلنسممان وتسمملى جاهممدة ءىل الممدفاع عنهمما
على ليد السياساي الداخلية حلقوق اإلنسان .ويلني أمني املظامل الربملاو أعضمال املفوضمية ملمدة أربمع
سممنواي ك م مممرة بلممد استشممارة مممدير مركممز حقمموق اإلنسممان الممذف يتبموأ أيضمما منصممب رئمميد املفوضممية.
واتار املفوضية جلئب رئيسها .وجتت ع املفوضية مرتني ءىل أربع مراي يف السنة.
 -313وتتوىل جلنة ع م لفمة ممن  6ءىل  8أعضمال يف املفوضمية ءعمداد اجت اعماي وأع مال مفوضمية
حقوق اإلنسان ابلتلاون مع مركز حقوق اإلنسان .واول املفوضية أيضا الحية ءنشمال شملب تلمني
أعضممالها مممن بممني عممدد أعضممال املفوضممية .وميكممن تليممني شملب لغممرض االضممطالع دهممام بلينهمما والنظممر
فيها .ولد املفوضية جلنة دائ ة هي اللمنة امللنية حبقوق ذوف اإلعاقة تشمارك يف أدال املهمام احملمددة
يف املادة  )2(33من اتفاقية األممم املتحمدة حلقموق األشمخاص ذوف اإلعاقمة علمى النحمو املنصموص عليمه
يف النظام الداخلي لل فوضية .وجيوز لل فوضية أيضا ءنشال شلب م قتة حسب االقتضال.

(ة) الشبكة احلكومية جلهات التصال املعنية ابحلقوق األساسية وحقوق اإلنسان
 -314تلممث الشممبكة احلكوميممة جلهمماي االتصممال امللني مة ابحلقمموق األساسممية وحقمموق اإلنسممان بتلزيممز
ءع ممال احلق مموق األساس ممية وحق مموق اإلنس ممان يف فنلن ممدا .وم ممن ب ممني مه ممام الش ممبكة ر ممد حال ممة احلق مموق
األساسية وحقوق اإل نسمان يف فنلنمدا وتنفيمذ االلتزامماي الدوليمة والسياسمة اللاممة الم تضملها احلكوممة
في ا يتللق ابحلقوق األساسية وحقوق اإلنسان علمى الصمليد الموطا .وتشمارك الشمبكة أيضما يف توطيمد
التنسمميق الممداخلي يف احلكومممة واحلموار بشممأن قضممال احلقمموق األساسممية وحقمموق اإلنسممان .وعممالوة علممى
ذلك تبدأ الشبكة دراساي ومشاريع ءاائية فدف ءنتاج مللوماي عن مد ءع ال احلقوق األساسية
وحقوق اإلنسان يف فنلندا وتلزيز ءع اهلا .ومجيمع الموزاراي ممثلمة لمد الشمبكة الم تضمم أيضما ثلمة ممن
اخلربال من بينهم أمني املظامل الربملاو ووزير اللدل لد احلكومة ومركز حقوق اإلنسان.
 -315ومم ممن أهم ممم الواجبم مماي املناطم ممة بشم ممبكة جهم مماي االتصم ممال امللنيم ممة ابحلقم مموق األساسم ممية وحقم مموق
اإلنسان التابلة للحكومة اإلشراف على تنفيذ خطة الل الوطنيمة املتللقمة ابحلقموق األساسمية وحقموق
اإلنس ممان .وق ممد وفم مر ءنش ممال الش ممبكة أداة جدي ممدة لر ممد تنفي ممذ اخلط ممة ر ممدا منهمي مما .وتلق ممد الش ممبكة
اجت اعاي منتظ ة وتصول جدول أع اهلا اخلاص علمى حنمو مسمتق  .وتنخمرط الشمبكة أحيماجل كثمرية يف
حتلي وحتديد ملايري التو ياي الصادرة ع ال ابلصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وتر د تنفيذها .وقد
تلمز ءىل شمبكة جهمماي االتصمال امللنيمة ابحلقمموق األساسمية وحقموق اإلنسممان أيضما زلدة التوا م بممني
اجلهاي ذاي املصلحة.

واو -نشر وتعلي صكوك حقوق اإلنسان وإذكاء الوع بشأهنا
(أ) إذكاء الوع بشأن حقوق اإلنسان
 -316نشري الرتمجتان الفنلندية والسويدية لصكوك حقوق اإلنسان يف جم وعة امللاهداي يف كتا،
القمانون لفنلنمدا .وميكممن االطمالع علمى كتمما ،القمانون يف املكتبمماي اللاممة الرئيسمية وميكممن عمالوة علممى
ذلممك تص ممفت الص ممكوك عممرب اإلنرتن ممت ع ممرب خدمممة فينل مميكد اإللكرتوني ممة ال م ت مموفر املللوم مماي القانوني ممة
( )www.finlex.fi/enوكممذلك عممرب املوقممع الشممبكي لمموزارة اخلارجيممة (https://um.fi/kahdenvaliset-
 .)ja-monenvaliset-sopimuksetوتت مميت فنلن ممدا خدمم ممة االتص ممال اجمل مماو ابإلنرتنم ممت يف جم وع ممة مم ممن
األماكن مث املكتباي اللامة.

GE.20-10404

61

HRI/CORE/FIN/2020

 -317وتنشر التقارير الدورية ال تلدها احلكومة عن تنفيذ هذه الصكوك عرب املوقع الشمبكي لموزارة
اخلارجي م م ممة ( )https://um.fi/kahdenvaliset-ja-monenvaliset-sopimuksetال م م ممذف يق م م ممدم أيض م م مما
مالحظاي ختامية بثال لغاي (اإلنكليزية والفنلندية والسويدية).

خطة العلل الوطنية بشأن احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان
2013-2012

 -318أدي خطممة الل م الوطنيممة بشممأن احلقمموق األساسممية وحقمموق اإلنسممان للفرتتممني
و 2019-2017دورا أساسيا يف التوعية حبقوق اإلنسان .وجترف حاليا ياغة خطة الل الوطنية الثالثة
بشأن احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان للفرتة  .2023-2020وسوف تركز اخلطة على وضع م شراي
خا ممة ابحلقمموق األساسممية وحقمموق اإلنسممان .وسمموف يلممد نظممام ر ممد منهمممي ملتابلممة ءع ممال احلقمموق
األساسية وحقوق اإلنسان استنادا ءىل م شراي قابلة للقياس.
الوطنية الثانية بشأن احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان للفرتة 2019-2017

