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اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
المالحظات الختامية على التقرير الدوري السابع لفنلندا*
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نظرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسا ا ا ااتق ير الدقرير الا

السا ا ا ااتبع لفنلناا ()CCPR/C/FIN/7

ير جلسا ا ا ا ا ا ا ا ا اات ا ا اات ( 3760 3759 3758انظر ،CCPR/C/SR.3759 ،CCPR/C/SR.3758
 )CCPR/C/SR.3760المعقودة ير  4 3 2آذا /ما اات

ايدراضيتً أل ل مرة ،بسبب جتئحة مرض يير
المعقودة ير  23آذا /مت  ،2021م المالحظتت الخدتمية.

 .2021قا ااا قا ااات ما ا

ا جدما اات ا ااتت

كو نت (كوييا .)19-ا دمات اللجنة ير جلسد ت ،3774

ألف -مقدمة
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رحب اللجنة بدقايم الدقرير الا

السااتبع لفنلناا لتلمعلومتت الوا دة هي  .عرع ت قاهرمت

للفرصااة الدر ي يحل ل ت لدجاها حوا مت البنتء مع يا الا لة الطرف بش ا ق الداابير المدخ ة لالل الفدرة المشاامولة
باتلدقرير مت يجات نفيا يح اتع الع اا .عرع اللجناة ت امدناتن ات للاا لاة الطرف لمات قاامدا مت د د كداتبياة

( )CCPR/C/FIN/7لى قتئمة المسااتئت السااتبقة لدقايم الدقرير ( ،)CCPR/C/FIN/QPR/7الدر اساادكملل
بتلرد د الشفوية المقامة مت الويا ،للمعلومتت الدكميلية ال تمة المقامة إلي ت كدتب ًة.

باء -الجوانب اإليجابية
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رحب اللجنة بت دمتد الا لة الطرف الداابير الدشريعية السيتست ية الدتلية:
(ي)

قتنوق منتمضا ا ا ااة الدميي ( قم  ،)2014/1325المعدما تع  ،2014إنشا ا ا ااتء يميت المظتلم

(ع)

الدعاهت ( قم  )2014/1329لقتنوق المست اة بيت المرية الرجت ،المعدما تع 2014؛

(ج)

قتنوق الرقتبة لى جمع المعلومتت ا سا اادخةت ية ( قم  )2019/121عاهت النظتع الااللر

المعنر بم تيحة الدميي

المح مة الوطنية لم تيحة الدميي

المست اة؛

للبرلمتق ( قم  ،)2019/123ير  1شا ااةتر/يبراهر  ،2019مع إضا اافتء الطتبع المؤس ا اسا اار لى يميت مظتلم
ا سدخةت ات لجنة الرقتبة لى ا سدخةت ات لإلشراف لى شرعية مت ا سدخةت ات المانية العس رية كلدي مت؛
(د)

ا سدقاللية الدتمة؛

ق ااتنوق ميا ااة ا د ااتء الوطني ااة ( قم  ،)2019/32الا ا

__________
*

ا دما ت اللجنة ير د

)GE.21-05827( A

ت  26-1( 131آذا /مت

.)2021

يضا ا ا ا ا ا اامت للم ااا يت الع ااتميت

CCPR/C/FIN/CO/7

(ه)

لطة العمت الوطنية الثتنية بش ق الحقوق األستسية حقوق اإلنستق للفدرة 2019-2017؛

( )

لطة مت المست اة بيت الجنسيت للفدرة 2019-2016؛

(ز)

لطة مت م تيحة ا جت بتلةشر للفدرة 2017-2016؛

(ح)

لطة العمت (” )“Meaningful in Finlandلمنع لطتع الكراهية العنصرية ع ي

اإلدمتج ا جدمت ر ،تع 2016؛
(ر)

لطة العمت المدعلقة بت فتقية مجلس ي

( )

السيتسة الوطنية للر مت للفدرة  ،2022-2018تع 2018؛

(ك)

لطة مت بش ق نفي ا فتقية حقوق األشختص ذ

(ل)

لطااة ماات الفدرة  2025-2019لدحقيق كااتيؤ الفرص للمثليااتت المثلييت م د جر

م تيحد مت للفدرة 2021-2018؛

لت للوقتية مت العنف ضا النستء العنف المن لر

اإل تقة ،تع 2018؛

الميت الجنسر مغتهر ال وية الجنستنية حتملر صفتت الجنسيت ير مجدمع آ نا ،تع .2019

جيم -دواعا القلق الرئيسية والتوصيات
تنفيذ العهد وبروتوكوله االختياري
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الحظ اللجنة يق المحتكم الفنلناية العليت قا اسدنات إلى الع ا يثنتء اسدعراض ت للقضتيت المحلية.
سايمت

ار،
غير ين ت ساف لعاع جود يمثلة ملموساة لقضاتيت قضاتئية طةقل يي ت يح تع الع ا طبيقتً مةتش اً
مت لالل نحية مت ل صا االة مت يح تع قتنونية محلية مدعت ضا ااة مع الع ا .عرع اللجنة ييضا ا تً ت قلق ت

لعاع نفي اآل اء الدر ا دما ت اللجنة ير ش ا اريت الثتنر/نويمبر 2018

()1

بش ا ا ق الحق ير قرير المص ا ااير

للش ااعب الص ااتمر .بت لى الع س مت ذلو ،هبا يق ق ار ات المح مة اإلدا ية العليت الص ااتد ة ير  5موز/

هولي  ،2019بإ تدة  97يرداً كتنل ش ااطبد م اللجنة ا ندختبية للبرلمتق الصا ا تمر مت القوائم ا ندختبية إلى
ما القوائم ،دعات ض مع آ اء اللجناة .ال ة لى ذلاو ،لم لك ح وماة ينلنااا ي ؤجات اندخاتباتت البرلماتق
الصاتمر الدر يجريل ير يهلول/سابدمبر  ،2019ممت يدى إلى غيير كبير ير كويت البرلمتق الصاتمر ،مع

دلول ييراد مت اإلثنية الفينية ممت
-5

يعدبرمم البرلمتق الصتمر صتمييت (المتدة .)2

ينبغا للدددولددة الأر أن تواصددددددددددي جهود ددا الراميددة ملى مبالو وتدعين المحددامي والمدددعي

العامي والقضدا وموففا منفا القانون والجمهور بأد ن العهد وبروتوكوله االختياري .وينبغا لها أي د
ض اً
فورً لجميع اآلراء التا اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بأددعب المدداما ا،صددلاال م خالت ليات
أن تمتدي ا
مناسبة وفعالةال حتى يتسنى ضمان حق الضحايا فا االنتما

الفعاتال وفقاً للماد  )3(2م العهد.

