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مجلس حقوق اإلنسان
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تجميع بشأن الدانمرك
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان*

أوالا -معلومات أساسية
-1

أُعد هذا التقرير عمالً بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الددوري الاد د د د د د ددامدع والتقرير اجماع للمعلومداي الواردة

مقدم
وغ رها من وثائق األمم المتحدة ذاي الصلة ،وهو ّ

اقدارير ه داي المعداهدداي واإلاراتاي الصدا د د د د د د ددة
شكع مواز اق داً بالحد األقصى لعدد الكلماي

ثانيا -نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والة لااات الاادوليااة لحقوق
()2()1
اإلنسان
-2

أو د د د ددي عدة قلااي لحقوق اإلنسد د د ددان الدانمرك بأن اصد د د دددق على ال رواويور االلتااري الملحق

بالعهد الدول الصاص بالحقوق االقتص د ددادية واالاتماااة والةقا اة ؛ واالافاقاة الدولاة لحماية حقوق اماع
()3

العمار المهاارين وأ راد أسرهم()4؛ واالافاقاة الدولاة لحماية اماع األشصاص من االلتفات القسري
-3

وأو د ددي لجوة حقوق الأفع بأن اودر الدانمرك

اافاقاة حقوق الأفع

()6

س د ددحل احفدها على المادة ()2(40ب) من

عام  ،2018قدمي الدانمرك اقريرها لموتصد ددم المدة باد ددأن اوف ذ التو د ددااي المقدمة لالر

-4

و

-5

وقد قدمي الدانمرك مسد د دداهماي مالاة ولى مفومد د دداة األمم المتحدة السد د دداماة لحقوق اإلنسد د ددان

الجولة الةاناة من االستعراض الدوري الاامع

عام 2016

األعوام  2016و 2017و 2018و 2019و2020
__________
*

()5

()7

()8

ٍ
لدروف لاراة عن ورادة الجهة المقدمة له
ااُّفق على نار هذا التقرير بعد ااريخ الوار االعتاادي
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ثالث ا -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
-6

()9

الحظ المقرر الص دداص المعو ب ددالث ددار المترال ددة

مج ددار حقوق اإلنسد د د د د د د ددان على ودارة المواد

والوفاياي الصأرة والتصلص موها بأرق سددلامة ئ ااً أن مسددتوم ودماص الصددكوك الدولاة لحقوق اإلنسددان
()10
التاريعاي الوطواة يعت ر غ ر ياف

رابعا -تنف ذ االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،مع مراعاة القانون الدولي
اإلنساني الساري
ألف -المسائل الشاملة لعدة قطاعات
-1

المساواة وعدم التم م

()11

أعربي لجوة القض ددات على التم ز العوص ددري عن اقديرها للمعلوماي الت قدمتها الدانمرك با ددأن

-7

التدائ ر الت ااصذاها الا ددرطة لمكا حة العوص درية وأئدي اللجوة اهتمامها بمعر ة أثر هذا التدائ ر ،وطل ي

من الددانمرك أن اُددرص

عمع لمكا حة العوصرية
-8

اقريرهدا الددوري المق دع معلومداي عن التددائ ر األلرم المتصدذة ،وعن وعدداد لأدة

()12

وأعربي اللجودة نفسد د د د د د دهدا عن اقدديرها للمعلوماي الت قدمتهدا الدانمرك باد د د د د د ددأن مصتلم الملدادراي

المتصذة لتاسد د د د ر دلور المهاارين ولى سد د د ددوق العمع وشد د د ددجعي اللجوة الدانمرك على موا د د د ددلة اوف ذ ال

التدائ ر ،وأعربي عن أسدفها لوقص المعلوماي عن األقلااي األلرم ،ويرري او د تها الداااة ولى احسد ن

ودماص غ ر المواطو ن وأ راد األقلااي
-9

وأعربي اللجوة المعواة بالحقوق االقتصد ددادية واالاتماااة والةقا اة عن قلقها واات الة راي المتل اة

اإلطار القانون لمكا حة التم ز

والسن والدين واإلعاقة ويرري او
-10

من حامل

()13

الدانمرك ،بما

ذل ما يتعلق بالم ع الجوسد والهوية الجوسدداناة

تها الداااة ولى اعتماد ااريعاي شاملة لمكا حة التم ز

وأعربي ه تان من ه اي المعاهداي عن قلقهما واات التقارير الت ااد د ر ولى ولض د دداف األطفار
د د ددفاي الجوس د د د ن لعملااي اراحاة غ ر مد د ددرورية وال راعة ها وأنواف عالص ط

ئلوغهم سن الصامسة عارة ،وه السن الت الزم ها موا قتهم المستو رة

-11

التنمية والب لة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان
-12

إلعأات موا قته

()17

المائة من الدلع القوم اإلامال للمس د دداعدة اإلنمائاة الرس د ددماة على مدم عدة

عقود ،ورح ي بإعالن الدانمرك عن ن تها

مضداعفة مسداهمتها

اللجوة الدانمرك بضددمان أن اضدداف مسدداهمتها

على حساب المساعدة اإلنمائاة

مجاالي ألرم

الصدودوق األلضدر للمواأ وأو دي

هذا الصددودوق ولى مسددتوم المسدداعدة الحال وأال اكون

()18

وذير المقرر الص دداص المعو ب ددالث ددار المترال ددة

مج ددار حقوق اإلنسد د د د د د د ددان على ودارة المواد

والوفاياي الصأرة والتصلص موها بأرق س د د د ددلامة ئ ااً أن اجربة الدانمرك

2

()16

أثودي اللجودة المعوادة بدالحقوق االقتصد د د د د د دداديدة واالاتمدااادة والةقدا ادة على الددانمرك لتح اقهدا هددف

اصص د دداص نس د ددلة 0,7

-13

()15

ألرم ق ع

وأو د د ددي عدة لجان بأن اضد د ددمن الدانمرك لدماي الماد د ددورة واكفع اأا ع التدلالي الأ اة غ ر

العاالة الت ال راعة ها ولى أن ي لغ الأفع مرحلة الوضج الكا

-2

()14

اعزيز الحق

الص د د د ددحة عن
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طريق الحد من التعرض للمواد الس ددامة يمكن أن اكون بمةابة مورد قام لل لدان األلرم قد قامي الدانمرك

ئتأوير اللحث واوااة الجمهور وايادة مااريته من أاع ومع قوان ن وسااساي

هذا الصدد

()19

وحدد

المقرر الصاص التوسد ق المصصدص ئ ن الو ااراي يأحد الممارسداي الج دة من أاع التصددي لتلو األغذية

وال ة الواام عن م داي ال اي والمواد السامة األلرم

()20

والحظ المقرر الصاص أن األناد د د د ددأة التجارية الدانمرياة أسد د د د ددفري عن ألأر الثار على حقوق

-14

اإلنسدان لارص ال لد وهذا ملحو

اجري

قأاف الادحن وعملااي افكا السدفن المسدتعملة

ظروف عمدع وظروف ئ ادة سد د د د د د د دة

اووب قسداا الت

وأعرب المقرر الصداص عن انزعدااده من عددم االثت ار

()21

لتص دددير م داي ال اي الصأرة ،الت احدرها الدانمرك ،ولى ال لدان ذاي مس ددتوياي موصفض ددة من الحماية

من قثدار هدذا الم دداي

()22

وأعربدي اللجودة المعوادة بدالحقوق االقتصد د د د د د دداديدة واالاتمدااادة والةقدا ادة عن القلق

