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  جلنة حقوق الطفل
   واخلمسونالسادسةالدورة 

  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين١٧

  االتفاقية من ٤٤ادة النظر يف التقارير املقدَّمة من الدول األطراف مبوجب امل    

  الدامنرك :املالحظات اخلتامية    
 ١٥٩٤ تيها، يف جلس  )CRC/C/DNK/4(الدوري الرابع للدامنرك    تقرير  النظرت اللجنة يف      -١
، ٢٠١١ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٤املعقودتني يف   ،  )1595و CRC/C/SR.1594انظر   (١٥٩٥و

الحظـات  ، امل ٢٠١١ فربايـر / شـباط  ٤املعقـودة يف    ،  ١٦١٢دت يف جلـستها     ـواعتم
  .التالية اخلتامية

  مقدمة  -أوالً   
بالردود اخلطّية على قائمة املـسائل      و،  عـالدوري الراب  ترّحب اللجنة بتقدمي التقرير     -٢

احلوار البناء الذي جرى مع     وتقدِّر اللجنة   . )CRC/C/DNK/Q/4/Add.1(اليت وضعتها اللجنة    
أن التقرير الـدوري    اللجنة  حظ  ومع ذلك، تال  . وفد الدولة الطرف الذي ميثل عدة قطاعات      

ملبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد التقارير بشأن االتفاقيـة        الرابع للدولة الطرف ال يتطابق مع ا      
وحتث الدولة الطرف على تقدمي تقاريرها الدورية املقبلة وفقاً للمبادئ التوجيهيـة الراهنـة              

CRC/C/58/REV.2).( 

 هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـرأ مقترنـة          ر اللجنة الدولة الطرف بأن    وتذكّ  -٣
التقرير األويل الذي قدمته الدولـة الطـرف        باملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن       

 ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف       مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق   
وبشأن تقريرهـا    ٢٠٠٦ سبتمرب/ أيلول ٢٩يف   )CRC/C/OPSC/DNK/CO/1 (املواد اإلباحية 

مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة          م  األويل املقدَّ 
)CRC/C/OPAC/DNK/CO/1(  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠يف .  
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  تدابري املتابعة اليت اتَّخذهتا الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته  - ثانياً  
  :مع التقدير، باعتماد ما يلية علماً حتيط اللجن  -٤

اليت دخلت حيز   ،  ٢٠١٠لعام  ) إصالحات بارنيت (إصالحات شؤون الطفل      )أ(  
أدخلـت علـى قـانون        واليت تنطوي على تعديالت    ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١التنفيذ يف   

طوي على اخلدمات االجتماعية لتحسني خدمة املصاحل الفضلى للطفل يف معاجلة احلاالت اليت تن         
فضالً عن تعزيز حق اجمللس الوطين للطعون       ،  تقدمي دعم خاص إىل األطفال والشباب احملرومني      

  يف معاجلة القضايا مببادرة منه، عندما يكون الطفل معرضاً للخطر؛) Ankestyrelsen(االجتماعية 
  ؛٢٠٠٧أكتوبر /قانون املسؤولية الوالدية الذي دخل التنفيذ يف تشرين األول  )ب(  
 كـانون   ٢٢ الـصادر يف     ١٤٤٢قانون إصالح الرعاية البديلـة رقـم          )ج(  
 والذي يهدف   ٢٠٠٦يناير  /يف كانون الثاين  التنفيذ  ، والذي دخل حيز     ٢٠٠٤ديسمرب  /األول
  . حتسني معايري رعاية الطفل يف أوساط الرعاية البديلةإىل 
  :أدناهوترحب اللجنة بالتصديق على صكوك حقوق اإلنسان الوارد ذكرها   -٥

اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفـال مـن االسـتغالل واالعتـداء               )أ(  
  ؛٢٠٠٩نوفمرب /اجلنسيني، يف تشرين الثاين

مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل         بروتوكول    )ب(  
يف كـانون    ٢٠٠٠ لعـام    ،التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة         

  ؛٢٠٠٦ديسمرب /األول
الربوتوكول اإلضايف التفاقية اجلرائم احلاسوبية املتعلق بتجـرمي األفعـال             )ج(  

، يف  ٢٠٠٣  لعـام  العنصرية القائمة على كره األجانب، املرتكبة من خالل النظم احلاسوبية،         
  .٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

  والتوصيات بشأهنااجملاالت الرئيسية اليت تشكِّل مصدراً للقلق   -ثالثاً   

  )  من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ،٤٢ و٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   - ألف  

  للجنةالسابقة التوصيات     
 لتنفيذ مالحظاهتا اخلتاميـة الـيت       بذهلا الدولة الطرف  تترّحب اللجنة باجلهود اليت       -٦

لنظر يف التقريـر الـدوري      بعد ا ) CRC/C/DNK/CO/3 (٢٠٠٥سبتمرب  /اعتمدت يف أيلول  
ألن بعض الشواغل اليت أعربت عنها والتوصيات اليت         غري أهنا تأسف     ،الثالث للدولة الطرف  

  . إن لقيتها أصالًلق عناية كافية تقدمتها مل 
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 التوصـيات   عاجلةمل التدابري الالزمة مجيع  حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ       و  -٧
مل ُتنفـذ    بعـد أو     ُتنفذمل  اليت   لث التقرير الدوري الثا   علىالواردة يف املالحظات اخلتامية     

بالقدر الكايف، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالتشريعات، والتنسيق، وخطة العمل الوطنيـة،             
  .والنشر، ومجع البيانات، والرعاية البديلة

  التحفظات    
فظها علـى   بأن الدولة الطرف أشارت إىل أن استمرار حت        حتيط علماً اللجنة  مع أن     -٨

 من اتفاقية حقوق الطفل لن يؤثر إال على عـدد قليـل مـن               ٤٠من املادة   ) ب(٢الفقرة  
هذا التحفظ الذي حيد من حـق األطفـال   فال تزال تشعر بالقلق إزاء اإلبقاء على       احلاالت،  

الذين حكم عليهم الرتكاب جرائم بسيطة يف الطعن، وهو أمر ينتهك احلـق يف حماكمـة                
  .عادلة
 عمل فيينا الصادرين عن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان         وبرنامجء إعالن   يف ضو و  -٩

 بأن تنظـر يف سـحب     توصي اللجنة الدولة الطرف     ،  )A/CONF.157/23 (١٩٩٣ لعام
  .من اتفاقية حقوق الطفل ٤٠ من املادة) ب(٢التحفظ الذي قدمته على الفقرة 

  حالة االتفاقية    
باالتفاقية  بإمكان احملاكم والسلطات اإلدارية أن حتتج     علماً بأن   حتيط  اللجنة  ومع أن     -١٠

شار إىل االتفاقية إال يف عدد حمدود من احلاالت، وأن          قلق، أنه ال يُ    ب تالحظ،فإهنا  وتطبقها،  
وهو ما ُيعزى   تطبيق االتفاقية من قبل السلطات القضائية وهيئات صنع القرار اإلدارية حمدود            

  . غري مدجمة بالكامل يف التشريعات الوطنية للدولة الطرفإىل كون االتفاقية بدرجة كبرية 
ق احملاكم اإلدارية وهيئات صـنع      يتطببتوصي اللجنة بأن تنهض الدولة الطرف       و  -١١

اختاذ تدابري إلدماج االتفاقية بالكامل     وسائل منها   تفاقية حقوق الطفل، ب   الالقرار اإلدارية   
  .يف تشريعاهتا الوطنية

  التشريعات    
يف هلا تأثري مباشـر     وب اللجنة باإلجراءات التشريعية اليت اختذهتا الدولة الطرف         ترح  -١٢

عـن    حياة األطفال، مبا يف ذلك تلك املتعلقة مبسؤولية الوالدين والرعاية النهاريـة، فـضالً             
يادة الدعم املقدم إىل األطفال والـشباب       اهلادفة إىل ز   ٢٠١٠الطفل لعام   ات شؤون   إصالح

خلاصة لضمان تكافؤ الفرص يف تنميـة شخـصية الطفـل والـشاب             ذوي االحتياجات ا  
تشعر بالقلق ألنه ال يوجد إطار تشريعي له طابع أكثر          اللجنة  ومع ذلك، ال تزال     . وصحتهما

