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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع

لفنلندا*

نظرت اللجنة في التقرير الدوري السا ا ا ا ا ا ( ل نلندا  )E/C.12/FIN/7في جلسا ا ا ا ا ا
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ال

س ا ا ا ا ااة

والس ا ا ا ا ا (ةة والر نة انظر  E/C.12/2020/SR.5و 7و ،)8التي ُعقدت ألول رة على اإلنترنت (س ا ا ا ا ا
جا ا م ااة رس فورون (رونا ا (فو ااد ،)19-في ال ترة  19-17شا ا ا ا ا ا ا ا ا ف ار ر  ،2021واعتم اادت في

جلست  27المةق(دة في  5آذار رن  2021هذه المالحظ ت ال ت ية.

ألف -مقدمة
رح

-2

اللجنة بتقديم الدولة الطرف قريره الدوري السا ا ( ( ج اإلجرام الم سا ا لتقديم التق رير،

رداً على ق مة المس ا ا ا ا ة المم لة ق ة قديم التقرير  .)E/C.12/FIN/QPR/7و ةرب اللجنة عن قد ره
لق (ل الدولة الطرف ب ذا اإلجرام ،م يس ا ا عد على ر وت ااض ا ااتةراس .و ةرب اللجنة عن قد ره ي ا اً

للم(ار الصريح وال ن م
باء-

وفد الدولة الطرف ال(زاري.

الجوانب اإليجابية
رح

-3

اللجنة ( لتدابور التشا ا ارياية والم ضا ا اس ا ااية والس ا ااي ضا ا ا ية المت ذة ل ا اام

س ا اات(ٍ ع ل ن

المم ية للمق(ق ااقتصا ا دية وااجتم وية والرق فية في الدولة الطرف ،رة مد د التةليم اإلل ات ي حتى ضا اان

الر نة عشارة وجةة المرحلة الةلي ن التةليم الر ن(ي زل ات ية ،واعتم د ول اضاات ار يجية و نية للط ة ،ف االً

عن التدابور المذ (رة في هذه المالحظ ت ال ت ية.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
تطبيق العهد على المستوى المحلي
متج (أحك م الة د ،على الرغم ن نه يكتس ا ا ااي و ا ا ا ة ق ن(

الحظ اللجنة المم م ن د اًر
-4
دضت(ري في النظ م الق ن(ني المملي للدولة الطرف الم دة .))1 2

تالحظ اللجنة التفسيير اليي قدمت الدولة الطر بأن العهد والحقوق التي يررهيها تنعرف ي

-5

القوانين واألنظمة الوطنية التي تحتج بها المحاكم المحلية بسييهولة أكبرو وتوصييي بتعايا الوعي بالعهد

__________
*

اعتمد

)GE.21-04226 (A

اللجنة في دور

الت ضةة والستون  15ش

ف ار ر  5 -آذار رن .)2021
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فسييير قدر اإلمران تفسييييي ار يتفق
ي أوهييييام المهن القانونيةو بالنظر ألى أن القانون المحلي ينأني أن ري إل

مع الحقوق وااللتاامات المنصوص عليها ي العهد .وليلك توصي اللجنة الدولة الطر بما يلي:
)

االرتقاء بمسيتوى التدريب المقد ألى القاياو والمحامين والمويفين العموميين بشيأن

ب)

توعية الجمهور بالحقوق االقتصيييادية واالجتماعية والثقافية وراجراء تقديم البال ات

ج)

أجراء تقييميات لثرر على الحقوق الواردو ي العهيدو بميا ي ليك المسيييييييييياواو بين

العهد وإمرانية التقاضي بشأن الحقوق الواردو في ؛
بموجب البروتوكول االختياري؛

الرجل والمرأو ي الحقوقو ليف قط ي التشريعات المقترحةو بل أياا ي عمليات وضع السياهات.
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
-6

ةرب اللجناة عن قاد رها للادور الييا دي الاذي

األعم ل التج رية وحق(ق اإلنس

ا ا ا ا ا ا ااطل (اه الادولاة الطرف في الترويج ل رنا ج

في المم فة اإلقليمية والدولية ،لكن

شةر ( لقلق ززام مدودية ثر ن وذ

خطاة عمل ا ال( نياة (شا ا ا ا ا ا ااأ األعما ل التجا رية وحق(ق اإلنسا ا ا ا ا ا ا  ،و زام عدم فرس الت ات ت ق ن(نياة على

الشار ت ال عاةة ل(اية الدولة الطرف قت اي ن بذل الةن ية ال(اج ة في ج ل حق(ق اإلنسا  .وفي هذا

الصادد ،شاةر اللجنة ( لقلق ن التق رير التي ود (ةدم زجرام قويم دقوق ألثر شاروج ن ذه شار ة ،UPM

التي (جد قره في الدولة الطرف ،على حق(ق اإلنس
-7

الم دة .))1 2

توصيييييييي اللجنة الدولة الطر باعتماد أطار تنظيمي بشيييييييأن العناية الواجأة ي مجال حقوق

اإلنسيان ريلا الشيركات التي يوجد مقر ا ي الدولة الطر أو تخايع لواليتها القايائية بتحديد انتهاكات
حقوق اإلنسييان ي عملياتهاو ي الداخل والخار و ومنعها والتصييدي لها .وينأني أن تتحمل يه الشييركات
المسييلولية عن االنتهاكات .وينأني تمرين الاييحاياو بمن يهم ير المواطنينو من الوصييول ألى هييبل
االنتصيييييا

