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املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري اخلامس

للدامنرك*

أولا -مقدمة
 -١نظرت اللجنة يف التقرير الدوري اادس ل للدوا ر  )CRC/C/DNK/5يف جلسدتهاس 2230
ر 223١انظر  CRC/C/SR.2230ر )2231املعقودتني يف  ١5أيلول/سبتمرب ،راعتموت املالحظست
ااتس هة التسلهة يف جلستاس  225١املعقودة يف  29أيلول/سبتمرب .20١7
 -2رترحددل اللجن دة بتقددول الورلددة الرددر تقرير ددس الددوري ااددس ل ربردرد ددس اارهددة عل د
قسئمددة املسددسئ  ،)CRC/C/DNK/Q/5/Add.1ر ددو ددس سددسعو عل د اددق حسلددة حقددو الر د يف
الورلة الرر امسً أ ض  .رتعرب اللجندة عدت تقدوير س للردواي البندسي الد داي دل ر دو الورلدة
الرر املتعود القرسعست.

اثنيا -تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
 -3ترحل اللجنة ابلتقوم ال أحرزته الورلة الرر يف جمسالت شىت ،ناس التصويق عل
عددود ددت الصدددو الورلهددة أر االنضددمسم سلهاددس ،رال سددهمس تصددويقاس عل د الربرتو ددول اال تهددسي
امللرق ابالت سقهة راملتعلق إبجراي تقول البالغست ،رسرباس اإلعالن ال أصويته بعو تصويقاس
عل الربرتو دول اال تهدسي امللردق ابالت سقهدة راملتعلدق ببهدل اوا دسل راسدتاالل اوا دسل يف البادسي
ريف املواد اإلابحهة همدس صدا االسدتءنسي اإلقلهمدر فدري دسير رغرينلندو دت الربرتو دول اال تهدسي .
رتالح د اللجنددة أيض دسً ددل التقددوير التددوابة التؤ دريعهة راملسسسددهة رالسهسسددستهة ال د ا د س الورلددة
الر ددر لتن ه د االت سقه ددة ،رال س ددهمس تع ددوي ق ددسنون سقس ددة الع ددول ،ال د يوس ددل نر ددس اس ددت وام
اسددتجواب اوا ددسل ابل هددويو يف سج درايات ا ددس قر رتعددوي ق ددسنون يعسيددة الر د لع ددسم ،20١٤
ال د يلددرم سداية يعسيددة الر د بسددمسط اياي اوا ددسل يف قضددس يعسيددة اوا ددسلر رتعددوي القددسنون
افنسئر ،ال يؤود العقوابت امل ررضة عل اغتصسب اوا دسل راسيسدة افدنل دل اوا دسل الد يت
مل يبلاوا ست الرشو افنسر ابست وام الت و افسو أر الن سر ،ضالً عت املبسديتني اللتني أالقتس

__________

*

اعتمو س اللجنة يف دري س السسدسة رالسبعني  29-١١أيلول/سبتمرب .)20١7
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يف  ١٨ددسنون اورل/ديسددمرب  20١٦ر 3شددبسرب /رباير  20١7انظددر ،CRC/C/DNK/Q/5/Add.1
ال قراتن  ٦9ر )70راعتمسد االسرتاتهجهة الوانهة ملدس ردة املنسزعدست املتعلقدة ابلؤدر لعدسم 20١2ر
رسنؤسي املر ر الواين ملدس رة افرمية اإللدرترنهة يف عدسم 20١٤ر راعتمدسد االسدرتاتهجهة ر ردة العمد
الوانهتني ملدس رة العنف يف ال رتة  20١7-20١٤غرينلنو)ر راعتمسد اارة الوانهدة ملندل العندف
يف ساسي عالقست املعسشرة رالقرابة لعسم  20١١جري سير).

اثلثا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
 -٤ت د ر اللجنددة الورلددة الرددر ب درتابق اهددل ا قددو املدرسددة يف االت سقهددة ربعددوم قسبلهتاددس
للتجرئة ،رتؤود عل أمههة اهل التوصهست الوايدة يف ه املالحظست ااتس هدة .رتدود اللجندة أن
توجدده انتبددسه الورلددة الرددر سا التوصددهست املتعلقددة اب ددسالت التسلهددة ،ر ددر توصددهست ددل ا ددس
توابة عسجلة بؤأهنس :االعتواي راالستاالل افنسهسن ال قرة )2١ر راوا سل ا رر ون دت البهةدة
اوسد درية ال ق ددرة )27ر راوا ددسل رر اإلعسق ددة ال ق ددرة )29ر ر س ددتوع املعهؤ ددة ال ق ددرة )35ر
راوا سل لتمسو اللجوي ال قرة )٤0ر راوا سل غة املصروبني ب رياق ال قرة .)٤2

ألف -تدابري التنفيذ العامة (املاداتن  4و 42والفقرة  6من املادة )44
التحفظات
 -5يف ضوء إعالن وبرانمج عمل فيينا اللذين اعتمـداا املـر ر العـاملي ققـوق اننسـان
يف ع ـ ـ ـ ـ ــام  ،)A/CONF.157/23( ١٩٩٣تك ـ ـ ـ ـ ــرر الل ن ـ ـ ـ ـ ــة توص ـ ـ ـ ـ ــياهتا الس ـ ـ ـ ـ ــابقة (انظ ـ ـ ـ ـ ــر
 ،CRC/C/DNK/CO/4الفقــرة  )٩وتوصــي تن تنظــر الدولــة الطــرف يف ىــح فظ ــا علــ
الفقرة (()2ب) من املادة  40من التفاقية.
حالة التفاقية
 -٦توص ــي الل ن ــة تن تتو ــذ الدول ــة الط ــرف ت ــدابري ندم ــا يـ ـ أحك ــام التفاقي ــة
وبروتوكولي ا الختياريني إدماجـ ا صـرً ا وكـامالا يف تشـريعاهتا الو نيـة مـن أجـل تعييـي تط يق ـا
من جان احملاكم واهليئات املسرولة عن اختاذ القرارات اندارية.
التشريعات
ــيا الل نــة علمـا بتوضــي الدولــة الطــرف أن تعمــيم مراعــاة حقــوق الطفــل يســتند
-7
إىل م دأ املساءلة القطاعية ،غري أهنا تعرب عن قلق ا إزاء عدم كفاية هذا انجراء مـن حيـ
السـ ـ ـ ـ ــالمة واملسـ ـ ـ ـ ــاءلة القـ ـ ـ ـ ــانونيتني ،وتشـ ـ ـ ـ ــري مـ ـ ـ ـ ــن إىل توصـ ـ ـ ـ ــياهتا السـ ـ ـ ـ ــابقة (انظـ ـ ـ ـ ــر
 ،CRC/C/DNK/CO/4الفقرة  ،)١٣وتوصي تن تقوم الدولـة الطـرف ،ـا يف ذلـط ىـلطات
غرينلند وجير فارو ،ا يلي:
اختــاذ ي ـ التــدابري الالزمــة لكفالــة اتســاق التش ـريعات وا نظمــة انداريــة
أ)
الســارية يف يــ ألــاء إقلــيم الدولــة الط ــرف اتســاقا كــامالا م ـ أحكــام وم ــاد التفاقيـ ـة
والربوتوكولني الختياريني؛
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ب) النظــر يف مشــاري القــوانني ا ديــدة وفــق ا صــو القانونيــة وتقيــيم مــد
أتثريها عل ا فا ؛
ج) النظــر يف وضـ مشــرون قــانون مــامل يقــوم علـ حقــوق ا فــا ويت ــمن
ي اققوق املنصوص علي ا يف التفاقية.
السياىة والىرتاتي ية الشاملتان
-٨
كامالا؛

توصي الل نة الدولة الطرف ا يلي:
أ)

وض ـ ىياىــة مــاملة واى ـرتاتي ية منســقة مــن أجــل تنفيــذ التفاقيــة تنفيــذا