ألن اإلطار القا نون للدانمرك وغ را من أطرها التوداماة ال الزم الا د د ددرياي الت اواد مقارها م د د ددمن والية
الدانمرك بإيالت العواية الواالة لحقوق اإلنسان

()23

وأو ددى المقرر الصاص الدانمرك بما يل ض وم ددع ندام عام أقوم وأثةر ش ددموالً للتقل ع ولى أدنى
-15
حد من التعرض للمواد السامة وموع انتهاثاي حقوق اإلنسان ال لدان الموصفضة الدلع؛ وإلزام الارياي
المواودة

أ ارمد ها أو الصامددعة لواليتها ئ ذر العواية الواالة

االنتهاثاي المتصد د د د ددلة بالمواد السد د د د ددامة

التص د دداص الودر

مجار حقوق اإلنسددان من أاع معالجة

اماع سد د د د ددالسد د د د ددع ومدادااها؛ والتأثد من أن قوان وها اوص على

القض د ددايا األاو اة المتص د ددلة بالمواد الصأرة؛ واأث د التص د دداص الودر

حقوق اإلنسان الت اراك ها الارياي

الصارص

()24

انتهاثاي

وأو د د د د د ددي اللجوة المعواة بالحقوق االقتصد د د د د ددادية واالاتماااة والةقا اة بأن اعتمد الدانمرك وطا اًر
-16
قدانوناداً وأط اًر اودامادة ألرم الزم يادانداي األعمدار التجداريدة بدأن اول العودايدة الواالدة لحقوق اإلنسد د د د د د ددان
حدار انتهداك الحقوق االقتصد د د د د د دداديدة
الددالدع والصدارص ،واحم دع هدذا الكادانداي المسد د د د د د د ولادة
عملادااهدا
واالاتماااة والةقا اة

-3

()25

حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

()26

أعربدي اللجودة المعوادة بحقوق اإلنسد د د د د د ددان عن قلقهدا ألن بعر اددائ ر مكدا حدة اإلرهداب قدد اوتهد

-17

العهد الدول الصاص بالحقوق المدناة والس د د د ددااس د د د دداة ،وال س د د د دداما من لالر

الحقوق الموص د د د ددوص عل ها

اسددتصدام مصددألحاي غامضددة لتعريا األعمار الت ااددكع أعماالً ورهائاة؛ واعتراض الاددرطة لالاصدداالي

على المس ددتوم المحل  ،األمر الذي قد يص ددع ولى مس ددتوم المراقلة الجماااة؛ وإمكاناة س ددحل الجوس دداة من

حامل اوساة مزدواة
-18

()27

ااد دريعاي مكا حة اإلرهاب وأن اضد ددمن اوا قها مع

وأو د ددي اللجوة الدانمرك بأن اع د الودر

التزاماي الدانمرك بموال العهد ،وأن احدد ئومد ددوع األعمار الت ااد ددكع أعماالً ورهائاة ،وأن اضد ددع وارات
يسمح بإئالغ األشصاص المعرم ن للأرد ئذل على واه السرعة

()28

باء -الحقوق المدنية والسياسية
-1

الحرية واألمان على شخصه
حق الفرد في الحياة و ّ

أعربي اللجوة المعواة بحقوق اإلنسدان ولجوة مواهضدة التعذيل عن أسدفهما ألن الدانمرك لم اُدرص

-19

التعذيل يجريمة موفصد د د ددلة
ئذااها

GE.21-02075

()29

()30

قانونها الجوائ  ،وأو د د د ددي اللجوتان الدانمرك بإدراص التعذيل يجريمة قائمة
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-20

وال ازار لجوة مواهضد ددة التعذيل ااد ددعر بالقلق ألن اافاقاة مواهضد ددة التعذيل وغ را من مد ددروب

المعداملدة أو العقوبدة القداسد د د د د د دادة أو الالونسد د د د د د ددانادة أو المه ودة لم اُددرص

استصدامها
-21

المحاثم ويرري اللجوة او

القدانون المحل  ،وبدالتدال ال يمكن
القانون الدانمري

تها الداااة ولى ودماص هذا االافاقاة

()31

وقدمي الدانمرك معلوماي با ددأن المتابعة ،ما د رة ولى أن ودماص هذا االافاقاة يوأوي على لأر

انتقدار السد د د د د د ددلأداي المصولدة لل رلمدان والحكومدة ولى المحداثم ،وأن من الممكن االحتجداص بداافداقادة دولادة أمدام
القانون

المحاثم واأ اقها ،بص د د د ددرف الودر عما وذا ياني االافاقاة قد أدمجي أم ال
بعد ذل عن

-22

عوبة هم المصاطر المدعاة

()33

()32

وأعربي اللجوة

وأعربي لجوة مواهضد د ددة التعذيل عن قلقها واات عدم واود قلاة لتحديد هوية مد د ددحايا التعذيل أو

التعامع معهم طوار عملاة اللجوت وأو ددي بأن اضددع الدانمرك واراتاي للكاددم عن األشددصاص المدعى

أنهم مدحايا التعذيل ،طوار عملاة اللجوت ،ومدمان عدم احتجاا الضدحايا

وعادة اأه لهم

أماثن سدلل الحرية ومدمان

()34

و معلوماي المتابعة المقدمة ،ذيري الدانمرك أن اماع ملتمسد د د اللجوت ُيعرض عل هم حص
-23
ط عود و د د د د ددولهم ولى الدانمرك ،وأن موظف مريز االس د د د د ددت لار يولون االهتمام لعالماي التعذيل ،وأن
حكومة الدانمرك ارم أن اإلاراتاي القائمة للتعرف على مددحايا التعذيل ومسدداعداهم ه واراتاي يا اة

وأثدددي الدددانمرك أندده عودددمددا يكون االحتجدداا غ ر ممكن بسد د د د د د د ددل حددالددة ملتمس اللجوت ،ددإن الاد د د د د د ددرطددة

افرض ادائ ر أقع اق داً ،لكن اعرض ش د د ددصص أاو للتعذيل ال يس د د ددتلعد عموماً اس د د ددتصدام االحتجاا
وأعربي لجوة مواهض د د د د ددة التعذيل وقي الحق عن أس د د د د ددفها ألن الفحو د د د د دداي الأ اة اُجرم و قاً لتقدير
()35

سلأاي الهجرة وحدها
-2

()36

إقامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب ،وسيادة القانون
-24

()37

حةي لجوة حقوق الأفع الدانمرك على أن اوفذ الودام المقترع لموع الجريمة

وأن ادمج اه باكع يامع ملادئ األمم المتحدة التوا هاة لموع اووع األحدا

فوف الالاب،

(ملادئ الرياض التوا هاة)؛

وأن اريز على السد ددااسد دداي الوقائاة الت ااسد ددر التوا د د ة واإلدماص االاتماع ن لجماع األطفار؛ وأن اوا د د

محاثم أحدا

متصص د د دصد د ددة ،ند اًر لعدم واود محاثم لا د د ددة باألحدا  ،وأن اع ن قضد د دداة متصص د د دص د د د ن

لألطفار ،وأن اضمن حصولهم على التدريل المواسل

-25

()38

وأو د د د د د ددي لجوة حقوق الأفع بأن اعزا الدانمرك التدائ ر غ ر القض د د د د د ددائاة اما يصص األطفار

المتهم ن بداراكداب ارائم ،وأن اسد د د د د د ددتصددم اددائ ر ئدديلدة إل د د د د د د دددار العقوبداي ح ةمدا أمكن؛ وأن اصفر الحدد