 بعـد، مواءمـة     ،ألنه مل يـتم   اً  ويساورها القلق أيض  . يغطي النطاق الكامل لالتفاقية     مشوالً
  .االتفاقية وأحكامهاالند وجزر فارو مع مبادئ التشريعات املتعلقة حبقوق الطفل يف غرين
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جزر فارو، باختاذ    و توصي اللجنة الدولة الطرف، مبا يف ذلك سلطات غرينالند        و  -١٣
مجيع التدابري الضرورية لضمان أن تكون التشريعات واألنظمة اإلدارية يف مجيع أقـاليم              

 وتوكـولني االختيـاريني   الدولة الطرف متفقة بالكامل مع أحكام ومبادئ االتفاقية والرب        
يف مـن حيـث تأثريهـا       مها  يتقيتقييم التشريعات اجلديدة يف الوقت املناسب، و      كفالة  و

بالنظر يف صياغة قانون للطفل يقوم على احلقوق ويشمل مجيع احلقوق          توصيها  األطفال، و 
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن       ،  ويف هذا الصدد  . املنصوص عليها يف االتفاقية   

مساعدة األطفال والشباب، املقرر األخذ      يكون اإلصالح املقترح لقانون غرينالند بشأن     
، مبثابة عملية شـاملة تأخـذ يف        )اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    منظمة  به بدعم من    

  االعتبار الكامل مجيع حقوق الطفل وآرائه

  التنسيق    
 يسعى إىل تبسيط مسألة     ٢٠٠٧ام  ن إصالح البلديات لع   بأعلماً  مع أن اللجنة حتيط       -١٤

ملة على الصعيد الوطين وتلك العاملة على الصعيد احمللي،         اتوزيع املسؤوليات بني اجلهات الع    
) املقدمة إىل املواطنني  (وذلك من خالل حتويل مسؤولية التمويل وتنفيذ اخلدمات االجتماعية          

نية واضحة مسؤولة عن التنسيق     ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية وط        فإىل البلديات،   
وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق عميـق إزاء         . الشامل األفقي والرأسي لتنفيذ االتفاقية    

اآلثار السلبية احملتملة اليت ميكن أن تترتب على التوزيع اجلديد للمسؤوليات يف البلديات األقل         
د وجزر فارو، وهو أمر يزيـد مـن   ، مبا يف ذلك يف غرينالن أو البلديات األقل تقدماً   /حظاً و 

  . باحلقوق بشكل تاملحدة التفاوت بني خمتلف البلديات فيما يتعلق بتمتع األطفا
املستوى ة  سلطة رفيع  أو   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن حتدد بوضوح نظاماً        و  -١٥

تشمل مجيع القطاعات وتعمل مع مجيع املناطق والبلديات لضمان إعمال حقوق           للتنسيق  
وفضالً عن ذلـك، توصـي      . متسقة، يف مجيع أقاليمها   منسجمة و الطفل بطريقة شاملة و   

يف الوقت املناسب، وبطريقـة علنيـة،       التنسيقية  السلطة   أو   اللجنة بأن يعاجل هذا النظام    
  .تقضايا التفاوت بني البلديات اليت قد تنشأ نتيجة تنفيذ قانون إصالح البلديا

  خطة العمل الوطنية    
 مبـا يف    ،عت بشأن الطفل   اللجنة مبختلف االستراتيجيات القطاعية اليت وضُ      ترحب  -١٦

ومع ذلك، تأسف ألن الدولة     ". طفولة آمنة " املعنونة   ٢٠١٠لعام   غرينالند ستراتيجيةاذلك  
 سياسة شاملة تقوم على احلقوق وخطة عمل منسقة من أجل التنفيـذ             بعُد الطرف مل تعتمد  

  .مجيع أقاليمهاقية يف الكامل والفعال لالتفا
وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع سياسة شاملة وخطة عمل منسقة              -١٧

وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، عند وضـع         . من أجل التنفيذ الكامل لالتفاقية    
اً وتكونـان جـزء    قائمتان على احلقـوق      هذه السياسة وخطة العمل، بالتأكد من أهنما      
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مع األخذ يف االعتبار الكامل السياقات اإلقليمية       اإلمنائي الوطين،    تخطيطاليتجزأ من    ال
وتوصي أيضاً بأن تتضمن خطة العمل . قليمي غرينالند وجزر فاروإسيما يف    املختلفة، وال 

املنسقة أهدافاً وغايات حمددة زمنيا وقابلة للقياس هتدف إىل الرصد الفعال للتقدم احملـرز         
وينبغي ربط خطة العمل الوطنية باالسـتراتيجيات       . ع احلقوقً يف متتع مجيع األطفال جبمي    

وامليزانيات الوطنية والقطاعية والبلدية لضمان رصد ما يكفي من موارد مالية وبـشرية             
  .وتقنية الزمة لتنفيذها

  الرصد املستقل    
املبالغ املرصـودة لتمويـل   ة دزيااللجنة علماً مع االرتياح بأن الوفد أعلن عن       حتيط    -١٨
جمللس الوطين الدامنركي لألطفال، ولكنها تالحظ أن هذه املؤسسة ال تقوم بـدور أمـني               ا

وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها الشديد ألنه مل يتم متابعـة توصـيتها               . املظامل
مع القلق، ببيان وفد    اً،  السابقة املتعلقة بإنشاء آلية مستقلة لرصد تنفيذ االتفاقية، وحتيط علم         

تنوي إنشاء مكتب أمني مظامل لألطفال ألن هناك          ال الدامنركالطرف الذي يفيد بأن     الدولة  
الشكاوى أو  إليه  ميكن لألطفال أن يقدموا     وهو مكتب   ركي  امنمكتب أمني املظامل الربملاين الد    

  .قدم هذه الشكاوى إليه بالنيابة عنهمأن ُت
، عين باألطفال، يف غرينالند   ترحب اللجنة باالقتراح املقدم إلنشاء جملس مستقل م       و  -١٩

مبادئ (باالستناد إىل املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            
ومع ذلك، ال تزال تشعر بالقلق ألنه مل تتخذ يف جزر فارو أية تدابري إلنشاء آليـة                 ). باريس

  .مستقلة حلقوق الطفل
دولة الطرف تدابري لضمان أن يراعي نظـام        تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ ال     و  -٢٠

أمني املظامل يف البالد االتفاقية بالكامل وأن ينشىء يف إطاره مرفقاً لرصد إعمال حقـوق               
سـلطة  الطفل ميتاز بالشفافية، وترصد له موارد كافية وتكون له اختصاصات وتسند له             

ا اللجنة بأن جتري     توصيه ،ولكي تقوم الدولة الطرف بذلك    . الشكاوى الفردية البت يف   
إنشاء مثل هذا املرفق املعين     ُتعمل استنتاجاهتا يف    املستقل وأن   للرصد  تقييماً لنظامها احلايل    

ند، تكرر اللجنة توصيتها الـسابقة      وبالنسبة للوضع يف جزر فارو وغرينال     . حبقوق الطفل 
)CRC/C/DNK/CO/3 الطـرف بتعليقهـا العـام   وتذكر اللجنة الدولـة ). ٢١ ، الفقرة  

حقوق بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز          ) ٢٠٠٢(٢ رقم
  . الطفل ومحايتها
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   املواردرصد    
مبوجـب إصـالح     - البلديات إسناد مسؤولية كاملة إىل    ألن   تشعر اللجنة بالقلق    -٢١

لدولـة  اكتفاء ا  مع  اخلدمات االجتماعية  توزيعو متويل وتوريد  عن   - ٢٠٠٧لعام   البلديات
 ظهـور   إىل قـد يـؤدي   بسداد جزء من التكاليف املتعلقة حباالت باهظة التكلفة فحسب،          

موعة الكاملة  باجملاً،  حرمان األكثر وال سيما ،  يف بعض البلديات   األطفال فيها حاالت ال يتمتع  
اجمللـس  اللجنة علماً بـأن     ، وبينما حتيط    وفضالً عن ذلك  . للخدمات االجتماعية الضرورية  

تـشعر  ، فإهنـا  مثل هذه التناقضات فيها   تنشأ احلاالت اليت  معاجلة على   قادر للطعون الوطين
مبا تواجهه  اً  رهن املوارد توزيع املساواة يف  يف تطبيق احلق    جتعل  قد  التناقضات هذه بالقلق ألن 

 ألنهاً  أيضتشعر اللجنة بالقلق    و .عدم اليقني أوجه  يعتريها من   و تأخرياتعمليات الطعون من    
، فـارو  غرينالنـد وجـزر    يف يف تعليم األطفال   احلقعمال  صيص موارد غري كافية إل    خت مت

  .الدولة الطرفأحناء يف مجيع دمات الصحة العقلية وكذلك خل
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تظل املـوارد املرصـودة جلميـع              و  -٢٢