تقييم أثر حقوق اإلنسان
حيط اللجنااة لما تً بااتلدقييمااتت الدر جري اات مخدلف الج ااتت الفاات لااة ،مثاات مجلس حلياات األثر
-6
الدنظيمر ،ألثر المقدرحتت الدش ا اريعية غيرمت مت مقدرحتت السا اايتسا ااتت العتمة ير حقوق اإلنسا ااتق .حيط

اللجنة لمتً ييضا تً ب ق دس اادو ية الدش اريع ا مدثتل لد امتت حقوق اإلنس ااتق يش اارف لي ت مس اادش اات العال
لجنة القتنوق الاس ا ا اادو  .غير ين ت ش ا ا ااعر بتلقلق إزاء الدقت ير الدر فيا بعاع جود ن ج من جر إزاء م ا

__________
( )1

2

س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتنايااال -آيا ايااو ض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا يانالان ا ا اااا ( ،)CCPR/C/124/D/2668/2015ك ا ا ااتك ا ا ااتنااالج ا ا اات ياار آلاار ق ض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا يانالان ا ا اااا

(.)CCPR/C/124/D/2950/2017
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الدقييم قلة يعتليد ير الحفتظ لى حقوق األطفتل النس ااتء طتلبر اللجوء الم تجريت الش ااعب الص ااتمر،
سيمت هيمت هدعلق بجمع حليت البيتنتت ذات الصلة (المتدة .)2

ينبغا للدولة الأر أن تعزز ليات تقييم أثر المقترحات التأدددريعية والسدددياسددداتية فا حقوق

-7

اإلنسدددان اي اعتماد ا لضدددمان توافقها مع العهدال وال سددديما فيما يتعلق ب ي مقترحات تأدددريعية وسدددياسددداتية

متعلقة بحقوق ا،شددددخاا المنتمي ملى الفاات الضددددعيفة .وينبغا للدولة الأر أيضدد د ًا أن تحسدددد نظامها
لجمع بيانات ممنفة موثو ة بغية مجراء تقييمات ،ثر التأريعات والسياسات فا الحقوق التا يكفلها العهد.

التحفظات
-8

الحظ اللجنااة يق الااا لااة الطرف ةقر لى حفظاات اات لى جملااة يمو من اات المواد ()2(10ع)

( )1(20 ،)7(14 ،)3مت الع ا.

من ا سدعراض األلير (المتدة .)2
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سا ا ااف لعاع حا غ ي

غيير ير موقف الا لة الطرف ير م ا الصا ا اااد

تكرر اللجنةال م تأددير ملى توصددياتها السددابقة (CCPR/C/FIN/CO/6ال الفقر )4ال الت كيد

أنه ينبغا للدولة الأر أن تنظر فا سحب تحفظاتها على مواد العهد المذكور أعاله.

تدابير مكافحة اإلر اب
-10

ش ا ا ا ا ااعر اللجنة بتلقلق إزاء الدعريج الغتمإل للجرائم اإل متبية الوا د ير القتنوق الجنتئر احدمتل

مؤلر ق ار ًا ير م ا الشا ا ا ق إلى
ًا
إسا ا ااتءة اسا ا اادعمتل م ا الح م .إذ شا ا ااير اللجنة إلى ا دمتد الا لة الطرف

مت

مواصا ا االة ج ودمت إل تدة األطفتل إلى ي طتن م ير منتطق الن اع المسا ا االه ،يإن ت شا ا ااعر بتلقلق إزاء اد األطفتل

المولودهت لمواطنيت ينلناهيت ممت

ه الوق يعيش ا ا ااوق ير سر ف قتس ا ا ااية ير م المنتطق،

ال ول لالجايت ير الجم و ية العرلية السو ية (المواد .)14 ،12 ،9 ،2

-11

س ا ا اايمت ير مخيم

ينبغا للدولة الأر العيام بما يلا:
(ي)

ضدمان امتدات تأدريعها لمكافحة اإلر ابال وال سديما تعريفاته والمدالحيات التا يحدد ا

وحدود ممارسدددتهاال للعهد ومبادل الأدددرلية واليقي وةمكانية التنان والتناسدددبال وتوفير جميع الضدددمانات

القانونيةال وفقاً للعهدال لألشددخاا المأددتبه فا ارتكابهم أعماالً مر ابية أو جرائم ات صددلة أو المتهمي
بارتكابهاال انوناً وممارسةً؛

تكدين جهود دا الراميدة ملى معداد جميع الموانني الفنلندديي الموجودي حدال دي اً فا
(ع)
منانق النزاع المسلح وأنفالهم ملى وننهمال م خالت مجراء واضح وعادت يحترم مادأ ممالح الأفي الفضلىال

وتوفير ممكانيات كافية للوصوت ملى خدمات معاد الت يي والرعاية عند معادتهم ملى أونانهم.
عدم التمييز والمساوا بي الجنسي
-12

الدميي

حيط اللجنة لمتً بتلداابير الدشا ا ا اريعية السا ا ا اايتسا ا ا اات ية الدر ا خ ت الا لة الطرف لمنع م تيحة
ع ي المس ا اات اة بيت الجنس ا اايت .غير ين ت ش ا ااعر بتلقلق ألق يميت المظتلم المعنر بم تيحة الدميي

