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اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري السادس

للدامنرك*

 -١نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الادس ل للدوا ر ( )E/C.12/DNK/6يف جلادتهاس 44
يف  8ر 9شد د د د دريت ارر تد د د د د ر ،٢٠١9
ر( 45انظ د د د ددر  E/C.12/2019/SR.44ر ،)45املعقد د د د د
راعتم د ددوت يف جلا د ددتاس  ،6٠املعق د د د يف  ١8ش د د دريت ارر ت د د د ر  ،٢٠١9ه د ددحظ امل ظ د ددست
اخلتسمهة.

ألف -مقدمة
ُ -٢ر ّ ب اللجندة تقدوا الورلدة ال درت التقريدر الدوري الادس ل يف ال سد ،املنس دب ،ر دحا
مبددس سومتددع مددت معل مددست دهددسىهة يف ي ر هددس عل د سس مددة املاددس (.)E/C.12/DNK/Q/6/Add.1
هم ممثلد
ر عرب اللجنة عت قويرهس للح اي البنسء مع ال ىو ال زاي الكبري للورلة ال رت الح ّ
عت ك ميت جزي ىسير رغرينلنو ،رللمعل مست اخل هة اإلهسىهة اليت سُ ّوم ،عو احل اي.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
ر ّ ددب اللجن ددة ريلت ددوا ري التش دريعهة راملس ا ددهة رالاهس ددس هة الدديت ا ددح س الورل ددة ال ددرت
-٣
لتعزيددز ماددت مح يسيددة احلق د ص ايستوددس ية رايجتمسعهددة رالثقسىهددة يف الورلددة ال ددرت ،عل د النح د
املشسي دلهع يف هحظ امل ظست اخلتسمهة .رحتهط اللجنة علمسً عل رجع اخلو ص ريعتمدس الورلدة
ال ددرت ا دةا هجهة جوي ددو سس م ددة عل د ق د ص اإلنا ددسل يف هس ددتاس املتعلق ددة ريلتنمه ددة رالعم د
اإلنادسي ،رإبسدراي رملدسل غرينلنددو سدسن ل عددس  ٢٠١٣للماددسرا د الرجد راملدر  ،رإبنشددسء يا ددة
الاكت ايجتمسعي يف جزي ىسير يف عس .٢٠١4
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*
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جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
مكانة العهد يف النظام القانوين الوطين
 -4ياددسري اللجنددة القلددع رنددع علد الددرغم مددت ددهتاس الاددس قة (،E/C.12/DNK/CO/5
الفقددر  ،)5مددس زالدد ،احلق د ص املكف لددة ريلعاددو غددري منفددح نفهددحاً اتم دسً يف الورلددة ال ددرت ،د ل
عض احلق ص ايستوس ية رايجتمسعهة رالثقسىهدة غدري معدةت يفدس يف القدسن ل الو دت ي الدوا ر ي.
مس ياسريهس القلع لعو د مسج العاو لهسً يف النظس القسن ي الد ين ..رحتدهط اللجندة علمدسً بهدسل
الورلددة ال ددرت الددح يفهددو ال سس ماددس ر ددل س س فاددر الق اعددو ال يننهددة عل د د ياددم ددس
تفس التضسيب مع ايلتزامست الورلهة للورلة ال رت (املس .))١(٢
 -5تكرررر اللجنررة توصرريتها ن تت ررد الدولررة الترررري الترردابن الال مررة م ر أج ر درا
احلقرروق االقتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررةن علررن النعررو املنصررو ،علي ر يف العهرردن دراج راً
كامالً يف تشريعاهتا احمللية وضمان مكانية التقاضي بشأهنا .ويف هدا الصددن توصري اللجنرة
ن تقرروم الدولررة التررررين يف ر عرردم اع رااري الد ررتور ابلعديررد م ر احلقرروق االقتصررادية
واالجتماعية والثقافيةن إبعادة النظر يف موقفها و درا أحكام العهد يف القانون احمللين وهرو
مررا م ر ررأن أن يترري أ ا راً الحتجررا ا ف رراد منا رررة ابحلقرروق املنصررو ،عليهررا في ر أمررام
احمل رراكم الوطني ررة .وحتير ر اللجن ررة الدول ررة التر ررري ىل تعليقه ررا الع ررام رق ررم  )1998(9بش ررأن
التتنيق احمللي للعهد.
سين ،اللجنة علمسً بهسل ال ىو ل مشسييع الق ان ضع لتقههم شسم سبد
 -6ريف
عرهدداس عل د الربملددسل ،ىانددع ياددسريهس القلددع دزاء عددو مددت الق د ان الدديت اعتمددو س الورلددة ال ددرت
م ددس راً ،م ددس ش ددري دله ددع يف ه ددحظ امل ظ ددست اخلتسمه ددة ،ر تع ددسيمب م ددع التزامس ددس مب ج ددب العا ددو
(املس .))١(٢
 -٧توصرري اللجنررة ن تاررم الدولررة الترررري قيررام اةليررات الفعالررةن م ر قني ر اللجنررة
املشاكة بني الو ارات حلقوق اإلنسانن مبا يلي( :أ) تدقيق امتثال مشاريع القوانني اللتزاماهتا
مبوجب العهد؛ و(ب) تقييم أثر القوانني والسيا ات علرن احلقروق االقتصرادية واالجتماعيرة
والثقافيررة؛ و( ) رصررد تنفيررد التوصرريات الصررادرة ع ر اللجنررة و نهررا م ر ليررات حقرروق
اإلنسرران .وتشررجع اللجنررة الدولررة الترررري علررن النظررر يف دمررا اإلجرراءات ات الصررلة يف
