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(A)     GE.04-45214    110105    110105 

                                       احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ة ن جل
                        الدورة الثالثة والثالثون

     ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٦- ٨

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
  من العهد١٧ و١٦املادتني 

 املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتصادية
 واالجتماعية والثقافية 

 الدامنرك

                                                                                                      ت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الرابع املقدم من الدامنرك بشأن                 نظر - ١
    ٣٥   و  ٣٤         يف جلساهتا   ) E/C.12/4/Add.12 (                                                             تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

                واعتمدت املالحظات   ) E/C.12/2004/SR.34-36     انظر    (    ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١١   و  ١٠            ، املعقودة يف   ٣٦ و
  .E/C.12/2004/SR.56) (    ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٦            ، املعقودة يف   ٥٦                         اخلتامية التالية يف جلستها 

  مقدمة-ألف 

                                                                                        ً                     ترحـب اللجـنة بالـتزام الدولة الطرف باملوعد احملدد لتقدمي تقريرها الدوري الرابع الذي أعدته وفقاً                  - ٢
  .                                     لجنة، وبردودها اخلطية على قائمة املسائل                   للمبادئ التوجيهية ل

                                                                                                         وترحـب اللجنة باحلوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف، الذي تألف من خرباء يف ميادين خمتلفة                 - ٣
   .                  ً                             يشملها العهد، فضالً عن ممثل احلكم الذايت يف غرينالند

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

                                     ً                              الدؤوبة اليت تبذهلا الدولة الطرف امتثاالً لواجباهتا مبقتضى العهد                        ً                           حتـيط اللجنة علماً مع التقدير باجلهود         - ٤
  .                                                                           وباحلماية الشاملة اليت توفرها للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدامنرك
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                ً                                                                                          وحتـيط اللجنة علماً مع التقدير بالتزام الدولة الطرف باملساعدة اإلمنائية الرمسية وحبجم مسامهاهتا، اليت                - ٥
                                                       ، األمر الذي جعلها واحدة من البلدان القليلة اليت          )    ٢٠٠٤ (                                   يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل         .  ،  ٨٥         نسبة       تشكل

  .                            يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل  .  ، ٧                                      فاقت مساعدهتا هدف األمم املتحدة املتمثل يف 

                                   ة اليت اختذت ملكافحة ما يرتكب يف                       ً                                                       وحتـيط اللجنة علماً مع االرتياح بالتدابري التشريعية واإلدارية احلالي          - ٦
       ً         قانوناً بشأن       ٢٠٠٣       يوليه   /                                                                                  الدولـة الطـرف من أفعال تنم عن عنصرية وكره لألجانب، وترحب بسنها يف متوز              

                ً                                              كما أهنا حتيط علماً، يف هذا الصدد، مع التقدير بوضع خطة             .                                                 املساواة يف املعاملة بصرف النظر عن األصل اإلثين       
ٍ                      عمٍل وطنية لتعزيز املساوا   .                                                                           ة يف املعاملة والتنوع ومكافحة التمييز العنصري كمتابعة إلعالن وبرنامج عمل ديربان  

                                                                                                      وتسـلم اللجنة مع التقدير باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف الدامنرك من            - ٧
     ً                         وزيراً لشؤون املساواة بني اجلنسني       ١٩٩٩      يوليه  /                                                                خـالل قوانينها وسياساهتا وبراجمها، مبا يف ذلك تعيينها يف متوز          

  .                       بشأن املساواة بني اجلنسني   ٣٨٨              للقانون رقم     ٢٠٠٠     مايو  /            وسنها يف أيار

                                           ٌ                                                     وتالحـظ اللجـنة مع التقدير أن معدل البطالة آخذٌ يف االخنفاض بفضل سياسات التوظيف الفعالة اليت          - ٨
  .                   تطبقها الدولة الطرف

                                           قانون مكافحة استغالل األطفال يف املواد           ٢٠٠٣      مارس   /    آذار                                          وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف يف        - ٩
  .                                     خطة عمل ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال    ٢٠٠٣      أغسطس  /                             ً              اإلباحية وبيعهم واستغالهلم جنسياً، وبوضعها يف آب

                                                                                                    وترحـب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للقضاء على ظاهرة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك               -  ١٠
                      على اتفاقية األمم        ٢٠٠٣       سبتمرب   /                                            قانون االجتار بالبشر، وتصديقها يف أيلول          ٢٠٠٢       يونيه   /                    عـتمادها يف حزيران    ا

  .                                                                                                املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة وبروتوكول منع االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه

                                                    بفضل احلملة املستمرة اليت تنظمها الدولة الطرف                                                        وتالحـظ اللجنة مع االرتياح اخنفاض عدد املدخنني        -  ١١
  .                                                                        هبدف الترويج لنمط صحي من احلياة، مبا يف ذلك زيادة الوعي باآلثار الضارة للتدخني

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

  .      ً  فعلياً                                                                            ً تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تذكر تعوق تنفيذ الدامنرك للعهد تنفيذاً -  ١٢

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

                                                                                                     تعـرب اللجـنة عـن قلقها ألن ارتفاع عدد املهاجرين والالجئني القادمني إىل الدامنرك خالل األعوام                  -  ١٣
                                           كما تعرب عن قلقها بشأن وقوع حوادث يف          .                                                                   املنصـرمة قـد زاد من املواقف السلبية والعدائية حيال األجانب          

  .    جانب                      ٍ     الدولة الطرف تنم عن كرٍه لأل
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                                                                                                              ورغم تقدير اللجنة للتدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة، فإهنا ما زالت                 -  ١٤
ٌ                   فارٌق تتراوح نسبته بني  (                                                                          قلقة إزاء استمرار عدم املساواة يف الدولة الطرف، وعلى األخص فيما يتعلق باألجور     ١٢    

  .                             النساء يف بعض مواقع صنع القرار                        وإزاء اخنفاض معدل مشاركة   )          يف املائة  ١٩ و

                                                                                                       وتعـرب اللجـنة عـن قلقها بشأن معدل البطالة الطويلة األجل، اليت يعاين منها الرجال الذين تتراوح              -  ١٥
                                                                          سنة، وبشأن ارتفاع هذا املعدل بني صفوف املهاجرين والالجئني وخرجيي اجلامعات اجلدد   ٥٩   و  ٥٥           أعمارهم بني 

  .              املتوسط الوطين                            ً والنساء، وهي معدالت تفوق كثرياً

                                  ، الذي رفع السن الالزم ملمارسة          ٢٠٠٢                                                                وتالحـظ اللجـنة مع القلق أن تعديل قانون األجانب يف عام              -  ١٦
                                                        ً                                                      األزواج احلـق يف اجتماع الشمل إىل اخلامسة والعشرين، يشكل عائقاً المتثال الدولة الطرف بواجبها أن تكفل                 

  .                            احلق يف احلياة األسرية يف الدامنرك

ٍ                                             ِّ       ً                      اللجنة لعدم وجود أي حكٍم قانوين يف النظام القانوين احمللي للدولة الطرف جيرِّم حتديداً العنف                      وتأسف   -  ١٧                       
  .                      املرتيل، وال سيما ضد املرأة

                          ً                                                                     وتعـرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير اليت وردت عن حاالت سوء املعاملة اليت تتعرض هلا النساء     -  ١٨
ٍ               هن أو شركائهن، وهي حاالت ال ُيبلغ عنها يف أغلب األحيان ألسباٍب                        ٍ                          املهاجرات بصفٍة خاصة على أيدي أزواج                                  ُ                          

                                                  ُ     وتالحظ اللجنة أن الوضع قد تفاقم بسبب التعديل الذي أُدخل   .                                           تعزى إىل التبعية االقتصادية واخلوف من الترحيل
      اجرات                                                                     ، فرفع عدد سنوات اإلقامة املطلوبة إىل سبع سنوات قبل حصول امله               ٢٠٠٢                            على قانون األجانب يف عام      

  .                                        املتزوجات من دامنركيني على رخصة إقامة دائمة

                                                                                                           وتالحـظ اللجنة كذلك مع القلق أنه على الرغم من التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف، فإن الدامنرك                  -  ١٩
  .                                                              ً                         ال تزال تواجه مشاكل تتعلق باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وجنسياً وباالجتار بالنساء واألطفال

ٍ                                                   اللجـنة أن الدولـة الطرف مل تقدم يف تقريرها بياناٍت إحصائية مفصلة عن مستوى الفقر،                        وتأسـف  -  ٢٠                                                
                                                           ً     ً                                            وال سيما يف أوساط الالجئني واملهاجرين، وتالحظ أهنا مل تعتمد بعد خطاً رمسياً للفقر ميكنها من حتديد مستوى                  

  .                                                         الفقر ورصد وتقييم التقدم احملرز يف جمال التخفيف من وطأة الفقر

                                               ً                                        رب اللجنة عن القلق ألن الدولة الطرف مل تسن أحكاماً دستورية أو أي أحكام تشريعية أخرى تكفل    وتع -  ٢١
                                                                                      كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء الصعوبات اليت تواجهها الفئات احملرومة واملهمشة،              .                        مبوجـبها احلق يف املسكن    