يم ن يق هريع قضا ا ااتيت الدميي يمتع المح مة الوطنية لم تيحة الدميي

المدضاار ة ،ألق الضااحتيت

يم ن م الدمت

المسا ا اات اة إ بموايقة جميع األطراف

عويإل يمتع المح مة ،إنمت يقط مت لالل إجراءات قضااتئية

ضا ًت إلى ا دراف الويا ب ق قتنوق م تيحة الدميي غير معر ف
مطولة يمتع مح مة قتنونية .ش ااير اللجنة بقلق يي ا
لى نطتق اس ااع بعا ير ي س ااتر الجم و  ،لتلدتلر

يميت ض ااحتيت الدميي إلى الدمت

س اابت ا ندص ااتف

مت لالل القنوات المخدلفة ،المرل ة ير بعإل األحيتق .يسا ا ا ا اات مت القلق ييضا ا ا ا ا تً إزاء انخفتض مسا ا ا ا اادوى
GE.21-05827
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الدمثيت السايتسار للنساتء ذ ات اإل تقة ي المنحا ات مت األقليتت اإلثنية ،إزاء نا ة اإلحصاتءات المصانفة

ير م ا الصاد (المتد تق .)26 2
-13

ينبغا للدولة الأر العيام بما يلا:
(ي)

اتخدددددا جميع الخأوات الالزمدددددة لمراجعدددددة وتعدددددديدددددي دددددانون مكدددددافحدددددة التمييز

(ر م  )2014/1325وغيره م القواني
والمنسسا لمكافحة التمييز؛

ات المدددددددلة بمكافحة التمييز لتحسدددددددي فعالية اإلنار القانونا

(ع)

اسدددددددددتعراي واليدة أمي المظدالم المعنا بمكدافحدة التمييزال بغيدة م ازلدة الععبدات التا

(ج)

النظر فا تمكي المحكمة الوننية لمكافحة التمييز والمسدددداوا م تقديم تعويضددددات

(د)

م كاء الوعا فا صدفو الجمهور بأد ن التأدريعات المنا ضدة للتمييز وسداي االنتمدا

تحوت دون رفع جميع ضايا التمييز بمور فعالة أمام المحكمة الوننية لمكافحة التمييز والمساوا ؛
مباشر للضحايا حتى يتسنى للضحايا الوصوت فا الو ت المناسب ملى ساي انتما

فعالة؛

القانونية المتاحة لضددددددحايا التمييزال بما فا ل بأدددد د ن واليات أمي المظالم المعنا بمكافحة التمييزال وأمي
المظالم المعنا بالمساوا ال والمحكمة الوننية لمكافحة التمييز والمساوا ؛
(ه)

تعزيز جهود ا الرامية ملى زياد مأاركة الم أر فا القأاعي العام والخاا وتمديلها

على أعلى المسددتوياتال وال سدديما لفائد النسدداء وات اإلعا ة أو المنحدرات م أ ليات مثنيةال وتحسددي
جمع الايانات فا ذا المدد.

خأاب الكراهية وجرائم الكراهية
يحااتطاال اللجنااة لما تً بااتلداااابير الدر ا خ ا اات الااا لااة الطرف لم ااتيحااة لطااتع الكراهيااة جرائم
-14
الكراهياة ،بمات ير ذلاو ا دماتد لطاة العمات الوطنياة لمنع الدطرف العنيج الن ع إليا إدلاتل مات يسا ا ا ا ا ا اامى
"ش ا اارطة اإلندرنل" ير إدا ات الش ا اارطة .غير ين ت يس ا اات مت القلق إزاء اس ا اادم ار الدعص ا ااب الدحي

لطتع

الكراهية جرائم الكراهية ضا ااا الفاتت الضا ااعيفة األقليتت ،بمت يي ت النسا ااتء ،المنحا ق مت يصا اات ييريقر،
المسلموق ،المثليتت المثليوق م د جو الميت الجنسر مغتهر ال وية الجنستنية ،طتئفدت الر مت الي ود،
سايمت ير ساتئط اإل الع

لى شاة تت الدواصات ا جدمت ر .ير م ا الصااد ،عرع اللجنة ت يساف ت

لعاع جود معلومتت محادة ت يثر يعتلية الداابير السا اايتسا اات ية الدو وية بش ا ا ق الحا مت حوادغ لطتع

الكراهية جرائم الكراهية،
-15

اع كفتية جمع البيتنتت (المواد .)26 ،20 ،19 ،2

ينبغا للدولة الأر أن تضددددددالن جهود ا لمكافحة التمييز وخأاب الكراهية والتحري

على

التمييز أو العنف على أسددددددددداه أمور منهدا العرقال أو اإلثنيدةال أو ا دل دي ال أو الميدي الجنسدددددددددا والهويدة

الجنسددددددانيةال وفقاً للمادتي  19و 20م العهد وتعليق اللجنة العام ر م  )2011(34بأددددد ن حرية الرأي
والتعاير .وينبغا فيما ينبغا لها العيام بما يلا:
(ي)

تحسدددددددي جمع الايانات ات المدددددددلة واتخا تدابير فعالة لمنع خأاب الكراهية عار

اإلنترنت وخارجهال وةدانة ذا الخأاب بأد وعلناًال وتكدين الجهود الرامية ملى التمدي لخأاب الكراهية
عار اإلنترنت؛
(ع)

تعزيز جهود ا الرامية ملى م كاء الوعا بهد

تعزيز احترام حقوق اإلنسدددان والتسدددامح

مزاء التنوعال وةعاد النظر فا التحيزات النمأية القائمة على العرق أو اإلثنية أو الدي أو الميي الجنسدددددددا
أو الهوية الجنسانية والقضاء عليها؛

4
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(ج)

تأدجيع اإلبالو ع جرائم الكراهيةال وضدمان مجراء تحقيق شدامي فا جرائم الكراهيةال

(د)

توفير التدريب المناسدب للسدلأات المركزية والمحليةال وموففا منفا القانونال والقضدا