األقصد ددى لعقوبة السد ددجن لألطفار؛ وأن اجري اعديالي ااد دري اة من أاع مد ددمان عدم اسد ددتصدام االحتجاا
السد د ددائق للمحاثمة لألطفار الذين اتراوع أعمارهم ما ئ ن  15و 17سد د ددوة وال يحع مالذ أل ر وألقصد د ددر ترة
هذا االحتجاا بانتدام ئهدف وقم

امواة ممكوة ،أقصد دداها سد ددتة أشد ددهر ،ومن أاع مد ددمان وعادة الودر
استصدامه؛ وأن ِّ
اعدر قانون ونفاذ األحكام لك ال ُيحلس األطفار مع اللال ن
ّ
-3

()39

الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
-26

الحظ المقرر الصداص المعو بحريدة الددين أو المعتقدد أن الددانمرك احترم حريدة الددين أو المعتقدد،

ح ث ُيسمح لألشصاص بالتع ر عن معتقدااهم بحرية

-27

()40

()41

ومع ذلد  ،يوص الددسد د د د د د ددتور الددانمري على أن للمواطو ن الحريدة

اكوين اجمعداي ل لدادة

بأريقة اتفق مع معتقدااهم ،شدريأة عدم ادريس أو عع أي شد ت يتعارض مع األلالق الحم دة أو الودام
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العدام  ،و هدذا الحكم ل دة أثةر اق د داً من المعداي ر األوروبادة والددولادة
حار اعتلارها مرورية ،يجل أن اف بمعاي ر أثةر احديداً ودقة

()42

()43

-28

وأثدد المقرر الصداص أن الق ود،

وأعربدي اللجودة المعوادة بحقوق اإلنس د د د د د د ددان والمقرر الصداص المعو بحريدة الددين أو المعتقدد عن

قلقهما ألن الكواسددة اإلنج لاة اللوثرية اتمتع بمكانة لا ددة ئو ددفها الكواسددة المعتمدة

الدانمرك (ياددار

ول ها أيض د داً باسد ددم ثواسد ددة الاد ددعل ) ،)(Folkekirkeوألنها احدى ئدعم الدولة وااد ددمع االمتااااي الت
احدى ئها هذا الكواسة احتكاراي علاة لعملااي اسج ع الموال د ولمواقع الد ن

-29

()44

وأو ددى المقرر الصاص بأن ا دأ الدانمرك مواقا ددة با ددأن مس ددتق ع ثواس ددة الا ددعل وأن اض ددمن

امتع األش د د ددصاص الموتم ن ولى اماع األديان واألش د د ددصاص غ ر الم مو ن بصدماي اس د د ددج ع الموال د والد ن

على قدم المسداواة

()45

وأو دي اللجوة المعواة بحقوق اإلنسدان الدانمرك بأن اضدمن معاملة اماع الأوائم

الديواة دالع وقلامها معاملة غ ر ام زية

()46

ظدع اوا دد المهداارين ،قدد

-30

والحظ المقرر الصداص المعو بحريدة الددين أو المعتقدد أن المجتمع،

-31

وأو د د ددى المقرر الصاص المعو بحرية الدين أو المعتقد الحكومة بأن اأور هما أش د د ددمع للهوية

أ د ددلح أمام اعائ ر ديواة اديدة ُيودر ول ها أحااناً على أنها ال اتواسد ددل مع األنماد التقل دية وأنها اتعارض
()47
مع الهوية الدانمرياة ،وموها باأللص اإلسالم وأ لحي لهجة الوقاش المجتمع أثةر اعصلاً
الدانمرياة من لالر التة اا ،وأن ارسد ددع رسد ددائع وامد ددحة مفادها أن اماع األشد ددصاص الذين ي ااد ددون
الدانمرك يول

العقائد

()48

أن ياعروا باألمان وبأنهم

موطوهم

الدانمرك ،وأن ااسر الحواراي ئ ن األديان و ئ ن
اجريم

وأو د د د د د د ددي مودمدة األمم المتحددة للتربادة والعلم والةقدا دة (ال ونسد د د د د د ددكو) الددانمرك بدأن ال
-32
التا د د د د دده ر وأن ادراه قانون مدن  ،امتةاالً للمعاي ر الدولاة ،وأن ِّ
احد قانونها با د د د د ددأن الو د د د د ددور ولى
ّ
()49
المعلوماي ،ئهدف مواتمته مع المعاي ر الدولاة
-4

حظر جميع أشكال الرق

()50

-33

أعربي اللجوة المعواة بحقوق اإلنس د د د د د ددان عن قلقها ألن االاجار باللا د د د د د ددر ،بما

-34

وأو د د د ددي اللجوة نفسد د د ددها الدانمرك ئر د د د ددد أثر اا د د د دريعااها واعزيز التعاون مع ال لدان المجاورة؛

االست الر الجوس  ،ال يزار ماكلة قائمة
ومد ددمان التحق ق الاد ددامع

()51

قضد ددايا االاجار ،واقديم الجواة ولى العدالة ،وامك ن الضد ددحايا من الحصد ددور

على اعويضاي؛ ومرااعة شرود موح اصاريح اإلقامة لضحايا االاجار
-35

ذل ألغراض

()52

وأو د د د د د ددي لجوة حقوق الأفع الدانمرك بإناد د د د د ددات قلااي للتعرف على األطفار مد د د د د ددحايا االاجار

وحمايتهم؛ وم د د ددمان عدم معاملة األطفار الض د د ددحايا يمجرم ن؛ وموح األطفار الض د د ددحايا مس د د دداعدة قانوناة

مجاناة ودعما من األطلات الوفس د د د د د ن لألطفار واأللصد د د د ددائ ن االاتماع ن وإمكاناة الو د د د د ددور ولى قلااي
الا د د ددكاوم وإاراتاي اإلنص د د دداف الت اراع األطفار والووف االاتماع ؛ وم د د ددمان حص د د ددور األطفار الذين

ال يمكن أن اُكفع لهم حماية الاهود ،عود وعاداهم ولى أوطانهم ،على اصاريح اإلقامة
-5

الحق في الخصوصية والحياة األسرية
-36

()54

أعربي لجوة حقوق الأفع عن قلقها ألن العديد من األطفار الذين ال يستأاعون اللقات مع أسرهم

ما االوا يودعون

GE.21-02075

الدانمرك

()53

م سساي الرعاية ال ديلة ،وال ساما األطفار ذوو اإلعاقة

()55
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-37

وأو ددي اللجوة الدانمرك ئزيادة ااس د ر الرعاية األس درية واعزيز ندام الكفالة لفائدة األطفار الذين

ال يسد د ددتأاعون اللقات مع أسد د ددرهم ،ئهدف الحد من ويداعهم

اإلعاقة

()56

الم سد د دسد د دداي ،وال سد د دداما لفائدة األطفار ذوي

جيم -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
-38

ثرري اللجوة المعواة بالحقوق االقتص د د د ددادية واالاتماااة والةقا اة او د د د د د تها بأن ادمج الدانمرك

-39

وأعربي اللجوة نفس د ددها عن قلقها واات القوان ن الت اتعارض مع التزاماي الدانمرك بموال العهد

أحكام العهد الدول الصاص بالحقوق االقتصادية واالاتماااة والةقا اة

القانون المحل

()57

وأو ددي اللجوة الدانمرك بالتأثد من أن قلاااها افحص مدم امتةار مادداريع القوان ن لاللتزاماي الموصددوص

