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   واالجتماعية والثقافيةاالقتصاديةاللجنة املعنية باحلقوق 

ا هتاملالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري اخلامس للدامنرك اليت اعتمد            
  )٢٠١٣مايو / أيار١٧ -أبريل / نيسان٢٩(هتا اخلمسني اللجنة يف دور

نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -١
اخلامس للدامنرك بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           

)E/C.12/DNK/5 (   ١٠ عشرة والثامنـة عـشرة املعقـودتني يف          وذلك يف جلستيها السابعة 
، واعتمدت، يف جلـستها الثامنـة والعـشرين     )E/C.12/2013/SR.17-18 (٢٠١٣مايو  /أيار

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٣مايو / أيار١٧املعقودة يف 

  مقدمة  -ألف  
يف ، مبـا    )E/C.12/DNK/5(ترحب اللجنة بتقدمي الدامنرك تقريرها الدوري اخلامس          -٢

ذلك املعلومات املتعلقة باحلالة يف غرينالند وجزر فارو وبـالردود علـى قائمـة املـسائل                
)E/C.12/DNK/Q/5/Add.1 .(            ًوتالحظ مع التقدير أن وفد الدولة الطـرف كـان متوازنـا

وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار     . جنسانياً ويتركب من خرباء ينتمون إىل خمتلف الوزارات       
  . والبناء الذي أجرته مع اللجنةالتفاعلي املفيد

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
  :تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي  -٣

  ؛٢٠١٢مايو / يف أيار اإلمنائياعتماد استراتيجية جديدة للتعاون  )أ(  
 لبحث أمور منها    ٢٠١٢ديسمرب  /إنشاء جلنة خرباء يف شهر كانون األول        )ب(  

ولية مبا يف ذلك العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق          مسألة إدراج صكوك حقوق اإلنسان الد     
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
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اإلجراءات اليت اُتخذت واهلادفة إىل حتسني األوضاع املعيـشية مللتمـسي             )ج(  
  اللجوء وغريهم من املهاجرين يف الدولة الطرف؛

عاية األمومة  إصدار جمموعة جديدة من املبادئ التوجيهية الوطنية املتعلقة بر          )د(  
  ؛٢٠١٢ واليت مت حتديثها يف عام ٢٠٠٩يف الدامنرك يف عام 

  ).٢٠١٤-٢٠١١(اعتماد خطة عمل ملناهضة االجتار بالبشر   )ه(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
تعرب اللجنة من جديد عن قلقها ألن الدولة الطرف ما زالت حىت اآلن مل تـدرج                  -٤

ويـساور  . قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تشريعها احمللي      العهد الدويل اخلاص باحل   
اللجنة القلق أيضاً برغم بيان الدولة الطرف أن احملاكم الدامنركية تطبق أحكـام العهـد وأن      
السوابق القضائية تبني أن معاهدات حقوق اإلنسان الدولية ُتطبق من قبل احملاكم أو يتـذرع           

 ذكرت أن املعاهدات غري املدرجة ليس هلا أثـر           احملكمة العليا  وأنهبا األطراف يف قضية ما      
  .مباشر يف النظام القانوين احمللي

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية             
واالجتماعية والثقافية يف تشريعها احمللي وأن تسعى إىل شحذ الوعي وحتـسني املعرفـة              

ريق التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والربامج التدريبية مبا يف ذلك الربامج            بالعهد عن ط  
وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العـام         . اليت توجه إىل السلك القضائي    

  . املتعلق بتطبيق العهد حملياً) ١٩٩٨(٩رقم 
مـن  ) د(٧املادة   على   هاتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تواصل اإلبقاء على حتفظ          -٥

 وهو التعهد الذي أبدته الدولة الطرف       رمسيةالعهد فيما يتعلق باحلق بدفع أجور اإلجازات ال       
  .١٩٧٢وقت التصديق على العهد يف عام 

توصي اللجنة بأن ُتعيد الدولة الطرف نظرها يف التحفظ الـذي أبدتـه علـى                 
دولة الطـرف أدرجـت     من العهد، بغية سحب هذا التحفظ، سيما وأن ال        ) د(٧ املادة