ها احلاجة إىل الدعم    القطاعات اليت تغطي حقوق الطفل عالية ومتساوية، واضعة يف اعتبار         
تلبية ، و  كافة جلميع حقوق مجيع األطفال   احملتاجة إليه لضمان إعمال كامل      املايل للبلديات   

 .وال سيما يف جمال التعليم وخدمات الصحة العقليةكامل متطلبات امليزانية، 

  مجع البيانات    
ال تـزال تـشعر     ف،  إقليم غرينالند  يف مجع البيانات مع أن اللجنة تقدر حتسني نظام         -٢٣

تنفيـذ   إحصائية عـن   بياناتلقيام بصورة فعالة جبمع     موارد كافية ل   عدم وجود  إزاء بالقلق
تالحظ عدم تقدمي إحصاءات عن الفقـر وحـاالت االعتـداد يف            ، و فارو يف جزر  االتفاقية
  .اإلقليمني

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز النظم اإلحصائية ونظم التحليل بـشأن            و  -٢٤
مجع البيانات بصورة منهجية واستخدامها     كفالة  ، و االتفاقية يف جزر فارو وغرينالند    فيذ  تن

وبوجه عام، توصـي    . عتداءالالسياسات والربامج فيما يتعلق بالفقر والعنف وا      إلرشاد  
 لق جبمع وحتليل البيانات املـصنفة     اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز قدرهتا فيما يتع        

 ١٨لعمر واجلنس واألصل اإلثين بشأن مجيع األشـخاص دون سـن   افئات منها حسب  
  .ا االتفاقية يف مجيع أحناء البالدوبشأن مجيع اجملاالت اليت تشمله

  والتوعية  نشرال    
حقـوق  ومفادهـا أن    باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف      مع أن اللجنة ترحب       -٢٥

فإهنـا   كل من املدارس االبتدائية والثانوية،      اإلنسان والدميقراطية جزء من املناهج الدراسية يف      
  . يف صفوف األطفالال سيماتشعر بالقلق إزاء اخنفاض معدالت الوعي باالتفاقية، و
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حتث اللجنة الدولة الطرف على إدماج التثقيف بشأن االتفاقية كموضوع حمدد           و  -٢٦
باالتفاقية يف أوسـاط    على تعزيز املعرفة    أيضاً  حتث الدولة الطرف    و. يف املناهج املدرسية  

  .وسائل اإلعالمبسبل منها اً، اجلمهور عموم

  التدريب    
ألن املناهج الدراسية املتعلقة بتدريب األشخاص العاملني من أجل         يساور اللجنة قلق      -٢٧

  .األطفال ومعهم، مبن فيهم املعلمون، ال تتضمن أحاكم االتفاقية
بأن تـضع   ) ٢٣، الفقرة   CRC/C/DNK/CO/3(تكرر اللجنة توصيتها السابقة     و  -٢٨

الدولة الطرف برامج تدريبية منتظمة ومتواصلة يف جمال حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك               
لصاحل مجيع األشخاص الذين يعملون مع األطفال ومن أجلـهم، وذلـك    ،  حقوق الطفل 

 اخلدمـة   ووموظف ن بإنفاذ القوانني  ون املكلف وواملوظفن  وعلى سبيل املثال القضاة واحملام    
عمـال  ن و واالجتمـاعي املرشدون  ن و ون واملدرس ون احمللي ون احلكومي وملدنية واملسؤول ا

 . الصحة، ولصاحل األطفال أنفسهم على وجه اخلصوص

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
مع التقدير، باعتماد القانون املعدل لقـانون البيانـات املاليـة           اً،  حتيط اللجنة علم    -٢٩

 الـصادر يف    ،)ؤولية االجتماعية للشركات يف املشاريع الكـبرية      اإلبالغ عن املس  (الدامنركي  
شركة يف   ١ ١٠٠ ، والذي يلزم أكرب الشركات البالغ عددها      ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

. منرك بتقدمي تقرير عن سياساهتا ومبادراهتا فيما يتعلق باملسؤولية االجتماعية للـشركات           االد
يف أو اتفاقية حقوق الطفل غري مذكورة حتديـداً  ن حقوق الطفل أومع ذلك، تالحظ اللجنة  

  .القانونمبوجب هذا إطار عملية اإلبالغ 
منركيـة  ايـسمح للـشركات الد  اً  الدولة الطرف إطار  قيم  توصي اللجنة بأن ت   و  -٣٠
اإلبالغ عن حقوق الطفل، مبا يف ذلك الشركات متعددة اجلنسيات الـيت تتخـذ مـن     ب

 حاالت عدم امتثال الشركات   البت يف   كز االتصال الوطين     مقراً هلا، وأن جتيز ملر     كمنراالد
وتوصي اللجنة بـأن تطبـق      . ، مبا يف ذلك خارج أراضيها     الدامنركية املتعددة اجلنسيات  

تشجع اللجنـة الدولـة      و .أحكام االتفاقية ذات الصلة   عند قيامها بذلك    الدولة الطرف   
بة من خمتلف أحنـاء العـامل يف        الطرف أيضاً على إيالء االعتبار الواجب للخربات املكتس       

أعمـال  يف  " نتصافاالحترام و االحلماية و ا"املعنون  منها إطار األمم املتحدة     تطبيق أمور   
 . حبقوق الطفل فيما يتعلق ال سيماالشركات اخلاصة والعامة و
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  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   - باء  

  عدم التمييز    
 قلقها إزاء القوانني اجلديدة للدولة الطرف يف جمال اهلجـرة الـيت             تعرب اللجنة عن    -٣١

املترتب على جوانـب    ، بسبب األثر السليب     ٢٠١٠أغسطس  / آب ١دخلت حيز التنفيذ يف     
على حقوق اإلقامة، والتخلي عـن      ملعايري احلصول   منها زيادة صعوبة استيفاء غري املواطنني       

وتشعر . وفقاً للمعايري اجلديدة القائمة على النقاط     اإلعانات العامة مقابل احلصول على نقاط       
التمييـز ضـد املهـاجرين،    اللجنة بالقلق ألن هذا اإلجراء قد يتسبب بفعل الواقع يف تفاقم      

تماعيـة  لى التعليم وغريه من اخلـدمات االج عصوهلم  أطفال الروما فيما يتعلق حب    اً  وخصوص
إزاء التفاوت يف املساعدة اليت تقدمها الدولة       تشعر اللجنة بالقلق     ،ويف هذا السياق  . األساسية

إىل الدولة الطرف، ومعظمها تنتمي إىل أقليات إثنيـة،         اً  إىل األسر احملرومة اليت وصلت حديث     
 .يف ظروف مماثلة باملقارنة مع املساعدة املقدمة إىل غريهم من السكان

اليت تعيش   حصول األسر يف  اإلنصاف  توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف       و  -٣٢
على اخلدمات االجتماعية وعلى مساعدة الدولة، وحتث اللجنة الدولـة          احلرمان  أوضاع  

العمل عند قيامها بذلك على مجع وحتليل البيانات املصنفة إلجـراء رصـد             الطرف على   
شامل ومعاجلة التمييز حبكم األمر الواقع، مبا يف ذلك التمييز املتعدد األوجه الذي قد يؤثر     

أو الـذين لـديهم     / و الفتيان والفتيات الذين ينتمون إىل أقليات إثنيـة       يف  صة  بصفة خا 
 .احتياجات خاصة أو الذين هم يف أوضاع تعرضهم للخطر

لدولة الطرف أن تضمن التطبيق الفعال للقوانني اليت تنص على          بااللجنة  وهتيب    -٣٣
هتدف منـع   مهور  محاية األفراد، وأن جتري دراسات وتشرع يف محالت شاملة إلعالم اجل          
يف الطفل واحتياجاته  ومكافحة مجيع أشكال التمييز وأن تعمل على توعية اجملتمع بأوضاع           

ويف هذا الصدد، ترجو اللجنة من الدولـة الطـرف أن           . سيما داخل األسرة   اجملتمع وال 
 معلومات حمددة عن التدابري والربامج املنفذة ملتابعـة         ، يف تقريرها الدوري املقبل    ،تدرج

عالن وبرنامج عمل ديربان املعتمدين من املؤمتر العاملي ملكافحـة العنـصرية والتمييـز              إ
       العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مـع مراعـاة التعليـق العـام                

الذي أصدرته اللجنة بشأن أهداف التعليم، وبذلك تعـزز جهودهـا           ) ٢٠٠١(١رقم  
التمييز القائم على أي أساس مبا يف ذلك نوع اجلنس          للنهوض بالقيم والسلوك اخلالية من      