عل ها

الحقوق االقتصد د ددادية واالاتماااة والةقا اة؛ ور د د ددد

العهد؛ واق ام اأث ر القوان ن والسد د ددااسد د دداي

اوف ذ التو ددااي الصددادرة عن اللجوة وقلااي حقوق اإلنسددان األلرم وشددجعي اللجوة الدانمرك على الودر
ودراص واراتاي ذاي

-1

لأة عمع لحقوق اإلنسان

لة

الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية
-40

()58

()59

الحدي اللجوة المعواة بالحقوق االقتصد د د د ددادية واالاتماااة والةقا اة أن ظروف العمع محددة

االافداقداي الجمدااادة ،لكوهدا أعربدي عن قلقهدا واات ظروف 20

المدائدة من القوة العداملدة غ ر الماد د د د د د ددمولدة

ئهدذا االافداقداي وأعربدي اللجودة عن قلقهدا أيض د د د د د د داً ألن عددم واود معداي ر قدانونادة دنادا امدا يتعلق بدروف
()60
العمع يمكن أن ي دي ولى الاين الدروف ئ ن مصتلم القأاعاي

-41

وأو د ددي اللجوة بأن اصد دددر الدانمرك اا د دريعاي باد ددأن ظروف العمع ،وذل لضد ددمان أن اوأ ق

المعاي ر الدناا على اماع العمار ،بمن هم أول

-2

الحق في الضمان االجتماعي
-42

الذين ال ااملهم االافاقاي الجماااة

()61

()62

الحدددي اللجوددة المعواددة بددالحقوق االقتص د د د د د د دداديددة واالاتمدداااددة والةقددا اددة اإلنجددا ااي الت حققتهددا

الدانمرك إلقامة دولة ر اا قوية وشداملة للجماع ،لكوها أعربي عن قلقها واات االسدتةواتاي القائمة ،مةع شدرد
اإلقامة للحص د د د ددور على وعاناي اللأالة ،الت اا د د د ددكع ام از علاا م د د د ددد العمار المهاارين من ئلدان غ ر

أوروباة وأو د ددي اللجوة الدانمرك بضد ددمان أن اكون شد ددرود التأه ع لالسد ددتفادة من هذا اإلعاناي شد ددروطاً
()63
معقولة ومتواسلة وممان أن احدى الف اي المحرومة ،مةع العمار المهاارين ،بالت أاة المواسلة
-3

الحق في مستوى معيشي الئق
-43

أعربي ه تان من ه اي المعاهداي عن األس ددم والحدتا بقلق أن الدانمرك قد أل ي عتلة الفقر

الوطواة ،وأعربتا عن القلق واات ازايد عدد األطفار الذين ي اا د د د ددون

الفقر عقل و د د د ددالحاي الض د د د ددمان

د ي لجودة حقوق الأفدع أن الددانمرك قدد ومد د د د د د د دع ي دح داً أقصد د د د د د ددى لإلعدانداي الوقدديدة
االاتمداع ( )64والح د
و رمد ددي شد ددروطاً على المسد ددتف دين اما يتعلق بسد دداعاي عملهم ،وأن الفقر المتزايد أعقاب هذا التدائ ر
يهدد باكع لاص األطفار من أ ع غ ر غرب

-44

()65

وأو د د د د د د ددي لجودة حقوق الأفدع الددانمرك دبأن اع دد اعتمداد لط الفقر لعدام  ،2013وأن امتوع عن

رض مزيد من الق ود با د د ددأن اإلعاناي االاتماااة ،وأن اصص د د ددص القدر الكا

للح لولة دون ااش األطفار

6

الفقر ،وال ساما األطفار ذوو أ ور أاو اة

()66

من اإلعاناي االاتماااة
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-45

وأو ددي اللجوة المعواة بالحقوق االقتص ددادية واالاتماااة والةقا اة الدانمرك بأن اض ددمن و ددور

اإلعاناي الم قتة الصا د د د د د ددة باألطفار ولى األسد د د د د ددر الم ااد د د د د دداة المحتااة ،وأن احدد الف اي األلرم ،غ ر

األطفار ،الت اض ددرري بص ددورة مفرطة من و ددالحاي الض ددمان االاتماع  ،وأن اتصذ ادائ ر اصفافاة من
أاع هذا الف اي

-46

()67

وأعربدي اللجوددة المعواددة دب الحقوق االقتص د د د د د د دداديدة واالاتمددااادة والةقددا اددة عن قلقهددا واات ايدادة أعد داد

الما ددردين وإاات اجريم التس ددور والتا ددرد وأو ددي الدانمرك ئزيادة القدرة االس ددتاعائاة ألماثن ويوات الما ددردين،

وإاالة الحوااز اإلدارية الت احور دون و ور الماردين ولى هذا األماثن ،واو ر حلور طويلة األمد ودعم

وعادة اإلدماص االاتماع للماردين ،وإل ات األحكام القانوناة الت اجرم السلوك المرالط بالفقر والتارد
-47

()68

وأعربدي اللجودة المعوادة دب الحقوق االقتص د د د د د د دداديدة واالاتمدااادة والةقدا ادة عن قلقهدا واات الوقص

المس د د د د د دداثن الماس د د د د د ددورة التكلفة

الدانمرك ،وهو األمر الذي يتفاقم بفعع اوام ملكاة المس د د د د د دداثن من ق ع

مدم اأث ر التاد د دريعاي القائمة

القدرة على احمع اكالاا الس د ددكن ،وموع مس د ددتوياي اإليجار أو الزياداي

مسدتةمري القأاف الصاص

()69

وأو دي اللجوة الدانمرك ئزيادة ر د د المسداثن الماسدورة التكلفة ،والودر

غ ر المعقولة ،واق ام وعاناي السكن

-48

()70

وأعربددي هددذا اللجوددة عن قلقهددا ألن القددانون المعدددر لقددانون السد د د د د د ددكن االاتمدداع وقددانون ويجددار

المس د د د د د د دداثن االاتمدداااددة وقددانون اإليجددار (المعروف بددالقددانون الم  )38يوته د حقوقداً مةددع الحق
اإلقامة ،و اه ام ز ألنه يتض د ددمن اص د ددوافاً للعر المواطق على أنها غ توهاي  ،ئوات على نس د ددلة س د ددكانها
حريددة

الموحدرين من ئلدان ”غ ر غرباة“ وأعربي اللجوة أيض د د داً عن قلقها ألن هذا القانون يوص على مضد د دداعفة
مواطق العقوباي الما د د ددددة  ،ويوص على عقوباي مةع س د د ددحل وعاناي
العقوباي على الجرائم المراكلة
األطفار وذا لم يسجع الوالدان أطفالهم

-49

ال رامج الل وية

()71

وأو د ددي اللجوة الدانمرك بإاالة عوصد د ر اعريا ”ال تو“ الذي يح ع ولى الس د ددكان الموحدرين من

ئلدان ”غ ر غرباة“ ،واق ام أثر حزمة ال تو على المجتمعاي المتض د د د د ددررة؛ وإاالة العوا د د د د ددر العقائاة من

القد ددانون الم 38؛ وإل د ددات اماع األحكد ددام الت لهد ددا أثر ام زي على الالا ن والمهد دداارين والم ام ن
ال توهاي ؛ وممان أن احترم عملااي اإللالت وإعادة اإليوات معاي ر حقوق اإلنسان