الفعالة ي الدولة الطر  .عالوو على لكو تحج اللجنة الدولة الطر على أجراء تح يقات

عندما ِ
ترد ا تقارير عن ارتكاب شيييركات نلندية انتهاكات لحقوق اإلنسييان .وتحيل اللجنة الدولة الطر

ألى تعليقها العا رقم  )2017(24بشأن التاامات الدول بموجب العهد ي هياق األنشطة التجارية.
الحصول على اللقاحات واألدوية الماادو لكو يد19-
-8

الحظ اللجنة اعتتام الدولة الطرف اض ا ا ا ا ا اات دام ش ا ا ا ا ا ا رية ال مرية واإلنم ية الج رية لدعم (افر

اللق ح ت الم ا ا ا دة لك(فود 19-و ك نية المص ا اا(ل علو  ،لكن

أض ا ااة أل الدولة الطرف لم ش ا اار ،وقت

زجرام الم(ار ،زلى ن ضاات دي دو اًر نشااط ً في الدع(ة زلى ز حة ز ك نية حصاا(ل الجمي على قدم المس ا واة
وبتكل اة ةق(لاة على اللقا حا ت واألدوياة الم ا ا ا ا ا ا ا دة لك(فواد 19-في المنظما ت اإلقليمياة والادولياة التي هي

ع ( فو
-9

الم(اد  )1 2و 12و.)15

توصييي اللجنة الدولة الطر ببيل كل جهد ممرن لممارهيية نفو ا ي المنظمات اإلقليمية والدولية

التي ي عاييييو يها للدعوو ألى حصييييول الجميع على قد المسيييياواو ورتكلفة معقولة على اللقاحات واألدوية

الماييييادو لكو يد19-و بما ي لك أمرانية دعم المقترحات المقدمة ي منظمة التجارو العالمية من أجل أقرار
التخلي ملقتا عن بعض حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باللقاحاتو على األقل ما دامت الجائحة مسييييتمرو.
وتوج اللجنة انتأاه الدولة الطر ألى بيانها الصييادر ي عا  2020بشييأن تو ير لقاحات ماييادو لمر

يروس كورونا (كو يد )19-للجميع على قد المسييياواو ()E/C.12/2020/2و وإلى الفقرو  82من تعليقها

العا رقم  )2020(25بشييأن العلم والحقوق االقتصييادية واالجتماعية والثقافيةو وإلى الفقرو  39من تعليقها
العا رقم  )2000(14بشأن الحق ي التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمرن بلو .

2
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المساعدو اإلنمائية الرهمية
أضا ا ا ااة اللجنة ل م قدم الدولة الطرف نم( بل(ا ال دف المت ق عليه دوليً للمس ا ا ا ا عدة اإلنم ية
-10
الرضمية الم دة .))1 2
-11

توصييييييي اللجنة الدولة الطر بتكثيه جهود ا لتحقيق الهد

المتفق علي دوليا للمسيييييياعدو

اإلنمائية الرهميةو و و  0,7ي المائة من الدخل القومي اإلجمالي .وتوصي اللجن رة الدول َة الطر بامان
أن تتجاوز مسييا متها ي الصييندوق األخايير للمنات المسييتوى الحالي للمسيياعدو اإلنمائية الرهييميةو
وأال تكون على حساب المساعدو اإلنمائية ي مجاالت أخرى.

جمع البيانات
-12

الحظ اللجنة

الطرف ر

التقد ر

ب(جه ع م .لكن

ساات(ٍ التمت ( لمق(ق ااقتص ا دية وااجتم وية والرق فية في الدولة

ش ا ااةر ( لقلق أل (ةئ ش ا ا ار ح الس ا ااك

ة ني ن الت مي

والمر

في

م رضة المق(ق المنص(ص علو في الة د ،م ه( وارد في هذه المالحظ ت ال ت ية ،وأل اافتق ر زلى

ال عن ز ك نية اضاات دام
بي ن ت زحص ا ية صاان ة ية(ق زجرام قويم (ث(ق لنط ق عدم المس ا واة والتمووت ،ف ا ً

ال ي ن ت لت(جيه السي ض ت ذات الصلة الم دة .))2 2
-13

توصييييي اللجنة الدولة الطر بتحسييييين نظامها لجمع البيانات ببية وضييييع بيانات موروقة مصيييينفة

على أهاس أهأاب التمييا المحظوروو وتحديد الفئات المحرومة ي ممارهة الحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية .و ي يا الصيييددو توصيييي اللجنة الدولة الطر أيايييا بما يلي( :أ) اتأار نهج تشييياركي ومنهجيات

مناهيأة من أجل جمع بيانات عن السيران المهمشيين اليين عيصيعب أحصيا معو والسيران اليين قد ريسيتأعدون

من الدراهييات االهييتقصييائية التقليدية لثهيير المبيشييية؛ (ب) اهييتخدا ملشيرات بديلةو اهييتنادا ألى مبدأ
التحديد الياتي للهويةو لاللتفا

على الحظر القانوني المفرو

على جمع البيانات على أهياس األصيل

اإلرني .وتحيل اللجنة الدولة الطر ألى منشيور مفوضيية األمم المتحدو السيامية لحقوق اإلنسيان بشيأن

نهج البيانات القائم على حقوق اإلنسان.
عد التمييا
-14

الحظ اللجنة (قلق التق رير التي ود ( ض ا ا ا ااتمرار التمووت ع ا ا ا ااد جم ع ت رة الص ا ا ا ا وون وف ت