 -319وفي ا يتللق خبطة الل
ااممذي احلكومممة يف  16شممباط/فرباير  2017ق مرارا مبممدئيا بقبممول خطممة الل م  .وكممان اهلممدف مممن خطممة
الل م تلزيممز الت مزام السمملطة اللامممة بض م ان اح مرتام احلقمموق واحلممرلي األساسممية وحقمموق اإلنسممان علممى
ت التدابري املتخذة ضم ن خطمة الل م
النحو املنصوص عليه يف املادة  22من دستور فنلندا .وقد
ألجم ملاجلممة مشماك بلينهمما ام احلقمموق األساسمية وحقمموق اإلنسمان واسممتك اال للل م اجلممارف يف
تل قطاعاي السياسة من أج تلزيز احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان.
 -320وقد أحين عل ا على وجه اخلصوص يف ءعداد خطة الل ابلتو ياي ال قدمتها هيلاي
ر مد امللاهمداي الدوليمة ءىل فنلنمدا وكمذلك رال ممراق شمرعية القموانني وأمنمال املظمامل اخلا مني فضمال
عممن الش مواغ ال م تسمماور منظ مماي اجملت ممع املممدو .وعحمموري اخلط ممة الوطنيممة حممول مجل ممة مممن القض ممال
الرئيسية من بينها التثقي بشأن احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان واملساواة واحلق يف تقرير املصمري
فضال عن احلقوق األساسية والرق نة .واشت لت خطة الل على  43مشروعا واجتهد يف جللها توفر
ءطار ع إلع ال حقوق اإلنسان لفرتة زمنية ملينة على الرغم من التغمرياي اللديمدة الم طمرأي علمى
اجملت ع ءابن تلك الفرتة الزمنية.
 -321وكانممت اجملمماالي املختممارة ذاي األولويممة يف خطممة الل م واسمملة النطمماق وتغطممي مواضمميع أفقيممة
أف أهنمما ام واليممة عممدة وزاراي .وأاتحممت اجملمماالي ذاي األولويممة لكم وزارة فر ممة املشمماركة يف تنفيممذ
أهداف وتدابري خطة الل  .ووطد اختيار املواضيع األفقية التلاون من أجم ءع مال احلقموق األساسمية
وحقوق اإلنسان على حنو جللها تتخطى احلدود القطاعية للوزاراي.
 -322وأعدي خطة الل أيضا ألج ءذكال الوعي ابحلقوق األساسية وحقوق اإلنسان يف أوساط
بلممض الفلمماي املهنيممة والسممكانية وعامممة اجل هممور .ويتمموخى أيضمما مممن تنفيممذ خطممة الل م ضم ان اتسمماق
سياساي فنلندا الوطنية والدولية في ا يتللق ابحلقوق األساسية وحقوق اإلنسان.
 -323وحددي م شراي لك ءجرال ض ن خطة الل بغية ر د تنفيذه .وكانت امل شمراي أساسما
م شراي عامة للتنفيذ .واست ر الل م علمى امل شمراي يف ءطمار خطمة الل م ممن خمالل وضمع م شمراي
لل ساواة ومقياس للحقوق األساسية.
 -324وفي ما يتللممق ابلتللميم والتممدريب يف جممال احلقمموق األساسمية وحقم وق اإلنسمان عممززي املشمماريع
ال تش لها خطة الل كفالة املسم ولني احلكموميني في ما يتللمق ابحلقموق األساسمية وحقموق اإلنسمان
وقي مت آبر مشماريع القموانني علمى احلقم وق األساسممية وحقموق اإلنسمان وعمززي التثقيم والتممدريب يف
جمال حقوق اإلنسان األساسية يف املدارس وزادي ملرفمة ملت سمي اللممول حبقموق اإلنسمان األساسمية.
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وتضم م نت خطم ممة الل م م أيضم مما مقياس مما وطنيم مما للحقم مموق األساسم ممية نمفم مذ يف عم ممام  2019كم ممأداة تك يليم ممة
لالستقصال عن احلقوق األساسية الذف أجرته وكالة االحتاد األورويب امللنية ابحلقموق األساسمية لتحديمد
وجهاي النظر واخلمرباي والموعي في ما يتللمق ابحلقموق األساسمية وحقموق اإلنسمان وءع اهلما يف فنلنمدا يف
فوف الناطقني ابللغة السويدية والروسية واللربية وكذلك يف فوف األشخاص ذوف اإلعاقة.
 -325وض ت مشاريع التلليم والتدريب يف ءطار خطة الل أيضا شركال غري حكوميني مث مركز
حقوق اإلنسان والوكالمة الوط نيمة الفنلنديمة للتللميم وبرملمان شملب الصمامي وبمرجلمج تللميم امللل مني يف
جاملة هلسنكي.
 -326وذكري خطة الل أن زلدة كم املللوماي املست دة من البحو وخفض عتبة اإلبمالل عمن
الت ييممز وسمميلتان رئيسمميتان لتحسممني حتديممد الت ييممز وجللممه واضممحا للليممان وأنممه ميكممن درل الت ييممز عم ن
طري ممق الت ممأثري يف املواقم م الس مملوكية ملختلم م الفل مماي وأمنهم مما املتص ممور فض ممال ع ممن التفاعم م في مما بينهم مما
وكإدماجهمما يف اجملت ممع .وأسممفري مشمماريع خطممة الل م عممن نتممائج منهم ا ءذكممال المموعي بشممأن املس مماواة
والتممأثري يف املواق م وثقافممة النقمما املممدو وتلزيممز روابممن املممودة بممني الفلمماي السممكانية وحتسممني تكمماف
تلم م الفل مماي الس ممكانية يف الف ممرص ودع ممم التخط ممين لل س مماواة ل ممد احلكوم ممة احمللي ممة وزلدة قم ممدرة
احلكومة على تقيميم حتقيمق املسماواة ألجم حتديمد الت ييمز وملاجلتمه وألجم تلزيمز املسماواة .وكممزل ممن
خطة الل وضع فريق ر د الت ييز أيضا جم وعة من م شراي املساواة والت ييز بغرض ر مد القطاعماي
اخل م ممد التالي م ممة )1 :املواق م م الس م مملوكية  )2جت م ممار ،التل م ممرض للت يي م ممز واملالحظ م مماي علي م ممه  )3األحك م ممام
والش ممكاو املتللق ممة ابلت يي ممز  )4ج مرائم الكراهي ممة وخط مما ،الكراهي ممة  )5تلزي ممز املس مماواة .وجت ممع البي مماجلي
البحثيممة واإلحص ممائية املتللق ممة ف ممذه القطاعمماي املواض مميلية ال م ج ممر ر ممدها بص ممورة منتظ ممة ع ممرب ممفحة
م شراي الر د على املوقع اإللكرتوو .www.yhdenvertaisuus.fi

الوع حبقوق اإلنسان

النظام ال،عليل

 -327أدرجت حقوق اإلنسمان يف مجيمع قطاعماي املنهماج الدراسمي الموطا اجلديمد للتللميم األساسمي
الذف دخ حيز النفاذ يف آ/،أغسطد  .2016وعالوة على ذلك يراعى يف التلليم املها ل شخاص
الل مماملني م ممع األطف ممال والش ممبا ،تلل مميم أ ممول الدميقراطي ممة والتثقي م بش ممأن املس مماواة ويم مدرجان أيض مما
ك وض مموعني يف التلل مميم األعل ممى واملتوا م ال ممذف يق ممدم هل ممم .وع ممالوة عل ممى ذل ممك تنف مذ أنش ممطة تتلل ممق
ابملساواة بصورة واضحة يف التللميم األساسمي ويف التللميم والرعايمة يف مرحلمة الطفولمة املبكمرة .وقمد أطلمق
مرك ممز حق مموق اإلنس ممان ووزارة الل ممدل وجامل ممة هلس ممنكي مش ممروعا مش ممرتكا يف ع ممام  2018ل ممتفح س مب
جل تلليم أ ول الدميقراطية والتثقي يف جمال حقوق اإلنسان لبنة من لبناي تثقي امللل ني والثقافة
املدرس ممية حبي ممث ال تقتص ممر ه ممذه املس ممألة عل ممى ي مموم يك ممرس هل ممذا املوض مموع .وتتب موأ مض ممامني تلل مميم أ ممول
الدميقراطية والتثقي يف جمال حقوق اإلنسان مكانمة مركزيمة ضم ن املهماراي املهنيمة لل لل مني فمال تفتمأ
أويته مما تممزداد يف كن م جمت لمماي ت ممزداد تنوعمما .ويلممد هممذا املشممروع ج ممزلا مممن مشممروع تنسمميق تداين مموت
األوسم ممع نطاقم مما (بلم ممورة تللم مميم أ م ممول الدميقراطيم ممة والتثقيم م يف جمم ممال حقم مموق اإلنسم ممان وتلزيم ممز مشم مماركة
الشبا )،الذف تضطلع بتنفيذه وزارة اللدل فمدف تطموير التثقيم بشمأن املواطنمة الدميقراطيمة وحقموق
اإلنسان فضال عن ءشراك الشبا.،