ب كفال ـ ــة اى ـ ــتناد السياى ـ ــة الش ـ ــاملة والىـ ـ ـرتاتي ية املنس ـ ــقة إىل اقق ـ ــوق
واعت ارا ــا ج ــيءا ل يت ـ ـيأ م ــن خط ــا التنمي ــة الو ني ــة ،مـ ـ مراع ــاة اخ ــتالف الس ــياقات
انقليمية ،ول ىيما يف إقليمي غرينلند وجير فارو ،مراعاة كاملة؛
ج) ت ــمني الى ـرتاتي ية املنســقة أهــداف ا وغــاجت زــددة مقيــدة تجــل زم ـ
وقابلة للقياس من أجل رصد التقدم احملرز يف ت ي ا فا جبميـ حقـوق م وربـا هـذ
الىـ ـرتاتي ية رتلىـ ـرتاتي يات واملييانيـ ـات املعتم ــدة علـ ـ الص ــعيد ال ــو وعلـ ـ ص ــعيدي
القطاعات وال لدجت ل مان ختصيص ما يكفي مـن املـوارد املاليـة وال شـرية والتقنيـة الالزمـة
لتنفيذها.
التنسيق
يا الل نة علم ا رتلتوضي الذي قدمته الدولة الطرف فيما يتعلق بقطان املسـاءلة
-9
عــن إعمــا حقــوق الطفــل .غــري أن الل نــة تــذ اكلر الدولــة الطــرف تايــة إنشــاء هيئــة تنســيق
تنــاهب ــا مســرولية تنظــيم تط يــق ي ـ جوان ـ التفاقيــة ومــا يتصــل ــا مــن اى ـرتاتي يات
وخطــا عمــل متعلقــة رت فــا  ،عل ـ الصــعيد القطــاعي ،وتنســيقه وتقييمــه ،وذلــط لكفالــة
إعما ي حقوق الطفل إعمالا مامالا ومنسقا وخاضع ا للرصد .وبناء علـ ذلـط ،توصـي
الل نــة تن تنظــر الدولــة الطــرف يف إنشــاء هيئــة تنســيق وحيــدة رفيعــة املســتو مشــرتكة بــني
الوزارات.
توزي املوارد
 -١0يف ضوء التوفي ات اليت مـ دها اننفـاق يف انونـة ا خـرية ،والـيت لـة يف لـة
ما لته ختفيض بد إعالة الطفل بنس ة  5يف املائة ،ا مر الذي قد يرثر ىل ا علـ إعمـا
اققــوق املكرى ــة يف التفاقيــة ،ول ى ــيما حق ــوق ا فــا ال ــذين تعــيل م أى ــر ذات دخ ــل
منوفض ،توصي الل نة ،رتنمارة إىل تعليق ا العام رقم  )2 0١6(١٩بشـأن عمليـة امليينـة
العامة من أجل إعما حقوق الطفل ،تل تتوذ الدولـة الطـرف تـدابري ختفـيض إضـافية مـا مل
تقيام أثر تدابري التقشف يف اجملالت اليت تتصل حبقوق الطفل بصورة م امـرة أو غـري م امـرة
وأن تلغي يف أقرب وقة ممكن ي التدابري اليت ترثر ىل ا يف تلط اجملالت.
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ال ياانت
الل نة الدولة الطرف عل تعييي النظم انحصائية والتحليالت املتعلقة بتنفيذ
-١١
التفاقية يف جـير فـارو ويف غرينلنـد وعلـ كفالـة ـ ال يـاانت واىـتودام ا بشـكل من ـي
يف إرمـاد السياىــات والـربامج املتعلقــة رتلفقــر والعنـف وإىــاءة املعاملــة .وبوجـه عــام ،توصــي
الل نــة تن تواصــل الدولــة الطــرف تعييــي قــدرهتا عل ـ القيــام من ي ـ ا جبم ـ و ليــل بيــاانت
لــة معــايري من ــا الســن ونــون ا ــنس واخللفيــة انثنيــة يف ي ـ اجملــالت
مصــنفة حس ـ
املشمولة رتلتفاقية يف ي أرجاء إقليم ا.

رتء -امل اد العامة (املواد  2و ٣و 6و)١2
عدم التمييي
 -١2تالحــا الل نــة أن التمييــي زظــور عموم ـا وج ـ القــانون ،ولكن ــا توصــي الدولــة
الطرف ا يلي:
ض ــمان حص ــو يـ ـ ا ف ــا  ،ــن ف ــي م ا ف ــا امللتحق ــون ــدارس
أ)
داخلية ،أو ا فا ا جان امللتحقـني رافـق تعليميـة مرقتـة ،علـ التعلـيم يف إ ـار النظـام
التعليمي العادي وفق ا لقانون املدارس العامة؛
ب) اعتمـ ــاد تش ـ ـري زـ ــدد ملناه ـ ــة التمييـ ــي ًظـ ــر ص ـ ـراحة التمييـ ــي يف ي ـ ـ
اجملالت ضد ا فا من ذوي انعاقة واملثليات واملثليني وميدوجي امليل ا نسي ومغـايري
اهلويــة ا نســانية وحــاملي صــفات ا نســني ،وذلــط رتلنظــر إىل أن حظــر التمييــي علـ أىــاس
انعاقة أو امليل ا نسي يقتصر عل جما العمل؛

ج) مواصــلة اختــاذ تــدابري توعيــة ملكافحــة ي ـ أمــكا التمييــي ضــد ا فــا
املنتمــني إىل ا قليــات انثنيــة وملتمســي الل ــوء والالجئــني وأ فــا الرومــا وا فــا ذوي
انعاقــة وا فــا مــن املثليــات واملثليــني وميدوجــي امليــل ا نســي ومغــايري اهلويــة ا نســانية
وحاملي صفات ا نسني.
احرتام آراء الطفل
 -١3تالحــا الل نــة مـ التقــدير أن العديــد مــن التشـريعات ذات الصــلة عــيزت مشــاركة
ا فــا يف عمليــة صــن القـرار ،غــري أهنــا تشــري إىل تعليق ــا العــام رقــم  )200٩(١2بشــأن
حــق الطفــل يف الىــتمان إليــه ،وتوصــي تن تكفــل الدولــة الطــرف انط ــاق التش ـريعات الــيت
تعــرتف حب ــق الطفــل يف الى ــتمان إلي ــه علـ ـ عمليــة ص ــن القــرار يف يـ ـ مراحــل التعل ــيم،
ول ىــيما يف املــدارس البتدائيــة وانعداديــة اخلاصــة ،وأن تكفــل أي ـ ا تقيــد هــذ املــدارس
تحكام قانون اندارة العامة فيما يتعلق رتلتشاور م ا راف املعنية.
 -١٤وتوصي الل نة تن تكفل الدولـة الطـرف أخـذ آراء الطفـل يف العت ـار دومـ ا وبقـدر
كــاف يف اتفاقــات اق ــانة بغيــة يايتــه يايــة أف ــل مــن اناثر الســل ية النا ــة عــن ــالق
والديه أو انفصاهلما.
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جيم -اققوق واقرجت املدنية (املواد  7و 8و)١7-١٣
ا نسية
 -١5ـ الل نــة الــدامنرك عل ـ مــن ي ـ ا فــا الــذين يولــدون يف ال لــد ا نســية
الدامنركية تلقائيا لكي ل يص حوا عدميي ا نسية.
حق الطفل يف معرفة والديه وتلقي رعايت ما
 -١٦توصي الل نة تن تكفـل الدولـة الطـرف لا فـا الـذين فصـلوا عـن والـدي م صـوانا
ملصــاق م الف ــل أو ا فــا املت نــني اقــق يف معرفــة أصــل م ،قــدر انمكــان ،إذا رغ ــوا يف
ذلط.

دا  -العن ــف ض ــد ا ف ــا (امل ــادة  ،١٩والفق ــرة  ٣م ــن امل ــادة  ،24والفق ــرة  2م ــن
املادة  ،28واملادة  ،٣4والفقرة (أ) من املادة  ،٣7واملادة )٣٩
التعذي وغري من ضروب املعاملة أو العقوبة القاىية أو امل ينة
 -١7تالحــا الل نــة اافــاد إيــدان ا فــا يف اق ـ س النف ـرادي تمــر مــن احملكمــة يف
الل نة الدولة الطرف عل إلغاء هذ املمارىة.
مراكي اق س الحتيا ي ،غري أهنا
العقوبة ال دنية
 -١٨تالحا الل نة م التقدير أن العقوبـة ال دنيـة غـري مشـروعة يف الدولـة الطـرف ،غـري
أن الل ن ــة ،يف ض ــوء التق ــارير ال ــيت تفي ــد رتى ــتمرار ممارى ــة العن ــف ض ــد ا ف ــا يف إ ــار
ا ىرة ،توجه انت ا الدولـة الطـرف إىل تعليق ـا العـام رقـم  )2006(8بشـأن حـق الطفـل يف
اقمايــة مــن العقوبــة ال دنيــة وغريهــا مــن ضــروب العقوبــة القاىــية أو امل ينــة ،وتوصــي الدولــة
الطرف ا يلي:
بذ مييد من ا ود نذكاء الوعي بعـدم مشـروعية العنـف ضـد ا فـا ،
أ)
ا يف ذلط العقوبة ال دنية ،ولتنفيذ هذا اقظر تنفيذا مالئمـا ،والعمـل ،رتلتعـاون مـ وىـائا
انعالم وقطـان التعلـيم ،علـ كفالـة أن يكـون ا فـا علـ علـم حبق ـم يف العـييف يف مـأمن
من العنف؛
ب) الــرتويج مــكا إجيابيــة قائمــة عل ـ املشــاركة وخاليــة مــن العنــف لتنشــئة
ا فا وأتديـ م وتقـدا الـدعم لـورتء وا م ـات الـذين جيـدون صـعوبة يف أداء واجـ م يف
تنشئة أ فاهلم وأتدي م.
اناا وإىاءة املعاملة
 -١9توصي الل نة الدولة الطرف ا يلي:
زجدة قدرات ال لدجت ،عند القت اء ،عل ديـد حـالت إىـاءة معاملـة
أ)
ا فا وعل تل ية احتياجات ا فا ال حاج بسرعة وبشكل كاف؛
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ب) امل ي يف تعييي برامج ويالت التوعية والتثقيف املنفذة شاركة ا فا ،
وصوغ اىرتاتي ية ماملة ملن إىاءة معاملة ا فا ومكافحت ا؛
ج) توفري كل ما يليم من دعم لورتء وا م ات الذين قد ي ملون أ فاهلم ،م
الرتكيي بوجه خاص عل اقالة يف غرينلند.
الىتغال والعتداء ا نسيان
 -20ترحددل اللجنددة ابلتددوابة الد ا د س الورلددة الرددر ملنددل االعتددواي افنسددر ،ددس يف لد
االعتواي افنسر عرب اإلنرتنت ،رلتو ة و ست سعسدة التأ هد للضدرس ر عسقبدة افندسة ابلعقدسب
املنسسددل ،غددة أهنددس تالح د بقلددق شددويو انتؤددسي االعتددواي افنسددر عل د اوا ددسل ،ددس يف ل د
االعت دواي افنسددر علددهاق عددرب اإلنرتنددت ،عددوالت رت عددة للاسيددة يف غرينلنددو ،مددس تالح د بقلددق
شويو س يلر:
أن اوا ددسل ال د يت يددولون بؤدداسدا ق يف قضددس االعتددواي افنسددر أ ددسم ا ددس ق
أ)
ال ترال ت رض علهاق رتات انتظسي لإلدالي بؤاسدا قر
ب) أن املانه ددني ال د د يت يعمل ددون ددل اوا ددسل أر يقد ددو ون ددو ست سل ددهاق لهس د دوا
ويبني صهصسً عل التعر عل حسالت االعتواي افنسر عل اوا سلر
ج) عددوم ساتحددة علو ددست س هددة ابللاددة الارينلنويددة ميدددت ليا ددسل االاددالط علهاددس
بساولة بؤأن اإلبالغ عت االعتواي افنسر.
 -2١و الل نة الدولة الطرف عل م اعفة ج ودها الراميـة إىل مكافحـة الىـتغال
والعتــداء ا نســيني وتوصــي ا رتختــاذ تــدابري زــددة للتصــدي للحالــة يف غرينلنــد ،الــيت تفيــد
التق ــارير تن مع ــد تع ــرد ا ف ــا لالى ــتغال والعت ــداء ا نس ــيني مرتفـ ـ للغاي ــة في ــا.
وتوصي الل نة الدولة الطرف أي ا ا يلي:
التع يل إبجراءات احملاكم يف ق اج العتداء ا نسي الـيت يكـون ال ـحاج
(أ)
في ــا مــن ا فــا لتقليــل الفــرتة الــيت يتعــني علي ــا انتظارهــا لـ دلء بشـ اداهتم ،وامل ــي يف
توىـي نطــاق اىــتودام أىــلوب اىــت واب ا فـا ال ــحاج رتلفيــديو يف حــالت العتــداء
ا نسي؛