ختة عم حلقوق اإلنسان.
التعفظ علن املادة (7د)
عددرب اللجنددة عددت ددفاس لعددو ا ددسر الورلددة ال ددرت د ات لاددحب الددتحف الددح
-8
و ددع علد املددس  ) (٧مددت العاددو عنددو التوددويع علهددع يف عددس  .١9٧٢ريبددور ل هددحا الددتحف
غري هرري  ،ل الع الرمسهة موى عة ارجر يف الورلة ال رت.
 -9تكررر اللجنررة توصريتها ن تعيررد الدولررة التررري النظررر يف حتفظهرا علررن املررادة (7د)
م العهد بغرض عن .
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النياانت اإلحصائية يف رينلند وجزر فارو
 -١٠عرب اللجنة عت فاس لعو رج هدستت د ودس هة شدال التمتّدع ريحلقد ص املنود ص
علهاس يف العاو يف غرينلنو رجزي ىسير (املس .))٢(٢
 -١١توصرري اللجنررة ن تاررع الدولررة الترررري مأ ررات منا ررنة بشررأن عمررال احلقرروق
االقتصادية واالجتماعيرة والثقافيرة وّمرع النيراانت ات الصرلة مر أجر ددة تيسرن تقيريم
التقدم احملر يف رينلند وجزر فارو .ويف هدا الصرددن حتير اللجنرة الدولرة التررري ىل أمرور
منهرا اإلطرار املفراهيمي واملنهجري املتعلرق مبأ ررات حقروق اإلنسران والردي وضرعت مفوضرية
ا مم املتعدة السامية حلقوق اإلنسان (انظر .)HRI/MC/2008/3
التدابن الااجعية اليت تأثر يف الالجئني واملهاجري
 -١٢ياسري اللجنة القلع دزاء العويو مت التوا ري الةاجعهة اليت اعتمو س الورلة ال رت ،علد
النح املب يف هحظ امل ظست اخلتسمهة ،ر ت شك مبسشر ر غري مبسشر دىل قلهص قد ص
ال جئ راملاسجريت .ر شعر اللجنة ريلقلع رل عض التوا ري مل يادت جباس فدض املد اي املتس دة
ر نفهددح ددرتمق التقشددث رهددي دسيفر شددك مفددرن يف ىئددست عددسي احلرمددسل رالتامدده ريلفع د
(املس .))١(٢
 -١٣توصي اللجنة ن تقوم الدولة التررين عند تنفيد االتفاق السيا ي اجلديد املعنرون
”توج ر عررادل للرردامنرك“ بعكررس الترردابن الااجعيررة الرريت ال تفرري مبعرراين الارررورة والتنا ررب
والوقتيررة وعرردم التمييررزن وترررد ابلتفصرري يف ر ررالة اللجنررة املأرخررة  1٦أدر/مررايو ٢٠1٢
بشأن تدابن التقشف.
املساعدة والتعاون يف جمال التنمية
 -١4ث دد .اللجن ددة عل د الورل ددة ال ددرت لتحقهقا ددس ه ددوت و ددهص نا ددبة  ٠.٧يف املس ددة م ددت
الو الق مي اإلمجسيل للماسعو اإل س هة الرمسهة عل مومح عدو عقد  ،ر ر ّ دب إبعد ل ال ىدو
نهددة الددوا ر مضددسعفة املبلددا املقد ّدري اسةا ددع عل د الربملددسل ماددس ة مناددس يف الوددنورص ار ضددر
عم ددس درا ددسل ما ددت مح ه ددحظ املا ددس ة
للمن ددسغ .غ ددري ل اللجن ددة ددث لع ددو ق ددوا ه ددهحست ّ
هتجسرز املات مح احلسيل للماسعو اإل س هة الرمسهة (املس .))١(٢
 -١5توصرري اللجنرةد الدولرةف الترررري باررمان أن تتجرراو مسررا تها يف الصررندوق ا خاررر
للمن ررامل املس ررتو احل رراة للمس رراعدة اإلمنائي ررة الر ي ررةن وأال تك ررون عل ررن حس رراب املس رراعدة
اإلمنائية يف جماالت أخر .
املأ سة الوطنية حلقوق اإلنسان (جزر فارو)
 -١6عددرب اللجنددة عددت ددفاس لعددو ا ددسر الورلددة ال ددرت دج دراء لتنفهددح ددهست ىرسددة
العم املعهّنة يف عس  ٢٠١٧شال سرج املس است ال يننهة حلق ص اإلناسل اليت نس دب تتمدع
جزي ىسير (املس .))١(٢
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 -١٧توصي اللجنة ن تنادر الدولة الترري ريعاً ىل نشاء مأ سة حلقوق اإلنسران يف
ج ررزر ف ررارو ررول ك ررا تغتي ررة كر ر احلق رروق املكفول ررة ابلعه رردن و تثر ر املن رراد املتعلق ررة مبرك ررز
املأ سات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (مناد ابريس) امتثاالً اتماً.
ا عمال التجارية وحقوق اإلنسان
حتهط اللجنة علمسً يية مس ادة ال دسينة رمعس دة الشدكسرمح مدت جد دل
 -١8يف
جتددسي ماددسر الدديت ُنشددئ ،مب جددب القددسن ل يسددم  546لعددس  ،٢٠١٢ىانددع ياددسريهس القلددع رل
اإلينسي القسن ي للورلة ال رت رغريظ مت ينرهس التنظهمهة ي يلز الشر ست اخلسهع مقرهس ل ييتادس
القضس هة إبي ء العنسية ال اجبة حلق ص اإلناسل (املس .))١(٢
 -١9توصرري اللجنررة ن تعتمررد الدولررة الترررري طرراراً قانوني راً و ررنم م ر ا طررر التنظيميررة
لامان ما يلي:
متالن ررة الكي رراانت التجاري ررة ن ت رروة العناي ررة الواجنر رة حلق رروق اإلنس رران يف
()
عملياهتا ويف عالقاهتا التجاريةن يف الداخ واخلار ؛
(ب)
والثقافية؛