-4

الحق في الصحة

()72

()73

 - 50أعربي اللجوة المعواة بالحقوق االقتصد د ددادية واالاتماااة والةقا اة عن قلقها واات األثر السد د ددل
حق األطفار وحق الوسدات الحوامع
أوم د د د دداف غ ر نداماة

األطفار والوسات
-5

الحق في التعليم
-51

()74

على

الصدحة ،الواام عن اق د الرعاية الصدحاة المجاناة لأل راد الذين هم

وأو د د د ددي اللجوة الدانمرك بإاالة الق ود المفروم د د د ددة على ومكاناة حص د د د ددور

أوماف غ ر نداماة على الرعاية الصحاة المجاناة

()75

()76

أعربي اللجوة المعواة بالحقوق االقتصد د د ددادية واالاتماااة والةقا اة عن قلقها ألن الوتائج التعلاماة

لألطفار الموحدرين من الف اي االاتماااة واالقتصد د ددادية المحرومة ادع أقع من نتائج ب اة السد د ددكان ،وألن
أطفار الالا ن ال يسجلون القائااً

-52

المدارس

()77

وأو د ددي اللجوة المعواة بالحقوق االقتصد ددادية واالاتماااة والةقا اة الدانمرك بموا د ددلة ر د ددد أثر

الملادراي الراماة ولى الحد من اأث ر الوسددط االاتماع واالقتصددادي لألطفار

نتائجهم التعلاماة ،واعتماد

ادائ ر اصحاحاة ،وايادة او ر التعلام المجان ألطفار الالا ن ،بصرف الودر عن ومع وقامتهم
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والحدي اللجوة المعواة بالحقوق االقتصد د ددادية واالاتماااة والةقا اة أن سد د ددااسد د ددة الدانمرك باد د ددأن

-53

التعلام الةوائ الل ة ال اسد د ددمح بالحصد د ددور علاه وال للأالب الموحدرين من أ د د ددور أوروباة وأثاري اللجوة
اس ددا الي با ددأن هذا الس ددااس ددة التم زية اما يتعلق بإدماص الأالب الموتم ن ولى األقلااي أو المولودين
ندام التعلام العام

الصارص

()79

وأو ددي لجوة حقوق الأفع الدانمرك بض ددمان حص ددور األطفار المودع ن

-54

م س دس دداي الرعاية

ال ديلة على المستوم التعلام نفسه الذي يحصع علاه أقرانهم ،وايادة الدعم المقدم لألطفار الذين يتحدثون
الل ة الدانمرياة يل ة ثاناة

-55

()80

وأو د د د د د د ددي ال ونسد د د د د د ددكو الددانمرك ئزيدادة اهودهدا الرامادة ولى اوويع الصاداراي األثداديمادة والمهوادة

المتاحة للوسات والفتااي

()81

دال -حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة
-1

النساء

()82

-56

أعربي ه تان من ه اي المعاهداي عن اسد ددتمرار قلقهما ألن العديد من الوسد ددات يتعرمد ددن للعوم
هذا الصدد ال ازار موصفضة

أو للتهديد به ،وألن معدالي المالحقة القضائاة واإلدانة

()83

وأعربي اللجوة

المعواة بالحقوق االقتصد ددادية واالاتماااة والةقا اة عن قلقها واات ارافاف معدر العوم الجوسد د  ،بما
االغتصدداب؛ وعدم واود ئااناي وحصددائاة موثوق ئها ذاي

ددلة ئهذا المسددألة؛ وعدم يفاية األحكام القانوناة

المتعلقة باالغتصاب؛ والمعدر الموصفر اداً للمالحقاي القضائاة لمراك

-57

ذل

ارائم العوم الجوس

وأو ي لجوة مواهضة التعذيل الدانمرك ئتق ام مدم عالاة لأط العمع

المرأة والتص د د د دددي للع لاي الت اعترض المالحقاي القض د د د ددائاة ذاي الص د د د ددلة

()85

()84

مكا حة العوم مد

وأو د د د ددي اللجوة المعواة

بد الحقوق االقتص د د د د د د دداديددة واالاتمدداااددة والةقددا اددة الدددانمرك بددإدراص عوصد د د د د د ددر الموا قددة

التعريا القددانون

لالغتصداب؛ ومعالجة العوائق الت احور دون اإلئالغ عن العوم الجوسد والتحق ق اه ومالحقة مراك اه،
بسد د د د د د د دع موهدا ئودات القددراي؛ واالمد د د د د د ددأالف على نحو موهج بجمع ال ادانداي المصد د د د د د ددوفدة؛ واعزيز التددائ ر

الوقائاة

()86

وأو د د د ددي لجوة حقوق الأفع بأن اا د د د ددجع الدانمرك الس د د د ددلوك غ ر العواا وأن افك المفاهام

المتعلقة ئدوناة الوسات والفتااي

-58

و

()87

رس ددائع المتابعة مع اللجوة المعواة بحقوق اإلنس ددان ،أ ادي الدانمرك بأن مدير مكتل الوائل

العام قد أ د دددر ملادئ اوا هاة ملزمة للاد ددرطة والمدع ن العام ن باد ددأن التعامع مع القضد ددايا الجوائاة ،بما
هدا قضد د د د د د ددايدا العوم العدائل  ،وأن اماع الموظف ن القدانون ن الجددد

التدريل على التعامع مع القضايا الجوائاة ،بما ها قضايا العوم العائل
-59

مكتدل الودائدل العدام ملزمون ئتلق
()88

وأشد د دداري اللجوة المعواة بالقضد د ددات على التم ز مد د ددد المرأة ولى المعلوماي الت قدمتها الدانمرك

باددأن او د تها الداااة ولى سددن اا دريعاي لجمع ئااناي مصددوفة عن اماع أشددكار العوم مددد المرأة قد

أثدي الدانمرك أن ال ااناي المصد د ددوفة عن الجرائم الجوائاة ،وال سد د دداما الجرائم الجوسد د دداة والعوم الجسد د دددي،
اُجمع من لالر عدة دراساي واعت ري اللجوة أن او

-60

تها قد ُنفذي

()89

وأعربي اللجوة المعواة بحقوق اإلنس ددان عن قلقها واات اس ددتمرار جوة األاور ئ ن الجوسد د ن ،الت
الوسات من أوساد المهاارين ،وإاات الع لاي الت اوااهها المرأة

غاللاً ما ا ثر
ئدوام يامع وأو ددي اللجوة بأن اوا ددع الدانمرك اعزيز رص حصددور المرأة على قدم المسدداواة مع الراع
على العمع ئدوام يامع

اماع أنحات وقلامها ،وأن اقض د د د على جوة األاور ئ ن الجوس د د د ن ،وال س د د دداما

اما يصص الوسات من أوساد المهاارين
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-2

األطفال

()91

-61

االلتاارية

أو د د د د د د ددي لجوددة حقوق الأفددع الددانمرك بدإدراص اماع أحكددام اافدداقاددة حقوق الأفددع وبرواويوالاهددا
ااريعااها الوطواة

()92

-62

وأو ددي لجوة حقوق الأفع،

-63

والحدي لجوة حقوق الأفع ئتقدير أن العقوبة ال دناة غ ر قانوناة ،لكوها أشداري

م ددوت التصفاض دداي األل رة

اإلنفاق ،بما ها لفر وعاناي

المائة ،بأن امتوع الدانمرك عن وارات مزيد من التصفاضد د د دداي ما لم ا ِّّام مدم اأث ر
األطفار ئوسد د د ددلة 5
()93
ادائ ر التقام حقوق الأفع؛ وأن ال اإلاراتاي الت لها اأث ر سل