  . وخالف ذلكواألصل اإلثين والوضع من حيث اهلجرة وأشكال اإلعاقة وامليل اجلنسي 

  املصاحل الفضلى للطفل    
ترحب اللجنة بالتركيز اجلديد على املصاحل الفضلى للطفل اليت يشملها قانون           بينما    -٣٤

 ال حيظى باهتمام كاٍف، حـىت       نعر بالقلق ألن هذا القانو    الطفل، ال تزال تش   شؤون  إصالح  
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 عند قيام البلديات باختاذ قرار بشأن إيداع الطفل خارج أسرته وكذلك عند             ال سيما اآلن، و 
  .النظر يف الطلبات املقدمة من األطفال ملتمسي اللجوء غري املصحوبني

صاحل الطفل الفضلى،   مل البلديات    إعادة توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف     و  -٣٥
وخاصة عند اختاذ قرار بشأن إيداعه خارج أسرته، وعند اختاذ إجراءات لتحديد هويـة              

  .الالجئني

  احترام آراء الطفل    
الطفـل  شـؤون  مـن قبيـل إصـالح     ،ب اللجنة بكون التشريعات اجلديدة    ترح  -٣٦
، ٢٠٠٤بديلة لعام   وإصالح الرعاية ال  ،  ٢٠٠٧ لعام   ة، وقانون املسؤولية الو الدي    ٢٠١٠ لعام

 ،فإهنا تالحظ أنه مل يـتم     ،  ومع ذلك . أدت إىل تعزيز مشاركة الطفل يف عملية صنع القرار        
 توضيح حقوق الطفل املتعلقة باالستماع إليه يف اإلجراءات اإلدارية والقانونية،     ،بشكل كاف 

ـ   عند صياغة  ، مبا يكفي  ،ن البلديات ال تشرك الطفل    أمبا يف ذلك يتعلق بإيداعه، و      سياسة ال
  .إليها التشريع املذكور أعالهاليت دعا البلدية فيما يتعلق بالطفل، 

أن تتخذ الدولة الطرف تدابري لضمان أن تراعى آراء      )أ( : مبا يلي  توصي اللجنة و  -٣٧
 فيما يتعلق بالطفل، مبا يف ذلك املسائل املتعلقـة         ات عند صياغة سياسة البلدي    ‘١‘الطفل  

املسائل املتصلة بالتعليم والصحة والرعاية االجتماعية لألطفـال         يف مجيع    ‘٢‘باإليداع و 
إتاحة املزيد من الفرص لالستماع إىل األطفال يف مجيع املسائل اليت هتـم             ) ب( و املعوقني،

بأن تكفل الدولة   اً  وتوصي اللجنة أيض  . حقوقهم، مبا يف ذلك بالنسبة للتقرير املقبل للجنة       
ب، إعالم مجيع املهنيني واملوظفني الذين يتعاملون مـع         الطرف، من خالل التدريب املناس    

حتيل اللجنة  ،  ويف هذا الصدد  . األطفال عن أرائهم  إعراب  قضايا األطفال وتأهيلهم لدعم     
 .ستماع إليهالبشأن حق الطفل يف ا) ٢٠٠٩(١٢ الطرف إىل تعليقها العام رقم الدولة

 )من االتفاقية ) أ(٣٧ و ١٩ و ،١٧-١٣ و ٨و ٧املواد  (احلقوق واحلريات املدنية      - جيم  
  التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

مع القلق، بأن العقاب البدين مشروع يف املرتل ويف مؤسـسات            للجنة علماً، حتيط ا   -٣٨
املتعلـق   ١رقـم   التعميم احلكـومي    الرعاية البديلة يف جزر فارو، وأنه على الرغم من أن           

ينص على أنه ينبغـي عـدم       ) ١٩٩٤يناير  / كانون الثاين  ١٢املؤرخ  (باالنضباط يف املدرسة    
  .اللجوء إىل العقاب اجلسدي، فإن القانون ال ينص على حظره صراحة

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري لضمان حظر العقوبة البدنيـة يف             و  -٣٩
نظيم برامج لتوعية وتثقيف اجلمهور العـام، هبـدف         مجيع األوساط ويف مجيع أقاليمها وت     

التشجيع على اللجوء إىل تدابري تأديبية بديلة تتمشى مع الكرامة املتأصلة للطفـل، مـع          
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بشأن حق الطفـل يف احلمايـة مـن         ) ٢٠٠٦(٨رقم  اللجنة العام   لتامة لتعليق   املراعاة ا 
 .ينةالعقوبة البدنية وغريها من ضروب املعاملة القاسية أو امله

  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضّد األطفال    
 ،)A/61/299ِ انظر(دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضّد األطفالتشري اللجنة إىل   -٤٠
  :تشجع الدولة الطرف على القيام مبا يليو

بـسبل  إعطاء األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال،            )أ(  
 التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال،           ضمان تنفيذ منها  

  ؛ مع إيالء اهتمام خاص لنوع اجلنس
توصيات الدراسة وذلك يف    لتقدمي معلومات بشأن تنفيذ الدولة الطرف         )ب(  

 تلك اليت سلطت الضوء عليها املمثلة اخلاصة لألمـني          ال سيما ، و التقرير الدوري املقبل  
  :ة بالعنف ضد األطفال وهيم املعنيالعا

ستراتيجية شاملة وطنية يف كل دولة ملنع مجيع أشكال العنف ضد           اوضع     '١'
  األطفال والتصدي هلا؛

وضع خطة لفرض حظر قانوين وطين صريح جلميع أشكال العنف ضـد               '٢'
  األطفال ويف مجيع الظروف؛

توحيد النظام الوطين جلمع البيانات، وحتليلها ونشرها، ووضـع خطـة              '٣'
 ل؛  للبحوث املتعلقة بالعنف ضد األطفاعمل

، األطفالالتعاون مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة العنف ضد             )ج(  
، )اليونيـسيف (والتماس املساعدة التقنية من جهات منها منظمة األمم املتحدة للطفولة           
، ومنظمة العمل   ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة الصحة العاملية        

، ومفوضـية األمـم     )اليونـسكو (الدولية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        
املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، فضالً  

  .عن املنظمات غري احلكومية الشريكة

 ،١١-٩ و ،)٢-١الفقرتان   (١٨ و ،٥واد  امل(البيئة األسرية والرعاية البديلة       - دال  
  )  من االتفاقية٣٩؛ و)٤الفقرة ( ٢٧ و،٢٥ و،٢١-١٩و

  البيئة األسرية    
اليت وضعتها الدولة الطرف ملكافحة العنف ضـد        مع أن اللجنة تقدِّر خطط العمل         -٤١

، واعتماد خطة عمل ملكافحة العنف      )٢٠٠٨-٢٠٠٥ و ٢٠٠٤-٢٠٠٢(النساء واألطفال   
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القلـق ألن األطفـال الـذين       تعرب عن    جزر فارو، وفقاً ملا ذكره الوفد، فإهنا         يف املرتل يف  
 ال يتلقون االهتمام املركز     - سواء كانوا ضحايا أو شهود عيان        -يواجهون العنف يف املرتل     

على النحـو    ، يتم ، تشعر اللجنة بالقلق ألنه مل     وعلى وجه اخلصوص  . تتطلبه أوضاعهم الذي  
إلقامة لفترات قصرية يف مراكز األزمـات،       حتتَّمت عليهم ا  ل الذين   الواجب، تسجيل األطفا  

بسبب العنف الذي يواجهونه يف املرتل، ومل يتم تقدمي الدعم إليهم أو متابعتهم مـن قبـل                 
ألن جهود البلديات فيما يتعلـق باألطفـال الـذين          اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيض   . البلديات

 .يواجهون العنف يف املرتل غري كافية

  :نة بأن تكفل الدولة الطرف ما يليتوصي اللجو  -٤٢
 الدعم الكايف لألطفال الذين تتطلب أوضاعهم، بـسبب     تالبلدياتقدمي    )أ(  

هذا الدعم خالل فتـرة     قدم  ، وأن ي  احلصول على خدمات مركز األزمات     ،العنف املرتيل 
  إقامتهم ومتابعة أوضاعهم بعد مغادرهتم للمركز؛

فر عنه تقـارير    ادراسة أوضاع الطفل عندما تتو    على  السلطات  حرص    )ب(  
توثيق مجيـع هـذه     وتشري إىل أنه وقع ضحية العنف املرتيل أو كان شاهد عيان للعنف،             