حتمي الكياانت التجارية مسأولية انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعيرة

كررني الاررعاد مر التمرراس ررن االنتصرراري عر طريررق اةليررات القاررائية
(ج)
و ن القاائية يف الدولة الترري.
 -٢٠تشررجع اللجنررة الدولررة الترررري علررن درا هرردم العناصررر يف ختررة عملهررا الوطنيررة
الثانيرة بشررأن ا عمررال التجاريررة وحقرروق اإلنسران .وحتير اللجنررة الدولررة الترررري ىل تعليقهررا
الع ررام رق ررم  )٢٠17(٢4بش ررأن التزام ررات ال رردول مبوج ررب العه ررد ال رردوة اخل ررا ،ابحلق رروق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف ياق ا نشتة التجارية.
عدم التمييز
اللجنة ل سد ان سدو شدن دنص علد احلمسيدة مدت التمههدز يف تدسيت تلفدة
-٢١
يف الورلددة ال ددرت .ريف ال سدد ،نفاددع ،ياددسري اللجنددة القلددع دزاء الثا درات املتبقهددة يف دينددسي الورلددة
ال رت القسن ي ملكسىحة التمههز ،مبس يف رلك عو ظر التمههز عل سل امله ا ناي را يدة
ا ناددسنهة رالاددت رالددويت ددسيج د ص العم د  ،ر ددحا عددو رج د الت دزا سددسن ي لضددمسل دمكسنهددة
ر ىري الة هبست التهاريية املعق لة ريلنابة لألشخسص رر اإلعسسة (املس .))٢(٢
ال
 -٢٢تكرر اللجنة توصيتها حيث تدعو الدولة الترري وأقاليمها املتمتعة ابحلكرم الرداإ ىل
اعتماد تشريع رام ملكافعرة التمييرز ظرر أوج ر املعاملرة التفاضليررة املننيرة بشرك منا رر أو
ررن منا ررر علررن أ ررناب ييررز ظررورة واملررأثرة علررن تررع اجلميررع علررن قرردم املسرراواة ابحلقرروق
املكفولررة يف العهرردن يف ر عرردم وجررود مررضر معقررول وموضرروعي .وعررالوة علررن لررين توصرري
اللجنررة ن تكف ر الدولررة الترررري مكانيررة الوصررول وتلررزم بترروفن الاتينررات التيس رنية املعقولررة
لأل ا ،وي اإلعاقة يف القتاعني العام واخلا .،وحتير اللجنرة الدولرة التررري ىل تعليقهرا
العام رقم  )٢٠٠9(٢٠بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
4
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 -٢٣ريادسري اللجنددة سلددع ريلدا رل القد ان الدديت فدرمب معسملددة فسهددلهة علد ددسل ار د
الق د مي رال ه ددع ايجتم ددسعي راإلسسم ددة ،ريش ددسي دىل العوي ددو منا ددس يف ه ددحظ امل ظ ددست اخلتسمه ددة،
اعتُم ددوت يف الورل ددة ال ددرت مب ددس ددسلث التزامس ددس مب ج ددب املعسه ددوات الورله ددة حلقد د ص اإلنا ددسل
ر ت يهس (املس .))٢(٢
 -٢4حتررث اللجنررة الدولررة الترررري علررن جرراء مراجعررة رراملة إللغرراء ا حكررام التشرريعية
وتنقي السيا ات اليت تشك ييزاً أو تسفر عن ن كالً أو موضوعاًن فيمرا يتعلرق مبمار رة
احلقرروق املنصررو ،عليهررا يف العهررد والتمتررع ررا .ويف هرردا الصررددن تشررن اللجنررة ىل أن أي
معامل ررة تفاض ررلية منني ررة عل ررن أ ررناب ظ ررورة يننغ رري أن تك ررون معقول ررة وموض رروعيةن وه ررو
ما يتتلب جراء تقييم ملعرفة ن كان املدراد م التدابن أو مر عردم ااا هران واة ر النا رة
ع لين أمور مشروعة تتوافق مع طنيعة احلقوق املنصو ،عليها يف العهد وه هي فقر
بغرض تعزيز الرفام العام يف جمتمع دميقراطي (التعليق العام رقم ٢٠ن الفقرة .)13
الالجئون
د اللجن ددة الت دايفري اإلم ددسي ملب ددس يات م ددت سبه د ددرتمق التعل ددهم ار س ددي
 -٢5يف د
املتكسم د  ،ىانددع ياددسريهس القلددع رل عددض الق د ان الدديت اعتمددو س الورلددة ال ددرت مددس راً س ّهدد،
احلق ص ايستوس ية رايجتمسعهدة رالثقسىهدة ل جئد  .رمدت هنادس القدسن ل يسدم  ١٠٢لعدس ،٢٠١6
الددح يفددرمب شددررينسً تلفددة للد ّدم الشددم ار ددر ريلناددبة لددبعض ال جئ د ؛ رالقددسن ل يسددم ١٧4
لعددس  ٢٠١8الددح يعتمددو هس ددة اإلسسمددة املسستددة ل جئد يف الورلددة ال ددرت ريلاددي احلكددم امللددز
للبلوايت مبنحام ماس ت ا مة؛ رالقسن ل يسم  ٧٢9لعس  ٢٠١9الح يقهو احلع يف اي تفس
مت ومست الةمجة الف يية ريجملسل يف املراىع الوحهة (امل ا  ،)٢(٢ر ١٠ر.)١٢
 -٢6توصي اللجنة الدولة الترري مبا يلي:
مواءمررة رررو ل أل ر ا ررر ابلنسررنة جلميررع الالجئررني مررع االلت رزام بترروفن
()
أو ع نتاق ممك م احلماية واملساعدة لأل رة؛
م ا

(ب) ضرمان أن يتمتررع الالجئرون إبقامررة منررةن ووقرف ممار رةد مرن فئررات تلفررة
ا ،احملتاجني ىل محاية دولية تصاري قامة قصنة ات مدد منية تلفة؛
(ج)

عادة لزام لتات الدولة الترري بتوفن مساك دائمة لالجئني؛

( ) ضمان حصول الالجئني علن خدمات الرعاية الصعية الكافيرةن بتررق منهرا
توفن خدمات الا ة الفورية ابجملان أو التعويض ع تكاليف النق ن حسب االقتااء.
 -٢٧وعلررن وج ر العمررومن تشررجع اللجنررة الدولررة الترررري علررن مواصررلة عملهررا لكفالررة
دما الالجئني يف اجملتمرع دماجراً فعليراً مرع الاكيرز علرن التعلريم و روق العمر ن فارالً عر
كفالة دماجهم االجتماعين ابلتشاور مع املنظمات اليت توفر الدعم كم.
املساواة بني الرجال والنساء
 -٢8ياددسري اللجنددة القلددع رل القددسن ل يشددةن د ىري وثه د جناددسي مت د ازل يف تددسل د اي
الشر ست الكبري احلجم راملبس يات مث يلة ”سهدس املادتقب “ ،يف د ا ودرت نادبة النادسء
GE.19-19520