  ).د(٧عنصراً مؤقتاً يف حتفظها على املادة 
عهد الـدامنركي حلقـوق   املتالحظ اللجنة مع التقدير املركز املستقل الذي يتمتع به       -٦

  .اإلنسان ولكن تأسف لكون واليته ال تشمل حىت اآلن جزر فارو
، إىل سن    الدولة الطرف، بالتعاون مع حكومة جزر فارو       دتوصي اللجنة بأن تعم     

تشريع الغرض منه توسيع الوالية املنوطة باملعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان حبيث تـشمل     
كما إهنا تشجع املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان على أن يتصدى          . هذه الوالية جزر فارو   

للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أساس مساواهتا باحلقوق املدنية والسياسية        
  .ة حتقيق عاملية حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزءبغي
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رتكز تأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تعتمد تشريعاً شامالً مناهضاً للتمييز بل ت              -٧
عوضاً عن ذلك على قوانني خمتلفة توفر مستويات متباينة من احلمايـة لـشىت اجملموعـات                

  ).٢املادة (واألفراد 
العتماد تشريع شامل منـاهض     خطوات  لة الطرف   توصي اللجنة بأن تتخذ الدو      

للتمييز ويضمن احلماية من التمييز لكافة األفراد للتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           
كما توصـي  .  من العهد٢ من املادة   ٢والثقافية على حنو ما هو منصوص عليه يف الفقرة          

مـن التمييـز   احلماية كذلك هذا التشريع  وفر  اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على أن ي       
وتسترعي اللجنة نظر الدولة الطرف إىل تعليقها       . القائم على أساس امليل اجلنسي والعجز     

املتعلق بعدم التمييز يف جمال احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          ) ٢٠٠٩(٢٠ العام رقم 
  .والثقافية

بني ما تتقاضـاه    تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها بشأن استمرار الفجوة يف األجور             -٨
املرأة وما يتقاضاه الرجل وال سيما يف جزيرة فارو فضالً عن نقص متثيل املرأة يف املناصـب                 

  ).٣املادة (العليا وخاصة يف القطاعني األكادميي واخلاص 
توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إىل ضمان املساواة بني              

واملرأة وأن  عاجل الفوارق املستمرة يف األجور بني الرجل        الرجل واملرأة يف مكان العمل وت     
ن كما توصي الدولة الطرف بأن تضمّ     .  للمرأة يف املناصب اإلدارية    تضمن التمثيل العادل  

  .تقريرها الدوري املقبل معلومات عن التقدم احملرز يف هذه اجملاالت
رار مـصاعب يف    يساور اللجنة القلق من أن نساء فئات األقلية تـواجهن باسـتم             -٩

احلصول على احلقوق املنصوص عليها يف العهد وال سيما الوصـول إىل التعلـيم والعمالـة                
  ).٣املادة (والرعاية الصحية 

تـدابري  التوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف التدابري اليت تتخذها، مبا يف ذلك              
قوق املنصوص عليها ؤقتة، لتيسري حصول النسوة من فئات األقلية على كافة احلاملاصة اخل

  .يف العهد وال سيما التعليم والعمالة والرعاية الصحية
يساور اللجنة القلق ألن معدل سوء االستخدام بني الشباب وبني املهاجرين من البلدان               -١٠

وهي قلقة أيضاً ألن فترة استحقاق مزايا البطالة مت ختفيـضها           . النامية أعلى من املتوسط الوطين    
  ).٦املادة (بعد أن كانت أربع سنوات  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١باراً من إىل سنتني اعت

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف اخلطوات اليت تتخذها وخاصة عن طريق            
 للتصدي ملعدالت البطالة األعلى بني الشباب فضالً عن ٢٠١٣خطة اإلنقاذ العاجلة لعام  

ن الدولة الطـرف تقريرهـا      للجنة أيضاً بأن تضمّ   وتوصي ا . املهاجرين من البلدان النامية   
الدوري املقبل تقييماً يتناول أثر خفض مدة استحقاق البطالة على مـستويات معيـشة              

  .األشخاص املتأثرين هبذا التغيري
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وتبدي اللجنة قلقها من أن األشخاص ذوي اإلعاقة ممثلون متثيالً ناقصاً يف سـوق                -١١
كما يساور اللجنة القلق ألن التشريع احمللي املتعلق        .  االحندار  آخذة يف  مالعمالة وأن مشاركته  