الم جرين ،األ ر الذي ية(ق ( ل ارورة م رضاة المق(ق على قدم المسا واة

ال ت األخرٍ في ج ات

رة الةم لة والسكن والتةليم .ويس ور اللجنة القلق ي ً ززام المةل( ت المتةلقة (ةدم اا تراث ل ذه ال ت

في المجتم في الدولة الطرف الم دة .))2 2
-15

توصي اللجنة الدولة الطر باتخا اإلجراءات التالية لدى تن يح قانون عد التمييا و يره من

القوانين ات الصلة( :أ) توهيع نطاق تشريعاتها لتشمل التمييا اليي يرتكأ األ راد؛ (ب) تحسين عالية

اإلطار الملهيسيي لمرا حة التمييا .وتوصيي اللجنة الدولة الطر أيايا بتنفيي خطة العمل لمرا حة العنصيرية
والتمييا والسييياهييات األخرى ات الصييلة بطريقة تشيياركيةو مع أيالء ا تما خاص لمرا حة التمييا ي

ممارهيييية الحقوق االقتصييييادية واالجتماعية والثقافيةو ولايادو أبراز الجماعات التي ال تنتمي ألى الفئة اإلرنية
التي تشييييييييرل أ لبية السييييييييرانو ببية تعايا احت ار التنور الثقا ي بدرجة أكبر ي الدولة الطر  .وتوج

اللجنة انتأاه الدولة الطر ألى تعليقها العا رقم  )2009(20بشأن عد التمييا ي الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.

GE.21-04226
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حقوق األشخاص وي اإلعاقة
األش ا ا ص ذوو اإلع قة (س ا ا

-16

الحظ اللجنة (قلق الصا ااة(ب ت اإلع ا ا فية التي (اج

-17

تحيط اللجنة علما بما ورد ي بيان الدولة الطر من أن تدابير التصييييييدي لكو يد 19-تنطبق

المت ذة احت(ام انتش ر (فود ،19-رة عدم المص(ل على ال د ت والةتل الم دة .))2 2
أياا على األشخاص وي اإلعاقةو لكنها توج انتأاه الدولة الطر ألى اختال

التدابور

أرر يه التدابير بسبب

اإلعاقة .وعلي و تحج اللجنة الدولة الطر على التشييياور مع منظمات وممثلي األشيييخاص وي اإلعاقة

ببية وضع أنسب التدابير الوقائية.

المساواو بين الرجل والمرأو ي الحقوق
-18

اللجنة

يس ا ور اللجنة القلق ززام ال ص ااة بون الجنس ااون في ض اا(ق الةمة وفي ال ي رات التةليمية .و الحظ
نظ م ال ا ا ا ا ا اام

ااجتم عي في الدولة الطرف (فر غطية لمقد ي الرع ية ،لكن

ظة شا ا ا ا ا ااةر

( لقلق أل المرة ا تال تممة المسا ا ا ولية الر يسا ا ااية عن عم ل الرع ية غور المدف(عة األجر في األضا ا ارة،

وأل

-19

ست(ٍ حص(ل الرج ل على زج زة األب(ين ا تال ن
توصيييي اللجنة الدولة الطر بتخصيييي

ً الم دة .)3

موارد كافية لتنفيي توصييييات مشيييرور الأحج المعنون

عكسيير الحواجا :األهييأاب التي تبرر خيارات الشييأاب التعليمية وهييبل الحد من الفصييل بين الجنسييين ي

المجاالت التعليمية والمهنية ()2019-2017ع .وتوصيييييي اللجنة الدولة الطر أيايييييا باتخا اإلجراءات
التاليةو أضيا ة ألى مشيرور عاإلدما االهيتراتيجيع و يره من المشياريع المقررو ي أطار برنامج المسياواو
ي األجور :2023-2020
)

تنفيي تدابير خاصييييييييية ملقتة للتعجيل بايادو التمثيل ي المجاالت التعليمية والمهنية

ب)

مواصلة حمالت التوعية لمنا اة التوقعات النمطية بشأن أدوار الجنسين؛

ج)

تنفيي تدابير لتيسييير عودو مقدمي الرعاية ي األهييرو ألى العملو وال هيييما العاطلين

د)

تعايا الحماية القانونية من التمييا ضد العامالت الحوامل و صلهن التعسفي من العمل؛

التي يقل يها تمثيل أحد الجنسين؛

عن العمل؛

نظا أجازو األبوين والنظر ي اعتماد أجازو األبوين ير القابلة للتحويل

ه)

اهيييييييتع ار

و)

التخفيه من أرر االنقطار عن العمل بسيييييبب الرعاية على اهيييييتحقاقات المعاشيييييات

ألي من الوالدينو ببية تشجيع الرجال على تحمل مسلوليات الرعاية؛
التقاعدية للنساء كبيرات السن.

الفجوو ي األجور بين الجنسين
-20

يس ور اللجنة القلق ززام ( م قليص ال ج(ة في األج(ر بون الجنسون في الدولة الطرف .و الحظ

-21

محددو زمنيا لسد الفجوو ي األجور بين الجنسين.