ولى التقارير الت اتحد

الوقي نفسده

عن اس د د د ددتمرار حدو العوم م د د د ددد األطفار دالع األسد د د د درة وأو د د د ددي بأن ازيد

الدانمرك من اهودها الراماة ولى التوااة بعدم شد د ددرااة العوم مد د ددد األطفار ،وأن اضد د ددمن وللار األطفار
بحقهم

عدم التعرض للعوم ،وأن ااجع أشكار ارباة األطفار غ ر العوافة

-64

والحدددي لجوددة حقوق الأفددع بقلق بددالغض أن األسد د د د د د ددر الت التمس اللجوت والت لددديهددا أطفددار قددد

()94

انتدار الترح ع؛ وأن الجهود الم ذولة للتعرف على األطفار الذين ي اادون

اُحتجز
الفتااي المعرم دداي لصأر اا ددويه أعض ددائهن التواس ددلاة لاس ددي اهوداً يا اة؛ وأن المص ددالح الفض ددلى للأفع

ال ا لذ

قضد د ددايا الهجرة

االعتلار بقدر ياف

()95

أومداف هادة أو

وأعربي اللجوة ومفومد د دداة األمم المتحدة السد د دداماة

لا د د د د ون الالا ن عن القلق ألن األطفار اللال ن من العمر  15سد د د ددوة أو أثةر ال يتمتعون القائااً بحق لم
()96
شمع األسرة
-65

وحةدي لجودة حقوق الأفدع الددانمرك على االمتوداف عن احتجداا األسد د د د د د ددر الت التمس اللجوت

انتدار ارح لها؛ وادريل الموظف ن على احديد الض د ددحايا أو الفتااي المعرم د دداي لصأر اا د ددويه أعض د ددائهن

التواس ددلاة من أاع م ددمان عدم اعرم ددهم لإلعادة القس درية؛ وم ددمان ويالت االعتلار األول لمص ددالح الأفع

الفضددلى

قضددايا الهجرة

()97

وأو ددي اللجوة ومفومدداة األمم المتحدة السدداماة لاد ون الالا ن الدانمرك

ئر ع الحد األدنى لسن األطفار الذين يحق لهم لم شمع األسرة من  15ولى  18سوة

-66

()98

وأعربي لجوة حقوق الأفع عن قلقها ألن األطفار غ ر المصددحوب ن قد يومددعون رهن االحتجاا

انتدار ارح ل هم ،واعتلا اًر من سددن  17سددوة ،يومددعون

مراثز لللال ن ويمكن صددلهم عن أشددقائهم

غ ر المص د د د ددحوب ن وأعربي اللجوة أيض د د د داً عن قلقها ألن األطفار غ ر المص د د د ددحوب ن المصتف ن من مراثز
اللجوت يمكن أن يصد ددلحوا مد ددحايا لالاجار ألغراض االسد ددت الر الجوسد د  ،وألن األطفار غ ر المصد ددحوب ن

الذين يت ن أنهم غ ر نامد د د د د د ددح ن بما يكف للصضد د د د د د ددوف إلاراتاي اللجوت ال اُعالج طللااهم ولى أن ُيعت روا
()99
نامج ن بما اه الكفاية
-67

وأو ددي اللجوة نفس ددها الدانمرك بض ددمان ويداف اماع األطفار غ ر المص ددحوب ن

مراثز لجوت

مصص دصددة لألطفار وعدم صددع األشددقات وأو ددي أيض داً بأن اضددع الدانمرك مددماناي لكفالة عدم التفات
األطفار غ ر المصدحوب ن من المراثز ،ويذل لكفالة التق ام السدريع لأللاي لجوت األطفار من لالر ومدع

علت اإلثلاي األث ر اما يتعلق ئتحديد
نامج بما اه الكفاية

-3

()100

األشخاص ذوو اإلعاقة
-68

أعربي عدة لجان عن قلقها ألن هواك اسددتصداما للتدائ ر القس درية

وألن العالص القسري واستصدام التق د

GE.21-02075
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()101

م س دسدداي الصددحة العقلاة،
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-69

وأو د د د د د د ددي اللجودة المعوادة دب الحقوق االقتصد د د د د د دداديدة واالاتمدااادة والةقدا ادة واللجودة المعوادة بحقوق

اإلنس ددان الدانمرك بالحد من اس ددتصدام التدائ ر القسد درية

م سد دس دداي الص ددحة العقلاة

او ر ئ ة رعاية مجتم اة لهم ،وعدم اعرير من هم

الم سساي للتق د المفرد

()102

وأو ددي لجوة

حقوق الأفع الدانمرك بضدمان عدم ودلار األطفار ذوي اإلعاقة قسد اًر ولى المسدتادفااي أو الم سدسداي ،ئع
-70

والحدي اللجوة المعواة بالحقوق االقتصد د د ددادية واالاتماااة والةقا اة أنه

()103

وطار و د د د ددالع ندام

معاش د د د د د دداي اإلعاقة والوظائم المرنة الذي ارم عام  ،2012قد ُيج ر األش د د د د د ددصاص ذوو اإلعاقة على
العمع وأو د د ددي اللجوة الدانمرك ئتق ام أثر هذا الودام على الحق العمع و مس د د ددتوم م ااد د د د الئق
الضمان االاتماع

و

()104

-71

وأعربي لجوة حقوق الأفع عن قلقها ألن ادائ ر التقاد د د د د د ددم أدي ولى انصفاض

-72

وحةي لجوة حقوق الأفع الدانمرك على التوقم عن موا ددلة اصفاضدداي الم زاناة الت قد اوته

دعم التكالاا

المتصد د د د د د د لدة بداإلعداقدة ،وألن التعلام لاس ادامعداً بمدا اده الكفدايدة وألن الم ار ق العدامدة ال اتاح دائمداً ومكدانادة
()105
الو ور ول ها لألشصاص ذوي اإلعاقة
حقوق األطفار ذوي اإلعاقة

()106

وأو د د ددي اللجوة وال ونس د د ددكو ئتوس د د دداع نأاق ادائ ر التعلام الجامع وايادة

ومكاناة و ور األشصاص ذوي اإلعاقة ولى المدارس
-4

األقليات والشعوب األصلية
-73

()107

()108

أعربدي اللجودة المعوادة دب الحقوق االقتص د د د د د د دداديدة واالاتمدااادة والةقدا ادة عن قلقهدا ألن الحكم الدذي

أ د د د د د د دددراده المحكمدة العلادا

التحدديدد الدذاا للهويدة

عدام  2003باد د د د د د ددأن ق لدة ثور يوتهد الحق

وأو د د ددي بأن احترم الدانمرك حق ق لة ثور وغ رها من مجتمعاي الس د د ددكان األ د د ددل ن

للهوية وأن احم العوا ر األلرم لةقا تهم
-5

()110

()109

التحديد الذاا

المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلي ا

()111

-74

أحاطي مفومد د د دداة األمم المتحدة السد د د دداماة لا د د د د ون الالا ن علما بالتعديالي الت أُدللي على

قانون األاانل لعام  2015والت ال اسدمح للمسدتف دين من

دفة الالا ئ دت واراتاي لم شدمع األسدرة وال

س د ددوواي وأعربي المفوم د دداة عن قلقها ألن الوأاق التقديري أل راد األس د درة الممتدة