                كما تالحظ اللجنة   .                 مارسات التمييزية                                                                وال سيما املهاجرين، يف استئجار مسكن شعيب أو احلصول عليه، بسبب امل     
  .                                                           مع القلق ارتفاع نسبة التشرد يف أوساط املهاجرين يف الدولة الطرف

                                                                                                    وتعرب اللجنة عن القلق بشأن ارتفاع معدل تعاطي املخدرات واإلفراط يف استهالك الكحول يف الدولة                -  ٢٢
  .                 ا التعاطي واإلفراط                                                             الطرف، وبشأن أوضاع أولئك الذين يعانون من أمراض عقلية سببها هذ



E/C.12/1/Add.102 
Page 4 

 

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

                               ً                                                                        ترحـب اللجنة باآللية املنشأة حديثاً يف املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان لتلقي الشكاوى من األفراد يف                 -  ٢٣
    هذا                                                                                                      حاالت التمييز القائم على العرق، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة اختاذ التدابري الفعالة الرامية لتعزيز عمل 

ٍ                                                                                                 املعهـد من خالل مجلة أموٍر منها ختصيص املوارد الكافية، وعلى النظر يف توسيع نطاق صالحياته حىت يتمكن من تلقي                                         
  .                                                                                                 الشكاوى املتعلقة بانتهاكات جمموعة أوسع من حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                         ب احلوادث اليت تنم عن العنصرية وكره األجانب                                                 وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن ترصد عن كث      -  ٢٤
                       كما توصيها بأن تتخذ      .                                                                                         وتكافحهـا، وأن تواصـل تعزيز التفاهم والتسامح بني الثقافات يف اجملتمع جبميع فئاته             

                                                                                                                         الـتدابري الـيت تكفل التنفيذ الفعلي للخطة الوطنية لتعزيز املساواة يف املعاملة والتنوع ومكافحة التمييز كمتابعة                 
ٍ                     ن وبرنامج عمل ديربان، وأن تضمن تقريرها الدوري القادم معلوماٍت عما أحرزته من تقدم   إلعال                                                            .  

                                                                                   ً                          وتطلـب اللجنة من الدولة الطرف أن تعتمد تدابري فعالة تكفل املساواة بني الرجل واملرأة وفقاً ملا تنص                   -  ٢٥
ٍ                  من العهد، وذلك من خالل أموٍر تشمل تط         ٣           واملادة    ٢              من املادة     ٢                علـيه الفقرة                                    بيق مبدأ األجر املتساوي لقاء                               

                                                    وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها          .                      املرأة يف صنع القرار                  وضمان مشاركة                           العمل املتساوي القيمة    
ٍ                                                                               الدوري القادم معلوماٍت مفصلة عن التقدم احملرز يف قضايا التمييز بني اجلنسني، مبا يف ذلك من خالل األعمال اإلجيابية                     .  

                                                                                                 للجـنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز الربامج اهلادفة إىل خفض معدل البطالة واملوجهة إىل الفئات                    وتوصـي ا   -  ٢٦
     ً                   عاماً وخرجيي اجلامعات      ٥٩    و   ٥٥          ً                                                                            األشد تضرراً، مبا فيها فئات املهاجرين والالجئني والرجال الذين تتراوح أعمارهم بني             

ُ          اجلُدد والنساء   .                                                           ملساعدة الرجال والنساء على التوفيق بني حياهتم املهنية واألسرية                                    كما توصيها بأن تتخذ املزيد من التدابري  .   

ٍ                                    وتـرجو اللجنة من الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري القادم معلوماٍت مفصلة عن خطة إصالح               -  ٢٧                               ِّ   ُ                                
ٍ                                                     ، مبا يف ذلك معلوماٍت عن أثر هذه اخلطة على فئات اجملتمع املهمشة، حىت يتسىن هلا  "              الدامنرك اجلديدة "           تقدير مدى                  

  .                                                 كفاية حجم االستحقاقات لضمان مستوى معيشي الئق للجميع

                األهداف واملعايري   (                                                                                       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف التصديق على اتفاقية السياسة االجتماعية              -  ٢٨
   ية                                      ، وعلى اتفاقية منع احلوادث الصناع         ١٩٦٢                                         اليت وضعتها منظمة العمل الدولية عام         )    ١١٧       رقـم      ) (         األساسـية 

  .    ١٩٩٣                                   اليت وضعتها منظمة العمل الدولية عام   )    ١٧٤    رقم  (      الكربى 