ن وذه الت م ن دو ا ذ دابور لت ة لن يةجة

ي اً ا تم ل زعداد برن ج المسا واة في األج(ر ،غور
رو اًر بتقليص ال ج(ة في األج(ر بون الجنسون الم د  3و.)7
توصي اللجنة الدولة الطر بوضع أ دا

وتوصي اللجنة الدولة الطر أياا بما يلي:
)

4

أنشاء آلية ملهسية لتعايا المساواو ي األجور ورصد التقد المحرز ي يا الصدد؛
GE.21-04226
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األجور؛
بهد

ب)

هين تشيريعات بشيأن الشيفافية ي األجورو ببية تسيهيل الطعن ي عد المسياواو ي

ج)

أجراء د ارهيات اهيتقصيائية لمعدالت األجور ي جميع المنظمات والملهيسيات والمهن

د)

معالجة األهيأاب الجيرية األخرى للفجوو ي األجور بين الجنسيينو مثل ارتفار معدل

تحديد الويائف القليلة األجر وإعادو تقييم المعدالت المطأقة؛

النساء ي الويائف الملقتة.
-22

وتحيل اللجنة الدولة الطر و ي يا الصييييييييددو ألى الفقرات من  11ألى  17من تعليقها العا

رقم  )2016(23بشأن الحق ي التمتع بشروم عمل عادلة ومرضية.
الأطالة

-23

رح

اللجنة بتدابور رة برن ج ال ا اام

للش ا ا ب ،و مس ا ااون نم(ذج التلمذة الص ا اان وية المت ،

وغور ذلك ن التدابور المت ذة عمالً (ق ن( الشا ا ب ،لكن

ش ااةر ( لقلق أل الشا ا ب (اج ( و ااة(ب ت

في المصا اا(ل على عمة سا ااتقر وا ق .عالوة على ذلك ،يس ا ا ور اللجنة القلق ززام فقدا ال( ة (س ا ا

ز ة (فود ،19-وا ضاايم في وا (ف ال ت التي ة ني ع دة ن ال ط لة ،رة الشا ب واألشا ص ذوي

اإلع قة واألش ص الذ ن تيد عم رهم على  50ضنة والنس م ذوات األو(ل الم جرة الم دة .)6
-24

توصي اللجنة الدولة الطر بتعايا الخدمات المتخصصةو مثل مراكا اإلرشاد الجامعةو لمساعدو

الأاحثين عن عمل ودعمهم ببية تمرينهم من تحديد الويائف المتاحة والحصييييييييول عليهاو وال هيييييييييما ي

هيياق قلة رص العمل بسيبب أزمة كو يد .19-وتوصيي اللجنة الدولة الطر أيايا برصيد تنفيي التعديالت
الملقتة المدخلة على تشييييريعات العمل اهييييتجابة لجائحة كو يد19-و من أجل منع ضييييروب اإلهيييياءو من

أرراب العملو وضمان أعادو تفعيل عقود العمل التي رعلقت ملقتا حالما تسمح الظرو
يرو
-25

بيلك.

العمل
الحظ اللجنااة (قلق التق ا رير التي وااد (ااأ األحك ا م المتةلقااة (ا لمااد األدنى ل جر في اا ا قا ت

لة

الجم وية ا ُمترم دا م ً ،وا ض اايم ( لنسا ا ة للةم ل الم جرين .و ش ااةر اللجنة ( لقلق ي ا اً ززام عدم
المم ية الق ن(نية لمق(ق الةم ل الم(ضموون في القط ج التراعي ،رة ج ةي الت(ت ،الذ ن غ ل ً يةمل(
بدو عقد ،ويك(ن( بذلك عرعة لالضتغالل الم دة .)7

-26

توصيي اللجنة الدولة الطر بالتحقيق ي التقارير التي تفيد بانتها األحرا المتعلقة باألجور

ي االتفاقات الجماعيةو وزيادو عمليات التفتيش ي هياق العمل ي القطاعات االقتصادية التي يحتمل

أن تحدث يها يه االنتهاكات .وتوصييي اللجنة الدولة الطر أياييا بتحسييين آليات تقديم الشييراوى ي
يه القطاعات لجعلها ي المتناولو ومسيياعدو الاييحايا ي االهييتفادو من جبر الاييررو وضييمان ر

جااءات على أرراب العمل المخالفينو حتى عندما يرونون ي الخار  .عالوو على لكو توصييييييي اللجنة
الدولة الطر بتوهيييييييع نطاق التنطية بموجب تشييييييريعات العمل والاييييييمان االجتماعي لتشييييييمل العمال

الموهييييييييميينو بمن يهم العاملون ي القطار الاراعيو وكفالة جملة أمور منها حصييييييييولهم على أجور
عادلة تعرف يرو عملهم .وتحيل اللجنة الدولة الطر و ي يا الصييييييييددو ألى الفقرو  47من تعليقها

العا رقم  )2016(23بشأن الحق ي التمتع بشروم عمل عادلة ومرضية.
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الحق ي الامان االجتماعي
-27

الحظ اللجنة المةل( ت ال(اردة ن الدولة الطرف (ش ا ا ا ا ا ااأ زي دة

لس الةد د ن اض ا ا ا ا ا ااتمق ق ت

شااةر ( لقلق أل الت في ا ت في ااضااتمق ق ت و جمود الرقم اليي ضااي ال( ني

ال اام

ااجتم عي ،لكن

-28

تحج اللجنة الدولة الطر على أن تدر ي أصيال قانون الايمان االجتماعي ضيمانات تكفل

للمة ش ا ا ا ا ت التق عدية خالل ال ترة ال رلم نية  2019-2015جةال هذه ااضا ا ا ااتمق ق ت غور فية و ث ار أثو اًر
غور تن ض على ال ت الممرو ة والً الم دة .)9
أن تظل االهيتحقاقات االجتماعية كافيةو وأن تراعي التخفيايات المتوخاوو بما ي لك ي هيياق تدابير

التقشفو ما يلي:
)