  ؛وتسجيلها بشكل صحيحاحلاالت 
  .الدعم النفسي أيضاً إىل ضحايا العنف املرتيل من البالغنيإتاحة   )ج(  

  .األطفال احملرومون من البيئة األسرية
اللجنة إزاء العدد الكبري من األطفال املودعني يف الرعاية خارج          القلق يساور   زال  يال    -٤٣

وفيما تالحظ اللجنة أن إصالح البلديات الصادر يف . أسرهم، وال سيما يف مؤسسات الرعاية   
 يسند مسؤولية دعم األسرة ورعاية األطفال احملرومني من األسرة إىل البلـديات             ٢٠٠٧ عام

ى دعم تقين من السلطات اإلقليمية، فإن اللجنة تشعر بالقلق ألن الـسلطات             اليت حتصل عل  
قلق، أنه ال يزال هنـاك  ب، وتالحظ اللجنة أيضاً. جيه وإشرافتتلقى ما كفي من تو    احمللية ال 

عدد كبري من األطفال الذين مت إيداعهم يف مؤسسات الرعاية دون وضع خطة عمل فرديـة                
، أن حتدد أهدافاً رئيـسية      ٢٠٠٤فقاً إلصالح الرعاية لعام     و،  لكل منهم، وهي خطة ينبغي    

الطفل أو الشاب وسلوكه، وظروف األسرة، واملدرسـة،        وفرعية فيما يتعلق بأمور منها مناء       
  . الفراغوالصحة، وأوقات 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو  -٤٤
الطفل الصادر  إصالح شؤون   بقانون  أن تنفيذ التدابري املتعلقة     كفل  أن ت   )أ(  
 يؤدي إىل تقدمي الدعم الكايف إىل األسر من خالل معاجلة العوامل الـيت              ٢٠١٠يف عام   

   تعرض األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية للخطر؛
تقدمي السلطات املركزية واإلقليمية ما يكفي من دعم لتوجيه         تكفل  أن    )ب(  

   م ومراقبتهم، حلماية مصاحلهم؛األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية واإلشراف عليه
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تزويد األطفال املودعني يف مؤسـسات      لكفالة  أن تتخذ التدابري الالزمة       )ج(  
وأن ،  ٢٠٠٤الرعاية خبطط عمل فردية، وفقاً إلصالح الرعاية البديلة الصادر يف عـام             

  تأخذ يف االعتبار الكامل آراء الطفل املودع يف مؤسسات الرعاية؛
 برعايـة   ةخطط عمل، بغية ضمان أن الرعاية الـشبيه       أن تضع وتنفذ      )د(  

إىل األطفال احملرومني من بيئتهم     منط الرعاية املفضل    األسرة ال الرعاية يف مؤسسات هي       
  األسرية؛
تنفيذ التوصيات الواردة أعاله، املبادئ  أن تأخذ يف االعتبار الكامل، عند  )ه(  

على النحو الذي اعتمدته اجلمعية العامـة يف        التوجيهية املتعلقة بالرعاية البديلة لألطفال،      
  .٦٤/١٤٢ قرارها

ـ (الصحة األساسـية والرعايـة        -هاء      ،٢٤-٢٣ و ،)٣الفقـرة    (١٨ و ،٦واد  امل
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧-٢٦و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
ق علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني إعمال حقـو         مع أن اللجنة حتيط       -٤٥

إزاء اخلطة املزمعة خلفض اإلعانات املقدمـة إىل         يساورها   القلقذوي اإلعاقة، فإن    األطفال  
ين يضطران إىل االنسحاب من سـوق العمـل لرعايـة           ذوي اإلعاقة اللذ  والدي األطفال   

اللجنة علماً، مع التقدير، بالتحليل الذي أجرته الدولـة  يط   وفيما يتعلق بالتعليم، حت    .ماأطفاهل
ذوي اإلعاقة الـذين يتلقـون       العدد الكبري من األطفال      ءتؤيدها يف إبداء القلق إزا    الطرف و 
اهج مع التقدير، التغريات األخرية اليت أجريت يف من       اً،  وتالحظ أيض . زل عن غريهم  عالتعليم مب 

 يتناول تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة، ويف الوقـت         اً إلزامي اًتدريب املعلمني لتشمل منهج   
بشكل ملحوظ مقارنة   متدن  لألطفال ذوي اإلعاقة    التحصيل العلمي   بالقلق ألن   تشعر   نفسه

 بـشكل عـام،   ،  وتشعر اللجنة بالقلق ألنه ال يـتم      . من األطفال بالتحصيل العلمي لغريهم    
يف املـدارس وكـذلك يف      ذوي اإلعاقـة    ، يف معظم األحيان، إىل آراء األطفال        االستماع

 .اضنة، مبا يف ذلك أثناء الزيارات اإلشرافيةاحلويف أوساط األسر مؤسسات الرعاية 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة و  -٤٦
 إجراؤها على اإلعانات املقدمة إىل      املزمع التخفيضات أن تعيد النظر يف     )أ(  

رعايـة  ل العمـل  سوق االنسحاب من  الذين يضطرون إىل  ذوي اإلعاقة   والدي األطفال   
   املعوقني؛ اأطفاهلم

 األشخاص ذوي  حقوق من اتفاقية  ١٢ للمادةاً  وفقذ خطوات،   أن تتخ   )ب(  
يف الشباب و لضمان متتع األطفالتعديل التشريعات ل، منها ٧من املادة  ٣ والفقرة اإلعاقة
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 والفرصة يف التعبري حبرية عن      باحلق الصحة العقلية،  مبا يف ذلك يف أوساط     ،مجيع األوساط 
الدعم الذي   على ويف احلصول ،  واخلدمات والدعم لعالج  با املتعلقة   سائلامل بشأنآرائهم  
  ؛ مارسة هذه احلقوقمل وسنهم وإعاقتهم، يتناسب

  ذوي اإلعاقة؛ لألطفال  بديلة، عند االقتضاء، مرافق اتصاالتأن تتيح   )ج(  
ميع التدريب الكايف جل  لتقدمي   اليت تتخذها    تعزز بصورة أكرب التدابري   أن    )د(  
التعليم  أن يكون مستوى نوعية    ضمان بغية األطفال املعوقني  تاحتياجاتلبية  على  املعلمني  

  ؛ بالنسبة لغريهم من األطفاله ملستوى نظريمساوٍ هؤالء األطفال الذي يتلقاه
األطفـال  القيام هبا إلحالـة   على وجه السرعة، العملية املزمع      ،  أن تنفذ   )ج(  

 القيام بذلك تعليق اللجنة العام      يف االعتبار عند  تضع  املعوقني إىل املدارس االبتدائية، وأن      
 .بشأن حقوق األطفال املعوقني) ٢٠٠٦(٩ رقم

  الرضاعة الطبيعية    
اللجنة علماً بأن تشريع الدولة الطرف بشأن تسويق بدائل لنب األم ال يتطابق             يط  حت  -٤٧

صادرة عن مجعية   رات ذات صلة    امع املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم وما تبعها من قر          
  .الصحة العاملية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب و  -٤٨
وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تزيد من التشجيع على إنشاء مستـشفيات مالئمـة       . األم

وتوصي . لألطفال والتشجيع على إدراج الرضاعة الطبيعية يف مناهج تدريب املمرضات         
اً بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري جلمع بيانات عن الرضاعة الطبيعية بـشكل  اللجنة أيض 
  .شى مع القواعد الدوليةامنهجي يتم

  صحة املراهقني    
علـى بيـع املـشروبات    قريباً  رحب اللجنة باحلظر الذي ستفرضه الدولة الطرف        ت  -٤٩

 إزاء تزايد معـدل     وال تزال اللجنة تشعر بالقلق    . اً عام ١٨الكحولية إىل أشخاص دون سن      
يصاب هبا املرء بسبب منط احلياة اليت بدانة األطفال وما يرتبط هبا من زيادة التعرض لألمراض  

يعيشون يف أوضاع   الذين   بني األطفال    ال سيما و،  اليت يعيشها، وإزاء ارتفاع معدل الوفيات     
بـني الفتيـات يف     غري املرغوب فيه     ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء حاالت احلمل      . احلرمان

 .غرينالند وجزر فارو

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها ملكافحة البدانة بـني األطفـال      و  -٥٠
حلصول على املشورة والرعاية الصحية، مبـا يف ذلـك يف           كفالة ا واملراهقني، بسبل منها    