5

E/C.12/DNK/CO/6

املنتخبددست يف تددسل الشددر ست يف عددس  ٢٠١٧يف  ١5.9يف املس ددة ،ر لادد ،ناددبة الشددر ست الدديت
ي ضم ناسء يف تسلااس  4٣يف املس ة (املس .)٣
 -٢9توص رري اللجن ررة ن ّم ررع الدول ررة الت رررري بي رراانت ومعلوم ررات عر ر حتقي ررق الت رروا ن
اجلنسرراين يف صررفوري املررديري يف يررع القتاعرراتن وأن حترردد مكرران الثغ رراتن وأن تت ررد
التدابن الال مةن مبا فيها التدابن اخلاصة املأقتةن لزددة ثي املرأة يف دارة املأ سات.
عةت اللجنة إبجنسزات الورلة ال رت يف التوو للق الب النم هدة ا نادسنهة
 -٣٠ريف
من اإلجسز ال الوية ردجدسز ار د يت ،ىاندع يادسريهس القلدع رل  ١٠يف املس دة ىقدط مدت
مت
اإلجددسز ال الويددة املشددة ة ي لباددس ا ريء ،ررل املددر ي دزا تحمد املاددسرلهة الر هاددهة عددت يعسيددة
ارينفس رارعمس املنزلهة (املس .)٣
 -٣١توص رري اللجن ررة ن ّ ررري الدول ررة الت رررري ا تقص رراءات رراملة ال ررت دام الوقر ر
ردري حتديررد مكران ونترراق الفجروة القائمررة بررني الرجر واملررأةن وأن تكثرف جهودهررا الراميررة
ىل تقا م الرج واملرأة املسأوليات علن قدم املساواة م أج حتقيقهما التوا ن برني احليراة
وحتي ر ر ر اللجنر ر ررة الدولر ر ررة التر ر رررري ىل تعلير ر ررق اللجنر ر ررة العر ر ررام
املهنير ر ررة واحلير ر رراة ا ر ر ررية .د
رقر ررم  )٢٠٠5(1٦بشر ررأن املسر رراواة بر ررني الرج ر ر وامل ر ررأة يف حر ررق التمتر ررع مير ررع احلقر رروق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
الفجوة يف ا جور بني اجلنسني
د اللجنددة مددع القلددع ل الفج د يف ارج د ي د ا نا د ر ددع د رر ارج د ي
-٣٢
العسلهة يف الورلة ال رت .رحتهط اللجنة علمسً تعلهع ال ىو الح يفهو ال الفسيص ميكدت ل يعدزمح
دىل عدو رجد ههئددست ،مثد النقدسريت ،للتفددسرمب شددال ارجد ي نهس دة عددت املد ف رر الر ددب
العلهددس يف الشددر ست .رياددسري اللجنددة القلددع يضدسً دزاء الفجد الكبددري يف ارجد ي د ا ناد يف
غرينلنو ،ر ث لعو رج معل مست يفحا اخلو ص يف جزي ىسير (املس اتل  ٣ر.)٧
در ا ناب اجلدرية للفجوة يف ا جور بني اجلنسني بني وي
 -٣٣توصي اللجنة ن تد ف
ا جرور العاليرة يف النعرول الرريت يارتلع را املركرز الرروطين للنعرول االجتماعيرة .وتوصرري
اللجنررة أيا راً ن تدنفررد ترردابن ررددةن مث ر ررفافية ا جررور وتقيرريم الو ررائف الشررام لعرردة
قتاعاتن يف الدولة الترري وأقاليمها املتمتعة ابحلكم الداإ لامان اإلعمال الفعلري للعرق
يف ا جر املتساوي لقاء العم املتساوي القيمرة .وحتير اللجنرة الدولرة التررري ىل الفقررات
مر ر  11ىل  17مر ر تعليقه ررا الع ررام رق ررم  )٢٠1٦(٢3بش ررأن احل ررق يف العمر ر يف ررروري
عادلة ومواتية.
احلق يف العم يف روري عادلة ومواتية
اللجنة حتويو ررت العم  ،مبس ىهاس ارج ي راإلجدسزات املوى عدة ارجدر،
 -٣4هنمس
يف اي فسسدست ا مسعهدة ،ىانددع يادسريهس القلددع دزاء دررت عمد ال د  ٢٠يف املس دة مددت القد العسملددة
اللجنة مع القلع املعل مست ال اي مدت
اليت ي شملاس هحظ اي فسسست .ريف هحا الوو ،
الورلة ال درت شدال دررت العمد ا شدة للعدسمل يف س دسل نقد البضدس ع الدحيت ي يادت هع ل،
ابب ال س ع املتنق لعملام ،املشسي ة يف العم ا مسعي .رياسري اللجنة القلع يضدسً رل عدو
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رج د معددسيري سسن نهددة نهددس ىهمددس يتعلددع ظددررت العم د ميكددت ل يددس دىل بددسيت الظددررت د
د د اللجن ددة دش ددسي الورل ددة ال ددرت دىل
تل ددث الق سع ددست .رعد د ر علد د رل ددك ،ريف د د
اإلجدراءات الق سعهددة تددو ري رسددس ي للعمددس الددحيت ي شددملام اي فسسددست ا مسعهددة ،ىانددع مددس زا
ياسريهس القلع رهنس غري سىهة لضمسل يسية ىرا مح العسمل (املس اتل  ٧ر.)8
 -٣5توصي اللجنة ن تس الدولة الترري تشريعات بشأن روري العم ن مث ا جرور
والراحة واإلجرا ة املدفوعرة ا جررن كري تتأكرد مر تتنيرق املعراين الردنيا علرن يرع العمرالن
مب ر فرريهم أولئرري الرردي ال تشررملهم االتفاقررات اجلماعيررةن مث ر عمررال قتررا النق ر  .وحتي ر
اللجنة الدولة الترري ىل تعليقها العام رقم .٢3
احلق يف الامان االجتماعي
 -٣6يف د حتددهط اللجنددة علم دسً إبجنددسزات الورلددة ال ددرت ىهمددس يتعلددع ت د ير رلددة يىددسظ س يددة
رشسملة ،ىانع ياسريهس القلع دزاء اعتمس ا تثنسءات ،مث الشرن الوسي الح يقضي ريإلسسمة دبع
ن ات مت آ در ايفنتدس عشدر دنة يف الورلدة ال درت ر غريهدس مدت لدوال ايحتدس ارريري ر املن قدة
ايستوس ية اررير هة ل تفس مت ا تحقسسست الب سلة ،ره مس يافر عت وههدز ىعلدي هدو العمدس
املاسجريت مت لوال غري رير هة يف التمتع ريحلع يف الضمسل ايجتمسعي (املس اتل  )٢(٢ر.)9
 -٣٧توصي اللجنرة ن تارم الدولرة الترررين عنرد مراجعرة نظرام ا رتعقاقات النتالرةن
أن تتسم رو التأهي لال تفادة من بتابع معقول ومتنا رب وأن تكرون الفئرات احملرومرةن
مثر العمرال املهرراجري ن مشرمولة كمررا جيرب .وحتير اللجنررة الدولرة الترررري ىل تعليقهرا العررام
رقم  )٢٠٠7(19بشأن احلق يف الامان االجتماعي.
 -٣8ريا د ددسري اللجن د ددة القل د ددع رل مبل د ددا ا د ددتحقسسست اإل م د ددسج ال د دديت و د ددص لألى د درا غ د ددري
املسهل للحو عل ا تحقسسست الب سلة ي يرس دىل مات مح اي تحقسسست ايجتمسعهة ،ره
مس مل يام للماتفهويت ريلتسيل مت دعمس ق سام ال اي يف العاو .رياسري اللجندة القلدع رل
هحا النظس وي مت شجهع العمسلة س رل ا تا املاتفهويت لفرص اإل مسج املتس ة ،ره
مس زا مت مهشام (املس اتل  )١(٢ر.)9
 -٣9توصي اللجنة الدولة الترري مبا يلي:
جراء تقييم ثر اعتماد ا رتعقاقات اإلدمرا (ا رتعقاقات الردعم الرداإ
()
والعودةن اعتناراً م عام  )٢٠٢٠علن احلرق يف مسرتو معيشري منا رب و رنم مر حقروق
املستفيدي املنصو ،عليها يف العهد؛
(ب) تعرردي أو لغرراء ا ررتعقاقات اإلدمررا مر أجر كفالررة املسرراواة يف احلررق يف
اال تعقاقات االجتماعية؛
(ج) التأكررد مر أن تكررون ا ررتعقاقات الاررمان االجتمرراعين بغررض النظررر عر
املسررتفيدي منهرران يف مسررتو يكف ر مكانيررة تررع املسررتفيدي ابحلررق يف مسررتو معيشرري
منا بن مبا يسم كم ابلتمتع حبقوقهم املنصو ،عليها يف العهد.
 -4٠وحتي اللجنة الدولة الترري ىل الفقرتني  ٢٢و 4٢م تعليقها العام رقم .19