ينأني أن تكون ملقتة وتشمل ترو األزمة قط؛

ينأني أن تكون ضييييرورية ومتناهييييأةو بمعنى أن اعتماد أي هييييياهيييية أخرى أو عد
ب)
اتخا أي أجراء هيلحق ضر ار أكبر بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
ج)

ينأني أال تلرر تأري ار ير متناهب على الفئات المحرومة والمهمشة؛

د)

ينأني أن تقترن بتيدابير أخرى مثيل التحويالت االجتمياعيية للتخفيه من أوجي عيد

المساواو التي تنشأ ي أوقات األزمات؛

ينأني أن تحا ظ على مبلغ أهاهي من االهتحقاقات يم ّرن المستفيدين من الحصول
ه)
على مسييتوى مبيشييي الئق .وتحيل اللجنة الدولة الطر ألى تعليقها العا رقم  )2007(19بشييأن الحق

ي الاييييمان االجتماعيو وكيلك ألى رهييييالة رئيسييييها ( )2012بشييييأن تدابير التقشييييف (E/2013/22-

E/C.12/2012/3و المر ق السادس (باء)).

حقوق العمل والتقاعد لثشخاص وي اإلعاقة
-29

ش ا ااةر اللجنة ( لقلق ن قلة حظ(خ األشا ا ا ص ذوي اإلع قة في ض ا اا(ق الةمة .ويسا ا ا وره القلق
ضا ا ا اسا ا ا ا ت اإل (ام المتك لةي ،حو

ا يسا ا ا اات ود األشا ا ا ا ص ذوو اإلع قة

ي ا ا ا اً ززام ر و ت يالةمة في
الم(دع( فو ن ج(ر و زج زات و ي سا ا ا ا همة في التق عد .عالوة على ذلك ،الحظ اللجنة (قلق
لس المة ش التق عدي ل ش ا ا ا ا ص ذوي اإلع قة وشا ا ا اارو األهلية للمصا ا ا اا(ل عليه ا راوي

ال(اج

-30

على النم(

التك ليف المر طة ( إلع قة الم(اد  6و 7و.)9

توصيييييييييي اللجنية اليدولية الطر بيأن تكفيل للعميال وي اإلعياقية الحق ي يرو

عميل عيادلية

ومواتية على قد المسييييييياواو مع اوخرين .و ي يا الصيييييييددو توصيييييييي اللجنة الدولة الطر بأن تو ه
ممارهييية الفصيييل المفرو على العمال وي اإلعاقة ي أماكن العمل المحمية المخصيييصييية لهمو ورأن

تعدل األحرا التشريبية السارية ي يا الصددو ورأن تكفل لثشخاص وي اإلعاقة ما يلي:
)

الترتيأات التيسيرية المعقولة ي مران العمل؛

ب)

الحصول على أجر عادل لقاء العمل اليي يلدون و وتو ير البيش الكريم لهم وألهر م؛

ج)

التمتع بالحق ي المسييييياواو ي األجر لقاء العمل المتسييييياوي ال يمةو وعد التعر

تصور يعتبر م أقل قدرو على العمل.
للتمييا ي األجور بسبب وجود ُّ

عالوو على لكو توصييي اللجنة الدولة الطر و ي هييعيها ألى القايياء على شيير الفقرو بأن
-31
تكفل أن يرون مبلغ اهيييييتحقاقات المعاشيييييات التقاعدية كافيا لتنطية تكاليه اهيييييتبدال الدخل والتكاليه
المرتأطة باإلعاقة .وتوصيييييييي اللجنة الدولة الطر كيلك بأن تعتمد تعريفا لتعاقة يتيح تحسييييي يين جمع
البيانات عن حالة األشخاص وي اإلعاقة.
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حماية األطفال واألهرو
-32

شةر اللجنة ( لقلق ززام التق رير التي ود بت ات د و ورة اللج(م زلى ز داج األ

ال د لة ،وعدم
الم دة .)10

-33

ل الم جرين غور النظ وون واأل

ية المسا ا ا ا ا عدة المقد ة زلى

ل في ز ر الرع ية

ل غور المص ا ا ا اام(بون

توصيي اللجنة الدولة الطر باعطاء األولوية للجهود المبيولة إلبقاء األطفال ي رعاية أهير م

أو أعادتهم أليهاو وضيييمان حصيييول األهييير على أشيييرال الدعم الالز ألداء دور تقديم الرعاية .و ي يا

الصيددو توصيي اللجنة الدولة الطر بايادو قدرات خدمات الرعاية االجتماعية الوقائيةو ومعالجة النق

المحييدد ي المويفين المل لينو وكفيياليية اهيييييييييتفييادو أطفييال المهيياجرين ير النظيياميين واألطفييال ير

المصحورين من خدمات الرعاية االجتماعية عليا.
حقوق كأار السن
-34

شةر اللجنة ( لقلق ي ً ززام نقص الرع ية في الم ضس ت بتكل ة يس(رة لك ر السن الم دة .)10

-35

توصي اللجنة الدولة الطر بما يلي:
)

أن تايمن ي تشيريعاتها حقوق كأار السين ي البيش المسيتقل و ي الرعاية الجيدو

ب)

أن تتابع وترصد أعمال يه الحقوق ي أطار أعادو هيرلة الخدمات االجتماعية؛

الميسورو التكلفةو بما ي لك الرعاية ي الملهساتو اال عن الحق ي تقرير المصير؛

ج)

أن تايد العر

عددا كافيا من المويفين المل لين.