     ً      عاماً من   ٢٤                                                                                    وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابري املالئمة إللغاء أو تعديل ما يسمى مبادة ال   -  ٢٩
            ييز، باحلق يف                                                             ، مبا يتمشى مع التزامها بضمان متتع مجيع األشخاص يف الدامنرك، دون مت    ٢٠٠٢                  قانون األجانب لعام 

                                                                                                ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف الوسائل البديلة ملكافحة ظاهرة                 .     ٍ           احلـياٍة األسرية  
  .                                    الزواج القسري اليت تعاين منها املهاجرات

ٍ                                   وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري اخلامس معلوماٍت مفصلة عن حجم مشكلة                -  ٣٠                                                                 
   ويف   .                                                                                                     ملرتيل، وال سيما العنف املوجه ضد املرأة يف الدامنرك، وعن التدابري اليت اختذهتا ملكافحة هذه الظاهرة                       العنف ا 
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ٍ                                                   هـذا الصـدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف سن تشريعاٍت حمددة لتجرمي العنف املرتيل ولتوفري                                                                               
  .                            أن الطابع اإلجرامي للعنف املرتيل                                                   التدريب لألشخاص القائمني على إنفاذ القوانني وللقضاة بش

                                                                                         وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة تكفل حصول ضحايا العنف املرتيل على ما يكفي من  -  ٣١
                                                                 ُ                                                الرعاية والدعم الالزمني إلعادة تأهيلهم، وبأن تطبق آليات مناسبة حىت ال ُيحرم ضحايا العنف املرتيل من التماس                

   .                           رحيلهم أو طردهم من الدامنرك            ً      املساعدة خوفاً من ت

                                                                                         وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل معاجلة مشكلة االجتار باألشخاص،  -  ٣٢
                           ً                                                                                 وال سيما النساء واألطفال، فضالً عن مشكلة االستغالل اجلنسي التجاري يف الدامنرك، وترجو منها أن تقدم يف                 

ٍ                                                                        اٍت مفصلة عن أي نتائج حتققت وصعوبات ظهرت أثناء التطبيق، مبا فيها نتائج خطة                            تقريرها الدوري القادم معلوم  
  .                                            العمل الرامية إىل مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال

                                                                                                         وتطلـب اللجنة من الدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إىل القضاء على الفقر واإلقصاء االجتماعي                 -  ٣٣
                                                       ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل بياهنا           .             صده عن كثب                                            وأن تضـع آلية لقياس مستوى الفقر ولر       

     مايو  /       أيار  ٤                                                                                                   بشـأن الفقـر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي اعتمدته يف               
٢٠٠١    )   E/C.12/2001/10 .(   مفصلة                                                                    ٍ وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم بياناٍت        

  .                                                                              ومقارنة عن عدد األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر وعن التقدم احملرز يف خفض حاالت الفقر

        وتوصيها   .                                                                            وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف سن تشريعات حمددة تنص على احلق يف املسكن -  ٣٤
                               جلميع األسر مرافق سكنية مالئمة،                              ، بأن تعتمد سياسات وطنية تكفل ٤          ً                            كذلك، متشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 

    كما   .                                                                                                    وأن ختصص ما يكفي من املوارد لإلسكان االجتماعي، وال سيما للفئات احملرومة واملهمشة مثل املهاجرين              
  .                                                                                              تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابري الكفيلة حبل مشكلة التشرد، وال سيما يف أوساط املهاجرين

                                                                                       ة الطرف أن تواصل اختاذ التدابري اليت تكفل فعالية تطبيق الربامج الرامية إىل منع                                    وتوصـي اللجنة الدول    -  ٣٥
                                                                                                تعاطي املواد املخدرة غري املشروعة وتدخني التبغ واإلفراط يف شرب الكحول وأن تطلع اللجنة على هذه املسألة يف 

  .                     تقريرها الدوري القادم

ٍ                      حظات اخلتامية على نطاٍق واسع وعلى مجيع                                                                 وتـرجو اللجـنة مـن الدولة الطرف أن تنشر هذه املال            -  ٣٦                     
                                                                                                            املستويات، وال سيما بني املسؤولني احلكوميني وموظفي اجلهاز القضائي، وأن تطلعها يف تقريرها الدوري القادم               

                                                                   كما تشجعها على إشراك املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع            .                                          عـلى مجيع التدابري اليت اختذهتا لتنفيذها      
  .                                                              عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري اخلامس      املدين يف

ٍ                ويف اخلـتام، تـرجو اللجـنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري اخلامس يف موعٍد أقصاه      -  ٣٧                                                                         ٣٠    
  .    ٢٠٠٩      يونيه  /      حزيران

- - - - - 