GE.19-19520

7

E/C.12/DNK/CO/6

 -4١ر شددري اللجنددة دىل عددو علهددع ىددع معسشددست العجددز لألى درا الددحيت ددسن ا مددسهل سب د
ددط د د ا معسشددست العجددز رالعم د املددرل لعددس  ٢٠١٢هددز النفددسر ،د ل ار كددس
د
رات الوددلة ن ب ددع ىق ددط عل د املا ددتفهويت ا ددو  .رم ددع رل ددك ى ددال اللجن ددة يا ددسريهس القل ددع رل
ارشددخسص رر اإلعسسددة سددو يض د ررل دىل العم د  .ر ددث اللجنددة لعددو لقهاددس معل مددست عددت
قههم يفر املخ ط عل املاتفهويت منح اعتمس ظ يف عس ( ٢٠١٢املس .)9
 -4٢توصي اللجنة ن ّري الدولة الترري تقييمراً ثرر تر صرالع معا رات العجرز
والعمر املررن لعرام  ٢٠1٢علرن احلرق يف العمر ويف مسرتو معيشري منا رب ويف الاررمان
االجتماعين ابلتشاور مرع ممثلري ا ر ا ،وي اإلعاقرة .وحتير اللجنرة الدولرة التررري ىل
تعليقها العام رقم .19
العنف اجلنسي
د اللجن ددة م ددع القل ددع املعل م ددست املتعلق ددة ريي ف ددسل ع ددو ددسيت العن ددث ا نا ددي،
-4٣
مبددس ىهاددس ايغتوددسب ،يف الورلددة ال ددرت ،رعددو رج د هددستت د وددس هة م يف سددة يف هددحا الشددال.
ريا ددسري اللجن ددة القل ددع ددحلك دزاء نق ددص ار ك ددس القسن نه ددة املتعلق ددة رييغتو ددسب راي ف ددسمب
الشويو يف معو امل قست القضس هة املتولة ريلعنث ا ناي (امل ا  ٣ر ١٠ر.)١٢
 -44توصي اللجنة ن تقوم الدولرة الترررين يف طرار اإلصرالع املزمرع للقرانون اجلنرائين
مبا يلي:
()

درا عنصر املوافقة يف التعريف القانوين لال تصاب؛

(ب) التص رردي للع ررواجز ال رريت تع رروق اإلب ررالل والتعقي ررق واملالحق ررة القا ررائية
فيمررا يتعلررق ابلعنررف اجلنسررين بترررق منهررا تعزيررز قرردرات الشرررطة واملرردعني العررامني والقارراة
علررن تتنيررق ا حكررام اجلنائيررة ات الصررلة والتعقيررق يف حرراالت العنررف اجلنسرري علررن ررو
يراعي االعتنارات اجلنسانية؛
(ج) القيام علن و منهجي مرع وتوليرد بيراانت مصرنفة كري ميكر فهرم طنيعرة
ونتاق العنف اجلنسي يف الدولة الترري؛
( ) تعزيررز الترردابن الوقائيررةن بترررق منهررا تنظرريم محررالت توعيررة وا ررعة النترراق
تستهدري اجملتمع كك وكدا التعليم املدر ي.
الفقر
حتهط اللجنة علمسً اج الورلة ال رت يف مكسىحة الفقر ،ىاهنس بو دفاس
 -45يف
رل الورل ددة ال ددرت لا دد ،عتب ددة الفق ددر ال يننه ددة .ر ع ددرب ع ددت سلقا ددس دزاء زاي ددو ع ددو ارينف ددس
الفق دراء يف عقددسب د ددس د د ست عل د الضددمسل ايجتمددسعي ددنص عل د عنس ددر مددت هناددس
”مبددو التخ دريق التددويمي“ ،ره د يتعلددع ري ددتحقسسست ال ف د رين بددع عل د ىئددست معهنددة ىقددط.
رياسري اللجنة القلع دزاء اي فسل عو ارينفس الدحيت يعدسن ل مدت الفقدر يف املادت يننست النس هدة يف
غرينلنو (املس اتل  9ر.)١١
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 -46و حتي اللجنة علماً بنية الدولة الترري عادة العم إبجراء عتنرة الفقرر الوطنيرةن
توصيها بامان ما يلي:
أن تسم عتنة الفقر الوطنية ابلتمترع مبسرتو معيشري منا رب وبغرنم مر
()
احلقوق املنصو ،عليها يف العهد؛
(ب)

أن تستفيد ا ر املعو ة ا تفادة فعالة م بدالت عالة التف املأقتة؛

(ج) أن حترددد الفئرات ا خرر ن رن ا طفرالن الريت تارررت بصرورة مفرطرة مر
صالحات الامان االجتماعين وأن تدعتمد تدابن للت فيف م ضررها؛