ومقاضا الجنا ومعا اتهمال وتوفير ساي انتما

فعالة للضحايا؛

والمدعي العامي بأ د ن التمدددي لخأاب الكراهية وجرائم الكراهيةال وللعاملي فا وسددائي اإلعالم بأد ن

تعزيز اوت التنوع.
التنميط اإلثنا

حيط اللجنة لمتً بحظر الدنميط اإلثنر المنص ا ا ا ا ا ااوص لي ير قتنوق األجتنب لدويير الدا يب
-16
لموسفر إنفتذ القتنوق ير م ا الص ا ا ا ا اااد ،لكن ت عرع ت القلق إزاء مت رد ب الدقت ير مت حوادغ نميط إثنر
َّبلك ب ت الشرطة (المواد .)26 ،17 ،12 ،2
-17

ينبغا للدولة الأر أن تتخذ التدابير الالزمة لضدددمان حظر ممارسدددة موففا منفا القانون التنميط

اإلثناال انوناً وممارسدد دةًال ومنع المعاملة المتباينة على أسدددداه المظهر الجسدددددي أو اللون أو ا،صددددي
اإلثنا أ و القوما .وينبغا لهدا أن تواصدددددددددي جهود دا لتوفير التددريدب المالئم لجميع الموففي المكلفي
بإنفا القواني م أجي منع التنميط اإلثنا بفعالية وةجراء تقييمات منتظمة لت ثير ذا التدريب.

العنف ضد الم أر
-18

نو اللجنة بتلج ود الدر ب ل ت الا لة الطرف لم تيحة العنف ض ا ا ااا المرية ،بمت ير ذلو نظيم حمالت

وعية ،يده لط مت فر مةتش اار ،اقدراح عييت مقر مس اادقت معنر ب

بتلقلق إزاء اس اادم ار العنف ض ااا المرية،

المس ا لة .غير ين ت

ال ش ااعر

س اايمت ا فتع حت ت العنف المن لر ير س اايتق لتء كوييا.19-

ش ا ااير اللجنة ييضا ا ًت بقلق إلى انر مس ا اادوى اإلبالغ ت مركبر العنف ض ا ااا المرية محتكمد م إداند م،
كفتية اد المآ مراك يزمتت ا غدصا ااتع ،سا اايمت ير المنتطق الريئية النتئية ،إلى يرض سا ااوع قضا ااتئية
لى طلةتت الحصا ا ااول لى ي امر قيياية الدر

اع

قبت .عرع اللجنة ت يسا ا ااف ت لعاع عاهت الفصا ا اات  20مت

القتنوق الجنتئر المدعلق بتلجرائم الجنس ااية لض اامتق اع حول ليتع الموايقة إلى العنص اار األس ااتس اار ير عريج

ا غدصتع ،ك ا لعاع جريم ال اج القسر صراحة (المواد .)26 ،7 ،6 ،3 ،2
-19

ينبغا للدولة الأر العيام بما يلا:
(ي)

المر ال وضدمان سدالمة النسداء الالتا يالغ ال
تأدجيع اإلبالو ع حاالت العنف ضدد أ

بما فا ل م خالت تعزيز ممكانية الحمدددوت على أوامر تقييدية وفعاليتهاال وينبغا أن تنظر أيضد د اً فا

ملغاء الرسوم على نلبات ا،وامر التقييدية التا ال تقاي؛
(ع)

ضددمان مجراء تحقيق شددامي فا حاالت العنف ضددد الم أر ال ومقاضددا مرتكايها ومعا اتهمال

فا حالة مدانتهمال بعقوبات مناسبة؛
(ج)

توفير ممكانية الوصدددوت ملى سددداي انتمدددا

فعالة وةلى وسدددائي الحماية والمسددداعد

للضددحاياال وال سدديما الالئا يعيأ د فا المنانق الرينية النائيةال بما فا ل الوصددوت ملى أماك اإل امة

أو المالجئ فا جميع أنحاء الالد وةلى خدمات الدعم ا،خرى؛
(د)

تسددريع اإلصددالحات التأددريعية لمنع ومكافحة جميع أشددكات العنف ضددد الم أر بأددكي

فعاتال بما فا ل ع نريق تعديي تعرين االغتمددداب ليأدددمي عدم الموافقة كسدددمة أسددداسددديةال وتجريم

الزواج القسري صراحةال ومراجعة التأريعات المتعلقة با،وامر التقييدية؛

GE.21-05827

5

CCPR/C/FIN/CO/7

مواصددلة جهود ا الرامية ملى تزويد موففا منفا القانون والمدعي العامي والقضددا

(ه)

والمحامي بالتدريب المالئم م أجي التعامي بفعالية مع ضايا العنف ضد الم أر .
وضع الميي الجنسا والهوية الجنسانية وحمي صفات الجنسي
-20

يسات

اللجنة القلق بشا ق الوصام ا جدمت ر الدميي

العنف ضاا األشاختص لى يسات

ميل م

الجنسار ي مويد م الجنساتنية .إذ شاير اللجنة إلى العملية الجت ية لدعاهت قتنوق مغتهر ال وية الجنساتنية،
يسا اات مت القلق إزاء اإلجراء المطول لال دراف القتنونر بنوع الجنس شا اارطر يق يعقم الشا ااخص يشا ا َّاخص

ب "مغتهرة ال وية الجنسا ا ا ااتنية" ،الدر عرَّف ب ن ت اضا ا ا ااطراع قلر .كمت يسا ا ا اات مت القلق مت كوق األطفتل مغتهر
ال وية الجنسااتنية الموايقيت قا

ي وق بإم تن م الوصااول إلى إجراءات ا

دراف القتنونر بنوع الجنس .كمت شااعر

اللجنة بتلقلق إ ازء اسا ا اادم ار لضا ا ااوع األطفتل الحتمليت لصا ا اافتت الجنسا ا اايت لدالالت طبية
كثير مت س اادنا إلى
ش ااير اللجنة بقلق إلى يق م اإلجراءات اً

جعة يي ت قحُّمية.