(ب) الباوث

جمال احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان

 -328حالة البحو يف جمال احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان يف فنلندا جيدة .فلد فنلندا خربة
متينة يف جمال البحث هذا الذف أضحى واحمدا ممن اختصا ماي البحمث الراسمخة علمى ممد اللقمود
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القليلة املاضية .وأحاطمت فنلنمدا عل ما ابلقمدر الكبمري ممن البحمو املتللقمة حبقموق اإلنسمان فضمال عمن
تل ممدد أبل مماد عتواه مما .ورغ ممم أن البح ممو املتللق ممة حبق م وق اإلنس ممان تنم ممز يف املق ممام األول يف اجلامل مماي
وم سساي البحو التابلة هلا فإن جهاي أخر تضمطلع فما وممن مجلتهما مرافمق البحمو احلكوميمة
واحلكومة والوزاراي ومنظ اي اجملت ع املدو والوكاالي االستشارية وابحثون مستقلون .ويلقى تلدد
التخصصمماي ترحيبمما ابعتبمماره ءثمرال جل يممع األطمراف املشمماركة يف البحممث وتلزيمزا لفكممر البمماحثني بفضم
تلدد األساليب املتبلة يف البحث.
 -329وأ بت للبحو مكانة راسخة جنبا ءىل جنب مع ءدماج احلقوق األساسية وحقموق اإلنسمان
يف قموانني فنلنممدا .وينصمب اهت ممام البحممو حم اىن علممى احلقمموق األساسممية ويتملمى ذلممك يف أمممور
منها أن ملظم البحو ينشر ابللغة الفنلندية أو السويدية بيد أن منشموراي البحمو ابللغمة اإلجنليزيمة
غ ممدي أكث ممر ش مميوعا خ ممالل الس ممنواي األخ ممرية .وم ممع ذل ممك اعت مرب ع ممدد ال ممدوراي الدراس ممية والوح ممداي
الدراسمية املقدمممة ابللغممة الفنلنديممة يف جمممال احلقمموق األساسمية وحقمموق اإلنسممان قلمميال وجتلمى ذلم ك في مما
وقع عليه االختيار من مواضيع البحث.
 -330وميكممن ءجمرال البحممو ذاي الصمملة يف اجلاملمماي يف عممدة كليمماي ءال أن الرتكيممز ينصممب علممى
اصص مماي الق ممانون والق ممانون الل ممام .وأنش مملت م سس مماي حبثي ممة متخصص ممة يف جم ممال احلق مموق األساس ممية
وحقم مموق اإلنسم ممان يف فنلنم م دا حتم ممت رعايم ممة اجلاملم مماي .ويشم م اختصم مماص بلم ممض امل سسم مماي البحثيم ممة
احلكومية املنفصلة عن اجلاملماي مثم امللهمد الفنلنمدف للصمحة والرعايمة االجت اعيمة وامللهمد الفنلنمدف
للشم ون الدوليمة ءجنماز حبمو قطاعيمة مفيممدة لل مت مع .ويتطمرق البماحثون يف همذه امللاهمد ءىل احلقمموق
األساسية وحقوق اإلنسان يف حبوثهم .ويتكل سلطاي احلكومة املركزية أيضا مث احلكومة والوزاراي
املختلفممة جه مماي مممن خارجه مما إبج مرال حبممو يف جم ممال احلقمموق األساس ممية وحق مموق اإلنسممان م ممن أج م
االستفادة من النتائج يف نع القرار و ياغة التشريلاي.

(ا) ةور املشاركة املدنية

تعزيز حقوق اإلنسان

 -331يف كن م الدميقراطيممة الفنلنديممة يكف م دسممتور فنلنممدا حممق الفممرد يف املشمماركة يف تن يممة اجملت ممع
وحتسني ظروف مليشته والتأثري فيه ا .وتت ث القنواي الرمسية لل شاركة املدنية يف التصويت ومبادراي
امل مواطنني وم ممن خ ممالل منظ مماي اجملت ممع امل ممدو واملنظ مماي السياس ممية .وتش م املش مماركة املدني ممة أيض مما
التوا مع أعضال الربملان وأعضال اجملالد احمللية وممارسمة الضمغن السياسمي واستشمارة اخلمربال وعقمد
نقاشاي عامة وتقد الت اساي وأحياجل يف أشكال املقاطلة واملظاهراي.
 -332ودوجب التشريع الفنلندف يتلني على السلطاي أن تتوخى االنفتاح والشفافية يف ءجرالاهتما.
وجيب أن مينت املواطنون فر ا حل ايمة حقموقهم ومصماحلهم ولتلقمي مللومماي عمن القمراراي الم تلمدها
الس مملطاي وللت ممأثري يف ممنع الق مراراي بش ممأن املس ممائ ال م هت ه ممم .وجي ممب عل ممى الس مملطاي اللام ممة أن
تستشممري امل مواطنني خممالل ءعممداد املسممائ ال م ت م ثر يف حيمماة امل مواطنني .ودوجممب القممانون املتللممق بللنيممة
األنشممطة احلكوميممة تسرتشممد السمملطاي يف أنشممطتها دبممدأ االنفتمماح .فللممى سممبي املثممال تكممون الوبئممق
الرمسية عادة متاحة للم يع .وجيب على السلطاي أيضما ءعمالم اجل همور أبنشمطتها وخمدماهتا وكمذلك
ابحلقوق وااللتزاماي الم يت تم ع فما األفمراد والشمركاي اخلا مة يف املسمائ الم تمدخ ضم ن اختصماص
السلطاي .وُيق لك شخ احلصول على مللوماي عن املسمائ الم تلمدها السملطاي واملشماركة يف
تن يممة اجملت ممع وبيلتممه املليش ممية والتممأثري فيهمما .وتتمميت خ ممدماي الدميقراطيممة اإللكرتونيممة لل مواطنني ول ممذوف
املصلحة املشاركة يف ءعداد املسائ واملساوة يف ع لية نع القرار.
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 -333والتشاور جزل ال يتمزأ من ع لية ياغة القانون يف جمال احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان.
ويقصد ابملشاوراي تلك املرحلة من مراح ع لية ياغة القمانون الم تسمتقى فيهما آرال ذوف املصملحة
الرئيسيني وملارفهم وجتارفم بشأن القانون قيد اإلعداد .وتت ث الغاية من التشاور مع املواطنني وذوف
املصلحة يف ض ان توخي االنفتاح والشفافية واجلودة الرفيلة يف ع لية ياغة القانون.