(ب) مواص ــلة وضـ ـ بـ ـرامج وىياى ــات لوقاي ــة ا ف ــا ال ــحاج م ــن التع ــرد
لالعتــداء مــرة أخــر وضــمان تعــافي م وإدمــاج م يف اجملتم ـ بس ـ ل من ــا زجدة عــدد بيــوت
ا فا  ،اليت يعد إنشاؤها م ادرة انجحة جدا؛

( ) كفالــة أن يكــون امل نيــون الــذين يعملــون م ـ ا فــا أو يتعــاملون مع ــم
أو يقــدمون خــدمات إلــي م مــدربني خصيص ـ ا عل ـ التعــرف عل ـ حــالت العتــداء ا نســي
عل ا فا ؛
(د) اختــاذ تــدابري فوريــة ل ــمان تــوفري معلومــات تكــون يف متنــاو ا فــا يف
ي ـ مراحــل التعلــيم املدرى ـي ومــن خــال وىــائا انعــالم ،ــا يف ذلــط يف جــير فــارو ويف
غرينلند ،عن ى ل انبالغ عن العتداء ا نسي.
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العنف ا نساين
 -22يف ضوء ما تشـري إليـه نتـائج دراىـة اىتقصـائية أجريـة علـ نطـاق ال ـاد ا ورو
يف عــام  20١4مــن أن  46يف املائــة مــن النســاء يف الــدامنرك قــد تعرضــن لشــكل مــا مــن
أمــكا العنــف ال ــدين أو ا نســي أو النفســي ق ــل بلــوغ ن ىــن اخلامســة عشــرة مــن العمــر،
ورتنمارة إىل التعليق العام رقم  )20١١(١٣بشأن حق الطفل يف التحرر من ي أمكا
العنــف وإىل الغايــة  2مــن اهلــدف  5مــن أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلقــة رتلق ــاء عل ـ
العن ــف ض ــد يـ ـ النس ــاء والفتي ــات ،ــا في ــه العن ــف ا نس ــي وغ ــري ذل ــط م ــن أم ــكا
الىتغال  ،توصي الل نة الدولة الطرف ا يلي:
اختــاذ تــدابري مناى ـ ة لتوعيــة عامــة ا م ــور ،رتلتعــاون م ـ وىــائا انعــالم
أ)
وقطــان التعلــيم ،مــن أجــل الــرتويج للســلوك انجيــا اخلــاا مــن العنــف والق ــاء عل ـ ي ـ
املفاهيم القائمة عل فكرة دونية املرأة والفتاة؛
ب) إدرا مــواد إج اريــة تتنــاو عــدم مق وليــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات يف
املناهج املستودمة يف ي مراحل التعليم.
تسلا ا قران
 -23توصي الل نة تن تواصل الدولة الطرف تنفيذ خطة العمل الو نية ملكافحـة تسـلا
ا قران وتن تذكي وعي ا فـا اثاثر ال ـارة ،مـ الرتكيـي بوجـه خـاص علـ التسـلا عـرب
اننرتنــة ورتلسـ ل الــيت كــن م مــن الــدفان عــن أنفسـ م يف هــذ اقالــة .وين غــي إدرا مــواد
إج اريـ ــة يف املنـ ــاهج الدراىـ ــية املسـ ــتودمة يف ي ـ ـ مراحـ ــل التعلـ ــيم تتنـ ــاو ق ـ ــو التنـ ــون
وم ارات تسوية النياعات واىتودام اننرتنة اىتودام ا نقدجا وآمن ا ،كما ين غي زجدة تعييـي
ق ــدرات املعلم ــني والع ــاملني يف امل ــدارس يف ه ــذا الص ــدد .وتوص ــي الل ن ــة أي ـ ـا تن ت ــنظم
املدارس دورات إعالمية خاصة بشأن هذ الق اج لفائدة انرتء وا م ات.
املمارىات ال ارة
 -2٤يف ض ــوء اى ــتمرار إخ ــان ا ف ــا ح ــاملي ص ــفات ا نس ــني لعملي ــات جراحي ــة،
توصي الل نة الدولة الطرف ا يلي:
كفالة عدم إخ ان أي موص لعـال ـأ أو لعـال رت راحـة ل لـيوم لـه
أ)
خال مرحلة الرضاعة أو الطفولة ،وكفالـة السـالمة ا سـدية لا فـا املعنيـني واىـتقالليت م
وقدرهتم عل تقرير مصـريهم ،وتقـدا املشـورة والـدعم املناىـ ني إىل ا ىـر الـيت تعيـل أ فـالا
ًملون صفات ا نسني؛
ب) وض وتنفيذ بروتوكـو قـائم علـ حقـوق الطفـل يف تقـدا الرعايـة الصـحية
لا فا حاملي صفات ا نسني ًدد انجراءات واخلطوات الواج عل ا فرقة الصـحية
ات اع ا؛
ج) التحقيق يف حالت العال ا راحـي أو غـري مـن أنـوان العـال الطـأ الـيت
أخ ـ هلــا أ فــا ًملــون صــفات ا نســني مــن دون مــوافقت م املســتنرية واعتمــاد أحكــام
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قانونيــة تكفــل جــرب ال ــرر الــذي قــق رت فــا ضــحاج هــذا النــون مــن العــال  ،ــا يشــمل
تعوي م تعوي ا مناى ا؛

د) تثقي ــف وت ــدري امل ــونيفني الط ي ــني والنفس ــانيني يف جم ــا التن ــون ا نس ــي
ومــا يتصــل بــه مــن صــفات بيولوجيــة وبدنيــة ورتلنتــائج املرتت ــة علـ إخ ــان ا فــا حــاملي
صفات ا نسني لعمليات جراحية وتدخالت ية أخر غري ضرورية.
خطوهب املساعدة اهلاتفية
 -25ترح الل نة بتوافر خطوهب املساعدة اهلاتفية لا فا داخل الدامنرك ويف غرينلند
وجير فارو ،غري أهنا توصي تن ت في الدولة الطرف ابعا مرىسيا علـ خطـوهب املسـاعدة
اهلاتفية هذ وتن توى نطاق توافرها علـ مـدار السـاعة وتن تـوفر املـوارد ال شـرية واملاليـة
والتقنية الالزمة لفعالية أدائ ا.