اإلجمالي من أماكن الرعاية الميسيورو التكلفة ي الملهيسياتو وتو ر

الفقر
-36

الحظ اللجنااة التاادابور التي ا ااذ ا الاادولااة الطرف للت فيف ن ثر ج ا مااة (فوااد 19-على

الساك  ،لكن

شاةر ( لقلق أل الت في ا ت السا (قة في اضاتمق ق ت ال ام

ااجتم عي ،ف االً عن ز ة

ر ن األض ا ا اار المايش ا ا ااية ،وا ض ا ا اايم األض ا ا اار التي لد

(فود ،19-جةلت عدداً
و ااض ا ا اات ة د ،وأل دابور التقش ا ا ااة التي ُن ذت خالل ال ترة ال رلم نية  2019-2015قد ثرت على زع دة (زي

الدخة في الدولة الطرف الم د
-37

ل ،عرع ا ا ااة لل قر

 10و.)11

توصيييييي اللجنة الدولة الطر برصيييييد أرر أصيييييالحات الخدمات االجتماعية والصيييييحيةو وكيلك

البرامج التي هيتايعها لتحسيين الخدمات المقدمة ألى األهير التي لديها أطفال وتأمين دخلهاو على الحد

من الفقر وأوج عد المساواو.
انعدا المأوى
-38

الحظ اللجنة

ال ار ج التي ن ذ

الدولة الطرف في  2018و 2019قد خ

ا ا ا اات ن ح ات

انةدام المأوٍ الط(ية األجة بنسا ا ة  50في الم ة قري ً .وفي ال(قت ن س ااه ،الحظ اللجنة (قلق عدم ا ذ
دابور ست دف ال(ق ية ن انةدام المأوٍ لدٍ ف ت ةونة ،رة السجن م الس (قون الم دة .)11

توصيييي اللجنة بالسيييعي على هيييبيل األولوية ألى أيجاد حلول دائمة لعديمي المأوى .وتوصيييي
-39
الدول َة الطر أياا بالوقاية من حاالت انعدا المأوى باتخا أجراءات تشمل ما يلي:
)

زيادو عدد أماكن اإليواءو بما يها األماكن المخصييييصيييية للنسيييياء قطو وزيادو توا ر

المساكن الميسورو التكلفة ي جميع أنحاء البلد؛
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ب)

أتاحة الدعم االجتماعي وضييمان عد اتأار وكاالت السييرن واإليجار ممارهييات تميا

ضييييييد ئات مثل األشييييييخاص اليين ليف لديهم هييييييجل ائتماني أو اليين لديهم هييييييجل ائتماني هيييييييءو

والسيييجناء السيييابقينو واألشيييخاص اليين قاييوا أحرا الخدمة المجتمبيةو والمثليات والمثليين ومادوجي

الميل الجنسي ومنايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسينو والمهاجرين.
-40

وتحيل اللجنة الدولة الطر ألى تعليقها العا رقم  )1991(4بشأن الحق ي السرن المالئم.

النظا الصحي
-41

يس ا ا ا ور اللجنة القلق أل خد ت الرع ية الص ا ا اامية األولية ليس ا ا اات ت حة (م يك ي وليس ا ا اات في

-42

بياعيادو هيرلية الخيدميات

تن ول الجمي في نم م ال لد فة .ويسا وره القلق ي اً أل (ةئ ال ت (اجه وااة(ب ت
على ال د ت الم دة .)12
تحيط اللجنية علميا بميا تسيييييييييعى اليدولية الطر ألى تح يقي من أ يدا

ر في المصاا(ل

الصيييييحية واالجتماعية تتمثل ي الحد من أوج عد المسييييياواو ي الصيييييحة والرعاية وتحسيييييين نوعية

الخدمات الصيحية واالجتماعية وتو ير ا بتكلفة معقولةو وتوصيي الدول َة الطر برصيد أرر اإلصيال على
توا ر الخدمات الصيييحية واالجتماعية وجودتها ويسييير تكلفتها والمسييياواو ي الحصيييول عليها ي جميع

أنحاء البلد .و ي يا الصيييييييددو ينأني للدولة الطر أن تكفل اهيييييييتناد منظمات القطار الثالج ألى مبدأ

الحق ي الصييحة للجميع لدى اضييطالعها بدور أقوى ي تعايا الصييحة والر اه .وتوصييي اللجنة أياييا
بأن يتناول اإلصيال و أضيا ة ألى مراعاو الخصيائ

اإلقليميةو الع أات التي تعتر

هيبيل حصيول ئات

مثل العاطلين عن العمل وكأار السيين والمهاجرين ير النظاميينو على الخدمات .وتي ّكر اللجنة بتعليقها

العا رقم  )2000(14بشيييأن الحق ي التمتع بأعلى مسيييتوى من الصيييحة يمرن بلو و وتوصيييي الدول َة

الطر بأن تكفل اهيييييتفادو جميع األشيييييخاصو بمن يهم المهاجرونو ي القانون و ي الممارهيييييةو من
الخدمات الصيحية الوقائية والعالجية والمسيرنةو على قد المسياواو مع ير مو بنض النظر عن وضيعهم

القانوني وعن الورائق التي يحملونها.
رعاية الصحة العقلية
-43

الحظ اللجنة (قلق وجه القص ا ا اا(ر في رع ية الص ا ا اامة الةقلية في الدولة الطرف ،ألضا ا ا ا ب ن

وت التغطية الجغرافية ( ل د ت وعدم سا ا ا ا ا واة ال ت الممرو ة

والرع ية المن ض ون الم دة .)12
-44

غوره في المص ا ا ا اا(ل على الةالج

توصيييييي اللجنة باالهيييييتناد ألى الحق ي الصيييييحة لدى تن يح قانون الصيييييحة العقلية وقانون

تعاطي مواد اإلدمان ولدى تنفيي االهيييتراتيجية الوطنية للصيييحة العقلية للفترو  2030-2020و ير ا من
االهتراتيجيات ات الصلة .وليلك تهيب بالدولة الطر ألى ما يلي:
)

زيادو توا ر خدمات رعاية الصيحة العقليةو وال هييما الرعاية المجتمبيةو ي المناطق

ب)

تعايا الخدمات المتعلقة بالتدخالت الوقائية والمأررو؛

ج)

زيادو توا ر خدمات رعاية الصحة العقلية الميسورو التكلفة.