بعد مرور ثال
القانون قد ُ ِّّسر افس اًر مفرطاً

التق د

()112

هذا

ددفة الالا ئلم شددمع أسددرهم دون ترة

-75

وأو ددي المفومدداة الدانمرك بأن اسددمح للمسددتف دين من

-76

والحدي المفوماة أن قانون احور الوموذص لعام  2019قد أدلع الأابع الم قي للمستف دين من

-77

وأو د ددي ال مفوم د دداة بأن اض د ددمن الدانمرك حص د ددور اماع المس د ددتف دين من الحماية الدولاة على

للمعال ن من لارص األسرة الوواة ئلم الامع مع أ راد أسرهم
انتدار وأن اسمح ُ
حور التري ز عن اإلدماص
فة الالا و ّ

()113

()114

اصد د دريح وقامة لمدة ال اقع عن لمس س د ددوواي قائلة للتجديد لمدة لمس س د ددوواي أو أثةر ،وأن يس د ددهع ال لد

الحصور على الجوساة
-78

()115

وللص د د د د د ددي اللجوة المعواة بحقوق اإلنس د د د د د ددان ولجوة مواهض د د د د د ددة التعذيل ولى أن المدة اإلامالاة

الحتجاا ملتمسد د اللجوت واللال ة  18شد دده اًر ه مدة مفرطة ،وأو د ددي الدانمرك ئتصفاضد ددها بموال قانون

األاانل ولى أقصر ترة ممكوة ،واللجوت ولى ادئ ر االحتجاا يحع مالذ أل ر
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-79

وأعربي اللجوة المعواة بحقوق اإلنسد ددان عن قلقها واات ظروف االحتجاا غ ر المرمد دداة وأعربي

اللجوة عن قلقها أيضد د د د د د داً واات التعديالي الت أُدللي على قانون األاانل والت اسد د د د د د ددمح بالتعل ق الم قي
للضد ددماناي القانوناة األسد دداسد دداة حاالي التد ق الك ر للمهاارين ،واسد ددمح بمصد ددادرة ممتلكاي ملتمسد د
اللجوت للتعوير عن اكالاا است لالهم

-80

()117

وأو د د ددي اللجوة المعواة بحقوق اإلنس د د ددان الدانمرك بأن اض د د ددمن أن س د د ددااس د د ددااها المتعلقة بإعادة

المهاارين وملتمس اللجوت احترم م دأ عدم اإلعادة القسرية وأن يكون احتجاا المهاارين وملتمس اللجوت

معقوالً ومرورياً ومتواسلاً وأو ي اللجوة الدانمرك أيضاً ئتحس ن ظروف االحتجاا وإل ات التعديالي الت
أُدللي على قانون األاانل اما يتعلق بالحص ددور على الض ددماناي القانوناة األس دداس دداة ومص ددادرة ممتلكاي
ملتمس اللجوت
-81

()118

وأثدي الدانمرك،

رسالة متابعة ،أنها احترم م دأ عدم اإلعادة القسرية ،جماع ملتمس اللجوت

الذين ازيد أعمارهم على  18س د د ددوة ،واماع القا د د د درين غ ر المص د د ددحوب ن الذين ُيعتقد أنهم نام د د ددجون بما
يكف  ،يمكوهم الو ددور ولى واراتاي اللجوت الفردية ،واُقدم الأعون با ددأن الحاالي المر وم ددة أمام مجلس
طعون الالا ن ،الذي يأ ق م دأ عدم اإلعادة القسدرية وارم الدانمرك أنها قد ااصذي بالفعع ادائ ر لتوف ذ

التو اة اوف ذاً يامالً

()119

وأثدي الدانمرك أن احتجاا األاانل الذين يوتدرون الترح ع س د دداكون دائماً م د ددرورياً ومتواس د ددلًا،
-82
ألن االحتجدداا هو المالذ األل ر الددذي ُيأ ق عودددمددا ال يعود األاو طواااددة وعودددمددا يت ن أن التدددائ ر
اا درين الةان /نو م ر  2015ئدأ العمع بقاعدة ويقاف،

األقع اق داً غ ر يا اة و ددرحي الدانمرك بأنه
لكن المهاارين المحتجزين ال يزالون يتمتعون بإمكاناة الو د د د د ددور ولى المرااعة القضد د د د ددائاة ،وبأن الدروف

ويحتجزون
الم اا د د د د دداة لملتمسد د د د د د اللجوت الذين اُر ر طللااهم ُ
عام  )120(2016وو قاً للقواعد الدانمرياة ،يمكن للا ددرطة مص ددادرة أ ددور ملتمسد د اللجوت لت أاة الوفقاي
أثوات معالجة قضداة اللجوت ،مما يعكس م دأ قائماً الدانمرك مفادا أنه وذا يان بإمكان المرت وعالة نفسده،
س د د د د ددجن ريداالوال ع قد احسد د د د د د وي

اجل علاه أن يفعع ذل

-83

ولاسي لدم الحكومة أي لأط إلل ات القواعد المتعلقة بمصادرة األ ور

()121

وأعربي لجوة مواهضدة التعذيل عن قلقها واات ارح ع قا در من الدانمرك أُئلغ عن مقتله لدم عوداه

ولى ئلدا وأو د د د ددي لجوة مواهضد د د ددة التعذيل ولجوة حقوق الأفع الدانمرك بإناد د د ددات قلااي لر د د د ددد حالة األ راد

الضعفات

ال لدان المستق لة لهم بعد ارح لهم ،وااصاذ واراتاي باالستواد ولى اقارير التعذيل الواردة

()122

س ي لديه األهلاة القانوناة لر دد حالة ملتمسد
ورداً على ذل  ،أثدي حكومة الدانمرك أن ال لد لا د
-84
اللجوت الذين اُر ر طللااهم بعد وعاداهم ولى ئلدانهم األ د ددلاة ،وأن ملتمسد د د اللجوت الذين اُر ر طللااهم

ال ُيعادون وال بعدما اجري الس ددلأاي اق اماً ش ددامالً لألل اللجوت
()124
أي وارات من أاع هذا الر د
أسفها لعدم التفك ر
-85

()123

وأعربي لجوة مواهض ددة التعذيل عن

وأعربددي اللجوددة المعواددة بد الحقوق االقتص د د د د د د دداديددة واالاتمدداااددة والةقددا اددة عن قلقهددا واات التدددائ ر

التراا اة الت اعتمداها الدانمرك والت احد من حقوق الالا ن والمهاارين وأو دي بأن اترااع الدانمرك
عن التدائ ر التراا اة الت ال استو

-86

معاي ر الضرورة والتواسل والتوق ي المواسل وعدم التم ز

()125

وأعربي اللجوة نفس د د د د ددها عن قلقها ألن القوان ن األل رة اقوض الحقوق االقتص د د د د ددادية واالاتماااة

والةقا اة لالا ن وأو د ددي بأن اضد ددمن الدانمرك حصد ددور الالا ن على ومد ددع وقامة قموة وإمكاناة يا اة

للو ور ولى لدماي الرعاية الصحاة ،وأن او ر لالا ن السكن الدائم
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-6

عديمو الجنسية
-87

()127

أ ادي مفومد دداة األمم المتحدة السد دداماة لا د د ون الالا ن بأن األطفار عديم الجوسد دداة المولودين

الدانمرك ال يحق لهم الحصدور على الجوسداة الدانمرياة بالوالدة لكن يمكوهم الحصدور على هذا الجوسداة