هاء -ال يئــة ا ى ـرية والرعايــة ال ديلــة (املــواد  5و ١١-٩و )2(-)١(١8و2١-20
و 25و))4(27
ا فا احملرومون من بيئة أىرية
 -2٦تالحد اللجنددة ددل التقددوير املدوايد الدبددةة الد صصدداس الورلددة الرددر للتددوابة الوقسئهددة
الرا هة سا جتنل سيواط اوا سل دري يعسية دسيج ندسز،ق ،مدس تالحد الدر دة الد شداو س عدود
اوا ددسل الد يت يتعد ي بقددسم ق ددل أسددر ق رالد يت أردعدوا يف نددف أسددر حسضددنة ،غددة أهنددس تعددرب
عت قلقاس سزاي س يلر:
أن العويو ت اوا سل ال يت يتع ي علهاق البقسي ل أسر ق ال يرالدون يودعدون
أ)
يف سسسست يعسية بويلة ،رال سهمس اوا سل رر اإلعسقةر
ب) أن اوا د ددسل املد ددودعني يف سسسد ددست الرعسيد ددة البويلد ددة ءد ددةاً د ددس يضد ددرررن سا
االنتقسل ت سسسة سا أ رعر
ج) أن نتسئج دياسة أجريت س راً تؤة سا أن بلوية وبناسغت قو ا ت قرايات
تقضر إبيواط أا سل يف سسسست يعسية بويلة بدال أسدسق قدسنوال رال ابلتؤدسري دل الردر املعدين
مل تددو ر أ تعلهمددست بؤددأن الهددست تقددول الؤدددسرع رمل تقددهق حددق الر د يف االتصددسل بوالويدده رمل
تضددل رددة عم د ل سئددوة الر د املعددين ،رأن د ا النددوط ددت سددوي التددوبة يف سيددواط اوا ددسل يف
سسسست الرعسية البويلة ،حسبمس أ سدت به الوياسة ،حيوث أيضسً يف بلو ت أ رعر
د) أن يأ اوا د ددسل ال يس د د د يف االعتب د ددسي ابلق د ددوي الد د ددسيف يف ح د ددسالت الرعسي د ددة
البويلة ،س يف ل يف غرينلنور
االت سقهةر

)

أن الظددرر املعهؤددهة يف سسسددست الرعسيددة البويلددة قددو ال تء د در دسً وحدددسم

ر) أن عل د الددرغق ددت أندده ال ددوز للعددس لني يف سسسددست الرعسيددة البويلددة اللجددوي
سا تقههو اوا سل سال يف الظرر االستءنسئهة ،إن تقههدو اوا دسل يف املمسيسدة العملهدة ال يقتصدر
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عل ه الظرر  ،رأن اوا سل ال يت يتعرضون للتقههو يف دري الرعسية يتع ي علهاق اللجوي سا
الهست تقول الؤدسرع.
وتوجــه الل نــة انت ــا الدولــة الطــرف إىل امل ــاد التوجي يــة للرعايــة ال ديلــة لا فــا
-27
ا
(انظر مرفق قرار ا معية العامة  ،)١42/64وتوصي ا ا يلي:
مواصـ ــلة دعـ ــم الرعايـ ــة ا ى ـ ـرية وتيسـ ــريها وتعييـ ــي نظـ ــام الرعايـ ــة ال ديلـ ــة
أ)
لا فــا الــذين يتعــذر علــي م ال قــاء م ـ أىــرهم ــدف التقليــل مــن إيــداع م يف مرىســات
الرعاية ،م إيالء اهتمام خاص لا فا ذوي انعاقة؛
ب) كفالــة عــدم نقــل ا فــا املــودعني يف مرىســات الرعايــة ال ديلــة كثــريا مــن
مرىسة إىل أخر ؛
ج) زجدة قدرة ال لدجت عل تنفيذ ال ماانت واملعايري املتعلقة بتحديـد مـد
ضرورة إيدان فل ما يف مرىسة رعاية بديلة؛
د) كفالـة أن تتــاأل لا فــا فرصــة آـان آرائ ــم وإيالءهــا العت ــار الواجـ يف
هذ اقالت ،ا يف ذلط يف غرينلند؛
) ضــمان ختصــيص مــوارد بش ـرية وتقنيــة وماليــة كافيــة للــدوائر املعنيــة برعايــة
الطفل ومراكي الرعاية ال ديلة يف كل بلدية من أجل توفري مسـتو معيشـي مناىـ لا فـا
املــودعني يف تلــط املرىســات وتــذليل أي عق ــات ــو دون نشــأهتم يف بيئــة إجيابيــة ،مثــل
الكتظاظ ،وإعادة أتهيل م وإعادة إدماج م يف اجملتم إىل أقص حد ممكن؛
ر) تعييــي اللــوائ الــيت تــنظم الل ــوء إىل تقييــد ا فــا  ،وتــدري املــونيفني يف
مرافق الرعاية ال ديلة تدري ا كافيا ،وإنشاء آليات لتقـدا الشـكاو يسـ ل الل ـوء إلي ـا مـن
دون الكشــف عــن اهلويــة ،مثــل تــوفري صــناديق مغلقــة لتلقــي الشــكاو  ،لتمكــني ا فــا
املقيمني يف هذ املرافق من انبالغ عن انفراهب يف تقييـدهم أو أي مـكل آخـر مـن أمـكا
إىاءة املعاملة؛
ز) زجدة عمليــات التفتــييف املنتظمــة واملســتقلة واملفاجئ ـة ملرىســات الرعايــة
وا ىر الكفيلة ،جبمي أنواع ـا ،وضـمان اىـتعراد حالـة ا فـا املـودعني يف كنـف ا ىـر
الكفيلة ويف مرىسات الرعاية اىتعراضا دورجا ورصد نوعية الرعاية املقدمـة هلـم في ـا ،بسـ ل
من ا توفري قنوات يسـ ل الل ـوء إلي ـا ل بـالغ عـن حـالت ىـوء معاملـة ا فـا ورصـدها
ومعا ت ا.

واو -انعاقـ ــة وخـ ــدمات الصـ ــحة ا ىاىـ ــية والرعايـ ــة (املـ ــواد  ،6و ،)٣(١8و،2٣
و ،24و ،26و ،)١-٣(27و)٣٣
ا فا ذوو انعاقة
 -2٨تالح اللجنة بقلق س يلر:
أن تؤدريعست الورلددة الرددر
أ)
ت جسنل وظ ر سسسست الرعسيةر
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ب) أن ت د د ددوابة التقؤ د د ددف ا سله د د ددة أدت سا ح د د ددورث ا د د ددسض نسد د د د يف ال د د ددوعق
امل صا لتارهة التدسلهف اإلضس هة املتصدلة ابإلعسقدة ،او در الد قدو يدسار أيضدسً علد اوا دسل
ر اإلعسقةر
ج) أن التعلهق لهل شس الً للجمهل ابلقوي الدسيف رأن نسبة اوا دسل ر اإلعسقدة
ال د يت صوضددون اال ترددسهت الناسئهددة يف املددوايق االبتوائهددة رال د يت يلترقددون سسسددست التعلددهق
الءسنو ن ضة للاسية قسينة بنسبة أقراهنق ت غة ر اإلعسقةر
در سًر

د)

أن س دسنهة الوصول الدس سا املرا ق العس ة ،س هاس املدوايق ،لهسدت تسحدة

) أن بعددف ةددست الصددق ،رال سددهمس اوا ددسل الد يت يولددورن صددمسً رالد يت زيعددت
،ق قواقل سلدرترنهة ،نل همس يبور ت الدتعلق رالتواصد بلادة اإلشدسية الوا ر هدة ،ر لد علد دو
د د د د ددس الحظتد د د د دده بقلد د د د ددق د د د د ددس راً اللجند د د د ددة املعنهد د د د ددة قد د د د ددو اوش د د د د د س ر اإلعسقد د د د ددة انظد د د د ددر
 ،CRPD/C/DNK/CO/1ال قرة .)٤٤
 -29وإذ تشــري الل ن ـة إىل تعليق ــا العــام رقــم  )2006(٩بشــأن حقــوق ا فــا ذوي
انعاقــة ،فاهنــا ـ الدولــة الطــرف عل ـ اعتمــاد هنــج يقــوم عل ـ حقــوق اننســان يف تنــاو
مسألة انعاقة ،وعل وض اىرتاتي ية مـاملة ندمـا ا فـا ذوي انعاقـة ،وعلـ القيـام
ا يلي:
كفالـ ــة عـ ــدم إيـ ــدان ا فـ ــا ذوي انعاقـ ــة ،ـ ــن فـ ــي م ذوو انعاقـ ــات
أ)
النفســية  -الجتماعيــة و/أو الذهنيــة ،املستشــفيات أو مرىســات الرعايــة قس ـرا ،ــة أي
نيرف كان ،واقرص بدلا من ذلط عل توفري املسـاعدة هلـم يف بيئـة رعايـة جمتمعيـة ،وإىل أن
يتحق ـ ــق ه ـ ــذا اهل ـ ــدف ،كفال ـ ــة ع ـ ــدم إخ ـ ــان ا ف ـ ــا امل ـ ــودعني يف مرىس ـ ــات الرعاي ـ ــة
أو مستشفيات ا مراد النفسية للتقييد املفرهب ة أي نيرف كان؛
انعاقة؛

ب)

التع د بعدم إجراء ختفي ات أخر للمييانية تنت ط حقـوق ا فـا ذوي

ج) امل ــي يف زجدة التــدابري الشــاملة الراميــة إىل تطــوير التعلــيم ا ــام  ،وإيــالء
التعلــيم ا ــام ا ولويــة عل ـ إيــدان ا فــا يف مرىســات وفصــو متوصصــة ،وتــدري
معلمــني متوصصــني وتعييــن م وفق ـا لــذلط يف الفصــو املدجمــة لتقــدا دعــم فــردي وإيــالء
العنايــة الواج ــة الكاملــة لا فــا الــذين يواج ــون صــعورتت يف الــتعلام ،وذلــط ــدف زجدة
عدد ا فا ذوي انعاقة املتورجني من املدارس حـ يسـاو عـدد أقـراهنم مـن غـري ذوي
انعاقة؛
د)