واألوهام ير المشمولة بالخدماتو مثل المدارس والسجون؛

-45

عالوو على لكو توصيييي اللجنة بأن تشيييمل االهيييتراتيجية تدابير محددو الهد

من أجل ئات

مثل األطفال والشيأابو وملتمسيي اللجوء والالجئينو واألهير المبيشيية المنخفاية الدخلو والسيجناء السيابقينو

لتيليل الع أات التي تحول دون حصولهم على الخدمات المناهأة.
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الحق ي التعليم
-46

الحظ اللجنة (قلق نت ج الد ارضاة ااضاتقصا ية للصامة المدرضاية التي سال ال ا(م على عاةة

التمص ا ا ا ااوة الةلمي لدٍ التال وذ ن بن م الم جرين واأل

ل ذوي اإلع قة واأل

ل المش ا ا ا اام(لون ( لرع ية

ال د لة والتال وذ ن المرلي ت والمرلوون و تدوجي الموة الجنسااي و غ ري ال (ية الجنسا نية وح لي وا ت

الجنس ااون .ويسا ا ور اللجنة القلق ي ا اً ن اض ااتمرار ةرس التال وذ الرو للم(اقة التمووتية في المدارن،
وار ج ةدات سا ارب م ،و لم ق م في رور ن األحي ( صا اا(ل د ارضا ااية ن صا االة ،على الرغم ن فلسا ا ة
الدولة الطرف الق مة على زد ج م في النظ م التةليمي الم د

 13و.)14

تي ّكر اللجنة بأن التنمر والتمييا يشيييرالن عائقين أما التمتع بالحق ي التعليمو وتوصيييي بأن
-47
رتدر الدولة الطر تعايا التفا م والتسيييامحو ايييال عن حظر التمييا ي المنا ج الدراهييييةو وأن تو ر
للمدرهيييييين التدريب الالز ي يا الصيييييددو بما ي لك التدريب على أحرا قانون عد التمييا وقانون

المسيييييياواو بين المرأو والرجل .وتوصييييييي اللجنة الدولة الطر أياييييييا برصييييييد عالية برنامج منع التمييا
والتنمر الميدرهييييييييييو الييي تنفييه .عالوو على ليكو تكرر اللجنية التوصييييييي ييية التي قيدمتهيا ي مالحظياتها

الختامية السيييييابقةو وحثت يها الدولة الطر على ضيييييمان المسييييياواو ي حصيييييول جميع األطفال على
التعليم الجامعو بمن يهم أطفال المهاجرين وأطفال الروما .وتوصيي اللجنة الدولة الطر كيلك بمعالجة

األهأاب االجتماعية االقتصادية الجيرية وراء التسرب المدرهيو والحرص على أن تلبي نظم التلقين ي

جميع مستويات التعليم احتياجات الطالب من مختلف الخلفيات االجتماعية والثقافية.
الحقوق اللنوية
-48

الحظ اللجنة بدم دريس اللغ ت الص ا ا ية على اإلنترنت ،لكن

ش ا ااةر ( لقلق أل

ةليم اللغ ت

زاا غور فوون ،وا ضاايم خ رج ( ن الص ا وون .ويس ا وره القلق ي اً أل حق
الص ا ية والتةلم ب
الصا ا وون في لقي ال د ت بلغ م ،على النم( المنص اا(ص عليه في ق ن( اللغة الصا ا ية ،ليس ك (اً

دا م ً الم(اد .)15-13
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توصييي اللجنة الدولة الطر باالعت ار

بالحق ي تعليم اللنات الصييامية والتعلم بها .و ي يا

الصييييددو توصييييي اللجنة الدولة الطر و ي هييييياق تنفيي االهييييتراتيجية المنقحة للنات الوطنية وررنامج
السييييييياهيييييية اللنويةو بايادو توا ر التعليم بلنات الصيييييياميين وإمرانية الوصييييييول ألي وتحسييييييين نوعيت

باإلجراءات التالية( :أ) تخصيييييييييي

المايد من الموارد لوضيييييييييع المواد التعليمية؛ (ب) تدريب المايد من

مدرهييي اللنات الصييامية؛ ( ) توهيييع نطاق الدورات الدراهييية الحالية لتعليم اللنات الصييامية لتمتد ألى

خار موطن الصييييييييياميينو بما ي لك دورات التعلم عن بعد .عالوو على لكو توصيييييييييي اللجنة الدولة
الطر برفالة امتثال الجهات الفاعلة ي قطاعي الصيحة والرعاية االجتماعيةو بما يها الجهات الفاعلة
ي القطار الخاص وخار موطن الصياميينو لاللت اا المنصيوص علي

تقديم الخدمات باللنات الصامية.