(ة) املخصصات املرصوةة

امليزانية حلقوق اإلنسان

صصاي امليزانية املر ودة لتلزيز حقوق اإلنسان بوجه خاص املخصصاي للمهاز
 -334تش
اإلدارف يف وزارة اللدل من أج مسائ حقوق اإلنسان اهلامة على الصليد الموطا وللمهماز اإلدارف
يف وزارة اخلارجية من أج التلاون اإلاائي.

(ه) ال،عاون اإلمنائ
 -335يف عممام  2019شممكلت صصمماي التلمماون اإلاممائي يف فنلنممدا الم تبلم يل قي تهمما  989مليممون
يم ورو  0,41يف املائ ممة م ممن ال ممدخ الق ممومي اإلمج مما  .وس مموف تس ممتخدم املخصص مماي لت وي م املس مماعدة
اإلاائية الرمسية وغريها من أنشطة التلاون اإلاائي.
 -336ووزارة اخلارجيممة مسم ولة عممن بنممد امليزانيممة اخلمماص ابملسمماعدة اإلاائيممة الرمسيممة لفنلنممدا .واصم
األموال دوجب هذا البند من امليزانية للتلاون اإلاائي الثنائي بني فنلندا والبلمدان الم تربطهما فما عالقمة
شمراكة ولممدعم الل م الممذف تضممطلع بممه وكمماالي األمممم املتحممدة ومصممارف التن يممة ومنظ مماي اجملت ممع
املدو الفنلندية ولل لونة اإلنسانية.
 -337ويف جمممال اإلحصممالاي يغطممي عوي م آخممر للتلمماون اإلاممائي التكممالي الناشمملة عممن اسممتقبال
الالجلني ومسماوة فنلنمدا يف ميزانيمة التلماون اإلامائي لالحتماد األورويب وغمري ذلمك ممن املمدفوعاي الم
تنمدرج ضم ن املسمماعداي اإلاائيمة يف تلم القطاعماي اإلداريممة .ويتضم ن الت ويم أيضما االسممتث اراي
املقممدرة ال م اضم طلع فمما الصممندوق الفنلنممدف للتلم اون الصممناعي يف عممام  2019وال م تلتممرب مممن أنشممطة
التلاون اإلاائي ويقدر أيضا االستث اراي املقدرة املخصصة للسياساي اإلاائية األخر .
 -338وتله م مدي فنلنم ممدا ببلم ممول املس م ممتو املسم ممتهدف مم ممن املسم مماعدة اإلاائي م ممة الرمسيم ممة الم ممذف يل م ممادل
نسبة  0,7يف املائة من الدخ القومي اإلمجا .
 -339ويف عم ممام  2018كانم ممت أفغانسم ممتان وءثيوبيم مما وءندونيسم مميا واجل هوريم ممة اللربيم ممة السم ممورية وكيني م مما
وموزامبيق ونيبال وفيتنام والصومال وتنزانيا أكرب عشر دول أو مناطق شريكة.
 -340وتلتزم فنلندا بتخصي  10يف املائة من صصاهتا لل لونة اإلاائية السنوية لل لونة اإلنسانية
املوجهة ءىل البلدان املتلقية لل ساعدة اإلاائية الرمسيمة .وتوجمه امللونمة الفنلنديمة ءىل البلمدان الم تقمدمت
بطلب مساعدة رمسي ءىل األمم املتحدة شريطة أن خيضع وضلها اإلنسماو لتقيميم احتياجماي موثموق
وأن تصدر منظ اي امللونة اإلنسانية ندال موحدا بتنسيق األمم املتحدة .وتنظر فنلنمدا عنمد ااماذ قمرار
بشمأن امللونممة يف عممدة عوامم  :نطمماق األزمممة ونسمبة السممكان املتضممررين منهما وعممدد القتلممى واملرضممى
وأوللمك المذين ُيتماجون ءىل ملونمة طارئممة واألطفمال دون سمن اخلامسمة الممذين يلمانون ممن سمول التغذيممة
احلمماد .وتقممدم وزارة اخلارجيممة الت وي م املخص م لل سمماعداي اإلنسممانية بواسممطة هيلمماي األمممم املتحممدة
وحركة الصليب األ ر الدولية ومنظ اي اإلغاثة الفنلندية.
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زاي -عللية إعداة ال،قارير على الصعيد الوطين
(أ) تنسيق عللية إعداة ال،قارير الدورية على الصعيد الوطين
 -341يف فنلنم دا يرتك ممز ءعممداد التق ممارير الدوريممة املتللق ممة ابمللاهممداي األساس ممية حلقمموق اإلنس ممان ال م
وض مملتها األم ممم املتح ممدة وجمل ممد أورواب فض ممال ع ممن االس ممتلراض ال ممدورف الش ممام ل م ممم املتح ممدة ل ممد
وحممدة ع مماكم واتفاقي مماي حق مموق اإلنس ممان يف وزارة اخلارجيممة .وتض ممطلع ال مموزارة إبع ممداد وتنس مميق مش مماريع
التق م ممارير وتض م مملها يف م مميغتها النهائي م ممة مث حتيله م مما ءىل اللم م ممان .وابإلض م ممافة ءىل ذل م ممك تق م مموم ال م مموزارة
ابإلجمرالاي التحضممريية ملشمماركة فنلنممدا يف جلسمماي االسممت اع الم تلقممدها هيلمماي امللاهممداي وكممذلك
بتنسيق تلليقاي احلكومة على مشاريع التلليقاي اللامة/تو ياي هيلاي امللاهداي.

(ب) إشراك اهليئات احلكومية وغري احلكومية
 -342تلد التقارير الدورية ال تقمدم ءىل هيلماي االتفاقيماي الدوليمة بصمورة علنيمة يف وزارة اخلارجيمة
ابلتلم مماون مم ممع الم مموزاراي األخم ممر وابلتشم مماور مم ممع مم مراق الشم ممرعية وأمنم ممال املظم ممامل اخلا م ممني واجملم ممالد
االستشممارية والكنممائد والطوائ م الدينيممة واجملت ممع املممدو .وتل مد وزارة اخلارجيممة مشممروع التقريممر الممذف
يل مم للتلليمق عليمه وُيمال للتشماور بشمأنه .وتسممتقب اىرال بشمأن مشماريع التقممارير بوسمائن منهما خدمممة
 Lausuntopalvelu.fiاإللكرتونية ال تتيت ل فراد اخلواص أيضا تقد مساواهتم.
 -343وتشارك امل سسة الوطنية حلقوق اإلنسان ال ميثلها مركز حقوق اإلنسان يف التلاون الدو
علممى نطمماق واسممع يف تقممد التقممارير الدوريممة عممن طريممق ممياغة آرائهمما اخلا ممة يف تلم مراحم ع ليممة
ءعداد التقارير وتنظيم فلالياي تتللق ابلتقارير وتقد ءرشاداي ءىل منظ اي اجملت ع املدو واملشاركة
يف جلساي االست اع ال تلقد أمام هيلاي امللاهداي.

(ا) جلسات الس،لاع اخلاصة مبشاريع ال،قارير
 -344تنظم وزارة اخلارجية جلساي است اع وطنية بشأن مشاريع التقارير إلاتحة التفاع املباشر بني
السلطاي واجملت ع املدو.