زجدة إمكانية الوصو إىل املرافق العامة ،ا في ا املدارس؛

صـ ــم يف أن تتـ ــاأل هلـ ــم إمكانيـ ــة الـ ــتعلم
) الع ـ ـرتاف حبـ ــق ي ـ ـ ا فـ ــا ال إ
والتواصــل بلغــة انمــارة الدامنركيــة ،بصــرف النظــر عمــا خ ــعوا لــه مــن عــال ــأ ،وذلــط
ش ـ ـ ـ ــي ا مـ ـ ـ ـ ـ توصـ ـ ـ ـ ــية الل نــ ـ ـ ــة املعنيـ ـ ـ ـ ــة حبقـ ـ ـ ـ ــوق ا مـ ـ ـ ـ ــواص ذوي انعاقـ ـ ـ ـ ــة (انظــ ـ ـ ــر
 ،CRPD/C/DNK/CO/1الفقرة )45؛
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ر) التع يل رتعتماد امل اد التوجي ية لوقاية ا فا والشـ اب ذوي انعاقـة
وغري ذوي انعاقة من العنف والعتداء ا نسي وكشف ما ،اليت جيري وضع ا حالي ا.
الصحة العقلية
 -30توصي الل نة الدولة الطرف ا يلي:
م ــاعفة ا ــود الرامي ــة إىل التص ــدي لالضــطرارتت الغذائي ــة ،ال ــيت ت ــدو
أ)
منتشرة بشكل خاص يف أوىاهب الفتيات ،بس ل من لت ـا تنظـيم بـرامج ويـالت توعيـة يف
امل ــدارس وأي ـ ـ ا تشـ ـ ي وى ــائا انع ــالم ،ــا في ــا وى ــائا التواص ــل الجتم ــاعي ،علـ ـ
املشاركة يف تلط اقمالت؛
ب) كفال ــة أل يك ــون اقص ــو علـ ـ املس ــاعدة النفس ــية مره ــوانا رتنمك ــاانت
القتصادية لاىرة؛
ج) كفالــة أن يكــون ي ـ امل نيــني الــذين يعملــون م ـ ا فــا مــدربني عل ـ
ديــد امليــو النتحاريــة ومشــاكل الصــحة العقليــة ،م ـ الرتكيــي بوجــه خــاص عل ـ اقالــة يف
غرينلنــد ،الــيت تفيــد التقــارير تن عــدد ا فــا الــذين ى ـ ق هلــم أن حــاولوا النتحــار مرتف ـ
نس ي ا في ا؛

د) كفالــة ىــرجن ال ــماانت املنصــوص علي ــا يف قــانون الطـ النفســي أي ـا
عل ا فا دون ىن اخلامسة عشرة؛

) ضــمان تشــويص اضــطراب نقــص النت ــا /فرهب النشــاهب تشويصـا صــارما،
وإجراء حبوث بشأن أى ابه ا ذريـة ،وعـدم وصـف املوـدرات لعالجـه إل كمـالذ أخـري وبعـد
إجـراء تقيــيم للمصــال الف ــل لكــل فــل ،وتقــدا معلومــات كافيــة لا فــا ووالــدي م عــن
اناثر ا ان يــة احملتملــة للعــال الطــأ وعــن ال ــدائل غــري الط يــة ،ودعــم امل ــادرات الراميــة إىل
اىتحداث عالجات غري ية هلذا النون من الضطرارتت.
صحة املراهقني
 -3١توصي الل نة تن توائم الدولة الطرف التشري املتعلق رتنج اد يف جير فارو مـ
التشـري املعمـو بـه داخــل الـدامنرك ـدف ضـمان تــوفري فـرص انج ـاد املـأمون والقــانوين
للفتيات يف جير فارو عل قدم املساواة م الفتيات يف الدامنرك.
التغذية
 -32يف ضــوء التقــارير الــيت تفيــد تن ىــكان بعــض املســتو نات وال لــدات الصــغرية يف
غرينلنــد يعــانون مــن نقــص ك ــري يف الغــذاء بــني م ـ ري كــانون الثاين/ينــاير وأجر/مــايو ،ا مــر
الــذي يــرثر ىــل ا بشــكل خــاص عل ـ ا فــا املنتمــني إىل أىــر منوف ــة الــدخل ،توصــي
الل نة تن ختصص الدولـة الطـرف مـوارد كافيـة ل ـمان وجـود احتيا يـات كافيـة مـن الغـذاء
الصــحي يف ي ـ منــا ق غرينلنــد ودف ـ اىــتحقاقات كافيــة لاىــر ذات الــدخل املــنوفض
ــا يكفــل كين ــا مــن تــوفري الغــذاء الكــايف والصــحي فاهلــا .ويف هــذا الصــدد ،توصــي
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الل نة أي ا تن ت الدولة الطرف ىياىات ل مان توافر خيارات غذائية صحية تىعار
معقولة يف غرينلند وأن تعيز يالت التوعية اليت ترو لفوائد الغذاء الصحي لا فا .
تعا ي املودرات واملواد املرثرة عل العقل
 -33تالحــا الل ن ــة مـ ـ التق ــدير ااف ــاد تن ــاو الكح ــو يف أوى ــاهب ا ف ــا داخ ــل
الــدامنرك ،غــري أهنــا توصــي تن تواصــل الدولــة الطــرف التصــدي لتعــا ي ا فــا واملـراهقني
للمودرات ،م الرتكيي بوجه خاص عل اقالـة يف غرينلنـد ،بسـ ل من ـا تيويـدهم علومـات
دقيقة وموضوعية ،وكذلط تعليم م م ارات اقياة اليومية ،عن ى ل الوقاية من إدمان املواد
امل ــرثرة علـ ـ العقـــل ( ــا في ـــا الت ـــل والكح ــو ) وتـــوفري خـــدمات ىـ ـ لة املن ــا ومراعيـ ــة
لحتياجات الش اب لعالج م من إدمان املودرات واقد من أضرار .
مستو املعيشة
 -3٤تالح د اللجنددة ددل التقددوير أن سددتوع املعهؤددة دا د الددوا ر رت ددل نسددبهسً رأن عددود
اوا ددسل املعرض ددني ار ددر ال ق ددر أر اإلقص ددسي االجتم ددسعر ددن ف نس ددبهسً ابملقسين ددة ددل البل ددوان
اوريربهة او رع ،غة أهنس تالح بقلق س يلر:
أن الورل د ددة الر د ددر ألا د ددت يف ع د ددسم  20١٦د ددق ال ق د ددر الد د د اعتموت د دده يف
أ)
عددسم  ،20١3رأهنددس حددودت أيض دسً "سددقف االسددترقسقست النقويددة" رقسعددوة تلددرم املسددت هويت ددت
االسترقسقست النقويدة إبابدست أهندق عملدوا  225سدسعة دالل اوشدار االادين عؤدر السدسبقة ،رأن
ز دة عول ال قر بعو ا س ه التوابة قو تسار بوجه س عل اوا سل املنروييت ت أصد
غة أريريب غريبر
ب)

أن عول قر اوا سل يف غرينلنو رجري سير ال يرال رت عسً نسبهسً.

 -35توجــه الل نــة انت ــا الدولــة الطــرف إىل الغايــة  ٣مــن اهلــدف  ١مــن أهــداف التنميــة
املســتدامة املتعلقــة بتنفيــذ نظــم وتــدابري اقمايــة الجتماعيــة املالئمــة و ني ـ ا لفائــدة ا مي ـ ،
وتوصي تن تقوم الدولة الطرف ا يلي:
إعادة العمل خبا الفقر احملـدد يف عـام  ،20١٣والمتنـان عـن فـرد قيـود
أ)
أخر عل الىتحقاقات الجتماعية وختصيص اىـتحقاقات اجتماعيـة كافيـة ملنـ ا فـا
من العييف يف فقر ،م الرتكيي بصفة خاصة عل ا فا املنحدرين من أصل أجنأ؛
ب) اختاذ تدابري زـددة للحـد مـن فقـر ا فـا الـذين يعيشـون يف غرينلنـد مـن
خال التصدي لرتفان معدلت ال طالة يف أوىاهب ا ىر اليت تعيل م؛
ج) اختــاذ تــدابري زــددة للحــد مــن فقــر ا فــا الــذين يعيشــون يف جــير فــارو،
م الرتكيي بوجه خاص عل ا ىر اليت يعيل ا أب وحيد أو أم وحيدة؛
د) عقد مشاورات هادفة م ا ىر وا فا ومنظمـات اجملتمـ املـدين املعنيـة
حبقوق الطفـل بشـأن مسـألة فقـر ا فـا  ،ىـعيا إىل تعييـي الىـرتاتي يات والتـدابري املتوـذة
ملكافحة فقر ا فا .
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زاي -التعليم والرتفيه وا نشطة الثقافية (املواد )٣١-28
التعليم ،ا يف ذلط التدري والتوجيه امل نيان
 -3٦إن الل نة ،إذ تشري إىل تعليق ا العام رقم  )200١(١بشأن أهداف التعليم و يا
علم ـا رتلغايــة  ١مــن اهلــدف  4مــن أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلقــة ب ــمان ت ـ ي ـ
الفتيــات والفتيــان بتعلــيم ابتــدائي واثنــوي جمــاين ومنصــف وجياــد ،ممــا يــردي إىل قيــق نتــائج
تعليمية مالئمة وفعالة ،توصي الدولة الطرف ا يلي:
ضمان حصو ا فا املودعني يف مرىسات الرعاية ال ديلة عل التعليم
أ)
املنتظم والكايف عل قدم املساواة م أقراهنم غري املودعني يف مرىسات من هذا الق يل؛
ب)
زجدة ك رية؛