  ).٦املادة (بالعمالة ال يتضمن واجباً يتحمله رب العمل عادة بتوفري اإليواء بتكلفة معقولة 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات للنهوض بسوق عمالة شـاملة              

عاهتا احمللية املتعلقة بالعمالـة حبيـث       لألشخاص ذوي اإلعاقة وأن تعمد إىل تعديل تشري       
  .املعقول التكلفةتتضمن واجباً يتحمله أرباب العمل بتوفري السكن 

تالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل حتدد حىت اآلن أجراً أدىن وطنياً مما يعرض                 -١٢
 للخطر بوجه خاص حق العمال غري املشمولني باالتفاقات اجلماعية فضالً عن األشـخاص            

  ).٧املادة (حلصول على أجر متساوٍ لقاء عمل متساوي القيمة يف اذوي اإلعاقة 
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري تشريعية وغريهـا مـن التـدابري                

وهي توصي أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل إعادة النظر بصورة          . لتحديد أجر أدىن وطين   
ا وبأن حتدده يف مستوى كاٍف يـوفر لكافـة          دورية يف مستوى األجر األدىن الوطين هذ      

  . كافياًاًالعمال وألسرهم مستوى معيشّي
 مستوى املساعدة االجتماعية األساسية املتمثلة يف عالوة تدفع         إزاءيساور اللجنة القلق      -١٣

 لتـأمني   يكفي ال من العمر ُحددت يف مستوى       امسة والعشرين لألشخاص الذين هم دون اخل    
اور اللجنة القلق أيضاً من أن إصالح التقاعد املبكر رمبا يستبعد أشخاصـاً             ويس. العيش الكرمي 

  ).٩املادة  (يةتقاعدعجز ذوي إعاقة هم دون سن األربعني من احلصول على معاشات 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل كفاية مستوى املساعدة االجتماعية اليت             

ن العمر وأجر كـاٍف لتـأمني العـيش          م  اخلامسة والعشرين  يستفيد منها أشخاص دون   
كما توصي الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لكفالة حصول األشـخاص ذوي            . الكرمي

  .اإلعاقة ممن هم دون األربعني من العمر على معاشات عجز تقاعدية
ويساور اللجنة القلق من أن العقوبة البدنية املسلطة على األطفال ليـست ممنوعـة                -١٤

  .صراحة يف كافة األوساط يف غرينالند
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات تضمن حظر العقوبة البدنية يف كافة              

  .األوساط يف غرينالند
عني يف دور رعاية خارج بيـوهتم       األطفال املود كثرة عدد   تشعر اللجنة بالقلق إزاء       -١٥
  ).١٠املادة (يف ذلك دور الرعاية املؤسسية  مبا

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات تكفل نوعاً من الرعاية األسرية بدالً              
وهي توصـي الدولـة     . من الرعاية املؤسسية لكافة األطفال احملرومني من البيئة األسرية        

األطفال الـذين يودعـون يف بيـوت        أن حيصل   كفالة  الطرف أيضاً بأن تتخذ خطوات ل     
واللجنـة  .  وال سيما األطفال ذوي اإلعاقة، على الرعاية الكافيـة ،للرعاية خارج بيوهتم 
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توصي يف هذا الصدد بأن تضع الدولة الطرف يف االعتبار املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة               
  .٦٤/١٤٢بالرعاية البديلة لألطفال، املرفقة بقرار اجلمعية العامة 

يساور اللجنة القلق ألن بعض قطاعات السكان يواجهون اخلطر املتزايد املتمثـل يف               -١٦
العيش يف فقر وال سيما األسر الوحيدة املعيل واألسر اليت حتظى برعاية الدولة فـضالً عـن                 

  ).١١املادة (األسر املهاجرة 
فقر وتعيني  توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتحديد خط وطين لل            

تدابري تضمن توفري الدعم احملدد اهلدف لكافة من يعيشون يف فقر وال سيما األسر الوحيدة 
وتوصي كذلك بأن ُتتخذ . املعيل واألسر اليت حتظى برعاية الدولة فضالً عن األسر املهاجرة