 هـذا   ويف. الغذاء الصحي، والفرص املناسبة للمشاركة يف النـشاط البـدين         واملدارس،  
الغذائية دوائر الصناعة   توصي اللجنة بأن تشرك الدولة الطرف وسائل اإلعالم و        ،  الصدد
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.  أمناط حياة وأساليب استهالك صـحية      نياألطفال واملراهق اتباع  للتأكد من مسامهتها يف     
الدولة الطرف بأن تقوم السلطات يف أقاليم غرينالند وجزر فـارو،           اً  وتوصي اللجنة أيض  

بإعداد وتنفيذ برامج واستراتيجيات مالئمة ملنع ومعاجلـة حـاالت           عة،على وجه السر  
 .احلمل غري املرغوب فيه

  الصحة العقلية    
فر العالج لألطفال الذين ا، مع القلق، بأنه على الرغم من ضمان تو       حتيط اللجنة علماً    -٥١

دمي العـالج   ، فإن قدرة املناطق على تق     نفساين وعالج حلالتهم الصحية   هم حباجة إىل تقييم     
احملتاجني إىل تقيم وعـالج ملـشاكل   مدة انتظار األطفال    طويلة   تزال   التزال غري كافية و    ال

علماً بأن اجمللس الوطين أحاطت وفضالً عن ذلك، وعلى الرغم من أن اللجنة     . الصحة العقلية 
 وصـف األدويـة   عند االقتضاء، التدخل يف تـشخيص و       و ،صالحية فحص يتمتع ب للصحة  

ص ق واضطراب ن  الذين شخصوا باإلصابة باضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط        لألطفال  
، فإهنا تشعر بالقلق إزاء زيادة وصف املنشطات النفسية لألطفال الـذين شخـصوا              االنتباه

  . واضطراب نقص االنتباهباإلصابة باضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط
وير مجيع عناصر نظام رعاية الـصحة       توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تط      و  -٥٢

 الشائعة يف جمال الصحة العقليـة  العقلية لألطفال والشباب، مبا يف ذلك الوقاية من املشاكل        
وعالجها والرعاية املتخصصة ملعاجلة االضطرابات اخلطرية، وخفض فتـرات االنتظـار يف            

الطـرف بعنايـة يف     بأن تنظر الدولة    أيضاً  توصي اللجنة   و. مراكز خدمات الصحة العقلية   
ظاهرة اإلفراط يف وصف املنشطات النفسية لألطفال وأن تتخذ تـدابري تـوفر لألطفـال               

، وأسـرهم   واضطراب نقـص االنتبـاه  فرط النشاطمع  املصابني باضطراب نقص االنتباه     
ومعلميهم، سبل االستفادة من جمموعة واسعة النطاق من التـدابري النفـسية والتعليميـة              

بأن تنظر يف القيام جبمـع      اً  الطرف أيض كذلك  وتوصي اللجنة   . بل العالج واالجتماعية وس 
والسن من خالل خط اهلـاتف املباشـر         وحتليل البيانات املصنفة وفقاً لنوع املادة املخدرة      

  .هبدف مراقبة احتمال إساءة تعاطي األطفال للمنشطات النفسية الوطين املتعلق باملخدرات

  مستوى املعيشة    
لجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بوجود عدد كبري من األطفال الـذين         عرب ال ت  -٥٣

تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء اآلثار، وخباصة على         و .يعيشون يف ظل الفقر يف الدولة الطرف      
 اعتباراً،   ساعة ٤٥٠ل قاعدة ا ( ساعة   ٣٠٠ل األطفال والنساء، املترتبة على ما يسمى بقاعدة ا       

، يف مجلة أمور، إىل خفض أو سحب املزايا التكميلية املقدمة إىل       اليت تؤدي ،  )٢٠٠٨من عام   
ملدة سنتني أو أكثر دون أن يكونوا قد عملوا بـشكل            املتزوجني الذين حصلوا على إعانات    

بوجه وتشعر اللجنة بالقلق    .  ساعة يف ظل ظروف عمل طبيعية      ٤٥٠فردي ملدة ال تقل عن      
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 األحيان على النساء من األقليات العرقية يف املقـام          نثري م ألن هذه القاعدة تؤثر يف ك     خاص  
  .ن على أطفاهلاألول وبصورة غري متناسبة مع ما يترتب عليها من تداعيات خطرية

جهودها لتقدمي الـدعم إىل األسـر       تؤازر  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن       و  -٥٤
فال الوالدين اللـذين يتلقيـان      احملرومة اقتصادياً، مبا يف ذلك أطفال الوالد الوحيد وأط        

منرك حـديثاً، وأن    ااملساعدة االجتماعية من الدولة وأطفال األسر اليت وصلت إىل الـد          
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيـضاً      . تضمن حق مجيع األطفال يف مستوى معيشي الئق       

ـ ٤٥٠ل ابأن تقوم، بالتعاون مع السلطات احمللية، برصد آثار قاعدة          ال  ساعة على األطف
يف والنساء املتأثرين هبا وباختاذ التدابري لضمان عدم تعرضهم إىل الالمساواة واالسـتبعاد             

وفضالً عن ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التـدابري الالزمـة              . اجملتمع
للقيام بشكل شامل جبمع وحتليل البيانات املتعلقة بانتشار الفقر يف صفوف األطفال، مبا يف 

  . معاجلتها بصورة فعالة تتسىن  غرينالند وجزر فاروا، لكيذلك يف

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية   - واو  

  ناالتعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهني    
باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف من قبيـل محـالت          لئن كانت اللجنة ترحب       -٥٥
وبارتفاع نسب املدارس الـيت     " العمل معاً ملكافحة الترهيب   "و" احترس من الترهيب  " نونةمع

تشعر بالقلق، رغم ذلك، إزاء انتشار الترهيـب يف         ، فإهنا   لديها خطة عمل ملعاجلة الترهيب    
يما يتعلق مبسؤولية سلطات املدارس وإجراءات املتابعـة يف         عدم وضوح القانون ف   املدارس و 

 تلقي التعليم بلغـة األم      ألن،  وتشعر اللجنة بالقلق كذلك   . تثال خلطط العمل  عدم االم حالة  
مواطين االحتـاد األورويب أو املنطقـة       من  ، إال ألطفال    حيق، يف إطار برامج التعليم احلالية      ال

  .االقتصادية األوروبية
وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتكثيف جهودهـا ملنـع الترهيـب يف               -٥٦

جمموعة مـن األسـاليب التعليميـة       إعمال  ، وال سيما من خالل      والتصدي له  املدارس
. ن والقيام برصد مناسب للخطط املدرسية     االيت يشترك فيها الوالد    واالجتماعية والتربوية 

لتعليم بلغة األم للتالميذ ثنائيي اللغة الذين ال يتلقون استعادة تقدمي اباً  وتوصي اللجنة أيض  
 .م تنظمها البلدياتلغة األ دروساً لتعلم

مـن  ) د (-) ب(٣٧ و ،٤٠-٣٨،  ٣٦-٣٢،  ٣٠،  ٢٢املواد  (تدابري احلماية اخلاصة      - زاي  
  طالبو اللجوء والالجئون األطفال )االتفاقية

لجـوء غـري   الترحب اللجنة باملستويات العالية ملراكز استقبال األطفال ملتمـسي        -٥٧
 فإن بإمكان هـؤالء األطفـال   ،كيمنراب الدلتعديالت قانون األجان اً   وبأنه وفق  ،املصحوبني
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تعلق بطلب اللجوء الذي تقدموا     مواصلة االستعانة مبمثل قانوين حىت بعد صدور قرار سليب ي         
   :إزاء ما يليتشعر اللجنة بالقلق ، ومع ذلك. به

ـ         اختفاء    )أ(    اتأطفال ملتمسي جلوء غري مصحوبني قبل التجهيز النهائي لطلب
   جلوئهم؛
العديد من أطفال أسر ملتمسي اللجوء بإصابتهم مبشاكل نفسية         تشخيص    )ب(  

   جرَّاء أوضاعهم؛ أو نفسانية نتيجة تعرضهم للصدمات بسبب أوضاعهم أو
لعواقـب  األطفال الذين ال يتعاونون مع اهليئة اليت تقـرر سـنهم            تعرض    )ج(  
  ؛إجرائية

 يف  درسة تعليمـاً  غالبية األطفال ملتمسي اللجوء يف سن االلتحاق بامل       تلقّي    )د(  
منركية امدارس منفصلة حيث تكون نوعية التعليم أقل بكثري من نوعية التعليم يف املدارس الد             