زجدة عدد املعلمني املرهلني يف ال لدات واملستو نات الصـغرية يف غرينلنـد

ج) تــوفري تــدري خــاص للمعلمــني بغيــة زجدة الــدعم املقــدم لا فــا الــذين
يتعلمون اللغة الدامنركية كلغة اثنية؛
د) تكثي ــف ج وده ــا الرامي ــة إىل تنويـ ـ اخلي ــارات ا كادميي ــة وامل ني ــة للنس ــاء
والرجا والفتيان والفتيات ،وذلط وفق ا لتوصيات الل نة املعنيـة رتلق ـاء علـ التمييـي ضـد
املرأة (انظر  ،CEDAW/C/DNK/CO/8الفقرة (28أ)).
التثقيف يف جما حقوق اننسان
 -37تالحا الل نة أن التثقيف يف جمـا حقـوق اننسـان يف املـدارس البتدائيـة والثانويـة
تعــيز بعــد تنفيــذ إج ـراءات إصــالأل املــدارس يف عــام  ،20١4غــري أهنــا توجــه انت ــا الدولــة
الطــرف إىل الــربانمج العــاملي للتثقيــف يف جمــا حقــوق اننســان وتوصــي تن تواصــل الدولــة
الطرف تكثيف ج ودها الرامية إىل تعييـي التثقيـف يف جمـا حقـوق اننسـان يف يـ مراحـل
التعليم ويف ي أنوان املدارس وتن تعيز أي ا تدري املعلمني يف هذا الصدد وتل تعتمـد
التعديالت املقرتأل إدخاهلا عل "ا هداف املشرتكة" ( ،)Fælles Målالـيت مـن مـأهنا أن ـو
التثقيــف يف جمــا حقــوق اننســان مــن هــدف ملــيم مــن أهــداف الــتعلم إىل هــدف تــوجي ي.
وتوص ــي الل ن ــة أي ـ ـ ا تن ت ــدر الدول ــة الط ــرف م ــواد تعليمي ــة إليامي ــة بش ــأن التفاقي ــة يف
املناهج الدراىية املستودمة يف ي مراحل التعليم.
الراحة ووقة الفراغ والىت مام وا نشطة الثقافية والفنية
 -3٨توجــه الل نــة انت ــا الدولــة الطــرف إىل تعليق ــا العــام رقــم  )20١٣(١7بشــأن حــق
الطفــل يف الراحــة ووقــة الف ـراغ ومياولــة ا لعــاب وأنشــطة الىــت مام واملشــاركة يف اقيــاة
الثقافية ويف الفنون ،وتوصي ا بيجدة ا نشطة الرجضية املتاحة لا فا يف غرينلنـد وب ـمان
زجدة ىاعات عمل مراكي ا نشطة الرجضية املوجودة وبتحسني تدري العاملني في ا.
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حاء -تــدابري اقمايــة اخلاصــة (امل ـواد  22و ٣0و ٣٣-٣2و ٣6-٣5و(٣7ب)(-د)
و)40-٣8
ا فا الالجئون وملتمسو الل وء
 -39ترحددل اللجنددة ددس تب لدده الورلددة الرددر ددت جاددود إلد ددسج اوا ددسل الالجةددني رأسددر ق،
رتالح الترو ت املتصلة ابيت سط عود اوا سل ال يت رصدلوا سا الورلدة الردر رعدود البدست
اللجوي املوا ق علهاس .بهو أهنس تالح بقلق س يلر:
أن اوسدر لتمسدة اللجدوي املصدروبة لا دسل قدو يفتجدر ،يف ظدرر

أ)
انتظسي ترحهلاسر

عهندة ،يف

ب) أن افاود املب رلة لترويو اوا سل ال يت يعهؤون يف أرضسط ؤدة رالد يت قدو
تتعرض حهس ق رسال تاق لل رر يف حسل ترحهلاق لهست س هةر
ج) أن جملل اعون الالجةني قري س راً نح ص ة الالجئ يف قضهتني استنسداً سا
احتمددسل تع ددرض ص ددسحبتهامس ار ددر تؤ ددويه أعض ددسئامس التنسس ددلهة ،ر ددو أ ددر تالحظ دده اللجن ددة ددل
التقددوير ،ر ددل ل د  ،ددإن الضددمسهت ال د تد د يفويددو ال تهددست املعرضددست  ،د ا اارددر لهسددت
س هةر
د)
قضس ا،جرةر
اللجوير

أن صددسل الر د ال ضددل ال تقددهق رال تس د يف االعتبددسي عل د

)

ددو ددس يف

أن يأ اوا د ددسل املص د ددروبني ب د د رياق ال يس د ددمل حسله د دسً يف س د ددهس سج د درايات

ر) أن اوا ددسل البددسلاني رسددة عؤددر عس دسً أر أ ءددر ال يتمتعددون تلقسئه دسً اب ددق يف
مل مشلاق لسر ق رأن اابي ق رأ اس ق ال يست هورن ابلتسيل ت ا مسية الورلهة يف الورلة الردر ،
رأن ا ددق يف مل مش د اوسددرة يسج د أيض دسً ملددوة اددالث سددنوات ابلنسددبة للمسددت هويت ددت ا مسيددة
الءسنوية املسقتةر
ز) أن س دسنهددة حصددول اوا ددسل رالنسددسي ا وا د غددة املسددجلني لددوع سددلرست
ا،جرة عل الرعسية الصرهة ال ال تؤم و ست الروايئ حموردة للاسيةر
ح) أن اوا ددسل ال د يت ي ض ددت الب ددست ف ددوئاق ال يتمتع ددون اب مسيددة االجتمسعه ددة
ال يتمتل هبس اوا سل املقهمون بصوية قسنونهة يف الورلة الرر .
 -٤0و

الل نة الدولة الطرف عل ما يلي:

أ)
انتظار ترحيل م؛

المتنــان عــن إيــدان ا فــا ملتمســي الل ــوء وأىــرهم رهــن الحت ــاز يف

ب) اىـ ــتحداث آليـ ــات لرصـ ــد حالـ ــة املست ـ ــعفني مـ ــن أف ـ ـراد وجمموعـ ــات يف
ال لــدان املســتقللة عق ـ تــرحيل م إلي ــا ،ح ـ عنــدما تكــون عــودهتم إلي ــا وعيــة ،واختــاذ
انجراءات الالزمة يف حالة ورود تقارير تفيد بتعرض م عما تعذي وىـوء معاملـة ،ـا يف
ذلط بغرد الىرتماد بتلط التقارير يف ىياىاهتا املتعلقة رتلل وء؛
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ج) اختاذ تدابري زـددة وتـدري مـونيفي إنفـاذ القـانون واملرمـدين الجتمـاعيني
ومــونيفي اهل ــرة عل ـ التعــرف عل ـ ضــحاج تشــويه ا ع ــاء التناىــلية ل ـ انث أو الفتيــات
املعرضات خلطـر تشـويه أع ـائ ن التناىـلية ضـماانا لعـدم إخ ـاع ن ل عـادة القسـرية ـة
أي نيرف كان ،والقيام أي ا إبنشاء آليات لتقـدا الشـكاو  ،ـا يف ذلـط داخـل املطـارات،
للفتيات الالئي خيشني الوقون ضحية لتشويه أع ائ ن التناىلية؛
د) ضــمان إيــالء العت ــار ا و ملصــال الطفــل الف ــل يف كــل مــا يتوــذ مــن
قرارات ويتم التوصل إليه من اتفاقات يف ق اج اهل رة؛
الل وء؛

)

إج ـ ـراء مقـ ــابالت م ـ ـ ا فـ ــا املصـ ــحوبني بـ ــذوي م يف ىـ ــياق إج ـ ـراءات