(ة) م،ابعة املالحظات اخل،امية وتعليلها
 -345ترتجم املالحظاي اخلتاميمة ءىل اللغتمني الموطنيتني يف فنلنمدا ووما الفنلنديمة والسمويدية وتمرتجم
أيض مما عن ممد االقتض ممال ءىل اللغ ممة الص ممامية الش م الية في مما يتلل ممق ابلتو ممياي املتللق ممة ابلش مملب الص ممامي.
وتصممدر احلكومممة بيمماجل ممحفيا عممن املالحظمماي اخلتاميممة الصممادرة عممن هيلمماي ملاهممداي األمممم املتحممدة
وتل ها مباشرة على رئيد اجل هورية والربملان والموزاراي واحملماكم اللليما وممراق الشمرعية وامل سسمة الوطنيمة
حلقمموق اإلنسممان وأمنممال املظممامل اخلا ممني واجملممالد االستشممارية ورابطممة السمملطاي احملليممة واإلقلي يممة الفنلنديممة
وحكومة آالند والكنائد والطوائ الدينية وملاهد حقموق اإلنسمان يف اجلاملماي واللديمد ممن منظ ماي
اجملت ع املدو .وتتاح نسخ املالحظاي اخلتامية بلغاي البلد عرب املوقع اإللكرتوو لوزارة اخلارجية.
 -346وتنظم ممر جهم مماي االتصم ممال لم ممد الشم ممبكة احلكوميم ممة للحقم مموق األساسم ممية وحقم مموق اإلنسم ممان يف
التو ياي ال وجهت ءىل فنلندا وتسلى من جانبها ءىل تلزيز تنفيذها لد الوزاراي .ويتم تناول تنفيذ
املالحظاي اخلتامية أيضا خالل حلقاي دراسية.

66

GE.20-10404

HRI/CORE/FIN/2020

حاء -معلومات أخرى م،علقة حبقوق اإلنسان
خطة عام

2030

 -347توىل مكتمب رئميد الموزرال يف مطلمع عمام  2016مسم ولية تنسميق تنفيم ذ خطمة عمام  2030علمى
الص ممليد ال مموطا وك ممذلك السياس ممة الوطني ممة للتن ي ممة املس ممتدامة ع ممن طري ممق أمان ممة اللمن ممة الوطني ممة للتن ي ممة
املسم ممتدامة .وتضم ممطلع األمانم ممة املكلفم ممة ابلتنسم مميق املنشم ممأة يف مكتم ممب رئم مميد الم مموزرال بتخطم ممين خطم ممة
عام  2030وإبعدادها وتنسيقها وض ان تنفيذها على الصليد الوطا .وتتأل األمانة املكلفة ابلتنسيق
من ممثلني عن األمانة اللامة للمنة الوطنية للتن ية املستدامة ووزارة اخلارجية ومكتب رئيد الوزرال.
 -348واللمنة الوطنية للتن ية املستدامة ال يرأسها رئيد الموزرال همي جهمة فاعلمة رئيسمية مسم ولة
عممن ر ممد وتقي مميم تنفيممذ خط ممة ع ممام  .2030واللمن ممة مكلفممة ابعتب ممار تنفي ممذ خطممة ع ممام  2030ج ممزلا م ممن
اجلهممود الوطنيممة للتن يممة املسممتدامة .ويقممع علممى عمماتق اللمنممة واجممب بن يت ث م يف تلزيممز ور ممد وتقي مميم
تنفيممذ اجل ليممة الوطنيممة للتن يممة املسممتدامة ابلتزامهمما واإلبممالل بنتائمممه .ويقمموم فريممق اخلمربال امللمما ابلتن يممة
املسممتدامة الممذف يستضمميفه ممندوق سمميرتا الفنلنممدف لالبتكممار بتحضممري ع م اللمنممة وتفحصممه وتقيي ممه
ومله التقدم احملرز حنو حتقيق االلتزام.
 -349وتلد جلنة السياساي اإلاائية بو أهم اجلهاي الفاعلة يف تنفيذ خطة عام  .2030ففي حني
تضمطلع اللمنمة الوطنيممة للتن يمة املسمتدامة بر ممد وتقيميم التقممدم احملمرز يف سمياق التن يممة املسمتدامة بصممورة
رئيسية يف فنلندا من منظور اإلجرالاي املتللقة ابلسياساي الوطنية فإن ع جلنة السياساي اإلاائيمة
ميتممد ءىل خممارج فنلنممدا مممن أج م ر ممد وتقيمميم ءىل أف مممد تممرتجم سياسمماي فنلنممدا اإلاائيممة والتزاماهتم ا
الدولية ءىل واقع .وهي تر د تنفيذ خطة عام  2030في ا يتللق ابلسياسة اإلاائية لفنلندا وتشرف على
تنفيذ برجلمج احلكومة وسياسة احلكومة اإلاائية.
 -350وأعدي احلكومة خطة ع م وطنيمة لتنفيمذ خطمة عمام  2030وأدجممت تلمك اخلطمة يف بمرجلمج
احلكومممة .ويرتكممز تنفيممذ خطممة عممام  2030علممى سياسممة احلكومممة وءجرالاهتمما التشمريلية وءنفمماذ الصممكوك
واالس م م مرتاتيمياي الوطني م م ممة والدولي م م ممة امللزم م م ممة لفنلن م م ممدا .وينف م م مذ يف تل م م م ف م م ممروع اإلدارة اللدي م م ممد م م م ممن
االسرتاتيمياي والربامج والتدابري ال تنفذ خطة عام  2030أو تدع ها بصورة مباشرة.
 -351وحتقيق مما هل ممذه الغاي ممة أجري ممت دراس ممة بش ممأن ق ممدراي فنلن ممدا واحلال ممة األس مماس يف تنفي ممذ خط ممة
ع ممام  .2030وق ممد ح ممددي الدراس ممة أف اجمل مماالي تش مموفا أك ممرب الثغم مراي ال م ينبغ ممي س ممدها يف فنلن ممدا
واجملاالي ال جتاوزي فيها فنلندا األهداف املتوخاة فضمال عمن اجملماالي الم ميكمن لفنلنمدا أن تتقاسمم
فيها خرباهتا مع دول أخر  .ونقحت فنلندا م شراهتا الوطنية للتن ية املستدامة يف خري عام  2016يف
ع لية مل تقتصر على شبكة امل شراي الوطنية ب امتدي لتش منظ اي اجملت ع املدو أيضا.
 -352وكانممت فنلنممدا يف طليلممة الممدول الم قممدمت تقريمرا عممن خططهمما لتنفيممذ خطممة عممام  2030أمممام
منتد األمم املتحدة السياسي الرفيع املستو امللا ابلتن ية املستدامة يف عوز/يوليه .2016