ية نمطية ألد ا الجنس اايت نف قبت بلوغ

األطفتل سنتً يسمه ل م بإ طتء موايقد م الكتملة الحرة المسدنيرة (المواد .)26 ،24 ،17 ،9 ،7 ،3
-21

ينبغا للدولة الأر أن تتخذ تدابير تأريعية وغير ا م أجي ما يلا:
(ي)

تكدين جهود ا الرامية ملى القضداء على جميع أشدكات التمييز والعنف ضدد ا،شدخاا

(ع)

وضع مجراء مداري بسيط وميسور الوصوت لتغيير الوضع المدنا فيما يتعلق بالهوية

(ج)

المنع الفعدات لتنفيدذ تدخالت نايدة ال رجعدة فيهداال وخاصدددددددددة العمليدات الجراحيدةال على

ووصدددمهم اجتماليًا على أسددداه ميلهم الجنسدددا أو ويتهم الجنسدددانيةال وةتاحة سددداي االنتمدددا
لضحايا ذه ا،فعات؛

الفعالة

الجنسانية بما يتوافق مع العهد؛

ا،نفات الحاملي لمدفات الجنسدي الذي لم يمدلوا بعد ا ،لية إلعأاء موافقتهم الكاملة والحر والمسدتنير ال

ما لم تأدكي ذه العمليات ضدرور ناية مألقةال وضدمان ممكانية الوصدوت ملى العالجات الفعالة لضدحايا

مدي ذه التدخالت.

استخدام القو المفرنة
-22

يسا اات

اللجنة القلق إزاء الدقت ير الدر فيا ب يتدة اسا اادخااع القوة مت جتنب موسفر إنفتذ القتنوق،

بمت ير ذلو اسادخااع يج ة الصاامتت الك رلتئية المق ية (مسااساتت الصاعق الك رلتئر) غيرمت مت األسالحة

األقت يدكتً (المتد تق .)7 6
-23

ينبغا للدولة الأر أن تكفي تقيد الموففي المكلفي بإنفا القواني بالقواعد والأددددددرو التا

تحكم اسد تخدام مسدددسددات المددعق الكهربائاال ورصددد ذا االسددتخدام رصدددًا وافيًاال وكون السددياسددات المتعلقة
باسدتخدام مسددسدات المدعق الكهربائا متوافقة تمامًا مع المبادل ا،سداسدية المتعلقة باسدتخدام القو وا،سدلحة
النارية م جانب الموففي المكلفي بإنفا القانونال ومع التوجيهات المتعلقة بحقوق اإلنسددان المددادر

ع ا،مم المتحد بأ ن استخدام ا،سلحة ا ،ي فتكاً فا سياق منفا القانون.
حق الفرد فا الحرية وفا ا،مان على شخمه

-24
إق اللجنة إذ حيط لمتً بتلمعلومتت الدر قامد ت الا لة الطرف ب ق األشا ا ا ا ااختص المعدقليت غتلةتً
مت يطلق سا اراح م ،مليتً ،ير غض ااوق هوميت مت ا دقتل م ،عرع ت يس ااف ت لعاع جود بيتنتت إحص ااتئية
موثوقة ير م ا الصا اااد ،كر اإل راع ت قلق ت بش ا ا ق الدقت ير الدر دحاغ ت اع قيا السا االطتت الصا اات ع
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بتإلطت ال منر المحاد ير  48ساات ة لمثول المعدقت بد مة جنتئية يمتع قتض .كمت يساات مت القلق بش ا ق الدقت ير

الدر فيا ب ق الساالطتت

(المتدة .)9
-25

خطر يحيتنتً ييراد يسارة المعدقت بحرمتن مت الحرية ير غضااوق يدرة  48ساات ة

ينبغا للدولة الأر أن توائم تأددددريعاتها وممارسدددداتها مع الماد  9م العهدال وال سدددديما ع

نريق ضددددددمان تقديم المو وفي أو المحتجزي بتهم جنائية فا الو ت المألوب ملى ايال فا غضددددددون 48
سددددداعةال وةخأار أفراد أسدددددر م أو ا،شدددددخاا الذي يختارونهم بحرمانهم م الحرية فا غضدددددون نف

اإلنار الزمنا.

يدل اات لى ق ااتنوق الحةس ا حدي ااتطر ير ك ااتنوق الث ااتنر/

حيط اللجن ااة لما تً ب ااتلدع اااه اات ال ا
-26
هنتهر  ،2019اسا اادحااغ باائت جاهاة للحةس ا حديتطر ،مت ال مت انخفتض ير اد السا ااجنتء المحبوسا اايت
ه ال مت المم ت إهااع سااجيت

احديتطيتً ير مرايق ا حدجتز الدتبعة للشاارطة .بيا ين ت يساات مت القلق ألن
مت الحةس ا حديتطر ير مريق احدجتز تبع للشا ا اارطة ألسا ا ااةتع اسا ا اادثنتئية دعلق بتألمت ي ألغراض الدحقيق

(المتدة .)9
-27

ينبغا للدولة الأر أن تتخذ التدابير الالزمة لوقن وضددع السددجناء المحاوسددي احتيانياً فا

مرافق االحتجاز التابعة للأدددددرنةال بما فا ل ،سدددددباب اسدددددتدنائيةال والتعجيي بالتأدددددييد المعتزم لمرافق

جديد للحب

االحتيانا .وينبغا لها أيضاً أن تزيد م استخدام بدائي الحب

االحتيانا.