 الفقر من التدابري القائمة والرامية إىل تشجيع ختفيف وطأةإىل تدابري حمددة اهلدف باإلضافة 
وتوجه اللجنة،  . خالل التعليم والتصدي للفقر يف املستوطنات والقرى النائية يف غرينالند         

الفقر والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق   بشأن   ايف هذا الصدد، نظر الدولة الطرف إىل بياهن       
  .٢٠٠١مايو / أيار٤االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي اعُتمد يف 

بالقلق ألن العمال املهاجرين وغريهم من اجملموعات احملرومة واملهمشة         تشعر اللجنة     -١٧
ويساور اللجنـة القلـق   . الئممبن فيهم الروما يواجهون عقبات يف إعالن احلق يف السكن امل    

أيضاً بسبب استمرار النقص يف املساكن االجتماعية مبا يف ذلك النقص الذي تشكوه جـزر               
 استمرار التشرد يف الدولة الطرف وال سيما تشرد         بلك بسب وهي قلقة باإلضافة إىل ذ    . فارو

  ).١١املادة (السكان املهاجرين فضالً عن استمرار ارتفاع عدد اإلخالء بالقوة 
) ١٩٩١(٤توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع يف اعتبارها تعليقها العام رقم              

كفالة حصول الفئات احملرومة    بشأن احلق يف السكن املالئم، وتتخذ كافة التدابري املناسبة ل         
واملهمشة مبن فيها املهاجرون والروما على احلق يف السكن املالئم وذلك بتأمني املـوارد              
الكافية املخصصة للزيادة يف املعروض من املساكن االجتماعية ومن خالل توفري األشكال            

 باإلضافة إىل ذلك    وتوصي اللجنة . املالئمة من الدعم املايل كاإلعانات اليت ُتمنح لإلجيار       
بأن تتخذ الدولة الطرف كافة اإلجراءات املناسبة لتحسني مرافق االستقبال كّماً ونوعـاً             

مبا يف ذلك مآوي اخلدمات االستعجالية، واخلانات ومراكز االستقبال وإعادة التأهيـل            (
وأن تضع السياسات والربامج املالئمة لتسهيل إعـادة اإلدمـاج          ) االجتماعي واملبيتات 

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف اخلطوات اليت         . االجتماعي ملن ال مأوى هلم    
سكن مالئـم   بتضمن لضحايا اإلخالء القسري حصوهلم على سكن بديل أو تعويضهم           

بـشأن  ) ١٩٩٧(٧ وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة يف تعلقيها العام رقـم          
  .حاالت اإلخالء القسري

 الذين ُجمع مشل أسـرهم       اخلاضعني حلصص معينة    الالجئني الحظ اللجنة بقلق أن   ت  -١٨
واملهاجرين الذين ال حيملون وثائق يواجهون باستمرار مصاعب يف احلصول على تسهيالت            

  ).١٢املادة (الرعاية الصحية والسلع واخلدمات 
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ن توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات تضمن لكافة األشخاص الـذي             
ينتمون إىل الفئات احملرومة واملهمشة واألفراد وال سيما الالجئني اخلاضعني حلصص معينة            

 لُّم مشل أسرهم واملهاجرين الذين ال وثائق هلم وأفراد أسـرهم احلـصول    ّممن واملهاجرين
وتوصي اللجنة بأن تشمل هذه اخلطوات ضمان       . على خدمات الرعاية الصحية األساسية    

. خاص بعد وصوهلم إىل الدولة الطرف، وتوفري اللقاحات ألطفـاهلم         الفحص الطيب لألش  
ختاذ خطوات لشحذ وعي الفئات احملرومة واملهمـشة        باوهي توصي الدولة الطرف أيضاً      

واألفراد املشمولني مبنظومة الرعاية الصحية وتأمني حصوهلم مجيعاً على املعلومـات ذات            
  .بلغات غري اللغة الدامنركيةوذلك الصلة 
يساور اللجنة القلق بشأن وضع احملرومني من أطفال املهاجرين والروما يف املـدارس               -١٩

وهي قلقة كـذلك    . احلكومية بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية مقارنة بالتالمذة الدامنركيني       
  ).١٤ و١٣املادتان (ألن األطفال ملتمسي اللجوء ال يقع إدماجهم بسرعة يف املدارس العمومية 