اثلثا -عدم ال،لييزال واملساواة وسبل الن،صاف القانونية
طاء -معلومات عامة عن املساواة وعدم ال،لييز
 -353ي كد احلكم املتللق ابملساواة املكرس يف دستور فنلندا (املادة  )6أن مجيمع األشمخاص سواسمية
أمام القانون ض ن الوالية القضائية لفنلندا .ويكتسي هذا احلكم أوية خا ة من حيث اللالقة القائ ة
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بممني الفممرد واحلكومممة ولكنممه ينطبممق أيضمما علممى اللالقمماي القائ ممة بممني األف مراد اللمماديني .وال جيسمد هممذا
احلكممم االش مرتاط التقليممدف لل سمماواة أمممام القممانون فحسممب ب م يش م أيضمما مفهمموم املسمماواة الفلليممة.
وتتممأل هممذه املممادة مممن بنممد عممام يتنمماول املسمماواة (الفقممرة الفرعيممة  )1وبنممد يتنمماول حظممر الت ييممز (الفقممرة
الفرعية  )2وآخر ين على ملاملة األطفال علمى قمدم املسماواة وبصمفتهم أفمراد وبنمد يمن علمى حمق
األطفمال يف التمأثري يف املسممائ الم هت هممم بدرجمة تتناسممب ممع مسممتو اموهم (الفقممرة الفرعيمة  )3وبنممد
أخري ين على املساواة بني اجلنسني (املادة الفرعية .)4
 -354وُيممدد نظممام املسمماواة وعممدم الت ييممز دوجممب دسممتور فنلنممدا مليممارا أدا وابلتمما تكممون اللموائت
املتخصصممة (مث م قممانون عممدم الت ييممز) أوسممع نطاقمما .وميكممن دائ مما اخلممروج عممن املليممار األدا لل سمماواة
وعدم الت ييز الذف ُيدده الدستور بصورة م اتية حل اية احلقوق األساسية .ومع ذلك فإن املادة  6من
الدستور تقدم التوجيه لل شرعني فضال عن كوهنا بو لة تسرتشد فا احملاكم يف استنتاجاهتا.
 -355واملادة  6من دستور فنلندا مستثناة من نطاق تطبيق الصالحياي االستثنائية ال ميكن الت تع
فا يف األزماي ع ال ابملادة  23من الدستور يف ظمروف األزمماي وابلتما ال ميكمن أن يمن قمانون أو
مرسم م وم حكم ممومي يصم ممدر بنم ممال علم ممى ءذن ملم ممني منصم مموص عليم ممه يف قم ممانون ألف سم ممبب خم مماص علم ممى
استثنالاي م قتة من حكم املساواة وعدم الت ييز تلد ضرورية يف حالة نشو ،هموم مسلت ضد فنلندا
أو يف حمماالي الطموار األخممر علممى النحممو املنصمموص عليممه يف قممانون مممن القموانني الم عثم هتديممدا
خطريا ُيدق ابألمة أو اضع تلك االستثنالاي لنطاق تطبيق عدد بدقة.
 -356ويتض م ن البن ممد الل ممام الممذف يتن مماول املس مماواة يف دسممتور فنلن ممدا املب ممدأ الرئيسممي لل س مماواة وع ممدم
الت ييممز .ويشم هممذا البنممد حظممر امللاملممة التلسممفية ويشممرتط املسمماواة يف امللاملممة يف احلمماالي املتسمماوية.
وال ميكن وضع شخ أو جم وعمة ممن األشمخاص تلسمفا يف وضمع أفضم أو أسموأ ممن اىخمرين .وممع
ذلك فإن البند ال يشرتط ملاملة الناس كافة على قدم املساواة من مجيع النواحي ءال يف حال تساوي
الظ ممروف .وينبغ ممي مراع مماة وجه مماي نظ ممر م ممن حي ممث املس مماواة س موال عن ممد توس مميع نط مماق امل مزال واحلق مموق
بواسم طة التش مريلاي أو عنممد فممرض التزاممماي .ومممن جلحيممة أخممر ميتمماز التش مريع دلاملممة النمماس ملاملممة
تلفة ابلنظر ءىل حتقيق مصلحة جمت لية بلينها حتظى ابلقبول وذلك من أج تلزيمز املسماواة الفلليمة
يف مجلة أهداف أخر .
 -357وتك م أحكممام عممدم الت ييممز المواردة يف دسممتور فنلنممدا البنممد اللممام املتللممق ابملسمماواة .وتتض م ن
الفقمرة الفرعيمة  2مممن املمادة  6ممن الدسممتور قائ مة بمبلض أسممبا ،الت ييمز احملظمورة مممع ءشمارة ممرُية ءىل
نوع اجلند والسن واأل واللغة والدين واإلدانة بته ة ما والرأف والصحة واإلعاقة .وذلك على سبي
املثممال ال احلص ممر .فهن مماك أس ممبا ،أخممر هت ممم الش ممخ تتس مماو مممع أس ممبا ،الت يي ممز احملظ ممورة وامل ممذكورة
حتديم ممدا .وتش م م هم ممذه األس م ممبا ،األخم ممر الوضم ممع االجت م مماعي والث م ممروة واملشم مماركة يف أنشم ممطة ءح م ممد
اجل لياي واللالقاي األسرية واحل وشرعية الطف واملي اجلنسي ومكان اإلقامة.
 -358وال ُيظ ممر حك ممم ع ممدم الت يي ممز مجي ممع أش ممكال الت يي ممز ح م وءن ك ممان الت يي ممز قائ مما عل ممى أح ممد
األسممبا ،املممذكورة مراحة يف احلكممم .فمماملهم هممو ءمكانيممة تقممد تربيممر مقبممول للت ييممز مممن جلحيممة نظممام
احلقوق األساسمية .غمري أن همذا التربيمر خيضمع ملتطلبماي مارمة وال سمي ا عنمدما يتللمق األممر أبسمبا،
الت ييز احملظورة املمذكورة يف احلكمم .ومل توجمه ممارسمة جلنمة القمانون الدسمتورف االنتبماه ءىل مقبوليمة الت ييمز
فحسب ب تلدهتا ءىل تناسب وسائ الت ييز املختارة .وينطبق حكم عدم الت ييمز أيضما علمى التفرقمة.
فيحظر تقد اخلدماي وءن كانت متكافلة يف حد ذاهتا لفلاي سكانية تلفة على أساس التفرقة ءال
يف حالة ملينة ميكن اعتباره فيها مربرا ابالستناد ءىل سبب مقبول.
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 -359وُيظر دستور فنلندا الت ييز غري املباشمر أف التمدابري الم تسمفر آبرهما الفلليمة  -ولمو بشمك
غممري مباشممر  -عممن نتيمممة عييزيممة .وحتظممر أيضمما احملمماابة أو مممنت امتيمماز لفممرد أو مجاعممة ءذا ترمجممت هممذه
امل ارسة من الناحية املوضوعية ءىل عييز يف حق الغري.
 -360وال يستبلد احلك ان املتللقان ابملساواة وعدم الت ييمز يف دسمتور فنلنمدا الت ييمز اإلجيمايب المالزم
لض ان املساواة الفللية أف التدابري الرامية ءىل حتسني وضع وظروف فلمة ملينمة (مثم النسمال واألطفمال
واألقلياي واللاطلني عن الل ).
 -361ويف فنلنممدا تمرتبن املسمماواة ترابطمما وثيقمما أيضمما بوضممع األطفممال حيممث ءن األحكممام المواردة يف
الفقرة الفرعية  3من املادة  6من دستور فنلندا بشأن املساواة يف ملاملة األطفال ت كد أنمه جيمب ملاملمة
األطفال على قدم املساواة مع السمكان البمالغني ابعتبمار أن لمديهم حقوقما أساسمية متسماوية ممن حيمث
املبممدأ وملمماملتهم ابلتسمماوف مممع بلضممهم الممبلض .ويوض مت احلكممم املتللممق حبممق األطفممال يف التممأثري علممى
املسائ ال هت هم يف املقاب كي يلام ك طف كفرد وليد جمرد كائن مفلول به.
 -362وتتض م ن الفق ممرة الفرعي ممة  4م ممن امل ممادة  6م ممن دس ممتور فنلن ممدا االلت مزام الل ممام بتلزي ممز املس مماواة ب ممني
اجلنسني يف النشاط اجملت لي واحلياة الل لية وال سي ا يف حتديد األجور وشمروط الل م األخمر علمى
النحو املنصوص عليه دزيد من التفصي يف أحد القوانني .ويشري تلزيز املساواة يف النشاط اجملت لي ءىل
أمور منها تلزيز تكاف الفرص يف املشاركة والل املدو للمنسني يف منع القمرار يف اجملت مع .وال ُيمدد
هذا احلكم وسيلة يتلني استخدامها يف تلزيز املساواة بني اجلنسني وءاا يرتك هذا القرار لل شرع.
 -363وقد سن قانوجلن منفصالن لصياغة أحكام املادة  6من دستور فنلنمدا بلبماراي مل وسمة ووما
قانون عدم الت ييز وقانون املساواة.