ر) اختــاذ ي ـ التــدابري الالزمــة ل ــمان م ــدأ وحــدة ا ىــرة رتلنسـ ة لا فــا
احملتاجني إىل اقماية الدوليـة ،بسـ ل من ـا زجدة اقـد ا قصـ لسـن ا فـا الـذين ًـق هلـم
ـ ل ــم تىــرهم مــن  ١5عام ـ ا إىل  ١8عام ـ ا وإلغــاء اقكــم املنصــوص عليــه يف قــانون
ا جان ـ  ،الــذي مين ـ ا مــواص الــذين يتمتعــون رتقمايــة املرقتــة مــن الىــتفادة مــن ـ
ل ــم تىــرهم خــال الســنوات الــثالث ا وىل ،وتــوفري ىـ ل فعالــة للوصــو إىل الســفارات
والقنصليات؛
ز) زجدة قدرات وعدد املـونيفني املتوصصـني يف املواضـي الـيت ـس ا فـا
الذين يعانون من مشاكل تتعلق رتلصـحة العقليـة ل ـمان حصـو ا فـا ملتمسـي الل ـوء
وا فــا الالجئــني عل ـ الــدعم والعــال الكــاملني واملالئمــني ملعا ــة مــا يعــانون منــه مــن
صدمات نفسية ومشاكل صحة عقلية أخر ؛
ح) إاتحــة إمكانيــة اقصــو الكامــل عل ـ الرعايــة الصــحية خبــالف الرعايــة يف
حالت الطوار لا فا غري املس لني والنساء اقوامل غري املس الت؛
رب) ض ــمان حص ــو ا ف ــا ال ــذين رف ــة ل ــات ــوئ م علـ ـ اقماي ــة
الجتماعية عل قدم املساواة م غريهم.
ا فا غري املصحوبني بذوي م
 -٤١تالح اللجنة بقلق س يلر:
أن اوا ددسل غددة املصددروبني قددو يودعدوا ،يف ظددرر عهنددة ،ي ددت االحتجددسز يف
أ)
انتظسي ترحهلاق ،رأهنق ال يودعون يف را ر اللجوي امل صصة ليا سل رس دس يف املرا در امل صصدة
للبددسلاني اعتبددسياً ددت سددت ١7عس دسً .رأن سيدواي اوشددقسي غددة املصددروبني بد رياق يددتق سددل سددناق
رأن ل قو يسد سا ت ده مشلاقر
ب) أن عددوداً ترايددواً ددت اوا ددسل غ ددة املصددروبني ا ت دوا ددت را ددر اللج ددوي يف
ال ددرتة ددس ب ددني ع ددس ر  20١٤ر ،20١٦رأهن ددق ي ددس رقعد دوا ض ددرهة لالجت ددسي وغد دراض االس ددتاالل
افنسرر
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ج) أن الب ددست اوا ددسل غ ددة املص ددروبني بد د رياق الد د يت يعت ددربرن غ ددة هض ددجني
س هه الد سية اوض سجرايات اللجوي ال ينظر هاس سا حني اعتبسي ق هضجني س هه الد سية.
 -٤2وتوصي الل نة الدولة الطرف ا يلي:
أن تكفــل عــدم إيــدان ا فــا ره ـن الحت ــاز ــة أي نيــرف كــان ،وأن
أ)
تسع إىل إيداع م يف أماكن مالئمة لحتياجاهتم وخاضعة نمراف السـلطات املعنيـة حبمايـة
ا فا ولـيس يف مراكـي الل ـوء ،وأن ـرص ،يف غ ـون ذلـط ،علـ إيـدان يـ ا فـا
غــري املصــحوبني بــذوي م يف مراكــي الحت ــاز املوصصــة لا فــا وعل ـ عــدم فصــل م عــن
أمقائ م؛
ب) توفري ي ال ماانت الالزمة ،ا يف ذلط ما يكفي مـن مـونيفي انمـراف
الــذين يعرفــون عــدد ا فــا غــري املصــحوبني يف مراكــي الل ــوء وأآــاءهم ،للتأكــد مــن عــدم
اختفــاء أي فــل مــن هــذ املراكــي .وين غــي للدولــة الطــرف أن ت ــاعف ج ودهــا الراميــة إىل
ال ح عـن ا فـا املفقـودين مـن مراكـي الل ـوء وأن تـوفر هلـم اقمايـة الكافيـة وأن تكفـل
مقاضاة ا ناة ومعاق ت م عل لو مناى ؛
ج) كفالــة تقيــيم ل ــات الل ــوء املقدمــة مــن أ فــا تقييم ـ ا ى ـريع ا مــن خــال
إلقــاء ع ـ ء انث ــات ا كــرب يف ديــد صــفة الالجــا عل ـ عــاتق ىــلطات اهل ــرة يف حــا
اعت ار الطفل غري انضج ا فيه الكفاية.
ال ي والجتار والختطاف
 -٤3تالحــا الل نــة م ـ التقــدير ا ــود العديــدة الــيت بــذلت ا الدولــة الطــرف ملكافحــة
الجتــار رت ف ــا  ،ــا يف ذل ــط م ــن خ ــال خط ــة العمــل امل ــيودة ــوارد كافي ــة والرامي ــة إىل
مكافحــة الجتــار رتل شــر الــيت أ لقــة يف عــام  ،20١5غــري أهنــا ـ الدولــة الطــرف عل ـ
اختــاذ تــدابري فعالــة لصــون حقــوق ا فــا يف إقليم ــا ،ول ىــيما ا فــا غــري املصــحوبني
بــذوي م ،ضــماانا لعــدم وقــوع م فريســة لالجتــار رتل شــر .و ـ الل نــة الدولــة الطــرف ،لــد
قيام ا بذلط ،عل ما يلي:
وض ـ ـ آليـ ــات مالئمـ ــة ومنسـ ــقة للتعـ ــرف عل ـ ـ ا فـ ــا ضـ ــحاج الجتـ ــار
أ)
ويــايت م ،وتقليــل ال ريوقرا يــة ،وكفالــة ت ــاد املعلومــات ت ــادلا من ي ـا وى ـريعا فيمــا بــني
املــونيفني املعنيــني ،وتعييــي قــدرة ض ـ اهب الشــر ة وحــرس اقــدود ومفتشــي العمــل واملرمــدين
الجتماعيني عل التعرف عل ا فا ضحاج الجتار؛
ب) كفال ــة عـ ـدم معامل ــة ا ف ــا ال ــحاج كم ــرمني ــة أي ني ــرف ك ــان،
كما هو اقا يف جرائم اهل رة ،وتيويد ا فا ال حاج رتملساعدة القانونيـة اجملانيـة وتـوفري
الدعم هلـم مـن ق ـل أخصـائيني نفسـيني ومرمـدين اجتمـاعيني يعنـون رت فـا  ،وذلـط بسـ ل
من ــا تــوفري مــا يكفــي مــن املــوارد ال ش ـرية والتقنيــة واملاليــة وضــمان وصــو ي ـ ا فــا
ال حاج ،دون ييي ،إىل آليات تقدا الشكاو املراعية لحتياجاهتم ولالعت ارات ا نسانية
وإىل انجراءات املناى ة للتماس التعويض وا رب؛
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ج) كفال ــة الس ــماأل لا ف ــا ال ــذين ل ميك ــن ض ــمان ي ــايت م كشـ ـ ود ل ــد
إع ــادهتم إىل أو ــاهنم رتنقام ــة يف ال ــدامنرك واقص ــو علـ ـ اقماي ــة .وين غ ــي م ــن ا ف ــا
ا جانـ ضــحاج الجتــار اقــق يف املــأو وتصـري إقامــة مرقــة خــال فــرتة التحقيــق بسـ ل
من ـا ،زجدة تط يـق التعــديل الـذي أدخــل علـ قــانون ا جانـ يف عــام  20١٣والـذي جييــي
إصــدار تصــاري مــن هــذا الق يــل ل ــحاج الجتــار الــذين ل يتمتعــون ركــي قــانوين ولكــن م
يتعاونون م السلطات وميدد م لـة التعـايف والتفكـري املمنوحـة هلـم ،ومـدهتا  ١20يومـ ا ،ق ـل
ترحيل م.
إدارة مرون ق اء ا حداث
 -٤٤تالحــا الل ن ــة مـ ـ التقــدير ااف ــاد نسـ ـ ة ا فــا املو ــالفني للق ــانون ،وترحـ ـ
رت ود اليت بذلت ا الدولة الطرف ملن الـراف ا حـداث ،ـا يف ذلـط امل ـادرات الراميـة إىل
تعييــي قــدرة الش ـ اب عل ـ مواج ــة التطــرف والــواردة يف خطــة العمــل الو نيــة املتعلقــة ن ـ
ا صولية والتطرف ومكافحت ما ،اليت اعتمـدت يف تشـرين ا و /أكتـوبر  ،20١6غـري أهنـا
تشري إىل تعليق ا العـام رقـم  )2007(١0بشـأن حقـوق الطفـل يف ق ـاء ا حـداث ،و ـ
الدولة الطرف علـ مواءمـة نظـام ق ـاء ا حـداث في ـا مواءمـة كاملـة مـ التفاقيـة واملعـايري
الل نة الدولة الطرف عل ما يلي:
ا خر ذات الصلة .وعل وجه اخلصوص،
التع يل رتعتماد وتنفيذ النظام الذي يركي عل وقايـة ا فـراد الشـ اب مـن
أ)
ا رميــة والــذي تنظــر الدولــة الطــرف حاليــا يف اعتمــاد (انظ ــر ،CRC/C/DNK/Q/5/Add.1
الفقرة  ،)6١وإدما م اد ا مم املتحدة التوجي ية ملن جنـوأل ا حـداث (م ـاد الـرجد
التوجي يــة) ،الــيت اعتمــدهتا ا معيــة العامــة يف قرارهــا  ١١2/45املــرر  ١4كــانون ا و /
ديسمرب  ،١٩٩0إدماجا كامالا فيه؛
ب) الرتكيي عل السياىـات الوقائيـة الـيت تيسـر التنشـئة واندمـا الجتمـاعيني
الناجحني مي ا فا وا حداث ،ول ىيما من خال ا ىرة واجملتم احمللي وجمموعات
ا قران واملدارس والتدري امل وعامل العمل ،وكذلط من خال املنظمات الطوعية؛