جنة الدولة الطرف بأن تضع أولويات لتنفيذ اإلطار اخلاص بالتنميـة           توصي الل   
. اللغوية وخفض أثر اخللفيات االقتصادية واالجتماعية لألطفال يف أدائهـم األكـادميي           

وتوصي اللجنة باإلضافة إىل ذلك بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات تكفـل مللتمـسي              
عمومية وعدم تعليمهم يف البدايـة يف       اللجوء من األطفال إدماجهم بسرعة يف املدارس ال       

  .مدارس منفصلة
تشعر اللجنة بقلق إزاء األطفال ذوي اإلعاقة الذين تكون حظوظهم أقل من حظوظ               -٢٠

األطفال الساملني يف جمال اجللوس المتحانات بعد إمتام التعليم االبتدائي والثانوي اإللزامـي             
ون أدىن من أداء األطفال الذين ال يشكون        وحىت إذا ما جلسوا إىل االمتحان فإن أداءهم يك        

  ).١٤ و١٣املادتان (أي إعاقة 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لتأمني التعليم الشامل لألطفـال         

وتوصي أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف وجود مدرسني مـدربني لتربيـة            . ذوي اإلعاقة 
 تتوفر لألطفال ذوي اإلعاقة األدوات      األطفال ذوي اإلعاقة داخل املدارس النظامية وأن      

  .واللوازم الضرورية
تشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف مل تطبق مبدأ الذاتية الثقافيـة فيمـا يتـصل                  -٢١

  ).١٥املادة (باالعتراف بقبيلة التول يف غرينالند باعتبارها مجاعة متميزة من السكان األصليني 
خذ خطوات لالعتـراف بقبيلـة التـول يف         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تت       

غرينالند باعتبارها مجاعة متميزة من السكان األصليني قادرة علـى املطالبـة حبقوقهـا              
  . التقليدية مبا يف ذلك احلفاظ على هويتها الثقافية واستخدام لغتها

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ اخلطوات اليت ُتمكّن كافة الفئات احملرومة       -٢٢
واملهمشة واألفراد مبن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة فضالً عن األطفال املنتمني إىل أسـر   
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 التمتع الكامل حبقهـم يف      منمنخفضة الدخل وأطفال املهاجرين وغريهم من األشخاص        
  . املشاركة يف احلياة الثقافية

مـات  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف بأن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلو           -٢٣
تتعلق باإلجراءات اليت اُتخذت لضمان حق كل شخص يف التمتع مبزايا التقدم العلمـي              

  .من العهد) ب(١، الفقرة ١٥وتطبيقاته طبقاً للمادة 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول             -٢٤

  .ية واالجتماعية والثقافيةاالختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاد
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق على االتفاقيـة              -٢٥

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم والربوتوكـول االختيـاري            
وتكرر اللجنة توصيتها الدولة الطرف بأن تنظر       . التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

بـشأن الـسياسة    ) ١٩٦٢(١١٧ التصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم         يف
املتعلقة بالوقايـة مـن     ) ١٩٩٣(١٧٤، ورقم   )األهداف واملعايري األساسية  (االجتماعية  

  .احلوادث الصناعية الكربى
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع              -٢٦

مستويات اجملتمع وال سيما املسؤولني يف الدولة وسلك القضاء ومنظمـات           وعلى كافة   
اجملتمع املدين وأن تترجم هذه املالحظات وتروج هلا على أكرب نطاق ممكن وإبالغ اللجنة              

كما إهنا تشجع   . باخلطوات اليت اُتخذت تنفيذاً هلذه املالحظات يف تقريرها الدوري املقبل         
فة اجلهات الفاعلة ذات العالقة مبا فيها املنظمـات غـري           الدولة الطرف على إشراك كا    

احلكومية وأعضاء اجملتمع املدين يف العملية النقاشية على املستوى الوطين قبيـل تقـدمي              
  .تقريرها الدوري املقبل

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس معداً وفقـاً               -٢٧
 ٢٠٠٨ لتقدمي التقـارير الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف عـام        للمبادئ التوجيهية املنقحة  

)E/C.12/2008/2( ٢٠١٨مايو / أيار٣١، حبلول.  

        