ايء -تعزيز املساواة وعدم ال،لييز وةرء ال،لييز
 -364دخم قمانون مناهضمة الت ييمز حيمز النفماذ يف  1كمانون الثاو/ينماير  .2015ويموفر القمانون ايمة
واسلة النطاق من الت ييز .وابإلضمافة ءىل األنشمطة اللاممة ينطبمق القمانون أيضما علمى األنشمطة اخلا مة
ابستثنال األنشمطة املتللقمة ابحليماة اخلا مة أو األسمرية وممارسمة المدين .ويمن القمانون علمى ايمة واسملة
النطاق ومتساوية من الت ييز بصرف النظمر ع ما ءذا كمان الت ييمز قائ ما علمى أسماس األ م أو السمن أو
اجلنسممية أو ا للغممة أو ال ممدين أو امللتقممد أو ال مرأف أو احلالممة الص ممحية أو اإلعاقممة أو املي م اجلنسممي أو غ ممري
ذلك من اخلصائ الشخصية.
 -365وال يق ممع الواج ممب املنص مموص عليم ممه يف ق ممانون ع ممدم الت يي ممز ألجم م تلزي ممز املس مماواة عل ممى عم مماتق
الس مملطاي فحس ممب ب م ءن ممه يق ممع أيض مما عل ممى ع مماتق مق ممدمي التلل مميم والت ممدريب وامل سس مماي التللي ي ممة
واملممدارس وأراب ،الل م  .فهممم ملزمممون إبعممداد خطممة لتلزيممز املسمماواة .ويقممع االلتمزام إبعممداد اخلطممة علممى
عاتق أراب ،الل الذين يوظفون  30شخصا على األق ابنتظام .وجيب أن تكون اخلطمة ملمدة حبيمث
تتطمرق ءىل مجيمع أسممبا ،الت ييمز املنصموص عليهمما يف قمانون عممدم الت ييمز .ويف وقمت سممابق كمان ءعممداد
اخلطة يطلب فقن ألغراض تلزيز املساواة بني األعراق.
 -366ويتل ممني عل ممى الس مملطة أو مق ممدم التلل مميم أو ر ،الل م أو مق ممدم الس مملع واخل ممدماي أن جي ممرف
التلديالي الواجبة واملالئ مة الالزممة يف كم حالمة كمي يمت كن الشمخ ذو اإلعاقمة علمى قمدم املسماواة
ممع غمريه ممن التلامم ممع السملطاي واحلصمول علمى التللميم والل م والسملع واخلمدماي املتاحمة ع وممما
فض ممال ع ممن ءدارة مه ممام ع ل ممه والتق ممدم يف مس ممريته الوظيفي ممة .وجي ممب أيض مما أن تك ممون الس مملع واخل ممدماي
امللروضممة متاحممة للم يممع علممى قممدم املسمماواة .وجيممب أن تراعممى ءعاقممة الشممخ يف سممياق اخلدمممة ك مما
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جيب مثال تلبيد طرق قدر اإلمكان يسه سلوكها على أف شخ ُيتاج ءليها .وكان أراب ،الل
ابلفل ملزمني إبجرال التلديالي الواجبة واملناسبة لفائدة املوظفني ذوف اإلعاقة يف حني أن هذا التزام
جديد ابلنسبة ملقدمي السلع واخلدماي مث الفنادق واملطاعم واألسواق التمارية.
 -367وألغم مراض هم ممذا القم ممانون تشم م تسم م ية تمقم ممدمو السم مملع واخلم ممدمايت أيضم مما مقم ممدمي السم مملع
واخلممدماي الل مموميني .ورغ ممم ش ممرط التل ممديالي الواجب ممة واملالئ ممة الس ممارف عل ممى أراب ،الل م م ممن قب م
دوجب قانون عدم الت ييز السابق يسرف على أراب ،الل التزام جديد يلزمهم عند الطلمب بتقمد
تقري ممر مكت ممو ،عل ممى الف ممور ع ممن أس ممبا ،ءج مرالاهتم ءىل ش ممخ م ممن ذوف اإلعاق ممة يلت ممرب أن ممه ق ممد تل ممرض
للت ييممز نتيمممة عممدم ءج مرال تلممديالي ملقولممة يف طلممب التوظي م أو الل م يف الوظيفممة الل وميممة أو يف
عالقة ع أو يف عالقة ع اضع للقانون اللام.
 -368ويشرف على االمتث ال لقمانون عمدم الت ييمز أممني املظمامل امللما بلمدم الت ييمز واحملك مة الوطنيمة
لل ساواة وعدم الت ييز والسملطاي امللنيمة ابلسمالمة والصمحة املهنيمة .ك ما تقمع علمى عماتق أممني املظمامل
امللمما بل ممدم الت ييممز واجب مماي تتض م ن املس مماواة يف احلي مماة الل ليممة وءن ك ممان حتقيممق املس مماواة يف حم االي
احلياة الل لية الفردية يظ خاضلا إلشراف السلطاي امللنية ابلسالمة والصحة املهنيتني.
 -369وال تزال األحكام املتللقة حبظر الت ييز القائم على نوع اجلند وابملساواة بني اجلنسني مكرسة
يف قممانون املسمماواة بممني امل مرأة والرجم  .ويت ث م الغممرض مممن هممذا القممانون يف درل الت ييممز القممائم علممى نمموع
اجلممند وتلزيممز املسمماواة بممني امل مرأة والرج م فضممال عممن حتسممني وضممع امل مرأة وال سممي ا يف مكممان الل م .
ويت ث اهلدف من القانون يف درل الت ييز القائم على اهلوية اجلنسانية أو التلبري اجلنساو.
 -370وأضيفت ءىل قانون املساواة أحكام بشأن حظر الت ييز القائم على اهلويمة اجلنسمانية أو التلبمري
اجلنس مماو ونقح ممت أحك ممام الق ممانون املتلل ممق خبط ممة املس مماواة يف مك ممان الل م ووس مع نط مماق التخط ممين
لل س مماواة يف امل سس مماي التللي ي ممة لك ممي يش م أيض مما امل ممدارس ال م ت مموفر التلل مميم املش ممار ءلي ممه يف ق ممانون
التلليم األساسي.
 -371ويشممرف أمممني املظممامل امللمما ابملسمماواة علممى االمتثممال لقممانون املسمماواة (في مما خي م واليممة أمممني
املظممامل يرجممى الرجمموع ءىل الفقمراي  .)279-276فممإن اعتقممد شممخ ممما أنممه قممد تلممرض للت ييممز احملظممور
دوجممب قممانون املسمماواة جيمموز لممه أن يلمممأ ءىل أمممني املظممامل امللمما ابملسمماواة لالستشممارة أو االسرتشمماد أو
للدفع ابجتاه التسوية .وءذا الحي أمني املظامل عدم امتثال لاللتزاماي املنصوص عليها يف قانون املساواة
أو انتهمماك أحكامممه يتلممني عليممه أن يسمملى ءىل منممع هممذا السمملوك عممن طريممق تقممد التوجيممه واملشممورة يف