إق اللجنة إذ حيط لمتً بتنخفتض اد المحدج يت ال هت قت ي مت مم ت  18س ا ا ا ا اانة ير الا لة
-28
الطرف لطد ت إلنشااتء يقسااتع منفصاالة للمحدج يت د ق ساات الثتمنة ش ارة ير اة سااجوق ،كر اإل راع
ت قلق ت السااتبق بش ا ق اع يصاات المحدج يت د ق ساات الثتمنة ش ارة بعا ت الةتلغيت لتلدتلر
رضة للعنف ا

-29

دااء الجنسر (المتدة .)10

ه الوق

على الرغم م تحفظ الددولدة الأر على الفقرتي (2ب) و 3م المداد  10م العهددال ينبغا

أن تكفيال كقاعد عامةال فمي المحتجزي دون س الدامنة عأر ع البالغي .
ا،شخاا وو اإلعا ات النفسية االجتمالية أو الذ نية

-30

يسا اات

اللجنة القلق حدمتل عرض األشا ااختص ذ

اإل تقتت النفسا ااية ا جدمتعية ي ال منية،

بمت يي م المس ا ا اانوق المص ا ا ااتبوق بتلخرف ال هت يعيش ا ا ااوق ير مؤسا ا ا اس ا ا ااتت الر تية ا جدمتعية ،لإلهااع ير

المؤسا اس ااتت ي العالج غير الطو ييت مت د ق يس اات

قتنونر ي ض اامتنتت إجرائية كتهية لضا ا متق حقوق م

مصااتلح م .إذ شااير اللجنة إلى العملية الدش اريعية الجت ية الرامية إلى ع ي حق قرير المصااير ،حاهااً
حق األش ااختص ذ اإل تقة ،يإن ت عرع ت يس ااف ت لعاع كفتية الدقاع المحرز ير كفتلة إم تنية الوص ااول

إلى ساابت ا ندصااتف القتنونية الفعتلة للطعت ير اإلهااع ير مساادشاائيتت الطب النفساار العالج غير الطو ييت
يي ت (المواد .)17 ،9 ،7

-31

ينبغا للدولة الأر أن تكفيال انوناً وممارسةًال ما يلا:
(ي)

أال يسدتخدم اإليداع غير الأوعا فا منسدسدات الأب النفسدا مال عند الضدرور القمدوى

وبأددددكي متناسددددبال بغري حماية الفرد المعنا م أ ى جسدددديم أو م ميذاء اآلخري ال وفقط كمال أخير

و ،مر فتر زمنية ممكنة؛
(ع)

توافق اإليداع فا المنسدسدات أو العالج الأاا غير الأوعيي المتعلقي با،شدخاا

وي اإلعا ة المحرومي م أ ليتهم القانونية مع ضدددددرور اسدددددتنفا الجهد للحمدددددوت على موافقة حر

ومسبقة ومستنير م ا،شخاا المعنيي ال وأن يتم ل وفقاً للضمانات القانونية واإلجرائية المناسبة؛
GE.21-05827
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(ج)

أن تأدمي اإلجراءات المسدتخدمة لديداع فا المسدتأدنيات أو العالج مجراء مراجعات

ضددددائية أولية ودورية وضددددمانات انتمددددا

مرتكايه ضائياً.

انونا فعاتال والتحقيق الأددددامي فا أي شددددأط ومالحقة

معاملة ا،جانبال بم فيهم نالاو اللجوء وعديمو الجنسية
-32

رحب اللجنة بج ود الا لة الطرف الرامية إلى حس ا ا ا اايت حتلة األطفتل ال هت هاللوق البلا لحص ا ا ا ااول

المساادفياهت مت الحمتية الا لية لى ثتئق ال وية ،لت قدراح الدشاريعر الرامر إلى إ تحة إم تنية ا صااتل

بمس اادش اات قتنونر لالل مقتبالت اللجوء .غير ين ت

ال ش ااعر بتلقلق إزاء القيود المفر ض ااة لى الحق

ير قايم معلومتت جاهاة ير طلةتت اللجوء المدكر ة ،العقةتت الدر عدرض لم شاامت األساار ،بمت ير ذلو

ش اارر الالت .اللجنة ،إذ حيط لمتً بتألل بباائت لالحدجتز ،مثت "اإلقتمة الموج ة" ،ش ااعر بتلقلق بشا ا ق
الد امتت إثةتت الحضا ا ااو الدقيياية ل الداابير الباهلة ،اع كفتية جمع البيتنتت ت اسا ا اادخااع ا حدجتز
لاائت ا حدجتز .لينمت شا ا ااير اللجنة إلى حظر احدجتز األطفتل طتلبر اللجوء غير المصا ا ااحوليت ب ي م

ممت قت ي مت مم ت  15س ا ا ا اانة بموجب القتنوق،

اع إم تنية احدجتز األطفتل غير المص ا ا ا ااحوليت ال هت

د ار ح ي مت مم بيت  17 15سانة يثنتء إجراءات اللجوء ،يإن ت يسات مت القلق مت اسادم ار السامتح بتحدجتز

األطفتل نامت ي وق الطفت قا لقى بتلفعت ق ار اً سا ا ا االبيتً يصا ا ا ااةه نتي اً مت كوق الداابير ا حد ارزية األلرى
األقت قييااً غير كتهية .ير حيت ثنر اللجنة لى منه الجنسا ااية لقتئيتً لألطفتل المولودهت ير ينلناا ممت
ساي ونوق ايمر الجنساية مت د ق ذلو ،ه ال يسات مت القلق بشا ق اد األشاختص ايمر الجنساية ير
الا لة الطرف (المواد .)13 ،7 ،6 ،2

-33

ينبغا للدولة الأر العيام بما يلا:
(ي)

تكدين جهود ا الرامية ملى تعزيز حقوق ا،نفات الذي يدخلون الالدال وال سدددددديما ا،نفات

(ع)

مواصددددلة جهود ا الرامية ملى توفير ممكانية وصددددوت نالاا اللجوء ملى خدمة المسدددداعد

(ج)

ضدددمان أال تندي القيود المفروضدددة على الحق فا تقديم معلومات جديد فا نلبات

غير الممحوبي ال مع مراعا ضرور احترام ممالحهم الفضلى؛
القانونية الجيد نوات عملية اللجوء؛

اللجوء المتكرر ملى انتهاك لمادأ عدم اإلعاد القسرية؛

مزالة ععبات م

ايي شر الدخي؛

(د)

مراجعة مجراءات لم شمي ا،سر ال بما فا ل بهد

(ه)

زياد اسدددددددددتخددام بدائي االحتجدازال وعدم اللجوء ملى احتجداز نالاا اللجوء والالجاي