( ) أن تقردم أياراً اللجنررة املعنيرة بنظرام اال ررتعقاقات املقررر نشراحها القرااع
ن التصدي بصرورة أفار لفقرر ا طفرال توصريات بشرأن ررو التأهير للعصرول علرن
اال تعقاقات وأ كال تقدميها دري دعم مندأي الكرامة اإلنسانية وعدم التمييز.
احلق يف ك الئق
 -4٧ياددسري اللجنددة القلددع رل عددو املشددر يت يف الورلددة ال ددرت زا ثددرياً منددح النظددر يف قريرهددس
الوري اخلسم  .مس ياسريهس القلع دزاء جترا التا ر حا سيت جترا املشر يت (املس .)١١
 -48توصي اللجنة ن تقوم الدولة التررين يف ياق تنفيد ختة عم مكافعرة التشررد
للفاة ٢٠٢1-٢٠18ن مبا يلي:
ددة القرردرة اال ررتيعابية مرراك يررواء املشررردي ن و الررة احلررواجز اإلداريررة
()
اليت حتول دون وصوكم ليها؛
(ب) اال ررتثمار يف الترردابن الرريت ترروفر حلرروالً طويلررة ا جر ودعررم عررادة دمررا
املشردي يف اجملتمع؛
(ج) لغ رراء ا حك ررام القانوني ررة ال رريت ّ رررم الس ررلوك الن رراجم عر ر أوض ررا الفق ررر
واحلرمان م احلق يف السك الالئقن مث التسول والنوم يف الشار .
 -49ر عددرب اللجنددة عددت سلقاددس دزاء الددنقص يف املاددس ت املها د ي التكلفددة يف الورلددة ال ددرت،
ره ارمر الح يتفسسم فع نسمي ملكهة املاس ت مت سب ماتثمر الق سل اخلسص الحيت مهز
م سسن ل عس  ١996شال التنظهم املسس ،لظررت الاكت يىع سهمة اإلمدسي دىل دور ”سهمدة
الاكت املاتاجر“ (املس .)١١
 -5٠توصرري اللجن ررة ن ترف ررع الدول ررة الت رررري مر ر خر رزان الوحر ردات الس رركنية امليس ررورة
التكلفة .كما توصي ن تقوم النعرول املزمرع جراحهرا بشرأن نتراق ونثرن تنظريم اإل ركان
مب ررا يل رري أيار راً( :أ) النظ ررر يف أث ررر التشر رريعات القائم ررة عل ررن م ررد ت رروافر املس رراك بتكلف ررة
ميسررورةن وال رريما للفئررات احملرومررة واملهمشررة؛ و(ب) حتديررد الو ررائ املنا ررنة ملنررع بلررول
اإلجيار مستودت رن معقولرة أو الرزددات فير ؛ و( ) تقيريم مرد كفايرة منلرق ا رتعقاقات
السررك والشرررو املأهلررة لال ررتفادة منهررا .وحتي ر اللجنررة الدولررة الترررري ىل تعليقهررا العررام
رقم  )1991(4بشأن احلق يف السك الالئق.
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 -5١ريف د عددرب اللجنددة عددت قددويرهس لاددعي القددسن ل املعددو لقددسن ل الاددكت ايجتمددسعي
رس ددسن ل دم ددسي الا ددكت ايجتم ددسعي رس ددسن ل اإلم ددسي (املع ددررت ريلق ددسن ل ي  )٣8دىل التو ددو
للفو د يف الاددكت ر عزيددز التمس ددك ايجتمددسعي يف الورلددة ال ددرت ،ىانددع ياددسريهس القلددع رنددع
ينتاددك ق س دسً مث د ريددة ا تهددسي الاددكت ر ريددة ال الددويت يف ا تهددسي مددوايل ينفددس م .رياددسري
اللجنددة القلددع يضدسً رل القددسن ل وههددز ريعتمددس ظ وددنهفسً لددبعض املنددسينع د ”غهد ت“ نددسء علد
ناددبة ددكسهنس املنحددوييت مددت لددوال ”غددري غر هددة“ .رهكددحا ىددال هددحا اإلجدراء ي ياددم ريلتمههددز
ه ددو ه ددسيء الا ددكسل علد د ددسل ددلام اإليف دد .رجنا ددهتام ىحا ددب ،رد د دس يزي ددو يضد دسً م ددت
مهشددام .رريإلهددسىة دىل رلددك ،يددنص القددسن ل علد مضددسعفة العقد ريت املتوددلة ري درا م املر كبددة
يف ”منسينع العق ريت املشو “ .رع ر عل رلك ،ياسري اللجنة القلع رل هدحا القدسن ل دويً
مت قوميع الوعم ينص عل عق ريت ،مث حب ويت دعسلدة ال فد يف دس مل يقدم ال الدوال
إبحل ددسص ينف ددس م د دربامق ال ددتعلم اإللزام ددي للا ددة ر ت د د ير ما ددسيا م يف اللا ددة الوا ر ه ددة يف املن ددز
(امل ا  )٢(٢ر ١٠ر.)١١
 -5٢حتث اللجنة الدولرة التررري علرن اتنرا هنرم قرائم علرن حقروق اإلنسران يف جهودهرا
الراميررة ىل التصرردي للفص ر يف السررك وتعزيررز التما رري االجتمرراعي .ويف هرردا السررياقن
توصي اللجنة الدولة الترري مبا يلي:
الة عنصر تعريف ”الغيتو“ الدي ير ىل السركان املنعردري مر بلردان
()
” ن ربية“ن وهو عنصر ييزي علن أ اس ا ص اإلثين واجلنسية؛
(ب)

تقييم أثر ”حزمة الغيتو“ علن اجملتمعات احمللية املتاررة؛

(ج)

لغاء العناصر القسرية والعقابية م القانون الم 38؛

لغاء يع ا حكام اليت كا أثر ييزي منا ر أو ن منا ر علن الالجئني
()
واملهاجري واملقيمني يف ”الغيتوهات“؛
(هد) القي ررامن يف ط ررار التش رراور اجمل رردي م ررع اجملتمع ررات املعني ررةن بتعدي ررد ال رردعم
الال م لتيسن دماجهم؛
(ر)

التأكد م احاام عمليات اإلخالء و عادة اإليواء معاين حقوق اإلنسان.