املق ممام األول .ويس م ت ألم ممني املظ ممامل املل مما ابملس مماواة بل ممرض قض ممية عيي ممز غ ممري ق ممانوو يف ح ممق ف ممرد عل ممى
احملك ة الوطنية لل ساوة وعدم الت ييز للنظر فيها.
 -372وءىل جان ممب أم ممني املظ ممامل املل مما ابملس مماواة يش مممع أم ممني املظ ممامل املل مما بل ممدم الت يي ممز املس مماواة
ويتصممد للت ييممز (في مما يتللممق واليممة أم ممني املظممامل يرجممى االطممالع علممى الفق مراي  .)275-272وجي مموز
ل شخاص الذين تلرضوا للت ييز على أساس السن أو األ م أو اجلنسمية أو اللغمة أو المدين أو امللتقمد
أو الرأف أو النشاط السياسي أو النقايب أو اللالقاي األسرية أو الصحة أو اإلعاقة أو املي اجلنسي أو
أف خا ية شخصية أخر أو كانوا شاهدين عليه التوا مع أمني املظامل امللا بلدم الت ييز الذف
من واجبه القانوو والفللي حتسني ظروف الفلاي امللرضة للت ييز وتلزيز حقوقها.
 -373ومن اختصا اي احملك ة الوطنية لل ساواة وعدم الت ييز مراقبمة مجيمع أسمبا ،الت ييمز .وجيموز
لل حك ة ء دار أوامر زجرية أو عادية وأتكيد تسوية توفيقية بني طمريف قضمية ممن القضمال ك ما جيموز
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هلمما فممرض غرامممة مشممروطة مممن أج م ءنفمماذ أمرهمما الزجممرف أو اللممادف .أممما االمتثممال لقممانون عممدم الت ييممز
املتللق ابحلياة الل لية فليد من اختصاص احملك ة الرقايب.
 -374واحملك ممة الوطنيممة لل سمماواة وعممدم الت ييممز هيلممة قضممائية عايممدة ومسممتقلة .ويف القضممال املتللقممة
بقانون عدم الت ييز جيوز للشخ الذف يدعي وقوع الت ييز أو ألمني املظامل امللا بلدم الت ييز تقد
الت مماس ءىل احملك ممة .ويف القضممال املتللقممة بقممانون املسمماواة يقممدم االلت مماس أمممني املظممامل امللمما ابملسمماواة
دوافقة الشخ امللا .واحملك ة غري ولة النظر يف القضال أو االضطالع أبع ال رقابية دبادرة منها.
وتلني احلكومة هيلة احملك ة لإلشراف على االمتثال لقانون عدم الت ييز وقانون املساواة .وتش والية
احملك ممة األنش ممطة اخلا ممة واألنش ممطة اإلداري ممة والتماري ممة اللام ممة عل ممى ح ممد س موال يف ح ممني أن املس ممائ
ا ملتللق ممة ابحلي مماة اخلا ممة واحلي مماة األس مرية مس ممتثناة م ممن واليته مما .وال جي مموز ع ممرض مس ممألة تتلل ممق ابلربمل ممان
الفنلندف على احملك مة للنظمر فيهما ءال ءذا كانمت املسمألة تتللمق أبنشم طة الربملمان أو أحمد أجهزتمه بو مفه
س مملطة عام ممة أو ر ،ع م  .وال اض ممع إلش مراف احملك ممة أنش ممطة رئ مميد اجل هوري ممة أو اجللس ممة اللام ممة
للحكومممة أو احملمماكم القضممائية وغريهمما مممن اهليلمماي القضممائية أو مستشممار اللممدل يف احلكومممة أو أمممني
املظامل الربملاو.
 -375وال حتق ممق احملك ممة الوطنيم م ة لل س مماواة وعم ممدم الت يي ممز يف قضم ممية ال تم مزال ملروضم ممة عل ممى سم مملطة
أخممر  .ويف القض ممال ال م تصممدر فيه مما احملك ممة قم رارا جي مموز هل مما أن حتظممر الت يي ممز املس ممت ر أو املتك ممرر أو
اإليذال وفرض غرامة مشروطة إلنفاذ االمتثال ل وامر الزجرية الصادرة عنها ك ا جيوز هلا أن أتمر بدفع
هممذه ا لغرامممة .وعممالوة علممى ذلممك جيمموز لل حك ممة أن أتمممر الطممرف امللمما ابامماذ تممدابري يف غضممون فممرتة
زمنيممة ملقولممة للوفممال اباللتزاممماي املنصمموص عليهمما يف قممانون عممدم الت ييممز .غممري أنممه ال جيمموز هلمما أن أتمممر
طرفا بدفع تلويض .وجيموز اسمتلناف قمراراي احملك مة أممام عك مة ءداريمة .ويف حمني ال تفمرض أف رسموم
عل ممى جتهي ممز االلت اس مماي أو الق مراراي تتح م األط مراف نفس ممها مس م ولية التك ممالي األخ ممر املتللق ممة
ابإلجرالاي مث أتلا ،املستشار القانوو أو احملامي.
 -376وأ دري احملك ة الوطنيمة لل سماواة وعمدم الت ييمز قمراراي وآرال بشمأن مواضميع تشم الت ييمز
يف حممق األشممخاص ذوف اإلعاقممة والت يي ممز القممائم علممى األ م اللرق ممي واملي م اجلنسمماو ومكممان اإلقام ممة
واللغة والسن.
 -377وتل ممود وظ ممائ ومكات ممب أم ممني املظ ممامل املل مما ابملس مماواة ومكت ممب أم ممني املظ ممامل املل مما ابألطف ممال
ومكتممب أمممني املظممامل امللمما بلممدم الت ييممز ءىل الفممرع اإلدارف لمموزارة اللممدل .وينطبممق الشمميل نفس مه علممى
احملك ممة الوطنيممة لل سمماواة وعممدم الت ييممز .ويل م أمنممال املظممامل املتخصصممون واحملك ممة اجلديممدة بصممفتهم
سلطاي مستقلة وعايدة داخ الفمرع اإلدارف لموزارة اللمدل .وقمد نقلمت املهمام واملشماريع املتللقمة بتلزيمز
املساواة وعدم الت ييز دوجب قانون عدم الت ييز اجلديد واجمللد االستشارف لللالقاي اإلثنيمة ممن وزارة
الداخليم ممة ءىل وزارة اللم ممدل بين م مما ال تم مزال وزارة الشم م ون االجت اعيم ممة والصم ممحة مسم م ولة عم ممن الواجبم مماي
املتللقة بقانون املساواة.
 -378ويلهمد ءىل النظممام المموطا لر ممد الت ييممز التممابع للحكومممة أبمممور منهمما ءعممداد تقممارير عممن ملممدل
حدو الت ييز يف اجملت ع الفنلندف .وجي ع فريق الر د مللوماي عن حالة الت ييز في ا يتللق دختل
الفلاي ال ل رية واألقلياي ك ا يستلرض احلالة في ا يتللق ابلت ييز القائم على نوع اجلند .وتدير وزارة
اللدل موقلا ءلكرتونيا جت ع فيه بياجلي عن الت ييز.
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