ي قانون اللنة الصيامية لايمان

الحقوق الثقافية للصاميين
-50

يس ا ا ا ور اللجنة القلق أل التغوورات التش ا ا ارياية المتةلقة (أ ارع ا ا ااي الص ا ا ا وون و ش ا ا ا ري ال ي ة

األض ا ا ا ضا ا ااية فو وعملي ت اقتم

دت زلى آ ة حق م في الم خ على ضا ا اال(ب حي م وض ا ا ا ة ويش ا ا ا م

التقلودية( ،م في ذلك ربية الرنة وو ا ا ااود األض ا ا اام ق .ويس ا ا ا وره القلق ي ا ا اً ززام عدم فرس التتام ق ن(ني
(إجرام ش ورات ب دف المص(ل على (افقة الص وون المرة والمس قة والمستنورة (شأ المس ة التي مس
راعو م و (اردهم .عالوة على ذلك ،أضة اللجنة للتأخور في التصد ق على ا قية نظمة الةمة الدولية

(شأ الشة(ب األولية والق لية لة م  1989رقم  )169الم(اد  )1 1و  2)2و 11و.)15
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تحج اللجنة الدولة الطر على اتخا أجراءات بشيأن حاالت انتها حقوق الصياميين من أجل

الحفاظ على رقا تهم وطريقة حياتهم وهيييبل عيشيييهم التقليدية .و ي يا الصيييددو توصيييي اللجنة الدولة

الطر بتقييم أرر القوانين المعمول بهيا على ييه الحقوقو وهييييييييين التعيديالت الالزميةو بميا ي ليك ي
هييييييي ييياق تن يح قيانون ترريية الرنية .عالوو على ليكو تحيج اللجنية اليدولية الطر على تعايا االعت ار

القانوني بالصاميين بوصفهم من الشعوب األصليةو وتعايا الامانات القانونية واإلجرائية للحصول على

موا قة الصييياميين الحرو والمسيييأقة والمسيييتنيرو بما يتمشيييى مع المعايير الدولية .وتشيييجع الدول َة الطر

أياييا على التعجيل بالتصييديق على اتفا ية منظمة العمل الدولية بشييأن الشييعوب األصييلية والقبليةو 1989

(رقم  .)169وتحييل اللجنية الدولة الطر ألى تعليقهيا العيا رقم  )2019(21بشيييييييييأن حق كل رد ي أن
يشار

ي الحياو الثقافية.

دال -توصيات أخرى
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تحيط اللجنية علميا بتقييم اليدولية الطر للتقيد المحرز ي تنفييي خطية التنميية المسييييييي يتيدامية

لعا  2030ي المجاالت المتصييلة باالهييتدامة االجتماعية واالقتصيياد والعمل .وتجدد اللجنة أياييا توصيييتها
اعى االلتاامات بموجب العهد والهد ر المتمثل ي اإلعمال الكامل للحقوق المنصييييييوص عليها ي
بأن رتر َ
العهد مراعاو تامة ي تنفيي خطة عا  2030على الصييييييعيد الوطنيو بما ي لك ي مجال التعا ي من

جائحة كو يد .19-عالوو على لكو توصييييي اللجنة بأن تدعم الدولة الطر االلت اا العالمي بعقد العمل
من أجل تحقيق أ دا
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التنمية المستدامة.

توصي اللجنة الدولة الطر بمراعاو يه المالحظات الختامية لدى أعداد خطة عملها الوطنية

الثالثة بشيييأن الحقوق األهييياهيييية وحقوق اإلنسيييان .وتطلب اللجنة ألى الدولة الطر أيايييا نشييير يه
المالحظات الختامية على نطاق واهيييييييع على جميع مسيييييييتويات المجتمعو بما ي لك على المسيييييييتوى
الوطني وعلى صييييييعيد البلدياتو وال هيييييييما ي صييييييفو البرلمانيين والمويفين العموميين والسييييييلطات

القايييييييييائييةو وإطالر اللجنيةو ي تقرير يا اليدوري المقبيلو على الخطوات المتخييو لتنفييي ييه المالحظيات.

وتشييييييجع اللجنة الدولة الطر على مواصييييييلة ممارهييييييتها المتمثلة ي أشييييي ار المركا الفنلندي لحقوق
اإلنسيييييييان والمنظمات ير الحرومية و ير ا من أعاييييييياء المجتمع المدنيو ي متابعة يه المالحظات

الختامية و ي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقرير ا الدوري المقبل.

وو قيا إلجراء متيابعية المالحظيات الختياميية الييي اعتميدتي اللجنيةو ريطليب ألى اليدولية الطر أن
-54
تقد و ي ايون  24شيه ار من اعتماد يه المالحظات الختاميةو معلومات عن تنفيي التوصييات الواردو
ي الفقرات ( 7األعمال التجارية وحقوق اإلنسييييييان)و و( 9الحصييييييول على اللقاحات واألدوية الماييييييادو

لكو يد)19-و و( 28الحق ي الامان االجتمار) الواردو أعاله.
-55

وتمشييييا مع جولة االهيييتع ار

طر الدولة الطر بالموعد الجديد المحدد
المتوقعة للجنةو هيي ريتخ َ

لتقيديم تقرير يا اليدوري المقبيلو الييي هييييييييييحيل محيل الموعيد المقرر حيالييا ي  31آ ار/ميارس .2026
وهييييتتلقى الدولة الطر من اللجنةو قبل الموعد الجديد بسيييينة على األقلو قائمة المسييييائل المحالة قبل

تقديم التقرير .وهييييييييتشييييييييرل الردود على تلك القائمة التقرير الدوري الثامنو و قا للمادو  16من العهد.

وو قا لقرار الجمبية العامة 268/68و يبلغ الحد األقصى لعدد كلمات التقرير  21 200كلمة.
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