ج) يف ضوء عدم وجود أي زاكم أحداث يف الوقـة الـراهن ،التع يـل إبنشـاء
مراف ــق وإجـ ـراءات متوصص ــة حمل ــاكم ا ح ــداث ومـ ـ ادها رتمل ــوارد ال شـ ـرية والتقني ــة واملالي ــة
الكافي ــة ،وتعي ــني ق ــاة متوصص ــني يف ق ــاج ا ف ــا  ،وض ــمان حص ــو ه ــرلء الق ــاة
املتوصصني عل التعليم والتدري املالئمني؛
د) تشـ ـ ي الت ــدابري غ ــري الق ــائية يف حال ــة اهت ــام ا ف ــا جبـ ـرائم جنائي ــة،
وتشــمل هــذ التــدابري التحويــل إىل خــار النظــام الق ــائي وانفـرا ــة املراق ــة والوىــا ة
وانرمــاد وخدمــة اجملتمـ  ،وكــذلط ،حيثمــا أمكــن ،اىــتودام تــدابري بديلــة يف مرحلــة إصــدار
اقكم ل مان عدم الل وء إىل الحت از إل كمالذ أخري و قصر فرتة زمنيـة ممكنـة ،وإعـادة
النظر فيه بصورة دورية بغرد إهنائه؛
لا فا ؛
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ر) إدخا تعديالت عل تشريعاهتا لكفالة عدم الل ـوء إىل الحت ـاز السـابق
للمحاكمة إل كمالذ أخري و قصر فرتة زمنية ممكنة ل تت اوز ىـتة أمـ ر وإعـادة النظـر فيـه
ــدف إهنائــه ،وذلــط يف ضــوء قــانون إقامــة العــد الــذي جييــي حالي ـ ا إيــدان ا فــا الــذين
تـرتاوأل أعمــارهم بــني ١5عام ـا و١7عام ـا رهــن الحت ــاز الســابق للمحاكمــة ملــدة تصــل إىل
مثانية أم ر أو أكثر يف الظروف الىتثنائية؛
ز) تع ــديل الفق ــرة  2م ــن امل ــادة  78م ــن ق ــانون إنف ــاذ العق ــورتت ملنـ ـ إي ــدان
ا فا يف ى ون ال الغني ،وذلط يف ضوء الكم اهلائل من الدلئل عل أن إيدان ا فـا
يف ىـ ـ ون أو مراف ــق حـ ـ س ال ــالغني ي ــر بس ــالمت م ورف ــاه م ا ىاى ــيني وق ــدرهتم علـ ـ
اخلالص من ا رمية والندما يف اجملتم من جديد مستق الا.
متابع ــة املالحظ ــات اخلتامي ــة والتوص ــيات ال ــيت ىـ ـ ق أن ق ــدمت ا الل ن ــة بش ــأن الربوتوك ــو
الختياري امللحـق رتتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن بيـ ا فـا واىـتغال ا فـا يف ال غـاء
ويف املواد انرتحية
 -٤5تالحا الل نة م التقدير ا ود اليت ت ـذهلا الدولـة الطـرف لتنفيـذ التوصـيات الـيت
قدمت ا الل نـة يف عـام  2006يف مالحظاهتـا علـ التقريـر ا وا املقـدم مـن الدولـة الطـرف
وجـ الربوتوكــو الختيــاري لالتفاقيــة املتعلــق ب يـ ا فــا واىــتغال ا فــا يف ال غــاء
ويف املواد انرتحية ( ،)CRC/C/OPSC/DNK/CO/1غري أهنا توصي الدولة الطرف ا يلي:
ضــمان التنفيــذ الس ـري للربوتوكــو الختيــاري يف جــير فــارو ويف غرينلنــد
أ)
وتقدا معلومات زددة عن التقدم احملرز يف تنفيذ يف تقريرها الدوري املق ل؛
الدوري؛

ب)

تعييي التنسيق عل املستويني املركيي واحمللي وإنشـاء آليـات لرصـد التقيـيم

ج) زجدة املوارد املوصصة قمالت التوعية واىتحداث مواد ودورات تدري يـة
لفائدة امل نيني املعنيني؛
د)
والسياحة؛

م ــاعفة ج ودهــا الراميــة إىل مكافحــة اىــتغال ا فــا يف ىــياق الســفر

متابع ــة املالحظ ــات اخلتامي ــة والتوص ــيات ال ــيت ىـ ـ ق أن ق ــدمت ا الل ن ــة بش ــأن الربوتوك ــو
الختياري لتفاقية حقوق الطفل بشأن امرتاك ا فا يف املنازعات املسلحة
 -٤٦تالحا الل نة م التقدير ما ت ذله الدولة الطرف من ج ود لتنفيذ التوصـيات الـيت
قدمت ا الل نـة يف عـام  2006يف مالحظاهتـا علـ التقريـر ا وا املقـدم مـن الدولـة الطـرف
وجـ الربوتوكــو الختيــاري لالتفاقيــة املتعلــق ب يـ ا فــا واىــتغال ا فــا يف ال غــاء
ويف املواد انرتحية ( ،)CRC/C/OPAC/DNK/CO/1غري أهنا توصي الدولة الطرف ا يلي:
تــوفري املســاعدة علـ التعــايف ال ــدين والنفســي وإعــادة اندمــا الجتمــاعي
أ)
لا فا الذين يشت ه يف تور م يف نيان مسل خار ال لد؛
ب) مواص ــلة تط ــوير التثقي ــف والت ــدري املس ــتمرين واملن ي ــني بش ــأن أحك ــام
الربوتوكو الختياري لفائدة ي الفئات امل نية ذات الصلة ،ول ىيما ا فراد العسكريون
وحفظة السالم.
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اء -التصديق عل الصكوك الدولية ققوق اننسان
 -٤7توصي الل نة تن تنظر الدولة الطرف يف التصديق عل الصـكوك ا ىاىـية التاليـة
املتعلقة حبقوق اننسان ،اليت ليسة رف ا في ا بعد ،من أجل تعييي إعما حقوق ا فا :
أ)

التفاقية الدولية قماية ي ا مواص من الختفاء القسري؛

ب)

التفاقية الدولية قماية حقوق ي العما امل اجرين وأفراد أىرهم.

جء -التعاون م اهليئات انقليمية
 -٤٨توصــي الل نــة تن تتعــاون الدولــة الطــرف مـ جملــس أورورت يف جمــا تنفيــذ التفاقيــة
وغريهــا مــن صــكوك حقــوق اننســان يف الدولــة الطــرف ويف غريهــا مــن الــدو ا ع ــاء يف
جملس أورورت عل حد ىواء.

رابعا -التنفيذ وانبالغ
ألف -املتابعة والنشر
 -٤9توص ــي الل ن ــة تن تتو ــذ الدول ــة الط ــرف يـ ـ الت ــدابري املالئم ــة ل ــمان التنفي ــذ
الكامـل للتوصــيات الـواردة يف هــذ املالحظــات اخلتاميـة .وهــي توصــي ا أي ـا إباتحــة التقريــر
الــدوري اخلــامس ،والــردود الكتابيــة عل ـ قائمــة املســائل ،وهــذ املالحظــات اخلتاميــة عل ـ
نطاق واى بلغات ال لد.

رتء -التقرير املق ل
 -50تــدعو الل نــة الدولــة الطــرف إىل تقــدا تقريرهــا ا ــام للتقريـرين الــدوريني الســادس
والســاب يف موعــد أقصــا  ١7آب/أغســطس  202٣وت ــمينه معلومــات عــن متابعــة هــذ
املالحظات اخلتامية .وين غي إعـداد التقريـر وفقـ ا للم ـاد التوجي يـة املنسـقة لتقـدا التقـارير
املتعلقة عاهدة بعين ا ،اليت اعتمدت يف  ٣١كـانون الثاين/ينـاير ،)CRC/C/58/Rev.3( 20١4
عل ـ ـ أل يت ـ ــاوز عـ ــدد كلماتـ ــه  2١ 200كلمـ ــة (انظـ ــر ق ـ ـرار ا معيـ ــة العامـ ــة ،268/68
الفقرة  .)١6فان جتاوز عدد كلمات التقرير َّ
املقدم اقد ا قص املنصـوص عليـه ،بلـ إىل
الدولة الطرف اختصار عمالا رتلقرار السالف الذكر .وإن تع اذر عل الدولة الطـرف مراجعـة
التقرير وتقدميه من جديد ،فلن يتسىن ضمان تر ته كي تنظر فيه هيئة املعاهدة.
 -5١وتدعو الل نة أي ا الدولة الطـرف إىل تقـدا وثيقـة أىاىـية زدثـة ،ل يت ـاوز عـدد
كلماهت ــا  42 400كلم ــة ،وفقـ ـ ا ملتطل ــات الوثيق ــة ا ىاى ــية املوح ــدة ال ــواردة يف امل ــاد
التوجي يــة املنســقة لتقــدا التقــارير وجـ املعاهــدات الدوليــة ققــوق اننســان ،ــا يف ذلــط
امل ــاد التوجي ي ــة لتق ــدا وثيق ــة أىاى ــية موح ــدة وواثئ ــق خاص ــة عاه ــدات بعين ــا (انظ ــر
 ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصل ا و ) والفقرة  ١6من قرار ا معية العامة .268/68
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