  . العايلواصلة التعليم ملهذه املدارس درجات أكادميية تؤهل األطفال عدم منح العادية، و
  :املذكورة أعاله، حتث اللجنة الدولة الطرف علىاالنشغاالت يف ضوء و  -٥٨

إجراء مسح منتظم بشأن اختفاء األطفـال ملتمـسي اللجـوء غـري               )أ(  
 يف عاماً ١٨حقوق اإلقامة عند بلوغ سن  التأثري احملتمل إللغاء    املصحوبني وال سيما بشأن     

صياغة سياسات الدولة لضمان احترام حقوق الطفل       واألخذ باالستنتاجات يف    اختفائهم،  
  ؛كامالًاً يف مثل هذه الظروف، احترام

يف حينه، ملنع اختفاء األطفال طاليب اللجوء       ،  اختاذ تدابري عملية ومناسبة     )ب(  
 عدم تطبيق الئحة دبلن الثانية إال يف حاالت تراعـي           ‘١‘: بوسائل منها غري املصحوبني،   

جلميع األطفال ملتمسي اللجوء    كفالة توافر وصي مؤهل     ‘ ٢‘مصلحة الطفل الفضلى، و   
، مع مراعاة مـصلحة الطفـل       توافر املساعدة القانونية   غري املصحوبني، وإذا لزم األمر،    

منرك اإىل الد  عند قدومه ،  حرية التعبري حقه يف   على معلومات و  ه  الفضلى واحلق يف حصول   
   عملية النظر يف طلب اللجوء؛تكتمل إىل أن 

منركي اإعادة النظر يف التعديالت املقترحة على قانون األجانـب الـد            )ج(  
 حتديد السن يواجه عواقـب       بأن الطفل الذي ال يتعاون مع عملية       حلذف االقتراح القائل  

  بكيفية تطبيق هذه العملية؛املتعلقة ولية الدعايري بامل، وضمان األخذ إجرائية
وحالً دائماً  اً  قانونياً  بطريقة تضمن وضع  ،  منركياتطبيق قانون األجانب الد     )د(  

يواجهـون مـشاكل     م على أهنم  لألطفال الذين يعانون من الصدمات والذين مت تشخيصه       
  نفسية أو نفسانية، وتوفري التدابري االجتماعية والصحية الالزمة إلعادة تأهيلهم عقلياً؛

ملتمسي اللجوء واألطفال الالجئني نفـس نوعيـة    تلقي األطفال كفالة    )ه(  
  .منركيةاالتعليم الذي يتلقاه األطفال يف املدارس الد
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  نتداء اجلنسيااالستغالل واالع    
علماً بأن الدولة الطرف بصدد حتديث خطة عملـها ملكافحـة           مع أن اللجنة حتيط       -٥٩

لتحديث اخلطة ال تأخذ يف      بالقلق ألن عملية الربجمة   فإهنا تشعر   ،  )٢٠٠٣(االعتداء اجلنسي   
  :تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يليو. آراء الطفلمباشرة االعتبار 
  ألطفال ضحايا االعتداء اجلنسي؛عدم كفاية الدعم النفسي املتاح ل  )أ(  
النظام احلايل املتعلق باإلبالغ عن االعتـداء اجلنـسي إىل املبـادئ            افتقار    )ب(  

التوجيهية بشأن إشراك املهنيني يف الكشف عن حاالت إساءة معاملـة األطفـال وإمهـاهلم         
  ؛  عنهاغواإلبال

السريع لألطفال  تنسيق متكامل للتدابري العامة من أجل التعايف        عدم وجود     )ج(  
  ؛إلمهال يف جزر فارو وإعادة دجمهمالذين تعرضوا لسوء املعاملة أو ا

ـ    وجود تقارير عن مهنيني مدربني مل يبلّ        )د(    حـاالت   نغوا السلطات املعنية ع
  .وتنطوي على إساءة معاملة األطفال أو العنف يف جزر فار

     وم الدولـة الطـرف     يف ضوء الشواغل املذكورة أعاله، توصي اللجنة بأن تق        و  -٦٠
  :مبا يلي

 لألطفال لتقدمي آرائهم بشأن حتديث خطة      ةقنوات اتصال مباشر  قيم  أن ت   )أ(  
  ؛)٢٠٠٣(العمل ملكافحة االعتداء اجلنسي 

أن تعزز الدعم النفسي واالجتماعي الشامل وطويل األجـل لألطفـال             )ب(  
  ضحايا االعتداء اجلنسي يف خطة العمل احملدثة؛

ذ التدابري لضمان تطبيق الربوتوكول االختياري لالتفاقية بـشأن         أن تتخ   )ج(  
  بيع األطفال وبغاء األطفال واستخدام األطفال يف املواد اإلباحية يف غرينالند وجزر فارو؛

أن تضمن تنسيق التدابري احلكومية لدعم التعايف السريع لألطفال الذين            )د(  
، وأن يقـدم املهنيـون      مرو وإعادة تأهيلـه   تعرضوا لسوء املعاملة أو اإلمهال يف جزر فا       

العاملون مع األطفال، بصورة منهجية، تقريراً إىل السلطات املختصة عن مجيع احلـاالت             
  اليت يشتبه يف كون الطفل قد تعرض فيها لسوء املعاملة أو اإلمهال؛

تـوافر  من خالل أحكام وإجراءات ولوائح قانونية مالئمة،        تكفل،  أن    )ه(  
أو الشهود عليها، مبن    /يع األطفال ضحايا اجلرائم و    لجوء إىل العدالة أمام مج    فرص فعلية ل  

 واالقتـصادي،   فيهم األطفال ضحايا االعتداء، والعنف املرتيل، واالسـتغالل اجلنـسي         
تراعي متاماً  وأن تقدم إليهم احلماية املنصوص عليها يف االتفاقية، وأن          واخلطف واالجتار،   

 عليها لعدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود       توجيهية بشأن ا  البادئ  ملا
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 ٢٢، املرفــق الــصادر يف ٢٠٠٥/٢٠قــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي (
  ).٢٠٠٥ يوليه/متوز

  االجتار    
ترحب باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة االجتار باألطفـال،          مع أن اللجنة      -٦١

رائم اجلألطفال ضحايا   هام ل  الدامنرك ال تزال تشكل بلد لعبور ومقصد         تشعر بالقلق ألن  فإهنا  
بالغ تعرب اللجنة عن    و. قسراً يف البغاء والعمل    األطفال   مبا يف ذلك استغالل   املتصلة باالجتار،   

واألشخاص الذين يعرضـون  املتاجرين بالبشر قلقها ألنه ينبغي بذل مزيد من اجلهود حملاكمة  
 بعدم وجود إطـار قـانوين       ، مع القلق  ،اللجنة علماً أيضاً  حتيط  و. بغاءاألطفال للسخرة وال  

  .لتسهيل منح تصاريح إقامة لألطفال ضحايا االجتار
حقوق األطفـال يف    لصون  حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة         و  -٦٢

. الجتـار أقاليمها، ال سيما األطفال غري املصحوبني، والتأكد من أهنم ال يقعون ضـحية ا             
 :عند قيامها بذلك على ما يليالدولة الطرف وحتث اللجنة 

أن تضمن عدم سجن األطفال الذين يشتبه يف أهنم ضحايا االجتار بسبب              )أ(  
  الظروف اليت نتجت عن تعرضهم لالجتار، وأن توفر خدمات مساعدة متخصصة هلم؛

ألغراض ممارسـة    ومعاقبة جمرمي االجتار     ةأن تقوم بصرامة مبالحقة وإدان      )ب(  
  اجلنس والعمل؛

أن تضمن تناسب العقوبات على مثل هذه اجلرائم مع خطورة انتهاكات             )ج(  
  حقوق اإلنسان وحقوق الطفل؛

ولني ؤولني عن إنفاذ القانون وغريهـم مـن املـس         ؤأن تضمن أن املس     )د(  
ديد هويـة   االجتماعيني العاملني مع الطفل ومن أجله يتلقون تدريباً فعاالً على أساليب حت           

  الضحايا وعالجهم؛
ـ              )ه(    ىأن تشجع وتدعم تنفيذ برنامج وطين واسع لتوعيـة اجلمهـور عل

  ؛ مستوى البلد
أن تعزز رصد اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار غري املـشروع لتحـسني              )و(  

  استجابة احلكومة ملسألة االجتار باألطفال؛
اسبة، عدم ترحيل األطفـال     من خالل التدابري التشريعية املن    ،  أن تكفل   )ز(  