احلق يف السك الالئق يف رينلند
 -5٣ياسري اللجنة القلع دزاء نقص الاكت املها ي التكلفة ،مبس يف رلك الاكت ايجتمسعي
يف غرينلنو ،ردزاء التقسيير اليت فهو ال عو اً برياً مت عملهست اإل د ء القادر يعدزمح دىل عدو
اويو مقس اإلمسي ،ردزاء مس ينجم عت رلك مت سلة شر (املس .)١١
 -54توصي اللجنة الدولة الترري مبا يلي:
ااررا الترردابن الال مررة لررزددة ترروافر السررك امليسررور التكلفررةن بترررق منهررا
()
التعجي بتجديد الوحدات السكنية العامة الشا رة جلعلها صاحلة للسك ؛
(ب)
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(ج) التأكررد م ر أن تررنا تش رريعاهتا علررن ترروفن أكررض قرردر ممك ر م ر ضررمان
احليررا ة للمسررتأجري ن وم ر أن تترراعن يف حررال تنفيررد عمليررات خررالء مررضرةن ررن احلمايررة
اإلجرائية وأن يوفر السك الندي الالئق.
 -55وحتي اللجنة الدولة الترري ىل تعليقها العام رقم  4والفقرة  15م تعليقهرا العرام
رقم  )1997(7بشأن عمليات اإلخالء القسري.
الصعة العقلية
 -56ياسري اللجنة القلع دزاء التقسيير اليت شري دىل ندع ىدسً ملدس دنص علهدع كدس القدسن ل
امل و يسم  ١١6٠لعس  ٢٠١5اتخو التوا ري القارية يف مس است الوحة العقلهة يمبس له
حد ددري .مددس ياددسري اللجنددة القلددع دزاء دمكسنهددة ا ددتخوا التددوا ري القادرية يف ددع ارينفددس
غري البسلا ت  ١5رل م اىقتام (املس .)١٢
 -5٧تكرررر اللجنررة التوصرريات الرريت قرردمتها اللجنررة املعنيررة حبقرروق اإلنسرران بشررأن احلررد
مر ر اللج رروء ىل الت رردابن القسر ررية يف مأ س ررات الص ررعة العقلي ررة (CCPR/C/DNK/CO/6ن
الفقرررة )٢٦ن وترردعو الدولررة الترررري ىل دراجهررا يف ختررة العشررر ررنوات لتترروير التررب
النفسي .كما توصي اللجنة ن تدكفر الارماانت واملعراين اإلجرائيرة املالئمرة لألطفرال دون
 15عند مراجعة أحكام قانون التب النفسي املتعلقة ابلقصر.
 -58رياسري اللجنة القلع رل معو اينتحدسي يف دف ت الشدبسب يف غرينلندو علد مندع يف
الوا ر  ،ر عرب عت فاس لعو رج معل مست عت التوا ري اليت ا دح س الورلدة ال درت ملعس دة
هحا ال هع (املس .)١٢
 -59ترردعو اللجنررة الدولررة الترررري ىل تعزيررز جهودهررا الراميررة ىل مكافعررة االنتعررار يف
رينلنررد .كمررا توصرري اللجنررة ن تقرريم الدولررة الترررري مررا ا كان ر اخلرردمات املتاحررة ملنررع
االنتعار فعالة ويف متناول املعرضني خلتر االنتعار م ا فراد واجلماعرات .وتتلرب اللجنرة
درا املعلومررات املتعلقررة ابلترردابن املت رردة يف هرردا الصرردد يف رينلنرردن وكرردلي ابلصررعة
العقلية عموماًن مبا فيها تغتية اخلدمات املتنقلةن يف التقرير الدوري املقن للدولة الترري.
الصعة اجلنسية واإلجنابية
 -6٠ياسري اللجنة القلع رل معل مست الورلة ال رت فهدو ال يفلدت مهدح الودث الادس ع
دوي مبددس يكفددي
ىقددط يتلق د التثقهددث ا ناددي .مددس ياددسريهس القلددع رل غلبهددة املوي د غددري مد ّ
عل نظهم ريات يف الوحة ا ناهة راإلجنس هة ريف النشسن ا ناي (املس اتل  ١٢ر.)١٣
 -6١توصي اللجنة ن توفر الدولة الترري تثقيفاً امالً لفائردة اجلميرع يف جمرال الصرعة
اجلنس ررية واإلجنابي ررة والنش ررا اجلنس رري بتريق ررة تنا ررب تل ررف ا عم ررار وتس ررتند ىل ا دل ررة
وتتسررم ابلدقررة العلميررةن مبررا يف لرري املوافقررة يف العالقررات اجلنسررية .وتوصرري اللجنررة أيا راً
بوضع برامم تربوية منا نة لتدريسهم.
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صعة التف واجلنني وا م
 -6٢ياددسري اللجنددة القلددع دزاء اريفددر الاددل لتقههددو قددوا الرعسيددة الوددحهة ريجملددسل لألىدرا غددري
النظسمه عل ع ارينفس رارماست احل ام يف الوحة (املس اتل  ١٠ر.)١٢
 -6٣ترردكر اللجنررة ن علررن الدولررة الترررري واجررب اح راام احلررق يف الصررعة م ر خررالل
ضمان أن ص يع ا ا،ن مب فيهم املهاجرونن علرن قردم املسراواة علرن اخلردمات
الصرعية الوقائيرة والعالجيرة واملسرركنةن بغرض النظرر عر وضررعهم القرانوين وعر الو ئرق الرريت
ملوهنررا .ولرردلي توصرري اللجنررة ن تزي ر الدولررة الترررري القيررود املفروضررة علررن حصررول
ا طفال والنساء رن النظراميني علرن الرعايرة الصرعية ابجملران .وحتير اللجنرة الدولرة التررري
ىل بياهن ررا لع ررام  ٢٠17بش ررأن واجن ررات ال رردول ّ ررام الالجئ ررني وامله رراجري مبوج ررب العه ررد
(.)E/C.12/2017/1
ا طفال حاملو صفات اجلنسني
 -64ياددسري اللجنددة القلددع رل عريددث ”اه د راريت (ىددررص) النم د ا ناددي“ يف ش دريعست
الورلد ددة ال د ددرت ي يتضد ددمت مجهد ددع عنس د ددر عريد ددث ”ارشد ددخسص د ددسملي د ددفست ا نا د د “.
ريا ددسريهس القل ددع يضد دسً دزاء التق ددسيير ال دديت ش ددري دىل ا ددتمراي د ض ددسل ارينف ددس ددسملي ددفست
ا نا إلجراءات ينبهة غري هرريية (املس اتل ١٠ر.)١٢
 -65توص ر رري اللجن ر ررة ن تق ر رروم الدول ر ررة الت ر ررررين عن ر ررد تنفي ر ررد خت ر ررة العمر ر ر الوطني ر ررة
للفرراة  ٢٠٢1-٢٠18بشررأن املثليررات واملثليررني ومزدوجرري املي ر اجلنسرري ومغررايري اكويررة
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسنين مبا يلي:
تنرردي مفهرروم ”اضررتراابت (فررروق) النمررو اجلنسرري“ يف تش رريعاهتا بتعريررف
()
للشر ا احلامر لصررفات اجلنسررني حيررث تتاررم الفررروق يف اخلصررائا اجلنسررية ا عارراء
التنا لية والغدد التنا لية وا منا الصنغية؛
(ب) القي ررامن يف املمار ررة العملي ررةن با ررمان ع رردم خا ررا اخلص ررائا اجلنس ررية
لألطفال احلاملني لصفات اجلنسني إلجرراءات طنيرة رن ضررورية ىل حرني يصرنعون قرادري
علن تكوي رائهم اخلاصة و عتاء موافقتهم املستننة؛
(ج) تدريب العراملني يف جمرال الرعايرة الصرعية علرن االحتياجرات الصرعية وحقروق
اإلنسان حلاملي صفات اجلنسنين مبا يف لي حقهم يف اال تقالل الداإ والسالمة الندنية؛
( ) القيررامن ابإلضررافة ىل املررواد اإلعالميررة املوجهررة ىل والرردي ا طفررال حرراملي
صررفات اجلنسررني واملزمررع نشرررها م ر قن ر السررلتات الصررعية الدامنركيررةن باررمان حصررول
ا ا ،حاملي صفات اجلنسني وأ رهم علن املشورة والدعم الكافينين مبرا يف لري مر
جانب ا قران؛
(هد) حتديد انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تستهدري ا ا ،حراملي صرفات