من لالر التجوس ،بارود ال اتماشى مع اافاقاة عام  1961باأن لفر حاالي انعدام الجوساة
-88

الحق

وأو ددي مفومدداة األمم المتحدة السدداماة لا د ون الالا ن الدانمرك بأن اُدرص

اثتسد د دداب الجوسد د دداة الدانمرياة ،لصد د ددالح األطفار المولودين

()128

قانون الجوسدداة

الدانمرك الذين سد د دداكونون عديم

الجوسد د د د دداة لوال ذل  ،أو على األقع لصد د د د ددالح األطفار المولودين من والدين م ام ن وقامة دائمة وأو د د د د ددي

المفوم د دداة الدانمرك أيضد د داً بأن اوص على اإلقامة المعتادة ئدالً من اإلقامة القانوناة يا د ددرد للحص د ددور
على الجوس دداة( )129وحةي لجوة حقوق الأفع الدانمرك على موح الجوس دداة القائااً لجماع األطفار المولودين
الدانمرك الذين ساكونون عديم الجوساة لوال ذل

()130

هاء -مناطق أو أقاليم محددة
-89

أعربي اللجودة المعوادة دبالحقوق االقتصد د د د د د ددادية واالاتمدااادة والةقدا ادة عن أسد د د د د د ددفهدا واللجودة المعوادة

بحقوق اإلنسددان عن قلقها واات عدم واود م س دسددة وطواة لحقوق اإلنسددان لر ددد وعمار حقوق اإلنسددان
ازر ارو وأو ددي اللجوتان الدانمرك باإلس دراف

وناددات م سد سددة لحقوق اإلنسددان

ازر ارو ،امتةع

للملادئ المتعلقة بمريز الم سساي الوطواة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان (ملادئ باريس)
-90

و

غريوالند ،الحظ المقرر الصاص المعو بالثار المترالة

()131

مجار حقوق اإلنسان على ودارة

المواد والوفاياي الصأرة والتصلص موها بأرق س د د د د ددلامة ئ ااً أن موأقة القأل الا د د د د ددمال قد اأثري بالتلو
العالم  ،ح ث س د د د دداهم ا ر المواأ ذوبان ال أات الجل دي والو مص د د د ددادر األغذية التقل دية( )132وقد

أُث ري ش دواغع باددأن الماددارية الهاد ة لضددمان الموا قة المسددلقة المسددتو رة للمتأثرين بمادداريع التعدين
وتواجه غريوالند أيضداً احدياي اما يصص ونادات ندام للتحكم
عدد سكانها على مساحة شاسعة وبس ل مواأ القأل الامال

-91

وأو ى المقرر الصاص المعو بالثار المترالة

()134

()133

التلو وإدارة الوفاياي ،وذل بسد ل قلة

مجار حقوق اإلنسان على ودارة المواد والوفاياي

الصأرة والتصلص موهدا بأرق س د د د د د ددلامدة ئ ادًا بدأن اقوم غريوالندد بمدا يل ض مد د د د د د دمدان واداحدة المعلومداي المتعلقدة
بدالتلو وإدارة الوفدايداي للمجتمعداي المحلادة؛ وإاداحدة الوقدي سد د د د د د داداق ماد د د د د د دداريع التعددين لتع دة المجتمعداي

المحلاة

المواقع الوائاة من أاع وارات ماد د دداوراي مسد د ددلقة؛ ومد د ددمان أن ياد د ددمع التوسد د ددع االقتصد د ددادي ودارة

محس د ددوة للمواد الكاماائاة وأندمة الوفاياي؛ وااصاذ لأواي من أاع اقتص د دداد دائري وأو د ددى المقرر الصاص

الدانمرك ئتحديد وإاالة اماع الوفاياي العسكرية غ ر المرغوب ها المتل اة

غريوالند

()135

-92

وأشدداري لجوة حقوق الأفع ولى اقارير اف د بأن بعر ال لداي

-93

وأو ي لجوة حقوق الأفع الدانمرك ئتصصاص موارد يا اة لضمان أن اكون لدم اماع مواطق

-94

وأو د ددي لجوة حقوق الأفع الدانمرك بمواتمة اا د دريعااها المتعلقة باإلاهاض

ال ذات ئ ن يانون الةان /يواير وأيار/مايو ،مما أثر باكع لاص

غريوالند عاني من نقص ي ر

أطفار األسر ذاي الدلع الموصفر

()136

غريوالند احتااطااي غذائاة يا اة و حاة ،واقديم وعاناي يا اة لألسر ذاي الدلع الموصفر
اا د د دريعااها ذاي الص د د ددلة

اإلاهاض المن والقانون

12

ال ر الرئاس د د د للدانمرك ،ئهدف م د د ددمان المس د د دداواة للفتااي

()138

()137

ازر ارو مع

الو د د ددور ولى
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وأشد د دداري اللجوة المعواة بالقضد د ددات على التم ز مد د ددد المرأة ولى المعلوماي الت قدمتها الدانمرك

-95

باد ددأن او د د تها الداااة ولى اعزيز نوااة ادائ ر الحماية وإمكاناة و د ددور الوسد ددات مد ددحايا العوم ولى هذا
غريوالندد وازر دارو وأعربدي اللجودة عن ارااداحهدا ألن حكومت غريوالندد وازر دارو اعتمددادا
)139(
ًهذا الصدد واعت ري أن او تها قد ُنِّّفذي ازئاا

ااريعاي

والحدي لجوة حقوق الأفع أن نسلة قر األطفار

-96

وأو ي اللجوة نفسها بأن اضع الدانمرك ادائ ر لا ة للحد من قر األطفار الذين ي ااون

-97

 بما،وأعربي لجوة حقوق الأفع عن قلقها واات انتاد د ددار االعتدات الجوس د د د على األطفار

-98

وأو د ددي لجوة حقوق الأفع بااصاذ ادائ ر محددة للتصد دددي لهذا الومد ددع

-99

غريوالند وازر ارو ال ازار مرافعة نس اًا

)140(

)141(

ذل

التددائ ر

غريوالند وازر ارو

 وارافاف معدالاه باد د ددكع لاص غريوالند وأعربي اللجوة عن قلقها أيض د د داً ألن المهو ن،على اإلنترني
العدامل ن مع األطفدار غ ر مددرب ن على احدديدد حداالي االعتددات الجوسد د د د د د د على األطفدار وألن المعلومداي
)142(
ٍ باأن اإلئالغ عن االعتدات الجوس غ ر متاحة باكع
ياف لألطفار غريوالند
غريوالند وأو د ددي

األطفار الض د ددحايا وإعادة ودمااهم؛ وأن

أيض د داً بأن اوا د ددع الدانمرك وم د ددع ئرامج لوقاية األطفار ولتعا
اكفدع اددريدل المهو ن العدامل ن مع األطفدار على احدديدد حداالي االعتددات الجوسد د د د د د د ؛ وأن اضد د د د د د ددمن اوا ر
)143(

 باأن اإلئالغ عن االعتدات الجوس،غريوالند وازر ارو

ذل

 بما،المعلوماي

وأو د ددي لجوة حقوق الأفع الدانمرك بض د ددمان ادريل اماع المهو ن العامل ن مع األطفار على

 ح ث ُيقار ون،غريوالند

-100

 وال س د دداما،احديد ومعالجة الم ور االنتحارية الملكرة وما د دداثع الص د ددحة العقلاة

ًعدد األطفار الذين حاولوا االنتحار مرافع نس اا

)144(
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