مال كمال أخيرال والنظر فا ا،خذ بحظر عام الحتجاز ا،نفات ،غراي الهجر ال وفا الو ت نفسه تحسي
جمع الايانات المتعلقة باستخدام االحتجاز وبدائي االحتجاز؛
( )

تعزيز حماية ا،شدددددخاا عديما الجنسددددديةال بما فا ل م خالت وضدددددع مجراءات

مخممة وفعالة لتحديد انعدام الجنسية مع اعتبارات وضمانات مجرائية محدد .
الحق فا الخموصية

-34
شااعر اللجنة بتلقلق لكوق عريفتت الحت ت الدر يمنه يي ت إذق المراقةة المانية العس ا رية ،مثالً
بموجب قتنوق الشا اارطة ( قم  ،)2019/581قا نص لى سا االطتت مراقةة اسا ااعة للغتية .إذ شا ااير اللجنة
إلى جود لمس آليتت لمراقةة ا س ا ا اادخةت ات ير الا لة الطرف ،ش ا ا اامت ا س ا ا اادخةت ات المانية العس ا ا ا رية
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كلدي مت ،بمت ير ذلو يميت مظتلم ا س اادخةت ات المنشا ا حاهثتً لجنة الرقتبة لى ا س اادخةت ات ،يإن ت عرع
ت القلق حدمتل يق يقوض م ا ال ي ت المعقا يعتليد ت ير صوق الحق ير الخصوصية (المتدة .)17
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ينبغا للدولة الأر أن تكفي ما يلا:

-35

كون جميع أنواع أنأدأة المراقبة والتدخي فا الخمدوصديةال المدنية والعسدكرية منهاال

(ي)

بما فا ل المراقبة عار اإلنترنت واعتراي االتمدددداالت والوصددددوت ملى بيانات االتمدددداالت واسددددترجاع

الاياناتال محكومة بتأدريعات مناسدبة تتفق مع العهدال وال سديما الماد 17ال بما فا ل مبادل الأدرلية

والتناسب والضرور ؛

العيام بالمراقبة واالعتراي ر نًا بالحموت على م ن ضائا و ليات ر ابة فعالة ومستقلةال

(ع)

وأن تكون لألشخاا المتضرري ممكانية الوصوت ملى ساي انتما
االستنكا

الضميري م الخدمة العسكرية

-36

ش ا ااعر اللجنة بتلقلق لكوق القتنوق ال

فعالة فا حاالت مساء استعمالها.

هلغر قتنوق إ فتء ش ا ا ود ه و مت الخامة العس ا ا رية ير

بعإل الحت ت ( قم  )2019/330قا يلغى اإل فتء الممنوح لش ا ود ه و مت الخامة العس ا رية المانية ،لى

النقيإل مت وصيتت اللجنة الستبقة بدوسيع نطتق م ا اإل فتء ليشمت ياتت يلرى مت المسدنكفيت ضميريتً
ضتً إلى يق الماة العتدية للخامة الباهلة غير
( ،CCPR/C/FIN/CO/6الفقرة  .)14شاير اللجنة بقلق يي ا
العسا ا رية ص اات إلى يطول يدرة للخامة العسا ا رية ،ين
از ة العمت ا قدص ا ااتد ،يإق العسا ا ا رييت

لى الرغم مت يق م الخامة الباهلة خض ااع لدوجي

ه الوق يش ا اات كوق ير األيرقة العتملة اللجتق ذات الص ا االة الدر

حاد طبيعة الخامة الباهلة ما ت .يسا ا اات مت القلق ييضا ا ا تً مت اع كفتية نشا ا اار المعلومتت ت الحق ير
ا سدنكتف الضمير لاائت الخامة العس رية (المتدة .)18
ينبغا للدولة الأر العيام بما يلا:

-37

(ي)

ضددمان أال تكون بدائي الخدمة العسددكرية عقابية أو تمييزية م حيي نايعتها أو مدتهاال

(ع)

وقن جميع المالحقات القضددائية لألفراد الذي يرفضددون أداء الخدمة العسددكرية على

(ج)

الضدددميري وتوافر بدائي

وأن تظي ات نابع مدناال خارج نأاق العياد العسكرية؛
أس

الضمير وةنالق سراح م يقضون حالياً أحكاماً بالسج على صلة بذل ؛

للخدمة العسكرية.

تكدين جهود ا إل كاء وعا الجمهور بالحق فا االسدددتنكا

حرية الدي
-38

يساات

اللجنة القلق لكوق األقليتت الاهنية قا

كوق ل ت ،ير ضااوء األنظمة الساات ية بش ا ق ذبه

الحيوانتت ير الا لة الطرف ،سا ا ااوى يرص محا دة للحصا ا ااول لى المندجتت الغ ائية الدر سا ا اادوير القيود

الغ ائية الاهنية الختصة ب ت (المواد .)26 ،18 ،2
-39

ينبغا للدولة الأر أن تكفي لأل ليات الدينية ممكانية كافية للوصدددددوت ملى السدددددلع والخدماتال

-40

ش ا ا ااعر اللجنة بتلقلق ألق الا لة الطرف ةقر لى ح م جنتئر غتمإل يض ا ا اافتض الص ا ا اايتغة

وال سيما المنتجات الغذائية التا تستوفا القيود الغذائية الدينية الخاصة بهاال م دون تمييز.