اجلنسني والتعقيق فيها يف ياق درا ة الظروري املعيشية كرأالء ا ر ا ،املزمرع جراحهرا
يف عام ٢٠٢٠؛
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(ر) كفالة مواصلة التشراور مرع حراملي صرفات اجلنسرني ومنظمراهتم و رراكهم
يف عداد النعول والتشريعات والسيا ات اليت تأثر يف حقوقهم.
احلق يف التعليم
 -66ياددسري اللجنددة القلددع رل النتددس ق التعلهمهددة لألينفددس املنحددوييت مددت الفئددست ايجتمسعهددة
رايستوس ية احملررمة ظ س مت نتس ق قهة الاكسل ،عل الرغم مت التوا ري الديت ا دح س الورلدة
اليت اسعو عل د ير مادسيا م
ال رت ،مث هاري و م عل الرعسية الناسيية العسلهة ا
اللا ية .مس ياسريهس القلع رل ينفس ال جئ ي ياجل ل يف املوايل لقس هسً (املس .)١٣
 -6٧توصرري اللجنررة ن تواصر الدولررة الترررري رصررد أثررر املنررادرات الراميررة ىل احلررد مر
أثر اخللفيرات االجتماعيرة واالقتصرادية لألطفرال علرن نترائجهم التعليميرةن وأن تعتمرد تردابن
تصررعيعية حسررب االقتارراء .كمررا ترردعو الدولررة الترررري ىل أن تعجر بتو رريع نترراق ترروفن
التعلرريم اجملرراين ليشررم ا طفررال الالجئررنين بصرررري النظررر عر وضررع قررامتهم .وحتير اللجنررة
الدولة الترري ىل تعليقها العام رقم  )1999(13بشأن احلق يف التعليم.
اللجنة ل هس دة الورلدة ال درت شدال التعلدهم الثندس ي اللادة ي ادم ريحلود
 -68ر
رير هة .رياسريهس القلع رل هندق الورلدة ال درت دزاء التعلدهم
علهع دي لل ب املنحوييت مت
ريللاة ار ميهّدز د ارينفدس رر ار د اررير هدة ر د غدريهم ،رهد شدسغ اثي دع دس قسً اللجندة
املعنهددة ريلقضددسء علد التمههددز العنوددر  .ر تاددسء اللجنددة شددال هددحظ الاهس ددة التمههزيددة ىهمددس يتعلددع
إب مسج ال ب املنتم دىل ارسلهست ر امل ل يت يف اخلسيج يف نظس التعلهم العس (املس .)١٣
 -69تتل ررب اللجنر ررة ىل الدولر ررة الت رررري أن تدر رردر يف تقريرهر ررا ال رردوري املقن ر ر بير رراانت
حصرائية بشررأن نسرنة ا طفررال ثنرائيي اللغررات املنعرردري مر أصررول رن ربيررة أو التررالب
املولررودي يف اخلررار مقارنررة بنسررنة التررالب املولررودي يف الرردامنرك والرردي يغررادرون املرردارس
االبتدائية بنتائم تأهلهم لاللتعاق ابلتعليم العاة.
احلقوق الثقافية
 -٧٠ياددسري اللجنددة القلددع رل كددم احملكمددة العلهددس لعددس  ٢٠٠٣شددال سبهلددة لهددع ينتاددك
ريلحات ج هر احلع يف التحويو الحايت للا ية (املس .)١5
 -٧١تكرر اللجنة توصيتها ن حتام الدولة الترري حق قنيلة تولي و نها م جمتمعرات
الشعوب ا صلية يف التعديد الداإ للهوية وأن حتمي العناصر ا خر مر ثقرافتهمن فارالً
ع احلقوق اللغوية املعاري ا يف القانون رقم  7لعام  ٢٠1٠بشأن السيا ة اللغوية.
 -٧٢ر ث اللجنة لعو رج معل مست عدت هس دة الورلدة ال درت لضدمسل وتدع احملدررم
راملامش مت الفئست رارىرا وتعسً سم ً حبقام يف املشسي ة يف احلهس الثقسىهة ،عل النح الح
ر  ،ع اللجنة يف عس ( ٢٠١٣املس .)١5
 -٧٣تتلررب اللجنررة ىل الدولررة الترررري أن تداررم تقريرهررا الرردوري املقنر معلومررات عر
السيا رات الرريت اعتمردهتا مررأخراً و رراعدت الفئرات املهمشررة يف التمتررع احلرر بررنعض احلقرروق
الثقافية والتعابن الدينية اليت هي رمز ا قليات اإلثنيةن مث وضع املرأة املسلمة تراء علرن
رأ ها أو وضع فرد م السيخ عمامة أو كنابن.
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دال -توصيات أخر
 -٧4توصي اللجنة الدولة الترري ابلنظر يف التصديق علن الضوتوكول االختياري امللعق
ابلعهد الدوة اخلا ،ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -٧5وتوصي اللجنة الدولة الترري ن تراعري التزاماهترا مبوجرب العهرد مراعراة اتمرة و ن
تكف التمتع الكام ابحلقوق املكر ة في عنرد تنفيرد خترة التنميرة املسرتدامة لعرام ٢٠3٠
علن الصعيد الوطين .و تيسر الدولة الترري حتقيق أهرداري التنميرة املسرتدامة ىل حرد كنرن
ا ما أنشأت ليات مستقلة لرصد التقدم احملر وعامل املستفيدي م الضامم احلكوميرة
بوصررفهم أصررعاب حقرروق ميكررنهم املتالنررة اب ررتعقاقات .وم ر ررأن تنفيررد ا هررداري علررن
أ رراس منرراد املشرراركة واملس راءلة وعرردم التمييررز أن ياررم عرردم ررال أحررد .ويف هرردا
الص ررددن توجر ر اللجن ررة انتن ررام الدول ررة الت رررري ىل بياهن ررا بش ررأن التعه ررد بع رردم ررال أح ررد
(.)E/C.12/2019/1
 -٧6وتتلررب اللجنررة ىل الدولررة الترررري أن تنشررر هرردم املالحظررات اخلتاميررة علررن نترراق
وا ع علن يع مستودت اجملتمعن مبا يف لري علرن املسرتو الروطين ومسرتو املقاطعرات
والنلددتن وال ريما يف صرفوري الضملرانيني واملرو فني العمروميني والسرلتات القارائيةن وأن
تدتلرع اللجنررةن يف تقريرهررا الردوري املقنر ن علررن اخلترروات املت ردة لتنفيررد هرردم املالحظررات.
وتشجع اللجنة الدولرة التررري علرن رراك املأ سرة الدامنركيرة حلقروق اإلنسران واملنظمرات
ررن احلكوميررة و نهررا م ر أعارراء اجملتمررع املرردين يف متابعررة هرردم املالحظررات اخلتاميررة ويف
عملية التشاور علن الصعيد الوطين قن تقدمي تقريرها الدوري املقن .
 -٧٧ووفقاً إلجراء متابعة املالحظرات اخلتاميرة الردي اعتمدتر اللجنرةن يدتلرب ىل الدولرة
الترري أن تقدمن يف اون  ٢4هراً م اعتماد هدم املالحظرات اخلتاميرةن معلومرات عر
تنفير ررد التوصر رريات الر ررواردة يف الفق ر ررات ( 13التر رردابن الااجعير ررة الر رريت تر ررأثر يف الالجئر ررني
وامله رراجري )ن و( 17املأ س ررة الوطني ررة حلق رروق اإلنس رران يف ج ررزر ف ررارو)ن و(19ا عم ررال
التجارية وحقوق اإلنسان).
 -٧8وتتلررب اللجنررة ىل الدولررة الترررري أن تقرردمن حبلررول  31تشرري ا ول/أكتروبر ٢٠٢4ن
تقريرهررا الرردوري السررابع .وكرردا الغرررضن وابلنظررر ىل أن الدولررة الترررري وافق ر علررن تقرردمي
تقاريرهررا ىل اللجنررة عم رالً ابإلج رراء املنس ر لتقرردمي التقرراريرن فررإن اللجنررة ررتعي ليهرران يف
الوق ر املنا رربن قائمررة مسررائ قن ر تقرردمي تقريرهررا .و تشررك ردود الدولررة الترررري علررن
قائمة املسائ هدم تقريرها الدوري السابع مبوجب املادة  1٦م العهد.
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