  . لىمنرك إال إذا كان ذلك هو من مصلحتهم الفضاضحايا االجتار من الد

  خطوط النجدة    
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غري ممول بشكل كاٍف    ) Børnetelefonen(أن خط النجدة     بقلق،   اللجنة علماً حتيط    -٦٣
  . على مدار الساعة كل يومغري عامل وأنه 
 على مدار ل أن يكون خط النجدة مفتوحاًتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفو  -٦٤

مبـا يف ذلـك متويـل        من موارد بشرية ومالية لتشغيله        وتزويده مبا يكفي   الساعة يومياً، 
   .يف مجيع أحناء أقاليمهاالتوعية 

  ألحداثلإقامة العدل     
  : املتعلقة بقضاء األحداثاملسائل التاليةإزاء قلقها بالغ تعرب اللجنة عن   -٦٥

 سـنة   ١٧ و ١٤أطفال تتراوح أعمارهم بني     قانون إقامة العدل إيداع     جييز    )أ(  
يف احلاالت  ، وهذه الفترة قابلة للتمديد      السجن قبل احملاكمة ملدة تصل إىل مثانية أشهر       ‘ ١‘ يف

احلبس االنفرادي ملدة تـصل إىل      ‘ ٢‘ و اليت ترى الدولة الطرف أهنا تشكل ظروفاً استثنائية،       
  ؛ أربعة أسابيع

   سنة؛١٤ سنة إىل ١٥يض سن املسؤولية اجلنائية من ختف  )ب(  
القصوى احملـددة يف مثـاين      تعديل قانون العقوبات إللغاء عقوبة السجن         )ج(  

  . سنوات يف القضايا املتعلقة باألطفال
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي، يف ضوء ما جاء أعالهو  -٦٦

ن حقوق الطفـل يف     أ بش ،١٠رقم  العام  لجنة  لتعليق ال أن تكفل، وفقاً،      )أ(  
 ٤٠ و٣٩و) ب(٣٧الفقرات  بالكامل، وبصفة خاصةتنفيذ هذه املعايري  ،ثقضاء األحدا

قواعد األمم املتحدة الـدنيا النموذجيـة إلدارة شـؤون قـضاء           من االتفاقية، وكذلك    
 مبادئ("ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األطفال        ") قواعد بيجني ("األحداث  

مني مـن   وقواعد األمم املتحدة الدنيا بشأن محاية األحداث احملـرو        ") الرياض التوجيهية 
  ؛")قواعد هافانا("حرياهتم 
حتدد بوضوح شروط احلبس    ‘ ١ ‘:أن تعدل قانوهنا إلقامة العدل حبيث       )ب(  

ظر إيداع األشـخاص دون     حتقدر اإلمكان، من مدة هذا احلبس و      حتد  ‘ ٢‘االحتياطي، و 
  حلبس االنفرادي؛ يف ا١٨ سن

أن تنظر يف إلغاء التعديل األخري على قانون العقوبـات الـذي يلغـي                )ج(  
 اجملدد يف مثاين    عاماً ١٨عقوبة السجن الصادرة حبق األشخاص دون سن        لاألعلى  السقف  
  ؛سنوات

أن تتخذ تدابري لضمان عدم تعرض أي طفل، بغض النظر عن الظروف،              )د(  
  .ع البالغنيللسجن يف السجون العادية م
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  املنتمني إىل األقليات أو الشعوب األصليةاألطفال     
 توصـيات اللجنـة     ، بالكامل ، حىت اآلن  ،تأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تنفذ        -٦٧

وجلنة القضاء علـى    ) ١٣، الفقرة   CCPR/C/DNK/CO/5 (٢٠٠٨املعنية حبقوق اإلنسان لعام     
 إنغويـت لـدعم هويـة     ) ١٧، الفقرة   C/DNK/CO/18-19 (٢٠١٠التمييز العنصري لعام    

للمعايري اً قادر على املطالبة حبقوق تقليدية وفقالشعوب األصلية   متميز من جمتمعات     كمجتمع
 .الدولية

 ٢٠٠٨تكرر اللجنة توصـيات اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان لعـام               و  -٦٨
)CCPR/C/DNK/CO/5   ٢٠١٠، وجلنة القضاء على التمييز العنصري لعام        )١٣، الفقرة 
)CERD/C/DNK/CO/18-19  ،  ـ وحتث الدولة الطرف على أن تتخـذ،        ) ١٧الفقرة اً وفق

الشعوب األصلية وحقوقهم مبوجب    بشأن أطفال   ) ٢٠٠٩(١١لتعليق اللجنة العام رقم     
مجيع التدابري الالزمة لضمان متكن أطفال اإلنغريت من ممارسـة حقهـم يف أن              االتفاقية،  

 وأن حيافظوا على هويتهم ويقومون بتنميتـها ويـستخدموا          يترعرعوا يف بيئة ثقافية آمنة    
  .التمييز دون أن يتعرضوا للتهميش أو لغتهم اخلاصة هبم

   حلقوق اإلنسانالتصديق على الصكوك الدولية  - حاء  
الربوتوكول االختيـاري   أن توسع نطاق تطبيق      اللجنة الدولة الطرف على      ثحت  -٦٩

يع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املـواد         امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن ب     
، واألطفـال  النـساء  وخباصة باألشخاص، االجتار ومعاقبة وقمع منع بروتوكولاإلباحية و
، ليشمل غرينالند وجـزر  الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم التفاقية املكمل
 التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة       يفأن تنظر    اللجنة الدولة الطرف     توصيو. فاروه

الربوتوكول االختياري امللحق   ، و )١٩٩٠ (حقوق مجيع العّمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
  .)٢٠٠٦(ذوي اإلعاقة، باتفاقية حقوق األشخاص 

  املتابعة والنشر  - زاي  
هـذه  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ              -٧٠

التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل منها إحالة التوصيات إىل رئيس الدولة، واحملكمة العليا،            
من أجل النظر فيها كما ينبغـي واختـاذ         ،  والوزارات املعنية والسلطات احمللية   ،  والربملان

  .اإلجراءات الالزمة بشأهنا
 والردود  ي الرابع تقريرها الدور ، بأن تنشر الدولة الطرف       أيضاً توصي اللجنة و  -٧١

اليت اعتمدهتا  ) املالحظات اخلتامية (اخلطية اليت قدمتها إىل اللجنة والتوصيات ذات الصلة         
هـاجرين  ملترمجتها إىل أكثر لغات ا    مبا يف ذلك    (اللجنة، نشراً واسع النطاق بلغات البلد،       



CRC/C/DNK/CO/4 

21 GE.11-41960 

ت  اإلنترن حلصرال ا املثال  على سبيل   بوسائل منها   ) منرك شيوعاً اوالالجئني املقيمني يف الد   
، والفئات املهنية،   والفئات الشبابية ليطلع عليها اجلمهور عامة، ومنظمات اجملتمع املدين،        

  .تنفيذها ورصدهاالتوعية هبا والتفاقية، و استثارة النقاش بشأن اواألطفال، هبدف

  التقرير املقبل    
 ١ الـدوري حبلـول      تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل تقـدمي تقريرهـا             -٧٢
وتوجـه  .  وتضمينه معلومات عن تنفيذ املالحظات اخلتامية احلاليـة        ٢٠١٦فرباير/اطشب

اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل مبادئها التوجيهية املنسقة املتعلقـة بـاإلبالغ مبوجـب              
وتذكر  .(CRC/C/58/Rev.2) ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١االتفاقية، اليت اعتمدهتا يف     

تثل تقاريرها القادمة هلذه املبادئ التوجيهية وأن ال يتجـاوز          الدولة الطرف بضرورة أن مت    
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ      .  صفحة ٦٠عدد صفحاهتا   

ويف حالة تقدمي تقرير يتجاوز عدد صفحاته احلد املذكور، فسُيطلب          . التوجيهية املذكورة 
. تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية املذكورة أعالهمن الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة 

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأهنا إن مل تستطع مراجعة التقرير وإعادة تقدميه، فلن يتسن              
  .ضمان ترمجته لعرضه على هيئة املعاهدة كي تنظر فيه

لبـات  ملتطاً  وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تقدمي وثيقة أساسية حمّدثة وفق            -٧٣
الوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اليت أقرهـا             

يونيـه  /االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات األمم املتحدة يف حزيـران           
٢٠٠٦) HRI/MC/2006/3( . ويتألف االلتزام باإلبالغ املنسق مبوجب االتفاقية من التقرير

  .دم مبوجب االتفاقية والوثيقة األساسية املوحدة كليهمااملق

       
  