بش ا ا ق اند تك حرمة الاهت (الفص ا اات  17مت القتنوق الجنتئر) ،هنص لى قولة حةس ا ااية ص ا اات إلى س ا اادة

يش ر (المتد تق .)19 18
-41

ينبغا للدولة الأر أن تتخذ الخأوات الالزمة إلسدددقا المدددفة الجرمية ع انتهاك حرمة الدي

ولحماية حرية الفكر والضمير والدي ال وكذا حرية التعايرال وفقاً للمادتي  18و 19م العهد.
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حقوق الأعب الماما ا،صلا
-42

قر اللجنة بتلخطوات الدر ا خ ت الا لة الطرف لدع ي حقوق الش ا ا ااعب الص ا ا ااتمر ،بمت ير ذلو

إنش ا ااتء لجنة للحقيقة المص ا ااتلحة .غير يق اللجنة

ه ال يس ا اات مت القلق لكوق قتنوق البرلمتق الص ا ااتمر -

سا ا ا اايمت المتدة  ،3بشا ا ا ا ق عريج الصا ا ا ااتمر ،المتدة  ،9بشا ا ا ا ق الد اع السا ا ا االطتت بتلدفت ض مع البرلمتق

الصاتمر ير جميع الداابير الةعياة الماى ال تمة الدر قا ؤثر لى ضاع الصاتمييت بصافد م شاعةتً يصاليتً
 لم يعال بعا بطريقة ض اامت حق الش ااعب الص ااتمر ير قرير المص ااير ،ذلو لى الرغم مت آ اء اللجنةالمعدماة ير م ا الصا ا ا ا اااد ير شا ا ا ا اريت الثتنر/يكدولر  . 2018بت لى الع س مت ذلو ،هبا يق ق ار ات

المح مة اإلدا ية العليت الصا ا ا ا ااتد ة ير  5موز/هولي  ،2019ق ار الح ومة بعاع إلغتء ي

جيت اندختبتت

البرلمتق الص ا ا ااتمر ير يهلول/س ا ا اابدمبر  ، 2019دعت ض مع اآل اء الدر ا دما ت اللجنة بش ا ا ا ق الش ا ا ااعب

الصا ا ا ااتمر (انظر الفقر يت  5 4ي ال ) .شا ا ا ااعر اللجنة بتلقلق ك لو بشا ا ا ا ق الدقت ير الدر دحاغ ت يق

اس اادخااع معتهير غتمض ااة لدقييم يثر الداابير ،بمت ير ذلو المش اات يع اإلنمتئية ،لى ثقتية الص ااتمييت س اابت
عيش ا ا م الدقلياية قا يدى إلى اع دلول الس ا االطتت ير مش ا اات ات مجاية للحص ا ااول لى موايقد م الحرة

المسااةقة المساادنيرة .شااير اللجنة ييضا تً إلى لر الا لة الطرف ير الدصاااهق لى ا فتقية منظمة العمت
الا لية بش ق الشعوع األصلية القبلية ( 1989 ،قم ( )169المواد .)27 ،25 ،1
-43

ينبغا للدولة الأر العيام بما يلا:
(ي)

تسدريع عملية تنعيح انون الارلمان المداماال وال سديما المادتي  3المتعلقة بتعرين

المددداماال و 9بأد د ن مادأ الموافقة الحر والمسدددبقة والمسدددتنير ال بغية احترام حق الأدددعب المددداما فا

تقرير الممديرال وفقاً للماد  25ال مقروء وحد ا وباال تران مع الماد  27ال حسدب تفسدير ا فا ضدوء
الماد  1م العهدال وتنفيذ راء اللجنة المعتمد فا تأري الدانا/نوفمار )2(2018؛
(ع)

اسددتعراي التأددريعات والسددياسددات والممارسددات القائمة التا تنظم ا،نأددأة التا د

يكون لها ت ثير على حقوق الأددعب المدداما وممددالحهال بما فا ل المأدداريع اإلنمائية وعمليات

المددناعات االسددتخراجيةال بغية أن تكفيال عملياًال مجراء مأدداورات مجدية مع الأددعب المدداما للحمددوت
على موافقته الحر والمسبقة والمستنير ؛
(ج)

النظر فا التمدددددديق على اتفاقية منظمة العمي الدولية بأددد د ن الأدددددعوب ا،صدددددلية

(د)

تكدين جهود ا لتزويد المسددنولي الحكوميي والمحليي وضددبا الأددرنة والمدعي

والقاليةال ( 1989ر م )169؛

العامي والقضا بالتدريب المناسب على ضرور احترام حقوق الماميي كأعب أصلا.

دات -النأر والمتابعة
-44

ينبغا للدولة الأر أن تنأدددددر على نأاق واسدددددع نت العهدال وتقرير ا الدوري السدددددابعال

و ذه المالحظات الختامية بهد

زياد الوعا بالحقوق المكرسدددددة فا العهد فا أوسدددددا السددددلأات

القضدددددددددائية والتأدددددددددريعية واإلداريةال والمجتمع الم دنا والم نظمات غير الحكومية العاملة فا الالدال
وعددامددة الجمهور .وينبغا للدددولدة الأر

لغاتها الرسمية.

أن تكفددي ترجمددة التقرير و ددذه المالحظددات الختدداميددة ملى

__________
( )2
GE.21-05827
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ووف دق اً للفقر  1م المداد  75م النظدام الدداخلا للجندةال يألدب ملى الددولدة الأر أن تقددمال
-45
بحلوت  26ار/مداره 2023ال معلومدات ع تنفيدذ التوصددددددد ديدات التا ددمتهدا اللجندة فا الفقرات 15
(خأاب الكراهية وجرائم الكراهية)ال و( 19العنف ضد الم أر )ال و( 43حقوق شعب الماما ا،صلا) أعاله.

-46

ووفقاً للدور المتو عة السددددتعراي اللجنةال سددددتتلقى الدولة الأر عام  2027ائمة المسددددائي

ويتو ع منها أن تقدم فا غضددون سددنة واحد ردود ا على ائمة
التا تضددعها اللجنة اي تقديم التقريرال ُ
المسددددائي التا سددددتأددددكي تقرير ا الدوري الدام  .وتألب اللجنة ملى الدولة الأر أيضدد د اً أن تعقدال لدى
معداد ا التقريرال مأدددددداورات واسددددددعة النأاق مع المجتمع المدنا والمنظمات غير الحكومية العاملة فا

الالد .ووفقاً لقرار الجمعية العامة 268/68ال فإن الحد ا ،مددددى لعدد كلمات التقرير و  21 200كلمة.
وسيجرى الحوار الاناء المقاي مع الدولة الأر عام  2029فا جنين.
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